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29.3 مليار دوالر أرباح قطاع الطيران في 2015
ACJneo التصميم الحديث لطائرة أيرباص

إنديفور جمعت رواد ومستثمرين في قطاع االزياء

ثالثة تكتالت اقتصادية افريقية تجمع 25 دولة 
العد التنازلي الفتتاح قناة السويس الجديدة

الصراع في ليبيا يجر البالد إلى االنهيار االقتصادي 
دول التعاون تواصل االنفاق رغم تراجع ايراداتها

نداء 25 حزيران ... ضد االنتحار

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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التحديات المصرفية ما بعد األزمة المالية

Banking Challenges Post Financial Crisis
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لي��س تفصيالً ان تجتمع هيئ��ات االقتصاد والمهن والنقابات إلطالق نداء وصرخة 
إلنق��اذ البل��د من االنهيار. ذل��ك ان المجتم��ع االقتصادي يعرف أكثر م��ن غيره أن 
الجمود وفراغ المؤسس��ات ينعكس س��لباً على االقتصاد، ويستدعي التحرك العاجل 
إلعادة تصويب االمور كي تسير العملية االقتصادية واستطراداً السياسية على قاعدة 
تعيد البلد الى س��كة النهوض واس��تعادة النمو الذي يتراجع س��نوياً، لوال جهود يبذلها 

مصرف لبنان لتحريك االقتصاد وتحفيز القطاعات على العمل.

وقد يقول البعض أن االقتصاد ليس في هذه الدرجة من الس��وء، باعتبر ان األمور 
تس��ير رغم االضطرابات واألزمات في المنطقة والمحيط، وانعكاساتها على لبنان، 
وه��ذا أمر جزء من��ه صحيح، اذا اعتبرنا ان القطاع المصرفي ال يزال يحقق أرباحاً 
وقطاعات العمل االقتصادي تسير أمورها بالحد األدنى، اال أن المخاطر تبقى قائمة 
انطالق��اً من ان الجمود وقلة فرص العمل يطيح بالقطاعات ويجعلها رهينة االنتظار 
وس��ط األزمات المتتالية التي تعصف بالمنطقة ولبنان، مع استمرار شلل المؤسسات 

وعدم قدرة السلطتين التشريعية والتنفيذية على ممارسة صالحياتهما.

وال ش��ك في أن الدور المركزي الذي يمارس��ه مصرف لبنان يش��كل صمام أمان 
ف��ي ظل الفراغ القائم، ولذا نراه يضع اس��تراتيجيات لتعزي��ز الطلب الداخلي بهدف 
التعوي��ض عن انحس��ار الطلب الخارجي. ويعمل لتعزيز التع��اون القائم بين القطاع 
المال��ي والقطاعات األخرى، ال س��يما قط��اع التكنولوجيا، ووض��ع برامج قروض 
تحفيزي��ة، فمن��ح المصارف نح��و 1.5 مليار دوالر في الس��نة بمع��دل 1 % وتقوم 
المصارف بدورها بإقراض القطاع الخاص، خصوصاً في مجال السكن والمشاريع 
الجديدة والطاقة البديلة والمشاريع البيئية. وهذا الدور يمكن االعتماد عليه، كي تعود 

المؤسسات الى عملها الطبيعي.

مخاطر على االقتصاد يواجهها مصرف لبنان
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ت��م التوقي��ع عل��ى اتف��اق ق��رض مال��ي بي��ن بن��ك 
إنتركونتيننتال - لبنان )IBL( وطيران الشرق األوسط 
“ميدل إيست”، التي وقعت ادارتها ممثلة برئيس مجلس 
االدارة، المدي��ر الع��ام محمد الح��وت و)IBL( ممثال 
برئيس مجلس االدارة، المدير العام س��ليم حبيب، ثالث 
اتفاقيات قروض وتس��هيالت مصرفية، يمنح بموجبها 
البنك “ميدل ايس��ت” مبلغ 65 مليون دوالر، لتمويل 3 
عمليات توس��يع وتطوير، تقوم بها الشركة ضمن اطار 
برنامج التطوير المس��تدام الذي تعتمده. القرض االول: 
التمويل الالزم والتس��هيالت المصرفية لمشروع انشاء 
مبن��ى جديد ل��الدارة العامة للش��ركة. والثاني: التمويل 
ال��الزم لش��راء SIMULATOR لمديري��ة تدري��ب 
وإع��داد الطيارين. والق��رض الثال��ث: التمويل الالزم 
لحيازة طائرة جديدة من طراز LEGACY 500 توفر 
خدمات الس��فر للرحالت الخاصة وتكون نواة لش��ركة 
جديدة متفرعة عن “ميدل ايس��ت” ف��ي فوروم رياض 

سالمة، مبنى اإلدارة العامة ل�)IBL( األشرفية.

اتفاق بين بنك إنتركونتيننتال
والـ”ميدل إيست”

مساهمو بنك آسيا يطعنون بقرار الحكومة

قال المحامي س��ليمان تش��باش: ان مساهمي بنك آس��يا التركي سيطعنون في قرار 
الس��يطرة عليه من جانب الس��لطات التركية وس��يرفعون دعاوى قانونية على جهاز 
التنظيم واإلش��راف المصرفي وصندوق التأمين، وذلك في أحدث تطور للصراع بين 
الرئي��س التركي، رجب طيب أردوغان، ورجل الدين اإلس��المي فتح هللا غولن الذي 
أنشاء أنصاره البنك. ويتهم أردوغان غولن الذي يدير أتباعه مدارس ومحطات إذاعة 

وتلفزيون وصحفا بمحاولة إقامة “دولة موازية” لإلطاحة به، وهو ما ينفيه غولن.
وكان المنظمون قد أعلنوا السيطرة على البنك في ايار/مايو 2015، وقالوا إن هيكله 

المالي وإدارته يشكالن خطرا على النظام المالي.

ذكرت صحيف��ة نيويورك تايمز أن بلجيكا اضطرت 
إل��ى التخلي ع��ن صك قطعة 2 يورو عليها رس��ومات 
ترمز لهزيمة نابليون في معركة ووترلو، بعد اعتراض 
فرنسا، وقامت بالمقابل بصك عملة جديدة من فئة 2.50 
يورو. وزعمت فرنسا في اعتراضها  أن صك 2 يورو 
بصورة ووترلو -وهي هزيمة نابليون- قد يخلق توترات 
ال طائ��ل من ورائها في أوروبا، مؤك��دة أن  قطع 2.5 
ي��ورو لن تعتمد في المعام��الت المالية، ألن 2.5 يورو 

غير متداول أصال في منطقة اليورو.
وكانت بلجيكا تنوي طرح نقود من فئة 2 يورو على 
أحد وجهيها صورة لتمثال األس��د في ميدان واترلو، ما 

دعا فرنس��ا إل��ى تقديم 
ش��كوى رس��مية إل��ى 
االتحاد األوروبي، وقد 
أخرى،  دول  دعمته��ا 
مش��يرة الى أن النقود 
ستس��بب خالفات بين 

الدول األعضاء.

“2 يورو” تفجر خالفًا
بين فرنسا وبلجيكا

“عوده” يهدف لمضاعفة ارباحه في مصر

قال مدي��ر اس��تراتيجية المجموعة ف��ي بنك عوده 
اللبنان��ي فريدي ب��از: إن البنك يه��دف إلى مضاعفة 
أصول��ه وأرباحه في مصر إلى المثلين بحلول 2017 
مع رهانه على استمرار تعافي اقتصاد أكبر بلد عربي 
م��ن حيث عدد الس��كان، مضيف��اً ان البنك يعيد ضبط 
توازن��ه في مص��ر إذ يتجه للتنوي��ع وتقليص اعتماده 
عل��ى الخدم��ات المصرفية للش��ركات ليجن��ي مزيدا 
م��ن األرباح من األنش��طة التجارية وأنش��طة األفراد 

وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأظهرت القوائم المالية لبنك عوده أن أنش��طته في 

مصر س��جلت أعلى األرباح بين عملياته في الخارج ف��ي الربع األول من 2015، إذ 
وصلت أرباحها إلى 22 مليون دوالر بزيادة 52 % عن مستواها قبل عام.

فريدي باز

إنتخاب نائب لرئيس مجموعة إغمونت

إغمون��ت  لمجموع��ة  خ��الل اإلجتم��اع األخي��ر 
)Egmont Group( لوح��دات اإلخبار المالي الذي 
ُعق��د ف��ي برب��ادوس )7 - 12 حزيران/يوني��و(، ت��م 
إنتخاب عب��د الحفيظ منصور نائب��اً لرئيس مجموعة 
إغمونت التي تضم حالياً وحدات إخبار مالي من 151 
دولة. ويأت��ي انتخاب منصور نائباً لرئيس المجموعة 
بعد انتخابه في كانون الثاني/يناير 2015 ممثالً إقليمياً 
لوحدات اإلخبار المالي في الش��رق األوس��ط وشمال 
إفريقي��ا وعض��واً ف��ي لجن��ة إغمونت، وه��ي اللجنة 
التنفيذي��ة للمجموعة. ويعتبر هذا األمر إنجازاً إضافياً 

يُس��ّجل للبنان بنتيجة الجهود والمس��اهمة الفعالة التي قامت بها هيئة التحقيق الخاصة 
على المستويين اإلقليمي والدولي في إطار مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.

عبد الحفيظ منصور
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كش��فت مصادر مصرفية مطلعة أن ع��دد البطاقات 
الفعالة الصادرة عن المصرف التجاري السوري وصل 
إل��ى ما ينوف عن 550 ألف بطاقة لمختلف الش��ركات 
وزبائ��ن المصرف ومختلف أنواع البطاقات، الفتة إلى 
أن اإلقبال على توطين الرواتب واس��تصدار البطاقات 
للصراف��ات اآللي��ة عبر التج��اري الس��وري جاء على 
خلفية تجاوزه لمش��كلة الصرافات بعد أن عمد إلى حل 
مش��كالتها.  وحول كتلة الرواتب المحولة إلى صرافات 
المصرف في كل ش��هر بموجب هذه البطاقات تبين بأن 
إجماليها للمتقاعدين يبلغ 1,9 مليار ليرة سورية شهريا 
)8.7 ملي��ون دوالر( في حين يصل حجم المبالغ )كتلة 
الروات��ب والتعويضات( المحولة لحس��ابات الموظفين 
مم��ن هم على رأس عملهم على بطاقاتهم 4.2 مليارات 
ليرة )19.2 مليون دوالر( ليكون مجموعها ما يتراوح 
بين 6.1 إلى 6.6 مليار ليرة ش��هرياً، تس��حب كلها عن 

طريق الصرافات اآللية. 

550 ألف بطاقة مصرفية من التجاري

فاينانس  ترك��ي  أبلغ 
أكبر بنك إس��المي في 
تركي��ا الجهات الرقابية 
التنفي��ذي  رئيس��ه  أن 
استقال  ديريا جوريرك 
م��ن منصب��ه وذلك في 
خط��وة غي��ر متوقع��ة 
وفي وقت يش��هد تنامي 

المنافسة في القطاع.
ويركز تركي فاينانس 

وأكبر مساهم فيه البنك األهلي التجاري السعودي على 
األنشطة المصرفية الموجهة للمؤسسات وهو واحد من 

أربعة بنوك إسالمية تعمل في تركيا.

استقالة الرئيس التنفيذي
لـ“تركي فاينانس”

ديريا جوريرك

نتائج أعمال SIIB عن الربع األول

أعلن بنك سورية الدولي اإلسالمي عن تحقيق نتائج 
مالية جيدة في أعماله عن الربع األول من العام الجاري 
2015 انعكست من خالل النمو في جميع المؤشرات 
المالية الرئيسية، ففي جانب الموجودات ارتفعت بنسبة 
حوال��ي 10 % لتصل إلى أكثر م��ن 100 مليار ليرة 
س��ورية) 460 مليون دوالر( حتى نهاية الربع األول 
م��ن العام الجاري 2015 مقارنة بنهاية العام الماضي 
2014. واس��تطاع البنك خالل هذه الفترة تحقيق نمو 
جيد في ودائعه من خالل منح عائد مناسب ومنافس في 
السوق المصرفية وبلغ إجمالي الودائع نحو 89 مليار 

ليرة )409 مليون دوالر( محققة ارتفاعاً نس��بته 9.6 % مقارنة بما كان عليه الوضع 
نهاية 2014، كما ارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 12 %، إلى جانب تمكن البنك من 
تحقيق نمو كبير في حجم محفظته التمويلية لترتفع لنحو 30 مليار ليرة )138 مليون 
دوالر( وبنس��بة 24 % مقارنة بالربع األول من العام 2014. وتش��ير هذه النتائج إلى 
قدرة البنك على المحافظة على التوازن بين إيراداته التش��غيلية والمصاريف من أجل 
تحقيق معدل عائد مناسب في ظل الظروف الحالية التي أثرت على النشاط االقتصادي 

في البلد وعلى النشاط المصرفي بشكل خاص.
وف��ي تعليق��ه على النتائج، قال الرئي��س التنفيذي للبنك عبد الق��ادر الدويك: إنه من 
دواعي سرورنا أن يتمكن البنك وألول مرة منذ تأسيسه ورغم الظروف الصعبة التي 
تعيش��ها البلد من تخط��ي حاجز المئة مليار ليرة في حجم إجمال��ي األصول، والعودة 
مج��دداً لتحقي��ق نتائج مالية قوية خاص��ة في جانب صافي األرباح والس��بب في ذلك 

استقرار النفقات نوعاً ما وانخفاض المخصصات.

عبد القادر الدويك

“العقاري” يرفع سقف السحوبات اليومية

أكد مدير عام المصرف العقاري في سورية الدكتور 
أحمد العلي رفع سقف السحوبات اليومية من صرافات 
المصرف للضعف إلى 50 ألف ليرة بدالً من 25 ألفاً، 
موضحاً أن هذه الخطوة ليس��ت جديدة، ولكن اإلدارة 
تقوم به��ا وفقاً للطلبات اإلفرادية، م��ع تأكيده أن لهذه 
الخط��وة نتائج إيجابية، منها تقليص عدد الس��حوبات 
وبالتالي خفض مرات استخدام الصراف، كذلك توفير 
في كميات الورق التي يستهلكها المتعامل في كل مرة 
يس��تفيد فيها من خدمات الصراف، إلى جانب تخفيف 
األعباء عن المواطنين ذوي الرواتب العالية من سحب 

رواتبهم على مراحل بدالً من مرحلة واحدة، واألهم من ذلك التخفيف قدر اإلمكان من 
ظاهرة االزدحام التي تش��هدها الصرافات خالل األيام األولى من الشهر، الفتاً إلى أن 
المصرف فيما لو فكر بالسير في هذا االتجاه سيقوم برفع سقف السحوبات اليومية إلى 

شريحة محددة ودراسة أثرها على أرض الواقع.

د. أحمد العلي
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S & P تؤكد تصنيفاتها لمجموعة البركة

أعلن��ت مجموع��ة البرك��ة المصرفي��ة )ش.م.ب(، أن 
مؤسسة التصنيف ستاندرد آند بورز، أكدت من جديد على 
تصنيف��ات المجموعة عند BB+ )عل��ى المدى الطويل( 
وB )عل��ى المدى القصير(، مع ترقية النظرة المس��تقبلية 
إلى مس��تقرة. وقالت س��تاندرد آند ب��ورز: ان المجموعة 
في مركز أعم��ال قوي، نظراً للتن��وع الجغرافي المتميز 
في مصادر اإلي��رادات مقارنة مع أقرانها، وكذلك المنافع 
التنافس��ية التي تتمتع بها والمستمدة من مكانتها المصرفية 
اإلسالمية. وترتكز استراتيجيتها على النمو في األعمال، 

ويتم التخفيف من المخاطر من خالل جودة  اإلدارة ومعرفتها بأسواقها الرئيسية.
وتعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان أحمد يوسف: ان التصنيفات 
التي حصلت عليها المجموعة هي شهادة أخرى على أداءنا المستقر والمتنامي خالل 
األعوام الماضية مع االحتفاظ بنوعية جيدة من األصول والنمو وفقاً لمعايير متحفظة 
من حيث المخاطر، وهو ما يعد ضروري للغاية  في بيئة األعمال واالقتصاد الحالية.

عدنان أحمد يوسف

“االسالمي للتنمية” يرفع سقف الصكوك

رف��ع البنك االس��المي للتنمي��ة، ومقره جدة، س��قف برنامجه للصكوك )الس��ندات 
االسالمية( إلى 25 مليار دوالر من 10 مليارات مع سعيه لتوسيع عملياته للتمويل في 
أرجاء دوله االعضاء. وسيدعم توسيع البرنامج هدفه إلصدار صكوك لالكتتاب العام 
بقيمة مليار دوالر كحد أدنى كل عام مع تلبية طلبات متنامية من المستثمرين الكتتابات 
خاصة. ووافق البنك على مشاريع للتنمية بقيمة 450 مليون دوالر بما في ذلك مشروع 
للطاقة )200 مليون دوالر( في موزامبيق و)70 مليون دوالر( لتمويل استيراد معدات 
زراعية في كازاخستان. ويعمل البنك لدعم التنمية االقتصادية بالدول االسالمية. ويبلغ 

عدد الدول االعضاء 56، وتأتي السعودية وليبيا وإيران في مقدمة المساهمين.

قالت رئيس��ة الذراع 
الرقابية للبنك المركزي 
األوروبي دانييل نوي، 
إن��ه ينبغي للبن��وك في 
أن  الي��ورو  منطق��ة 
تتوق��ع جولة أخرى من 
االختبارات للتحقق من 
س��المة وضعها المالي 
في عام 2016، مضيفة 

أن االختب��ارات ق��د تطال أق��ل من 123 بن��كا يخضع 
إلشراف المركزي األوروبي.

واشارت المسؤولة  األوروبية  الى أن “جهات الرقابة 
على البنوك في اليونان أحسنت أداء مهمتها في السنوات 
االخيرة من أجل إعادة رس��ملة وهيكلة القطاع المالي” 
مضيفة أن البنوك اليونانية في وضع جيد للتصدي ألي 
مش��اكل أكثر من أي وقت مضى. وهذا التقييم مهم ألن 
وحدها البنوك التي تتمتع بمالءة مالية يمكنها الحصول 
عل��ى تمويل عاجل من البنك المرك��زي وهو ما تعتمد 

عليه بنوك اليونان.

البنوك األوروبية ستخضع
الختبارات جديدة

دانييل نوي

تواص��ل المص��ارف العالمي��ة عق��د التس��ويات مع 
الس��لطات األميركية في إط��ار برنامج  طوعي لتفادي 
المقاض��اة بتهمة مس��اعدة األميركيين على التهرب من 
الضرائ��ب. وبعد أن توصلت 7 بنوك إلى تس��ويات مع 
وزارة العدل منذ آذار/مارس 2015، قالت الوزارة: إن 
بنكين سويس��ريين هما روتشيلد بنك وبانكا كريدانفست 
توصال إلى تس��وية يدفع بموجبه��ا األول 11.5 مليون 
دوالر والثان��ي 3 ماليي��ن دوالر إلنه��اء التحقيق��ات 
معهما. ومن المتوق��ع أن تتوصل بنوك أخرى انضمت 
إلى البرنامج الطوعي، الذي يس��مح للبنوك السويسرية 
بتف��ادي تهم جنائية بكش��فها عن أنش��طة عب��ر الحدود 
س��اعدت حائزي حس��ابات أميركيين في إخفاء أموالهم 
ودخولهم عن سلطات الضرائب األميركية، إلى تسوية 
ه��ذا الع��ام. وقد اس��تبعدت من البرنام��ج بنوك تخضع 
لتحقيقات جنائية مثل جوليوس باير والبنك السويس��ري 

الخاص التابع لبنك إتش.إس.بي.سي.

بنوك تساعد األميركيين
على التهرب الضريبي

استقالة رئيسين تنفيذيين في “دويتشه بنك”

أعلن دويتش��ه بنك األلماني 
استقالة رئيسيه التنفيذيين أنشو 
جين ويورغن فيتشن، وتسليم 
رئاس��ة البنك الذي يعاني منذ 
فت��رة من تهم فس��اد وغس��ل 

ام��وال إلى البريطاني جون كرايان. وذكر البنك الذي يعتبر أكبر بنك ألماني في بيان 
ان قرار االس��تقالة جاء طوعيا وتمخض عنه اجتماع مجلس امناء البنك في مقره في 
عاصمة المال األلمانية، علما بأن عقدي المسؤولين الماليين يسريان حتى آذار/مارس 
2017. وق��ال البيان: ان عضو مجلس امناء البنك، البريطاني جون كرايان سيتس��لم 

المنصب ابتداء من تموز/يوليو 2015 .
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أنهى البن��ك الس��عودي البريطاني “س��اب”، عملية 
طرح خاص لصكوك ثانوي��ة داخل المملكة بقيمة 1.5 
مليار لاير )400 مليون دوالر(. وتبلغ مدة اإلصدار 10 
سنوات، مع أحقية البنك في استرجاع الصكوك في نهاية 
الس��نة الخامسة، وتم تحديد العائد على الصكوك ليكون 
1.3 % فوق نسبة مؤشر “سيبور” لمدة ستة أشهر، يتم 

دفعها بشكل نصف سنوي.
وق��ال البنك: ان الهدف من اإلصدار هو دعم القاعدة 
الرأسمالية للبنك، وفق متطلبات )بازل 3( وزيادة قدرة 
البنك على التوسع في األعمال المصرفية، باإلضافة إلى 

تحسين فترات االستحقاق وتنويع مصادر التمويل.

“ساب” يطرح صكوكًا ثانوية

حصل بن��ك الخلي��ج األول، على تصني��ف ائتماني 
عال��ي غير مضم��ون بدرج��ة F1 EXP م��ن وكالة 
“فيتش” وتصني��ف مؤقت بدرجة برايم P1(1( بقدرة 
عالي��ة عل��ى س��داد التزام��ات الديون قصي��رة األجل 
بالعملة المحلية واألجنبية من مؤسس��ة موديز لخدمات 
المس��تثمرين، وذل��ك عن برنامجه ل��أوراق التجارية 

األوروبية بقيمة 3 مليار دوالر أميركي.
وأك��دت “فيتش” عل��ى التصني��ف االئتماني طويل 
األج��ل عن��د “A+” لبنك الخلي��ج األول عن برنامجه 
الحالي ش��هادات اإلي��داع القابلة للت��داول بقيمة مليار 

دوالر أميركي.
التجاري��ة  األوراق  برنام��ج  إلص��دار  وس��يكون 
األوروبية مدة س��ريان تصل لع��ام واحد، في حين أن 
إصدار برنامج ش��هادات اإليداع القابلة للتداول الحالي 
يس��تحق بعد فترة تتجاوز 7 أيام. وسيتم إصدار أدوات 
الدي��ن للمس��تثمرين من المؤسس��ات، وبش��كل خاص 
م��دراء األص��ول في كل من آس��يا، أوروبا والش��رق 

األوسط.

برنامج األوراق التجارية األوروبية
من “الخليج األول”

خدمة الجوال المصرفي من “الدولي اإلسالمي”

أعلن البنك الدولي اإلس��المي عن اإلطالق الرسمي 
لخدم��ة الج��وال المصرف��ي لعمالئه، ال��ذي يعد فرعاً 
افتراضي��اً في  متن��اول  العمالء. وق��ال نائب الرئيس 
التنفي��ذي في البن��ك جمال عبدهللا الجمال: إننا س��عداء 
بالط��رح الرس��مي له��ذه الخدم��ة الت��ي أصبحت من 
الضروريات المصرفية في العالم الحديث والذي يتطلب 
تقديم التقنيات والخدمات الذكية التي تتيح للعمالء إنجاز 
معامالته��م المصرفية أينما كان��وا وفي أي وقت، ولقد 
عمل فريق “ الدولي اإلسالمي” لتطوير خدمة الجوال 

المصرفي لتكون الفرع اإلفتراضي بين يدي العمالء.
وأضاف: ان البنك يمتاز بطرح خدمة تحويل األموال عبر ويسترن يونيون بواسطة 

الجوال المصرفي، موفراً على العمالء عناء الذهاب إلى مراكز تحويل األموال.

جمال عبدهللا الجمال

مشروع “كفاءة” لتطوير الخدمات المالية

بتكليف من لجنة األسواق المالية، أطلقت أكاديمية 
قطر للمال واألعمال مؤخرا مشروع “كفاءة”، الذي 
يهدف إلى تطوير قطاع الخدمات المالية، من خالل 
بناء منظومة معايير الرخص المهنية للقطاع المالي 
والمصرفي والجهات التنظيمية المساهمة في تبني 
المعايير العالمية ورفع مستوى العاملين فيه وصوال 
لالحترافية، باإلضافة إلى البرامج التدريبية واألدلة 
العملية التي يقدمها المش��روع لتطوير ممارس��ات 

القطاع وبناء قدراته وفق أعلى المعايير العالمية.
وقال المدير التنفيذي ألكاديمية قطر للمال واألعمال الدكتور عبد العزيز الحر: ان 
كفاءة هي مبادرة نوعية، تحت رعاية مشتركة من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر 
لأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، تسعى لرفع مستوى الجودة في األداء.

د. عبد العزيز الحر

البنوك اإلماراتية تتأهب لمواجهة القرصنة

رفع��ت بن��وك إماراتية درجات التأهب القصوى بعد تع��رض صرافات آلية لبنوك 
تابع��ة لها لعملية اختراق نوعية من قبل عصابة محترفة قامت بزرع أجهزة متطورة 
تكنولوجي��ا، تتمك��ن من خاللها ق��راءة بيانات العمالء، ومن ثم نس��خها على بطاقات 
م��زورة لالس��تيالء على حس��اباتهم. وقال مصرفي ف��ي أحد البن��وك التي تعرضت 
صرافاته��ا لالختراق: إن البنوك في اإلمارات رفع��ت من درجة التأهب عبر إطالق 
رس��ائل تحذيرية للعمالء، وكذلك زيادة المراقبة على أجهزة الصرافات اآللية تحس��باً 
لهجمات مماثلة. وأضاف: لقد نجحنا باكتشاف الجهاز قبل نسخ بيانات العمالء، ويبدو 
أن��ه يس��تطيع قراءة البيانات من جهاز نقل المعلومات م��ن الصراف اآللي إلى البنك. 

وهذه العملية نوعية ألن الجهاز لم يوضع أعلى الصراف، إنما تم تركيبه في الداخل.
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رقم 331. نتيجة لذلك، اس��تثمرت المصارف حتى اآلن أكثر من 200 
مليون دوالر في ش��ركات ناش��ئة وصناديق متخصصة باالستثمار في 
هذه الشركات. هناك على األقل 40 شركة تقدمت بطلب الحصول على 
اس��تثمارات من المصارف التي باتت تدرس هذه االطلبات بشكل جّدي 
للغاية. ووضع التعميم رقم 331 الهندس��ات المالية التي تشجع استثمار 
رأس مال المصارف في مثل هذه الشركات، فيما يضمن مصرف لبنان 

هذه اإلستثمارات بنسبة 75 %.
هيئة األسواق المالية

أم��ا هيئ��ة األس��واق المالية ف��ي لبن��ان CMA فتعم��ل على وضع 
اس��تراتيجية لدعم القطاع الخاص، ال سيما الشركات الناشئة. وتشارك 
الهيئ��ة بفعالي��ة في تأمين بيئة مؤاتية تضمن وجود أس��واق مالية عادلة 
تتمتع باإلدارة الرشيدة والشفافية. وأصدر مصرف لبنان تعاميم عدة في 
هذا الصدد ويس��عى حالياً إلى إطالق سوق إلكترونية تربط المصارف 
والمؤسسات المالية والوسطاء في لبنان بهدف خلق سوق سيولة لألسهم 
والس��لع، ال س��يما الذهب والقطع. ومن شأن هذه السوق اإللكترونية أن 
تؤّمن مخرجاً للشركات الناشئة الراغبة في طرح أسهمها على الجمهور 
في هذه األسواق. برغم الصعوبات السياسية الداخلية والمخاطر األمنية 
الت��ي يواجهها لبنان، نتوقع نمواً يفوق ال�2 %. ومع أن التضخم يقارب 
الصفر في المئة وأن ما دون نسبة ال�4 % المستهدفة، فإن سوق العمالت 
والقطع مس��تقرة وال تدعو إلى تدخلنا وأس��عار الفوائد مس��تقرة أيضا. 
ونعمل جاهدين للحفاظ على ثقتكم.السيولة مرتفعة في القطاع المصرفي. ونحن نعقد آماال كبيرة على لبنان 

رياض سالمة

سالمة في مؤتمر يوروموني عن التكنولوجيا والتمويل:

مصرف لبنان وضع استراتيجية لتعزيز الطلب الداخلي
عق��د “مؤتمر يوروموني” بعن��وان “التكنولوجيا والتمويل ش��ركاء 
من أجل النمو”، بدعم من كل من مصرف لبنان وهيئة الس��وق المالية، 
وافتتح��ه حاكم مصرف لبنان رياض س��المة، وأديرت نقاش��ات مهمة 
قادته��ا مجموعة من المتحدثين الدوليي��ن والمحليين، وحضره أكثر من 

300 خبير في مجال التمويل، واالستثمار، والمنظمات الرقابية.
انخفاض أسعار السلع

وألقى س��المة في الجلسة اإلفتتاحية، كلمة استهلها بالقول: إن البلدان 
الناش��ئة تواجه تحديات عديدة مثل انخفاض أسعار السلع ال سيما النفط. 
كم��ا أنه��ا تعاني من التقلبات الكبيرة في أس��عار العمالت، علماً أن هذه 
التقلبات س��تتواصل طالما لم تعد المص��ارف المركزية في العالم قادرة 
عل��ى اللجوء إلى مع��دالت الفائدة للتأثي��ر على سياس��اتها النقدية. كما 
أن سياس��ات تقليص المخاط��ر الناتجة عن التدابير التنظيمية المش��ددة 
المفروضة على المصارف الكبرى، ستؤذي بشكل خاص البلدان الناشئة 

التي ستواجه صعوبات متزايدة في التعامل مع المصارف الدولية.
اضاف: إن لبنان يس��تفيد من تراجع أس��عار النفط. ففاتورة االستيراد 
تناهز 6 مليارات دوالر سنوياً، وبالتالي إن تراجع أسعار النفط قد يتيح 
لنا توفير حوالى 1 أو 1.5 مليار دوالر في السنة. أما انخفاض اليورو، 
فعزز قدرتنا الش��رائية، إنما أثر في الوقت نفس��ه على قدرتنا التنافسية 
التي تراجعت لكوننا اقتصاد مدولر. أضف إلى ذلك المخاطر السياسية 
واألمنية، ال س��يما الحرب في س��ورية وانعكاس��اتها السلبية على لبنان 
في الس��نوات ال�3 أو ال�4 األخيرة. فمنذ اندالع هذه الحرب، كان ميزان 
المدفوعات س��لبياً. وإذا أردنا احتس��اب تكاليف الحرب الس��ورية على 
لبنان، يكفي أن نضيف العجز التراكمي في ميزان المدفوعات فنحصل 
على رقم تقريبي وواقعي يصل إلى 6 أو 7 مليارات دوالر. عالوة على 
ذل��ك، يعاني لبنان من وجود 1.5 مليون الجئ ويتحمل هذه الكلفة دون 
س��واه. من ناحية أخرى، تأثرت س��وق االس��تهالك جراء الحظر الذي 

فرضته بلدان مجلس التعاون الخليجي على مواطنيها.
تعزيز الطلب الداخلي

ولفت الى ان مصرف لبنان وضع استراتيجية لتعزيز الطلب الداخلي 
بهدف التعويض عن انحس��ار الطلب الخارجي. نحن نسعى إلى تعزيز 
التع��اون القائم بين القطاع المالي والقطاعات األخرى، ال س��يما قطاع 
التكنولوجيا. وقد تركزت هذه االستراتيجية على برامج قروض تحفيزية. 
فقام مصرف لبنان لثالث س��نوات عل��ى التوالي، بمنح المصارف نحو 
1.5 ملي��ار دوالر في الس��نة بمع��دل 1 % وتقوم المص��ارف بدورها 
بإقراض القطاع الخاص، على األخص في مجال الس��كن والمش��اريع 
الجديدة والطاقة البديلة والمشاريع البيئية. ونجد في لبنان ثالث قطاعات 
استراتيجية رئيسية يمكن اإلعتماد عليها لبناء مستقبل أفضل، قطاع الغاز 
والنفط، القطاع المالي، وقطاع اقتصاد المعرفة. إن البنك المركزي معني 
بالقطاع المالي وبقط��اع اقتصاد المعرفة وقد أصدر لهذه الغاية التعميم 
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مستوى جد مرتفع للتمويل الذاتي.
فخالل الس����نوات التس��ع األخي��رة مولت 
84 % من االس��تثمارات في الجزائر، وهي 
باألس��اس اس��تثمارات الدولة وس��وناطراك، 
تمويل�ا ذاتي�ا، ف�ي�م���ا ب�ل��غ التموي��ل الذات��ي 
في االس��تثمارات خارج المحروق�ات نس��بة 
7.59 % خ��الل الفت��رة  نفس����ها حس����ب 

المحافظ.
وهكذا ف��إن االقتصاد لم يس��تفد من ادخار 

المؤسس��ات و العائالت الذي عرف بالمقابل 
تزايدا مستمرا خالل السنوات األخيرة.

وبهدف ت��دارك هذا الخلل دعا لكصاس��ي 
البن��وك إلى بذل مجه��ودات اكبر قصد جمع 
الم��وارد وتخصيصه��ا بق��در اكب��ر لتمويل 

االستثمارات.
وق��ال مخاطب��ا البنوك “في س��ياق الفارق 
الجديد بين االدخار واالستثمار: يجب إحداث 

دعم اكبر للصادرات” بهدف تفعيل النمو.
تعزيز جاذبية البنوك

وطال��ب المحافظ البن��وك بهذا الخصوص 
بأن تكون “دائم��ة المبادرة” وأن ترفع، على 
س��بيل المث��ال، مع��دل الفوائد عل��ى االدخار 
لجعله أكثر جاذبية مع مراعاة تطبيق القواعد 

االحترازية.
وعبّ��ر ع��ن قناعته ب��أن دخ��ول اإلجراء 
االحترازي الجدي��د لبنك الجزائر حيز التنفيذ  
منذ عام 2014 سيس��اهم في توازن القروض 

وجعلها أكثر نجاعة.
وكش��ف لكصاس��ي في الس��ياق نفسه عن 
تطبيق نموذج جديد الختبار قدرة البنوك على 
التصدي للصدم��ات، منذ مطلع  العام الحالي 
2015، يأخ��ذ بعين االعتبار مخاطر القرض 

والسيولة وسعر الصرف.
وق��ال محاف��ظ بن��ك الجزائ��ر: ان البنوك 
الناشطة في الساحة ستخضع لهذه االختبارات 

البالغة األهمية.
وسيس��عى بن��ك الجزائر من جه��ة أخرى 
إل��ى تطبي��ق إج��راءات جديدة خالل الس��نة 
الجاري��ة تخص دفع س��وق الص��رف ما بين 
البنوك وترقي��ة تغطية البن��وك لزبائنها على 
المدى الطويل، وهو ما سيسمح بعودة البنوك 
تدريجيا إلى عمليات إعادة التمويل لدى البنك 

المركزي حسب محافظه.
“مركزي��ة  دخ��ول  أن  لكصاس��ي  وأك��د 
المخاطر”، التابعة لبنك الجزائر، حيّز التنفيذ 
“قبل نهاية السنة الجارية” سيشكل أداة أخرى 
البنكي في البالد.للتحكم في تسيير المخاطر وتعزيز االستقرار 

محمد لكصاسي

دخول “مركزية المخاطر”
التابعة لبنك الجزائر

حيّز التنفيذ
“قبل نهاية السنة الجارية”

سيشكل أداة للتحكم
في تسيير المخاطر

وتعزيز االستقرار البنكي

المصارف ركيزة نموذج جديد لتمويل النمو االقتصادي

اإلستثمارات في الجزائر لم تستفد من ارتفاع االدخارات النفطية
بعد التراجع الكبير ف���ي ايراداتها  المالية 
نتيجة هبوط  س���عر النف���ط ، كثفت الجزائر 
النفطي���ة  الصدم���ة  لمواجه���ة  جهوده���ا 
النم���و االقتص���ادي وتحفيز  ودفع عجل���ة 
االس���تفادة  االس���تثمارات، وذلك من خالل 
م���ن مختلف القطاعات االقتصادية في البالد 
باألخص القط���اع المصرفي الذي ش���هدت 
ادخاراته  نمواً متزايداً في السنوات الماضية 
من دون أن تس���اهم بش���كل كبير في تمويل 
المشاريع الجديدة بسبب اعتماد المؤسسات 

على التمويل الذاتي.
وفي هذا االطار، كشف محافظ بنك الجزائر 
محم��د لكصاس��ي ع��ن الخط��وط العريضة 
لنم��وذج جديد لتمويل النمو االقتصادي يعتمد 

على تمويالت بنكية أكثر حضورا ونجاعة.
ع��ن  ع��رض  ف��ي  لكصاس��ي  وأوض��ح 
“اس��تقرار االقتص��اد الكل��ي ف��ي الجزائ��ر 
والتموي��ل البنكي للنمو”، قدمه أمام رؤس��اء 
البن��وك والمؤسس��ات المالي��ة، أن المخط��ط 
الجديد عب��ارة عن “خارطة طري��ق” تمليها 
ضرورة الوصول إلى تحقيق نمو بنسبة 7 % 
في آفاق العام 2019 حس��ب الهدف المنشود 

من الحكومة.
ويأخذ المخطط، الذي سيتم إثراؤه تدريجيا 
بمش��اركة البنوك، بعين االعتبار، انعكاسات 
الصدمة الخارجية التي تتحملها الجزائر على 
اثر االنخفاض الحاد و المستمر ألسعار النفط 
من خالل االستفادة من التراكمات المالية التي 

سجلت إلى اليوم حسب المحافظ.
رفع حجم القروض

وفي توجيهاته لرؤس��اء البنوك الحاضرين 
أك��د لكصاس��ي عل��ى ض��رورة رف��ع حجم 
لتموي��ل  الموجه��ة  “النوعي��ة”  الق��روض 
االس��تثمار المنتج و دعم التنافس��ية الخارجية 

للجزائر.
وف��ي هذا الخصوص، الح��ظ المحافظ انه 
على الرغم من الديناميكية المس��جلة منذ عام 
2013 في مجال منح القروض، إال أن هيكلة 
تمويل االس��تثمار ف��ي الجزائر يكش��ف عن 
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- دور الصيرف��ة االس��امية ف��ي تعزي��ز 
الشمول المالي.

التوصيات
والنق��اش  العم��ل،  أوراق  ع��رض  وبع��د 
حول المواضيع المذك��ورة، تبنى المجتمعون 

التوصيات التالية:
1. إن الش��مول المال��ي هو الس��بيل األنجع 
لتعميق التربية والثقافة المالية في المجتمعات 
مما يس��اهم في ترقّي الشعوب وزيادة قدراتها 

اإلقتصادية والتنموية.
2. إن الش��مول المال��ي يش��كل حاجة ملحة 
لتنمية اإلس��تقرار، إذ تبين األرقام وجود نسبة 
كبي��رة من األش��خاص مم��ن ال يتعاملون مع 
المصارف وليس��ت لهم حس��ابات أو عمليات 

حتى محدودة أو بسيطة.
3. يساهم الش��مول المالي في إطاق عجلة 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية عبر التواصل 
اإليجابي بين العم��اء والمصارف في عاقة 
متوازن��ة تعطي ثماراً لكل األطراف وبش��كل 
يساعد على إطاق ديناميات مالية وإقتصادية 

منتجة.
والس��لطات  الحكوم��ات  م��ن  الطل��ب   .4
المصرفية واإلقتصادية وضع إس��تراتيجيات 
عم��ل وتبن��ي الش��مول المالي كمفه��وم قابل 
للتطبي��ق، وتحفي��ز المص��ارف عل��ى إيائه 
األهمي��ة البالغة نظ��را لنتائج��ه المهمة عليها 

وعلى المجتمعات.
5. التأكي��د أن الت��وازن المال��ي هو طريق 

“الحوكمة الرشيدة” والرائدة. وأن المصارف 
والمؤسس��ات المالية مدعوة للمساهمة الفاعلة 
في “الشمول المالي” وتطويره وتسويقه خدمة 
لمصالحها ومصالح المجتمعات وال سيما الفتية 

منها.
6. إن الش��مول المالي الذي يعني فيما يعني 
ضماً للقدرات المختلف��ة وعلى كل األصعدة، 
سيؤدي بعد سنوات قليلة من اإللتزام والتشجيع 
والتس��ويق والتطوي��ر ال��ى تبدي��ل منهج��ي 
وجوهري في الوسائل المصرفية المعتمدة مما 
يع��زز من أرباح المصارف ويزيد من قدرات 
المجتمعات على التعامل والتواصل واإلرتقاء.

7. الدع��وة الحثيث��ة لتطوي��ر التش��ريعات 
والنظم القانونية والتنظيمية التي تشكل حاضنة 
قانونية آلليات الشمول المالي مما يسهل تطبيق 

المبادئ واألصول والديناميات.
8. تبن��ى المؤتمرون تمني الرئيس التنفيذي 
للمص��رف المركزي العماني والذي طلب فيه 
م��ن إتحاد المص��ارف العربية إعداد دراس��ة 
شاملة ووافية عن تمويل المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة وإرسالها إلى المصارف المركزية 

والمصارف األعضاء.
وقد أقيم عش��اء رس��مي في مبنى البرلمان 
الهنغ��اري في حض��ور سياس��ي وإقتصادي 
رفي��ع، ألق��ى خال��ه وزي��ر الدولة لش��ؤون 
الديبلوماسية االقتصادية في هنغاريا كلمة شدد 
جهود المصارف العربية في هذا اإلتجاه.فيها على التعاون العربي – الهنغاري، كما حيا 

القمة المصرفية العربية الدولية 2015 في بودابست

تبني “الشمول المالي” من أجل التنمية واالستقرار

عقد اتحاد المصارف العربية القمة المصرفية 
العربي��ة الدولي��ة لع��ام 2015 تح��ت عنوان: 
“الش��مول المالي من أجل التنمية االجتماعية 
واالستقرار” في العاصمة الهنغارية بودابست 
في رعاي��ة وحضور رئيس مجل��س الوزراء 
الهنغاري فيكتور اوربان.  كما حضر اكثر من 
300 ش��خصية تمثل وزراء وحكام مصارف 
مركزية وقيادات مالية ومصرفية في بودابست 
ودول أوروبية عربية وعالمية، وصناع قرار 
وممثل��ي القطاعين العام والخاص من مختلف 

القارات، ومعظم سفراء الدول العربية.
موضوعات للتنمية

وق��د بح��ث المؤتمرون على م��دى يومين، 
موضوعات عدة تناولت المحاور التالية:

- الشمول المالي من اجل التنمية االجتماعية 
واالستقرارعبر زيادة فرص العمل والحد من 

الفقر.
- السياس��ات واالس��تراتيجيات ومعوق��ات 

الشمول المالي.
- زي��ادة اس��تخدام الخدم��ات المالي��ة وفق 

التجارب العربية والدولية.
- التحديات الرئيس��ية لتمويل المش��روعات 
الصغيرة والمتوس��طة وعرض التش��ريعات 

وسبل الرقابة.
- كيفي��ة تعزيز الش��مول المال��ي من خال 
قنوات بديلة منها: النقود االلكترونية، الخدمات 
المصرفية االلكتروني��ة، تطبيق االصاحات 

على الصيرفة عبر وكيل.
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بشكل خاص بالمشاريع التي تدعم التكامل االقتصادي اإلقليمي والتعاون 
التجاري بين دول القارة اإلفريقية.

وفي ما يختص بالتقرير الس��نوي للبنك، أشار التقرير إلى ما واجهه 
االقتصاد العالمي عام 2014 من صعوبات بعد 6 سنوات من االنتعاش 
البط��يء والمتفاوت وخاصة مع م��ا واجهته بعض الدول األعضاء من 
توترات جيوسياس��ية وتقلب في أسعار السلع، وارتفاع مستوى البطالة 
بين الشباب واختالل االقتصاد الكلي في بعض األحيان، إلى جانب تفشي 
األمراض الوبائية وال س��يما مرض إيبوال. وأورد التقرير أن مجموعة 
البنك اإلس��المي للتنمية استطاعت خالل الس��نة المالية المنصرمة من 
سد االحتياجات اإلنمائية للدول األعضاء بنسبة كبيرة، محققة اعتمادات 
صافية بقيمة 7.1 مليارات دينار إسالمي )10.9 مليارات دوالر( وهو 
ما يمثل زيادة بنس��بة 11.7 % عن الس��نة السابقة، والتي وزعت على 
موارد البنك الرأس��مالية العادية بنس��بة 47.0 %، المؤسسة اإلسالمية 
لتمويل التجارة 47.3 % والمؤسس��ة اإلس��المية لتنمية القطاع الخاص 
4.5 %، صندوق تثمير الممتلكات وصندوق حصص االستثمار 0.6 % 

وعلميات المساعدة الخاصة 0.1 %.
تجدر االش��ارة إلى أن مجموعة البنك قدمت تمويالت تنموية للدول 
الماضي.األعض��اء بلغ��ت 112 مليار دوالر منه��ا 11 ملي��ار دوالر في العام 

موزامبيق استضافت االجتماع السنوي لـ“اإلسالمي للتنمية”

زيادة االعتمادات وإشادة بجهود البنك في التنمية
عق��دت في مدين��ة مابوتو في جمهوري��ة موزمبيق، أعم��ال الدورة 
األربعين لمجلس محافظي البنك اإلس��المي للتنمية، التي افتاها الرئيس 
الموزمبيقي فيليب نيوس��ي. وانطلقت هذه االجتماعات بحضور رئيس 
مجموع��ة االس��المي للتنمي��ة والمحافظي��ن المناوبين وممثل��ي الدول 
األعض��اء البالغ عددها 56 دولة عضواً في “االس��المي للتنمية”، إلى 
جان��ب عدد كبي��ر من ممثلي المنظم��ات المالية واالقتصادي��ة الدولية. 
وقال نيوس��ي في كلمته: إن مساهمات البنك كان لها دور فاعل في دفع 
عجل��ة التنمية ف��ي موزمبيق، معربا عن أمله في أن يرى نش��اطا أكبر 
حجما وأكثر تنوعا له في بلدانه األعضاء، بما يساهم في تحقيق التنمية 
االقتصادية المنشودة. وأكد حرص بالده على تعزيز التعاون مع البنك، 
الذي وصفه ب�“المعاون الجوهري في تحقيق األولويات االستراتيجية”.
من جانبه، عبّر وزير المالية واالقتصاد محافظ بنك موزمبيق، رئيس 
مجلس المحافظين أندريانو مالياني، عن الش��كر لمجلس محافظي البنك 
لمنح موزمبيق الفرصة الحتضان االجتماع الس��نوي األربعين.وأش��اد 
ب��دوره وجهوده الكبيرة في التنمية االقتصادي��ة واالجتماعية، والنجاح 
الذي حققه خالل مس��يرته والذي ت��وج بحصوله على أعلى التصنيفات 

االئتمانية من منظمات التصنيف الدولية.
تحديد االستراتيجية

إلى جانب االطالع على أطر سير العمل وتحديد استراتيجية مجموعة 
“اإلس��المي للتنمية” للسنوات العش��ر المقبلة، ناقش االجتماع السنوي 
األربع��ون أهم البنود المدرجة على جدول األعمال وفي مقدمتها تقرير 
البن��ك الس��نوي األربعين للعام المنص��رم والمصادقة على الحس��ابات 
الس��نوية المدققة للبن��ك وتعيين مراجعين خارجيين للع��ام المالي القادم 
ل��كل من البنك وصن��دوق الوقف وصندوق تثمير ممتل��كات األوقاف، 
وللهيئة العالمية للوقف. وأفرز االجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك 
واجتماع الجمعيات العمومية لمؤسساته التابعة مجموعة من القرارات، 
أهمه��ا: الموافقة عل��ى زيادة رأس مال المؤسس��ة االس��المية لتنمية 
القط��اع الخاص بمبلغ ملي��ار دوالر أميركي موزعة بنس��بة 50 % 
للدول األعضاء و25 % للبنك االس��المي للتنمية و25 % للمؤسسات 
والصنادي��ق المالية، كما تمت الموافقة على زيادة رأس مال المؤسس��ة 
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة بمقدار 100 مليون دوالر لرفع حصة 
إحدى الدول األعضاء بالمؤسس��ة، كما تم اعتماد نس��بة 5 % من دخل 
البنك لعمليات المس��اعدة الفنية، وبرنامج المنح الدراسية، ونسبة 2 % 
لتنمية صناعة الخدمات المالية اإلسالمية. كما تمت المصادقة على عقد 
االجتم��اع الواح��د واألربعون القادم لمجلس محافظي البنك االس��المي 

للتنمية في جاكرتا عاصمة إندونيسيا خالل شهر أيار/مايو عام 2016.
االنتعاش بطيء ومتفاوت

من جهته، أشار رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية الدكتور أحمد 
ب��ن محمد علي، إلى دور البن��ك في دعم التنمية ف��ي أفريقيا واالهتمام 
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قام وفد م��ن مجلس رجال االعم��ال اللبناني الكوبي 
برئاسة علي كزما بزيارة العاصمة الكوبية هافانا، لتوقيع 
مذك��رة تفاهم بين غرفتي التجارة الكوبية واللبنانية، في 
حض��ور الس��فير اللبناني لدى كوبا روبي��ر نعوم. واكد 
كزما في بيان “ان اللبناني لطالما كان سباق في اقتناص 
الف��رص و االنفتاح عل��ى جميع البلدان وه��ا هي كوبا 
اليوم تشكل فرصة استثمار كبيرة على ضوء التغيرات 
التشريعية واالنفتاح االقتصادي”. وقال: ان هذه الشراكة 
تضع حجر اساس لمجموعة المبادرات لتبادل اقتصادي 
واستثماري بين كوبا ولبنان وان مجلس رجال االعمال 
اللبناني الكوبي، سوف يقدم مجموعة مشاريع مهمة في 

كوبا تجذب المستثمرين في جميع القطاعات.

“مجلس االعمال اللبناني الكوبي”
وقع اتفاقًا في هافانا

كشف عضو مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق 
المالي��ة في س��ورية الدكتور محمد عص��ام هزيمة عن 
تشكيل لجنة مشتركة مع مصرف سورية المركزي من 
أجل دراس��ة إدراج ش��ركات الصرافة في سوق دمشق 
ل��أوراق المالية، موضحاً أن اللجنة تش��كلت منذ فترة 
قريبة وعقدت أول اجتماعاتها، وتم إعداد جدول أعمال 
للجنة س��يكون في أولى أولوياته وضع ش��روط إدراج 

شركات الصرافة في السوق وإقرار إدراجها.
م��ن جهة أخرى، أوض��ح هزيمة أن هيئ��ة األوراق 
واألس��واق المالي��ة قام��ت بتش��كيل اللجن��ة المختصة 
بتأسيس سوق األسهم والسندات، وقد بدأت اللجنة عملها 
ودراس��ة القوانين والتفاصيل المتعلقة بس��وق السندات 
لتق��وم في نهاية عمله��ا برفع المقترح��ات والتوصيات 
للهيئة وعرضها على الجهات المختصة ليتم العمل على 

تأسيس السوق.

دراسة إلدراج شركات
الصرافة بالبورصة

ايدال: لبنان  يجذب االستثمارات

ش��اركت المؤسس��ة العامة لتش��جيع االس��تثمارات 
ف��ي لبنان “ايدال” ممثلة برئي��س مجلس إدارتها  نبيل 
عيتان��ي، في “المنتدى االقتص��ادي العربي اليوناني” 
الراب��ع الذي نظمت��ه الغرفة العربي��ة اليونانية للتجارة 

والتنمية في أثينا في 3 و4 حزيران/يونيو 2015.
وكان��ت لعيتاني مداخلة خ��ال المنتدى، تحدث فيها 
عن المناخ االس��تثماري في ال��دول العربية والتدفقات 
االستثمارية الواردة إليها، داعيا إلى استغال مقوماتها 

التنافسية. وتطرق عيتاني إلى المناخ االستثماري في لبنان، مشيرا إلى أنه “ال يزال من 
بين الدول األكثر جذبا لاس��تثمارات األجنبية المباشرة، مع تسجيل هذه االستثمارات 
نسبة مئوية مرتفعة ،ما أتاح للبنان الحفاظ خال السنوات العشرة األخيرة على أعلى 

المراتب بين الدول العربية من حيث حجم االستثمار”.

نبيل عيتاني

Emgoldex تحذير من االستثمار في

تزعم إحدى الشركات التي تعمل عبر اإلنترنت أنها مرخصة للعمل في دبي وتظهر 
منشورات رقمية لها صورة برج مزعوم في دبي فضا عن رخص مزورة. وذكرت 
وس��ائل اعام أن الش��ركة األم تعمل بالذهب في ألمانيا وتأسست سنة 2008. وتشير 
وثائق الش��ركة المزورة الى أنها تعمل في اإلمارات من خال فرع اس��مه إيميريتس 
غولد إكستشينج. وتحمل الشركة اسما هو EMGOLDEX، وتزور في منش��وراتها 
مكاتب وهمية لها في مركز دبي للس����لع المتع��ددة بعناوي��ن منها موقع إنترنت وهو 
EMGOLDEX.COM . وتزعم أن مكاتبها  في أبراج بحيرات اإلمارات، فضا 

عن وثائق تسجيل ورخص مزورة من مركز دبي للسلع المتعددة.

منصة “ساكسو تريدر غو”

أعلن ساكس��و بن��ك، البنك االس��تثماري 
المتخص��ص بالتداول في األس��واق المالية 
العالمية عبر األنترنت، عن إطاق منصته 
الجديدة SaxoTraderGO أس��هل منصة 
للتداول على المنتج��ات واألدوات المتعددة 

للمتداولين والمستثمرين في المنطقة.
وقال رئيس قسم المنصات كريستيان لوند 
هامر: تش��كل الت��داوالت والمتداولين عبر 

األجهزة المحمولة 20 % من عائدات البنك، بينما تش��كل تداوالت الذين يس��تخدمون 
أجهزة متعددة 75 % من العائدات. وقد حرصنا على توفير منصة تعمل بنفس الكفاءة 
على أكثر من جهاز مع إمكانية نقل جميع اإلعدادات بين األجهزة بما في ذلك الهواتف 

المحمولة واألجهزة اللوحية.

كريستيان لوند هامر
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تفاهم الستقطاب استثمارات محلية ودولية

دب��ي  مؤسس��ة  وقع��ت 
لتنمي��ة االس��تثمار، إحدى 
مؤسس��ات دائ��رة التنمي��ة 
مذكرة  بدب��ي،  االقتصادية 
تفاه��م م��ع مدين��ة تون��س 
االقتصادي��ة لدعم وتطوير 
تون��س  مدين��ة  مش��روع 
االقتصادية واالس��تفادة من 

خبرة دبي في التطوير االقتصادي وجلب االستثمارات المحلية والدولية. وتأتي هذه 
المبادرة ضمن استراتيجية المؤسسة الرامية إلى دعم قطاع األعمال وتسهيل مزاولة 

االستثمار ودخول األسواق المجاورة والجديدة في المنطقة من خال دبي.
وقع المذكرة كل من المدير التنفيذي لمؤسس��ة دبي لتنمية االستثمار فهد القرقاوي، 
والرئيس المؤسس لمدينة تونس االقتصادية الدكتور رياض خليفة التوكابري، بحضور 
رئيس ش��ركة امبلكس القابضة لاس��تثمار عادل العتيبة، وش��ريك تنفيذي في شركة 
بارتنرز لاستثمار علياء جمعة الغاوي، وممثل مدينة تونس االقتصادية في اإلمارات 

وضاح الجابي، ومدير فرع دبي في مدينة تونس االقتصادية نور الجابي.

مجلس  رئيس  كشف 
إدارة الش��ركة الكويتية 
واالس��تثمار  للتموي��ل 
يعقوب  “كفيك” صالح 
الشركة  ان  الحميضي، 
نجحت قب��ل نهاية العام 
الماضي بتغيير شروط 
القروض القائمة البالغة 
دين��ار  ملي��ون   20.6

)66.4 مليون دوالر( حيث تم تخفيض الدفعات السنوية 
م��ن 8 مايين دينار )26 ملي��ون دوالر( الى 4 مايين 
دينار )13 مليون دوالر( ومد فترة السداد حتى 2018، 
وهي خطوة س��تتيح ل�“كفيك” فرصة للنمو في أعمالها. 
وبيّ��ن ان موافق��ة البنوك على تغيير ش��روط القروض 
يأتي تأكيداً على الثقة في نموذج عمل “كفيك” مدعوما 
بالتزامها بسداد 20 مليون دينار )66 مليون دوالر( من 

القروض على مدار أكثر من سنتين ماضيتين.
وأوضح الحميضي خ��ال الجمعية العمومية العادية 
وغي��ر العادي��ة، أن “كفيك” اس��تطاعت خال 2014 
التخارج من بعض استثماراتها غير المدرجة، وبتسييل 

جزء من المدرجة والمصنفة بغرض المتاجرة.

كفيك: جدولة 20.6 مليون دينار

صالح يعقوب الحميضي

Cascada Mall إطالق

مجموع��ة  أع�ل�ن����ت 
 ،Inter Mall Group
مجم����ع  إط��اق  ع���ن 
Cascada Village في 
قض��اء زحل��ة - البقاع، 
خال حفل أقيم في فندق 
فورسيزونز في بيروت، 
بحض����ور حش����د م��ن 
البقاع  ون��واب  الوزراء 

ورج��ال األعمال والفعالي��ات االقتصادي��ة اللبنانية، وتم عرض فيلم قصير ش��رح 
أبع��اد وأهمية المش��روع، الذي يوفر ألول م��رة في منطقة البق��اع، مقصداً متعدد 
االس��تخدامات يخدم متطلبات وتطلعات س��كان المنطقة إلى معايير معيشة محّسنة 
وعصرية، ويخلق فرص عمل مباش��رة الكثر من 3000 وظيفة، ما يس��اعد على 
تثبي��ت أه��ل المنطقة ف��ي بلداتهم ويح��د من هجرتهم ويس��هم في تحري��ك الدورة 

االقتصادية المحلية إلى حد بعيد.
يذك��ر ان Inter Mall Group تس��عى عب��ر إقام��ة Cascada Mall، إل��ى 
االس��تفادة من انجاز األوتوس��تراد العربي الذي له مخرج مباش��ر إلى المشروع، 
األمر الذي يس��هم بتأمين س��هولة االنتقال بين المناطق وخل��ق الحركة في مناطق 

أساسية بالبقاع.

ذكرت صحيفة صن��داي تايمز البريطانية، أن العديد 
م��ن مديري أكبر الصنادي��ق التي يوجد مقرها في لندن 
يع��دون خطط��ا لنقل أرص��دة يبلغ حجمه��ا تريليونات 
الجنيه��ات وآالف الوظائ��ف إل��ى خ��ارج بريطانيا إذا 
صوتت لصالح االنس��حاب من االتحاد األوروبي خال 

استفتاء من المقرر اجراؤه بحلول نهاية 2017.
وقالت الصحيفة: ان صناديق رئيس��ية ش��كلت لجان 
لإلعداد لتحرك محتمل مع احتمال أن تكون لوكسمبورغ 

من بين الدول التي قد تنتقل إليها هذه الصناديق.
وأضاف��ت، انها تحدثت مع مدي��ري الصناديق الذين 
يعتقدون إنهم قد يُضطرون للرحيل بسبب قوانين االتحاد 
األوروبي التي تس��مح فقط ببيع منتجات االستثمار في 
االتحاد عندما يكون المقر األوروبي الرئيسي للصندوق 

موجودا في دولة عضو.

صناديق رئيسية تخطط
لمغادرة بريطانيا
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مصفاة ضخمة  لتكرير السكر في السعودية

ف��از تحال��ف أوروب��ي بعقد إنش��اء مصفاة 
الدرة لتكرير الس��كر المقرر تنفيذه في الموقع 
المخص��ص للمصف��اة ف��ي مين��اء المل��ك فهد 
الصناعي في مدينة ينبع الصناعية بقيمة 750 
ملي��ون لاير ) 200 ملي��ون دوالر أميرك��ي( 
وخ��ال م��دة تنفيذ محددة ب�22 ش��هراً. ويقود 
 Ingeniería التحال���ف كل م��ن ش�����رك�ات
 TSK Group وت����ي إس ك����ي Omega

اإلسبانيتين وسترا الفرنسية.
وأكدت ش��ركة درة التنمية المالكة للمصفاة 

أنها اس��تكملت كافة التراخيص واإلجراءات الازمة للبدء بتش��ييد المصفاة والتي 
تبل��غ طاقته��ا اإلنتاجية 2500 طن يومياً من الس��كر األبيض، وتقام على مس��احة 

150 ألف متر مربع.
من جهته، كش��ف رئيس مجلس إدارة الش��ركة زامل بن عبد العزيز الزامل، عن 
ص��دور موافقة وزارة البترول والث��روة المعدنية المتضمنة تخصيص كميات الغاز 

الازمة لمصفاة الدرة.
وحول تمويل المشروع، قال الزامل: إن بنوكاً أوروبية تقدمت بتمويل 70 % في 

حين سيتم تمويل الجزء المتبقي من رأس مال الشركة.

زامل بن عبد العزيز الزامل

قال العضو المنتدب لش��ركة البني��ة التحتية لمصافي 
س��يراف االيراني��ة، علي رض��ا صادق آب��ادي: إن 8 
شركات من غرب أوروبا تتطلع لاستثمار في مشروع 
سيراف لتكرير النفط في إيران، الذي يتكلف 2.8 مليار 
دوالر، مع س��عي الجمهورية اإلس��امية لزيادة طاقتها 
التكريرية لتقليص اعتمادها على الواردات. وكشف ان 
شركة آسيوية وأخرى إيرانية ستعمان معا في قطاعات 
معينة من المشروع الذي ستبلغ طاقته التكريرية  480 
ألف برميل يوميا وسيستغرق انجازه أكثر من 3 سنوات.
اض��اف: أن مصافي س��يراف س��تكون قادرة على 
إنت��اج م��ا يزي��د ع��ن 270 أل��ف برمي��ل يوميا من 
النفت��ا و140 أل��ف برميل من زي��ت الغاز و30 ألف 
برميل م��ن غاز البت��رول المس��ال و40 ألف برميل 
من الكيروس��ين، وأن نح��و 60 % من مكثفات الغاز 
في س��يراف س��يتم تحويلها إلى نفتا عالية القيمة التي 

تس��تخدم في صناعة منتجات باس��تيكية.

شركات غربية تتطلع
لالستثمار في ايران

أكد رئيس ش��ركة سامسونغ مصر التابعة لسامسونغ 
إلكترونيك��س الكورية الجنوبية، س��يونغ ه��و يون، أن 
ش��ركته تعتزم زيادة اس��تثماراتها في مصر من خال 
إنشاء 3 مصانع جديدة بتكلفة 300 مليون دوالر. واشار 
الى أن  مصنع سامسونغ في بني سويف إلنتاج شاشات 
التلفزيون وشاش��ات أجه��زة الكمبيوتر يق��وم بتصدير 
منتج��ات بنحو مليار دوالر وهو م��ا يعادل 85 % من 

حجم إنتاج المصنع.
وب��دأت سامس��ونغ اإلنت��اج التجريبي م��ن مصنعها 
في بني س��ويف خال النص��ف األول من عام 2013، 
وه��و األول لها ف��ي إفريقيا والش��رق األوس��ط. وتبلغ 
التكلفة االس��تثمارية المبدئية لسامسونغ في مصر 1.8 
مليار جنيه ) 480 مليون دوالر( وس��ترتفع إلى نحو 9 

مليارات جنيه )1.18 مليار دوالر( في نهاية 2017.

“سامسونغ” تعتزم إنشاء
3 مصانع في مصر

السعودية: مشاريع لتطوير قطاع النقل

أكدت الهيئة العامة لاس��تثمار أن 
قطاع النق��ل يعد من أه��م القطاعات 
االس��تثمارية الواعدة في الس��عودية 
لخط��ة  األساس��ية  الدعائ��م  وم��ن 
االس��تثمار الموحدة ، التي يتم العمل 
عليها بالتنسيق مع الجهات الحكومية 

ذات العاقة.
ج��اء ذلك خال مش��اركة وفد من 

الهيئ��ة وع��دد من الجهات المعنية ف��ي المؤتمر والمعرض العالم��ي لاتحاد الدولي 
للنق��ل العام ال��ذي انعقد في ميان��و بإيطاليا، حيث ضم الوف��د باإلضافة إلى ممثلين 
عن الهيئة العامة لاستثمار، عدداً من كبار المسؤولين في الهيئة العامة للنقل العام، 
وهيئة الرياض للتطوير، والهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وهيئة تطوير المدينة 

المنورة، وشركة النقل بالسكك الحديدية بمكة المكرمة، وشركة مترو جدة.
وأك��د رئي��س هيئة النق��ل العام الدكت��ور عبد العزي��ز العوهلي، أن المش��اركة في 
المعرض العالمي لاتحاد الدولي، لم تهدف إلى التعرف على أحدث التطورات الجديدة 
في صناعة الس��كك الحديدية والنقل فحسب وإنما شكلت منصة هامة لتبادل التجارب 

والتطورات الجديدة والهامة في هذا المجال .

د. عبد العزيز العوهلي

علي رضا صادق آبادي
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افتتح��ت )أت��ش أم أت��ش – هوس��بيتاليتي مانجمانت 
هولدينغ��ز( فندق وش��قق إي��وا الخرطوم، ال��ذي يتمتع 
بموقع على ضفة النيل األزرق ويضم 70 غرفة وشقة، 
بحضور وزير السياحة واآلثار والحياة البرية، ورئيس 
مجل��س إدارة والمف��وض الع��ام للجهاز اإلس��تثماري 
للضمان اإلجتماعي محمد الكريم الهد، والمدير التنفيذي 

لمجموعة أتش أم أتش لوران أ. فوافنيل.
يش��ار إلى ان الحكوم��ة الس��ودانية خصصت مليار 
دوالر سنوياً إلعطاء دفعة لصناعة السياحة. إذ ان النقل 
الجوي في السودان ارتفع بمعدالت هائلة خال السنوات 
األخيرة. كما ان رحات الطيران من وإلى دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي ازدادت كثي��را بفضل التوس��ع في 

شركات الطيران منخفضة التكاليف في المنطقة.

افتتاح فندق وشقق إيوا الخرطوم

فرنسا تمّول “الباص السريع” في األردن

س����ف�ي�رة  وقع�ت 
فرنس����ا ف��ي عم�ان 
دوم���ا  ك�ارول�ي����ن 
والوكال��ة الفرنس��ية 
مع  اتفاقي��ة  للتنمي��ة 
أمان��ة عمان تس��اهم 
الوكال���ة  بموجبه���ا 
في تموي�ل مش��روع 

الباص السريع في عمان بقيمة اجمالية تبلغ 166 مليون دوالر أميركي.
واوضح البيان ان المش��روع س��يقدم وس��يلة نظيفة وحديثة للنقل العام وبأس��عار 
معقولة وسيس��هم بجعل عمان “مدينة خضراء” بحلول عام 2020، كما انه س��يخدم 
سكان العاصمة االردنية  الذين يقدر عددهم بحوالى 3.5 مليون نسمة باإلضافة الى 

الزوار.
وقع االتفاقية المديرة االقليمية للوكالة الفرنسية للتنمية في الشرق االوسط وشمال 
افريقي��ا م��اري هيلين ل��وازون وأمي��ن عمان عقل بلتاج��ي. وتن��ص االتفاقية على 
تغطية األمانة لكافة أعمال البنى التحتية واإلنش��ائية والتقاطعات والحلول المرورية 
والمجمعات التي يمر بها مسار الباص السريع، فيما يتحمل القطاع الخاص مسؤولية 
توريد الحافات وإدارة أنظمة المعلومات والتش��غيل والصيانة والدفع. ومن المقرر 

استكمال المشروع خال 30 شهرا.

“آركابيتا” تبيع محفظة عقارات أميركية

أعلن��ت مجموع��ة آركابيتا، المتخصص��ة في إدارة 
االستثمارات البديلة العالمية، عن بيع محفظة استثمار 
عقاري تضم أكثر من 16 مجمع دور رعاية للمس��نين 
وحوالي 4000 وحدة س��كنية موزعة في جميع أنحاء 
الواليات المتحدة األميركية، لشركة نورث ستار هيلث 
كير إنكام. وهي أمانة استثمار عقاري، في صفقة بلغت 

قيمتها اإلجمالية حوالى 640 مليون دوالر
وقال الرئيس التنفيذي لاستثمار في آركابيتا مارتن 
تان: لق��د تفوقت عقارات دور المس��نين في الواليات 

المتحدة في أدائها على فئات األصول العقارية األخرى، وينتج الطلب عليها عن عدد 
م��ن العوامل منها تقدم أعمار جيل طفرة المواليد، وانتش��ار الدراية بمدى قيمة دور 

رعاية المسنين الممتازة، واالنتعاش العام لسوق اإلسكان األميركي.
م��ن جانيه، أع��رب الرئيس التنفي��ذي عاطف أحمد عبدالملك، عن س��روره بهذه 
الصفقة ووصفها بأنها “تأتي ضمن سلس��لة من صفقات التخارج المربحة آلركابيتا 
على مدى الس��نتين الماضيتين بمتحصات إجمالية لمستثمرينا بلغت 3 مليار دوالر 

أميركي”.

عاطف أحمد عبدالملك

تعتزم ش��بكة مطاعم تيريموك الروس��ية، التي تعتمد 
قائم��ة طعامها عل��ى تقديم الفطائر الش��عبية الروس��ية 
“بليني”، افتتاح فرعين لها الخريف المقبل في مانهاتن 
أشهر أحياء مدينة نيويورك األميركية، لتكون أول شبكة 
مطاعم روسية للوجبات السريعة تقدم على خطوة كهذه.

وقال مؤسس “تيريموك” ميخائيل غونتشاروف: إن 
تكلفة افتتاح فروع في مانهاتن س��تتراوح بين 150 إلى 

250 ألف دوالر للفرع الواحد.

مطاعم “تيريموك” الروسية
في نيويورك
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100 مليار دوالر تحويالت االجانب من الخليج

أظهرت دراسة اقتصادية ان الوافدين االجانب 
المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي حولوا 
مئ��ة مليار دوالر الى بلدانه��م في العام 2014، 
وهو ضعف المبلغ الذي حولوه في العام 2010. 
ويمث��ل اجمالي االموال المحول��ة نحو 6.2 % 
من اجمالي الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة 

بحس��ب الدراسة، وهو رقم مرتفع بش��كل ملحوظ مقارنة بقيمة تحويات االجانب في 
الواليات المتحدة )0.7 % من اجمال الناتج المحلي( وبريطانيا )0.8 %(.

واوضحت الدراسة أن السعودية جاءت في المرتبة االولى من حيث قيمة التحويات 
)44 ملي��ار دوالر( تليه��ا االم��ارات )29 مليار( والكويت )12 ملي��ار( وقطر )9.5 
ملي��ار(. ويتحدر معظ��م االجانب في الخليج من الهند وباكس��تان ومص��ر والفيليبين 
وبنغادش واندونيسيا وسريانكا واليمن. وتفسر الدراسة الكم المرتفع من التحويات 
بطبيعة قوانين االقامة التي تس��تبعد حصول الوافدين على الجنس��ية بما ال يشجع على 

االستثمار او االقتناء.

الرئيس  رحيل  أسعد 
ديك  لتويت��ر  التنفي��ذي 
كوستولو حملة األسهم، 
أس����ه�م  ارت�ف�ع��ت  إذ 
الش��ركة 3.6 % بع��د 
أنباء رحيله، م��ا يعن�ي 
ان المستثمرين يعتقدون 
ان تويتر تس��اوي 900 

مليون دوالر أميركي اخرى من دونه. لكن المستخدمون 
اتبع��وا نهج��ا مختلفا وأغرقوا الموقع برس��ائل الش��كر 
والدعم للرجل ال��ذي أدار موقع التدوين المصغر قرابة 

خمسة أعوام.

استقالة رئيس تويتر
تفرح حملة األسهم

ديك كوستولو

صندوق استثمار سعودي ـ فرنسي

وقعت فرنسا والسعودية 
ف��ي باري��س،  اتفاقا على 
صن��دوق  أول  إنش��اء 
استثمار فرنسي - سعودي 
يتدرج رأسماله ليبلغ 400 
ملي��ون دوالر أميرك��ي، 
المؤسس��ات  ويس��اعد 
الفرنس��ية على أن تتطور 

في منطقة الخليج. ووقعت رسالة النيات بين رئيس شركة المملكة القابضة األمير الوليد 
 )Caisse des Dépôts International Capital( بن طال، ورئيس مجلس إدارة
لوران فيجييه، المتفرعة من صندوق الودائع، الذراع المالية للدولة الفرنسية. وسيقوم 

الطرفين بإدارة الصندوق.
ويعتمد الصندوق في اس��تراتيجيته االس��تثمارية على الف��رص الجذابة في تطوير 
الشركات الصغيرة والمتوس��طة في المملكة العربية السعودية وبالمشاركة مع كبرى 
الش��ركات الفرنس��ية، باإلضافة إلى التنويع الجيد لمحفظة استثمارات شركة المملكة 

القابضة.
وبعد تأس��يس الصندوق االس��تثماري س��تقوم كل من ش��ركة المملك��ة والصندوق 
الس��يادي الفرنسي بالمس��اهمة ب� 100 مليون دوالر أميركي لاس��تثمار في المملكة 
العربية السعودية. وفي مرحلة الحقة سوف توجه الدعوة لمستثمرين آخرين من كافة 
أنحاء العالم لاس��تثمار ب� 300 مليون دوالر أميركي إضافية على أن يقوم الصندوق 
السيادي الفرنسي بتغطية 100 مليون دوالر من هذه الزيادة، ليصبح المبلغ االجمالي 

للصندوق 400 مليون دوالر أميركي.

وقع الرئيس الروسي 
فاديمير بوتين مؤخراً 
ي�ع�في  قان����ون  عل��ى 
أصح����اب األص����ول 
المالية الموجودة خارج 
الب��اد والمص��رح بها 
للس��لطات الروسية من 

الماحقة القانونية.
ويعطي ه��ذا القانون 

أساس��ا قانوني��ا للتصري��ح الطوع��ي في الع��ام الحالي 
باألصول والحسابات المصرفية المسجلة خارج روسيا 
بما فيها المس��جلة ب��األوراق م��ن دون الملكية الحقيقية 
)مالك اسمي(، وينطبق القانون على العقارات واألوراق 
المالية واألسهم في الشركات األجنبية ومنظمات مدارة 

من قبل أجانب.
ويعفى المصرحون من المسؤولية الجنائية واإلدارية 
والضرائ��ب في ح��ال ثب��وت أن االنته��اكات المتعلقة 
باألماك المصرح به��ا تم ارتكابها قبل تاريخ 1 يناير/

كانون الثاني 2015، وبالتالي فإن هذا القانون س��يجنب 
المصرحي��ن الماحق��ة القانوني��ة لعدم س��داد الرس��وم 
الجمركي��ة والضرائب والرس��وم المس��تحقة، وإلخفاء 
رؤوس األم��وال واألم��اك تهربا من دف��ع الضرائب 

المستحقة عليهم.

بوتين يوقع قانون العفو
عن رؤوس األموال

فاديمير بوتين

21



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2015

“غلف كابيتال” تستثمر في “كربون القابضة”

وقعت كل من “غلف كابيتال”، 
إحدى ش��ركات االستثمار البديل 
في الش����رق األوس����ط ومقرها 
أبوظبي، وشركة كربون القابضة 
مص��ر،  ف��ي  للبتروكيماوي��ات 
اتفاقي��ة تمويل لدعم 3 مش��اريع 
صن�اع�ي��ة تن�ف�ذه��ا “كرب���ون 
القابض��ة” ف��ي منطق��ة العي��ن 

السخنة - قناة السويس، بهدف زيادة استثماراتها في االقتصاد االمصري. وقدم صندوق 
االئتمان “جي س��ي كريديت أوبورتيونيتيز فند I”، تس��هيات لمدة 5 س��نوات، تبلغ 
قيمته��ا 92 ملي��ون درهم )25 ملي��ون دوالر أميركي(، وذلك من أج��ل تمويل النمو 
والتوسع ب�3 مشاريع في مجال البتروكيماويات لصالح شركة كربون القابضة، وهي: 
الشركة المصرية للهيدروكربون، شركة الشرقيون للبتروكيماويات، وشركة التحرير 

للبتروكيماويات.
وق��د وقّع االتفاق كل م��ن الرئيس التنفيذي ل�“غلف كابيتال” الدكتور كريم الصلح، 
رئي��س مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في “كربون القابضة” باس��ل الباز، والمدير 
الع��ام ورئيس إدارة “كابيتال كريديت بارتنرز” الت��ي تدير صندوق “غلف كريديت 

أوبورتيونيتيز فند I” وليد شريف.

تجري شركة دبي انترناشيونال كابيتال، وهي إحدى 
األذرع االس��تثمارية لحكوم��ة دب��ي، مفاوض��ات م��ع 
صندوق معاشات الجيش التركي لبيع شركة تصنيع مواد 
األلومينا “ألماتيس”. وتقدر مصادر مطلعة على س��ير 
المفاوضات قيمة الصفقة بمليار دوالر، وهو نفس المبلغ 
الذي دفعته دبي لشراء “ألماتيس” األلمانية عام 2007. 
وكان��ت دبي قد قام��ت ببيع ش��ركة التغلي��ف األلمانية 

)ماوزر( مقابل 1.7 مليار دوالر في ايار/مايو 2015.
يذكر أن “دبي انترناش��يونال كابيتال” أعادت هيكلة 
دي��ون بقيم��ة 2.5 مليار دوالر أميرك��ي عام 2012، 

إث��ر األزم��ة المالية 
العالمية.

دبي تنوي بيع “ألماتيس” بمليار دوالر

وافق رئيس الوزراء السابق ،سيلفيو برلسكوني ،على 
اتفاق لبيع 48 % في نادي ميانو لكرة القدم لمجموعة 
يقودها رجل األعمال التاياندي بي تايتشابول في تغيير 
تاريخي للفريق الذي يملكه برلس��كوني منذ الثمانينات. 
ويهدف االتف��اق  إلعادة إطاق العام��ة التجارية ايه.

س��ي ميانو من جديد، خاصة في آسيا وتعزيز إيرادات 
النادي.

وظل ميانو - الفائز بدوري أبطال أوروبا سبع مرات 
- جزءا محوريا في امبراطورية برلس��كوني السياسية 
واإلعامية على م��دى ثاثة عقود من الزمن، لكنه فقد 
بعضا من بريقه في السنوات القليلة الماضية، وبات غير 
قادر على مجابهة منافسيه األوروبيين األكثر ثراء. ولم 
يتم الكشف عن أي تفاصيل مالية، لكن مصدرا قريبا من 
الصفقة قال إن قيمة النادي تقدر بنحو مليار يورو )1.1 

مليار دوالر(.

برلسكوني يبيع 48 % من نادي ميالنو

شراكة بين “أوداشيا” ومطاعم الصفدي

البنك  اس��تحوذ أوداش��يا كابيت��ال، 
االستثماري المختص والمرخص من 
قبل سلطة دبي للخدمات المالية، على  
نس��بة 30 % م��ن مجموع��ة مطاعم 
الصفدي المختص��ة في تقديم األطباق 
اللبنانية التقليدية، والتي باشرت عملها 

ف��ي االمارات منذ خمس��ة عش��ر عاما. 
وتمثل عملية االستحواذ بداية شراكة جديدة 

بي��ن اوداش��يا ومجموع��ة الصفدي ف��ي قطاع 
األغذية والمشروبات.

وقال المؤس��س والرئيس التنفيذي ل�“أوداشيا كابيتال” عماد منصور: تعتبر عملية 
االس��تحواذ هي األول��ى لنا في قطاع األغذية والمش��روبات المتنام��ي، وأضاف: ان 
التطور السريع التي تشهده المنطقة والزيادة السكانية المضطردة وخاصة فئة الشباب 
والزيادة في دخل الفرد أدى الى تغير في  النمط االستهاكي فقد أصبح ارتياد المطاعم 

من أساسيات الحياة العصرية .
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الصفدي، فادي الصفدي: إن هذه الشراكة 
جاءت في الوقت المناس��ب، حيث أن قطاع األغذية والمشروبات يشهد تطورا ونموا 

غير مسبوق في المنطقة بصفة عامة وإمارة دبي بصفة خاصة.

عماد منصور
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مستويات تاريخية، من شأنها أن تنعكس على 
الجمي��ع زي��ادات غير مس��بوقة ف��ي معدالت 
النم��و، كما س��تخلق إمكاني��ات ال متناهية من 
ف��رص العم��ل الجدي��دة. وش��ددوا عل��ى بذل 
الجه��ود لتذلي��ل الصعوب��ات والمعوقات التي 
تواجه التعاون التجاري واالستثماري، داعين 
الى تبادل التس��هيالت الالزمة للقطاع الخاص 
العربي والصيني. وأش��ادوا بالجهود الرسمية 
المش��تركة التي نجحت بإنج��از مجموعة من 
االتفاقيات خالل العامين الماضيين، وبانضمام 
ع��دد من ال��دول العربية الى البنك اآلس��يوي 

لالستثمار في البنى التحتية.
واتف��ق الجانبان على ضرورة زيادة التعاون 
ف��ي المجاالت التالية: لوجس��تيات النقل البري 
والسككي والبحري والجوي، التجارة، الصناعة، 
الزراعة واألمن الغذائي، المصارف، السياحة، 

الطاقة والطاقة المتجددة، والبنى التحتية.
التعاون

كما اتفق��وا على تعزيز التع��اون في مجال 
تكنولوجي��ا االتص��ال والمعلومات، والس��يما 
دعم البنية التحتية لالتصاالت، وإقامة شراكة 
فاعلة لالستثمار المشترك، مع إنشاء صندوق 
للدعم، والتعاون في مجال التجارة والمصادقة 
اإللكترونية والبحث والتطوير، وإقامة س��وق 
افتراض��ي عرب��ي – صين��ي. وأك��دوا على 
ضرورة اإلس��راع بالمفاوضات بش��أن إقامة 
منطقة تجارة حرة بين الصين ومجلس التعاون 

ل��دول الخلي��ج العربية لتوقيع اتفاقي��ة التجارة 
الحرة، تمهيدا إلنش��اء منطقة تجارة حرة بين 
الدول العربية والصين. ودعوا إلى وضع أسس 
التعاون االس��تراتيجي في المج��ال الزراعي، 
بهدف تشجيع االس��تثمار المتبادل والمشترك 
والتجارة المتبادلة، وإلنشاء شركات مشتركة 
في المجاالت الحيوية لألمن الغذائي، وإنش��اء 
المناط��ق الزراعي��ة الخاصة الح��رة، وتقديم 
التسهيالت لتبادل المنتجات لكل من الجانبين، 
م��ع توفير آلية مش��تركة للتموي��ل، إلى جانب 
التعاون في البحوث ونقل التكنولوجيا لتطوير 
وتب��ادل األصن��اف وتنمي��ة الم��وارد المائية 
والسمكية، ولتنمية الطاقات البشرية، وتطوير 
البن��ى التحتي��ة الريفي��ة، وتنظي��م الزي��ارات 
المتبادلة وعقد اللقاءات، وإقامة برامج مشتركة 
في تنمية األرياف والحد من الفقر وتعزيز دور 

المرأة الريفية، وتحسين نظم إدارة الموارد.
كما اتفق الجانبان على عقد الدورة الس��ابعة 
لمؤتمر رجال األعمال والدورة الخامسة لندوة 
االس��تثمار لمنت��دى التع��اون العربي الصيني 
ف��ي الصين في ع��ام 2017. واقترح الجانبان 
أيضاً، إنش��اء آليّة عربية – صينية لالستثمار 
الزراعي تتك��ون من وزارة الزراعة الصينية 
والمنظم��ة العربية للتنمي��ة الزراعية، ممثلي 
القطاع الخاص من الجانبين العربي والصيني، 
التمويل العربية.وصن��دوق طريق الحرير وممثلي مؤسس��ات 

مؤتمر رجال األعمال العرب والصينيين في بيروت:

للتعاون واالستفادة من الحزام االقتصادي لطريق الحرير
اختتم��ت فعاليّات الدورة السادس��ة لمؤتمر 
رجال األعم��ال العرب والصينيي��ن والدورة 
الرابع��ة لن��دوة االس��تثمار في بي��روت، التي 
عقدت تح��ت عن��وان “بناء ح��زام اقتصادي 
لطري��ق الحري��ر”، بتنظيم من االتح��اد العام 
لغ��رف التج��ارة والصناع��ة والزراعة للبالد 
العربي��ة، إضاف��ة إلى جامعة ال��دول العربية، 
وزارة الخارجية والمغتربين، وزارة االقتصاد 
والتجارة ف��ي لبنان، وزارة التج��ارة ووزارة 

الخارجية في جمهورية الصين الشعبية.
التوصيات

وتوص��ل المش��اركون إلى رؤى مش��تركة 
واسعة النطاق، واتفقوا على إقامة قنوات متعددة 
المس��تويات للتبادل والتعاون بين الش��ركات. 
وثّم��ن الجانبان الصين��ي والعربي عاليا النمو 
المس��تمر ال��ذي حققه التب��ادل التج��اري بين 
الصين وال��دول العربية في عام 2014، رغم 
التحدي��ات العالمية واإلقليمي��ة. وأكدوا أهمية 
بذل الجهود المشتركة من أجل تعزيز الشراكة 
التجارية واالقتصادية الصينية العربية بهدف 
بن��اء حزام اقتصادي لطري��ق الحرير الجديد، 
مش��يدين بهذه المب��ادرة التي س��تحيي طريق 
الحرير القديم وتنقله الى مستوى حداثة القرن 
الحادي والعش��رين عل��ى المس��تويين البري 
والبحري. واعتبروا أن ذلك س��يعزز التجارة 
والتعاون االقتصادي، ويفتح أبعادا وآفاقا جديدة 
بين الصين وجميع دول العالم على طول مدى 
شبكات التواصل التي يتضمنها هذا المشروع 
العم��الق، وباألخ��ص بي��ن الصي��ن والعال��م 
العربي. كما دعوا الى تعزيز االستثمارات في 
المش��روعات التي يتضمنها، بما فيه الشبكات 
المترامية من السكك الحديدية، والطرق البرية 
الس��ريعة، والطرق البحرية، وخطوط أنابيب 
النفط والغاز، والشبكات الكهربائية، وشبكات 
اإلنترنت، وغيره��ا من البنى التحتية الرابطة 

عبر وسط وغرب وجنوب آسيا.
وأك��دوا التزامه��م طري��ق الحري��ر الجديد 
ال��ذي ينتظر أن تندف��ع وتتطور معه العالقات 
االس��تراتيجية بين الصين والعالم العربي الى 
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الجدي��دة زيادة قيم��ة عروضنا لمجموع��ة منتجاتنا الهندية، 
واالرتقاء بالبورصة إلى مس��توى جديد على صعيد قدراتنا 

في مجال أنواع الذهب المتعددة.
وقال ديس��اي: تتيح عقود كوانتو ذهب األس��واق الهندية 
اآلج��ل أم��ام المتداولي��ن اكتش��اف أس��عار الذهب وفرص 
الت��داول في األس��واق الخارجية، بما يس��مح لهم بالوصول 
إل��ى أس��واق الهند، التي تعتب��ر من أهم البلدان المس��تهلكة 
للذه��ب ف��ي العالم. وس��يتم ت��داول ه��ذا العق��د الجديد قبل 
وبعد إغالق األس��واق الهندية، بما يتي��ح للمتداولين فرص 
تداول أكبر. وستتم تس��وية العقد نقداً، بسعر مقوم بالدوالر 

األميركي، فيما يبلغ حجمه على المؤش��ر نقطة واحدة.
وأضاف: من ش��أن إضاف��ة عقد كوانت��و الروبية الهندية 
اآلج��ل إل��ى بورصة دب��ي للذهب والس��لع تعزي��ز الحصة 
الس��وقية للبورصة في س��وق عقود الروبي��ة الهندية اآلجلة 
حول العالم. وتعتبر بورصة دبي للذهب والس��لع أكبر سوق 
لعق��ود الروبية الهندية اآلجلة خارج الهند، ويفوق متوس��ط 
قي�م����ة الت�داوالت يومي��اً 1.3 ملي��ار دوالر أميركي لع�ام 
2015. وتتي��ح عقود كوانتو اآلجلة للروبي��ة الهندية للتجار 
محاكاة عائدات الروبية الهندية في عقود الدوالر األميركي / 
الروبية الهندية، بالدوالر األميركي، مما يساهم في مضاعفة 

عائداتهم المحتملة.
أسعار صرف ثابتة

وأشار ديساي إلى انه يتم استخدام منتجات الروبية الهندية 
الحالية في بورصة دبي للذهب والسلع ألغراض المراجحة 

والتح��وط بش��كل رئيس��ي، بينم��ا ت��م 
تصميم عق��ود كوانتو اآلجل��ة للروبية 
الهندية من بورصة دبي للذهب والسلع 
للتج��ار والمضاربي��ن الذي��ن يقومون 
بالتداول على الروبية الهندية مباشرة.

وق��ال: سيش��كل ه��ذا العق��د إضافة 
الهندي��ة  المنتج��ات  قيم��ة لمجموع��ة 
الحالي��ة في البورصة، وذلك من خالل 
تزويد المتداولين بأس��عار صرف ثابتة 
لل��دوالر األميرك��ي / الروبية الهندية، 

وفرص مراجحة بينية.
وفي سياق توسيع محفظة المنتجات 
الهيدروكربوني��ة ف��ي بورص��ة دب��ي 
للذهب والس��لع، قال ديساي: ستطرح 
البورص��ة عق��د دب��ي بول��ي بروبلين 
المصغ��رة اآلجل بحج��م 5 طن متري 
للعقد. وس��تتم تسوية العقد نقداً بما يتيح 
للمش��اركين في الس��وق تعظيم الفائدة 
المالي لهذا العقد. كما ستعدل البورصة 
عق��د منتج��ات البالس��تيك اآلجلة من 
خالل رفع حجمه من 5 طن متري إلى 
25 ط��ن متري، بم��ا يتوافق مع حجم 
حمول��ة الحاويات، مما يجعل التس��ليم 
الفعلي أكثر سهولة بالنسبة للمشاركين 

في السوق.
وأش��ار جوران��ج أيضاً، إل��ى انه تم 
تصمي��م عق��دي دب��ي بول��ي بروبلين 
بش��كل مختلف عن بعضهم��ا البعض 
بما يواكب متطلبات المتداولين سلس��لة 
المختلفة،  البالستيكية  المنتجات  توريد 
ومتطلب��ات المش��اركين الماليين على 
حد س��واء، بما يمّك��ن جميع األطراف 
م��ن التحوط حي��ال مخاط��ر منتجات 

البوليمر.
وذك��ر جورانج ديس��اي ف��ي نهاية 
تعليقه، ان ش��ركة دبي لمقاصة الس��لع 
)DCCC(، التابع��ة لبورص��ة دب��ي 
العقود الجديدة.للذهب والسلع، س��تقوم بمقاصة جميع 

جورانج ديساي

الهدف تلبية الحاجات المتزايدة ألعضاء البورصة

4 منتجات جديدة تطلقها بورصة دبي للذهب
أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع 
)DGCX(، وف���ي إط���ار جهوده���ا 
لتنوي���ع منتجاتها، عن عزمها إطالق 
ثالثة عقود متميزة جديدة، وهي عقد 
ذهب األس���واق الهندية اآلجل، وعقد 
الهندية اآلجل، وعقد  الروبية  كوانتو 
دبي بول���ي بروبلين المصغرة اآلجل. 
كما تعت���زم البورصة زيادة حجم عقد 
منتجات البالس���تيك اآلجل لديها. وبدأ 
التداول بالعق���ود الجديدة اعتباراً من 
يوم الجمعة 5 حزيران/يونيو 2015.

وتعتب��ر عق��ود كوانت��و ن��وع م��ن 
المش��تقات المقومة بعملة م��ا بينما تتم 

تسويته بعملة أخرى وفق سعر ثابت.
ويهدف إطالق منتجات الكوانتو إلى 
تمكين المس��تثمرين م��ن الوصول إلى 
سوق الذهب الهندي والروبية الهندية، 
دون التع��رض إل��ى مخاط��ر تقلب��ات 
ال��دوالر األميركي/  أس��عار ص��رف 

الروبية الهندية.
مزايا عديدة

وف��ي تعليقه على إط��الق المنتجات 
الجديدة، ق��ال الرئيس التنفيذي باإلنابة 
ف��ي بورص��ة دب��ي للذه��ب والس��لع 
جورانج ديساي: نحن متحمسون للغاية 
إلط��الق مجموع��ة جديدة م��ن العقود 
الت��ي تم تطويرها بما يلبي االحتياجات 

المتزايدة ألعضاء البورصة.
وأض��اف: ان عق��ود كوانتو تتس��م 
بأهمي��ة خاص��ة لي��س على مس��توى 
هذا الس��وق وحس��ب، بل وفي مختلف 
األس��واق ح��ول العال��م. وتتي��ح عقود 
كوانت��و الهندية الت��ي نقدمها العديد من 
المزايا للمش��اركين ف��ي بورصة دبي 
للذهب والس��لع، وخصوصاً من خالل 
تعزيز مس��توى حمايته��م إزاء تقلبات 
أس��عار الصرف، باإلضافة إلى توفير 

فرص مراجحة ممتازة لهم.
وتاب��ع قائالً: من ش��أن عقود كوانتو 
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باألوراق المالية
وإضافة إلى ذلك، فإن سوق دمشق لألوراق 
المالية تعمل وفقاً ألحكام المرس��وم التشريعي 
رقم 55 لع��ام 2006 الذي نص في المادة 10 
من��ه على ما يلي: يتولى مجلس إدارة الس��وق 
القي��ام بمهام��ه وصالحياته بإش��راف مجلس 
مفوَّض��ي الهيئ��ة ومنه��ا: )العمل عل��ى إدارة 
وتطوي��ر الس��وق( - )إع��داد ورفع مش��اريع 
األنظمة واللوائح والقواعد والتعليمات الالزمة 
لعمل السوق إلى الهيئة العتمادها(. وبالتالي، 
هيئة األوراق واألسواق المالية السورية تعمل 
على تنظي��م وتطوير عمل الس��وق من خالل 
إعداد األنظمة الالزمة لذلك واعتماد التعليمات 

التي يتم إعدادها من مجلس إدارة السوق.
كيف تحققون التوازن ما بين ضبطكم لعمل 
الس���وق واإلبقاء على هام���ش من المرونة 

يفسح المجال لتطور السوق ونموه؟
يتم تنظيم عمل سوق دمشق لألوراق المالية 
من خالل التنس��يق والتع��اون التام بين مجلس 
مفوضي الهيئة ومجلس إدارة س��وق دمش��ق 
لألوراق المالية، ال س��يما في ما يتعلق بإعداد 
األنظمة والتعليمات الالزمة لعمل السوق، حيث 
تعمل الهيئة على وض��ع األنظمة والتعليمات 
الالزمة لعمل الس��وق ف��ي ضوء الصالحيات 
الممنوحة لها بموجب القانون 22 لعام 2005، 
كم��ا يعم��ل مجلس إدارة س��وق دمش��ق على 

إعداد مش��اريع التعليمات واألنظمة التي يرى 
بأنها ضرورية لتطوير عمله ويرفعها لمجلس 

المفوضين العتمادها.
هل تطور عمل الس���وق مرتب���ط بنجاعة 
القواني���ن التي يتم صياغتها أم بضرورة هذه 

القوانين والحاجة لها؟
بدأت س��وق دمش��ق لألوراق المالية عملها 
بموج��ب القواعد القانونية الموجودة في قانون 
الهيئة رقم 22 لعام 2005 وقانون السوق رقم 
55 لعام 2005 واألنظمة والتعليمات الصادرة 
بموجبهما، والحقاً لبدء عمل الس��وق تم وضع 
مجموعة م��ن األنظمة والقواع��د والتعليمات 
الالزم��ة لتط��ور عمله��ا، كما ت��مَّ تعديل عدد 
منها بما يتالءم مع تطور واحتياجات السوق، 
وبالتالي يتجلَّى تطور عمل السوق في القواعد 
القانوني��ة التي يتم وضعه��ا لتنظيم عمله وفي 

تعديل ما هو موجود.
ما نوع التح���دي الذي تواجهونه في عمل 

سوق دمشق وتطورها؟
يواجه عمل س��وق دمش��ق لألوراق المالية 
ره��ا تحدي��ات عدة من ضمنه��ا ما يلي:  وتطوَّ
ضعف الثقافة االستثمارية في األوراق المالية 
في المجتمع - معظم الش��ركات المش��كلة في 
سورية هي شركات عائلية )محدودة المسؤولية 
/ أو مس��اهمة خاصة( - هناك الكثير من أسهم 
الشركات المدرجة هي أسهم غير حرة وبالتالي 
غير قابلة للت��داول - ظروف األزمة وضعف 
الثقافة االستثمارية أدى إلى توجه المجتمع إلى 

االدخار بالنقد األجنبي أو المعادن الثمينة.
وتعمل الهيئة عل��ى تذليل تلك العقبات التي 
تواجه الس��وق من خالل الس��عي إلدراج أكبر 
عدد من الشركات المساهمة العامة، باإلضافة 
إلى العمل على نش��ر الثقافة االس��تثمارية في 
المجتمع بما يؤدي إلى زيادة عدد المستثمرين 
النش��يطين في الس��وق، وبالتالي زي��ادة حجم 
الت��داول، وه��ذا ب��دوره ي��ؤدي إلى تش��جيع 
المس��تثمرين إل��ى تأس��يس ش��ركات خدمات 
ووساطة مالية وتفعيل عمل شركات الوساطة 

المالية التي قامت بتجميد أنشطتها.

د. عبد الرحمن مرعي

رئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية السورية: 

نواجه األزمة ونذلل العقبات التي تعترض السوق المالية
يواجه عمل س���وق دمشق لألوراق المالية 
تحديات عدة منها، ضعف الثقافة االستثمارية 
ف���ي األوراق المالية ف���ي المجتمع، وظروف 
األزم���ة الت���ي أدت إلى توج���ه المجتمع إلى 
االدخار بالنقد األجنبي أو المعادن الثمينة. لكن 
وف���ق رئيس مجلس مفوض���ي هيئة األوراق 
واألسواق المالية السورية الدكتور عبد الرحمن 
مرعي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، فإن 
الهيئة تعمل على تذليل تلك العقبات التي تواجه 
السوق من خالل السعي إلدراج أكبر عدد من 

الشركات المساهمة العامة.
واش��ار مرعي الى أن األزمة تركت آثارها 
على مختلف أوجه أنشطة الشركات المساهمة 
المدرج��ة منها وغير المدرج��ة، وهو ما أدى 
إل��ى تغيير ف��ي أولويات الش��ركات وخططها 
التي تسعى للتعامل مع ظروف األزمة وإدارة 
المخاطر التي تتعرض لها بالمرتبة األولى في 
سبيل الحفاظ على مستويات أداء تضمن تغطية 
التكاليف المختلفة وكذلك الحفاظ على الكوادر 
البش��رية فيها والعديد من النقاط األخرى التي 

تسبق اإلقدام على خطوة اإلدراج.
وفي ما يلي نص الحديث:

انطالقاً من صالحيات هيئة األوراق المالية 
الناظمة لعمل الس���وق، على ماذا تس���تندون 
في تنظيم عمله���ا، وهل هناك قوانين خاصة 

بسوق دمشق؟
تعم��ل هيئ��ة األوراق واألس��واق المالي��ة 
الس��ورية وفقاً ألح��كام القانون رق��م 22 لعام 
2005 وتعديالته وبموجب األنظمة والتعليمات 
الص��ادرة بمقتضاه، وهي ف��ي إطار ذلك تقوم 
باإلش��راف والرقابة على الجه��ات الخاضعة 
لرقابتها وإش��رافها، وم��ن ضمن هذه الجهات 
سوق دمش��ق لألوراق المالية. كما حدد قانون 
الهيئ��ة مهامها في هذا اإلط��ار حيث نص في 
المادة السابعة منه على مهام مجلس المفوضين 

ومن ضمن تلك المهام ما يلي:
1. إعداد لوائح وقواعد المراقبة واإلشراف 

على الجهات الخاضعة إلشراف الهيئة
2. إع��داد التش��ريعات واألنظم��ة المتعلقة 
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ما نوع الش���ركات التي ت�أملون انضمامها 
للسوق؟

تس��عى الهيئ��ة إل��ى إدراج كل الش��ركات 
المساهمة العامة وتعمل على معالجة مشكالت 
الش��ركات غير المحققة لش��روط اإلدراج ليتم 
إدراجه��ا ف��ي أس��رع وقت، وتعتبر ش��ركات 
الصرافة هي إحدى القطاعات التي تسعى الهيئة 
إلى إدراج أسهمها في السوق من خالل عملها 
على إزالة العقبات التي تعترض هذا اإلدراج.

هل تعترض إدارة الس���وق عل���ى قرارات 
الهيئة أم تحترمها وتعمل وفقها بحكم التسليم 

باألمر؟
ال يمك��ن وص��ف العالق��ة بي��ن مجل��س 
مفوضي الهيئة ومجلس إدارة الس��وق بكلمات 
“االعت��راض، التس��ليم باألم��ر”، ألن الهيئة 
دأب��ت ومنذ تأسيس��ها على ترس��يخ التنس��يق 
والتعاون بين المجلسين، حيث أنها تعمل في ما 
تصدره من قرارات تتعلق بتنظيم عمل السوق 
الثانوية على اس��تمزاج رأي إدارة السوق قبل 
اتخ��اذ أي قرار، األمر ال��ذي يجعل من إدارة 
السوق شريكاً في إصدار أي قرار. أما بالنسبة 
لكل ما تُصدره الس��وق من ق��رارات وأنظمة 
فإنه��ا ال بد وأن تكون مح��ل مراجعة واعتماد 

من قبل مجلس مفوضي الهيئة.
هل أعاقت األزمة إدراج شركات جديدة في 

السوق؟
من المؤك��د أن األزمة ترك��ت آثارها على 
مختل��ف أوجه أنش��طة الش��ركات المس��اهمة 
المدرج��ة منها وغير المدرج��ة، وهو ما أدى 
إل��ى تغيير ف��ي أولويات الش��ركات وخططها 
التي تسعى للتعامل مع ظروف األزمة وإدارة 
المخاطر التي تتعرض لها بالمرتبة األولى في 
سبيل الحفاظ على مستويات أداء تضمن تغطية 
التكاليف المختلفة وكذلك الحفاظ على الكوادر 
البش��رية فيها والعديد من النقاط األخرى التي 

تسبق اإلقدام على خطوة اإلدراج.
في ظل الظروف االستثنائية ما هي األولويات 

التي تركزون عليها في ضبط عمل السوق؟
تق��وم الهيئ��ة بممارس��ة دورها ف��ي ضبط 
العم��ل واإلش��راف عل��ى ش��ركات الخدمات 
والوس��اطة المالي��ة وكوادره��ا المعتم��دة من 
قب��ل الهيئة وتنظيم عمله��ا من حيث التأكد من 
اتخاذ هذه الشركات لجميع اإلجراءات الكفيلة 

تتطلعون إلنشاء سوق  للسندات، ما الذي 
يعيق إحداثه وما الذي سيحققه في حال حدوثه؟

تقوم هيئة األوراق واألسواق المالية السورية 
حالياً من خالل لجنة مشكلة من أعضاء مجلس 
مفوضي الهيئة على إعداد دراسة حول تفعيل 
سوق السندات ووضع اآللية الالزمة لذلك وذلك 
بالتنس��يق مع الجهات المعنية والسيما وزارة 
المالي��ة، مصرف س��ورية المركزي وس��وق 
دمش��ق، على اعتبار أن للسندات دور تمويلي 
هام ودور استثماري بالنسبة للمستثمرين الذين 

يتطلعون إلى الحصول على دخل ثابت.
كيف تطور عمل الهيئة منذ تأسيسها وكيف 

تقيسون نجاحها؟
باش��رت الهيئة عمله��ا بتاريخ 2006 حيث 
عمل��ت على تنظي��م الس��وق األولية )س��وق 
اإلصدار( واإلش��راف عليها من خالل وضع 
معايي��ر وش��روط إص��دار وط��رح األوراق 
المالي��ة، ووضع األس��س والقواع��د الالزمة 
إلطالق بورصة دمش��ق والعم��ل على إدراج 
الشركات المس��اهمة المحققة لشروط اإلدراج 
فيها أوالً ب��أول ومنح ترخيص مزاولة المهنة 
لشركات الخدمات والوساطة المالية بعد التحقق 
من توافر الشروط المنصوص عليها في نظام 
الترخيص، إضافة إلى وضع األنظمة الخاصة 
باعتماد مفتشي الحسابات وتعليمات االفصاح 
وغيرها. وبالتالي يتطور عمل الهيئة ويتس��ع 
مع تطور قطاع األوراق المالية في س��ورية، 
ويُق��اس نجاح عم��ل الهيئة من خ��الل قدرتها 
على تنظيم هذا القطاع وتطويره. ونعمل على 
دراسة كل القوانين واألنظمة بغرض تطويرها 
بما يتوافق مع التطورات الراهنة والمستقبلية.

ما الهدف من وراء خفض القيمة االسمية 
للسهم في السوق؟

ح��دد قانون الش��ركات رقم 3 لع��ام 2008 
القيمة االس��مية للسهم بما ال يقل عن خمسمئة 
ليرة س��ورية، إال أن قانون الش��ركات الجديد 
رقم 29 لعام 2011 حدد القيمة االسمية للسهم 
ب�100 ليرة س��ورية فقط، وذلك بهدف توحيد 
القيمة اإلس��مية لجميع الش��ركات المساهمة، 
إضافةً إلى أن تخفيض قيمة الس��هم اإلس��مية 
تتيح الفرصة لجميع المواطنين لشراء عدد من 
األس��هم بمبالغ صغيرة وبالتالي التشجيع على 

االستثمار في أسهم الشركات المساهمة.

للتقي��د بأح��كام القواني��ن واألنظم��ة الصادرة 
ع��ن كل من الهيئة والس��وق والتي تهدف إلى 
حماي��ة المس��تثمرين م��ن الممارس��ات غير 
العادل��ة أو غير الس��ليمة، والتأكد م��ن التزام 
هذه الش��ركات بعالقتها مع عمالئها بواجبات 
األمانة والممارسات المهنية السليمة بما يضمن 
مراعاة مبادئ العدالة والمساواة عند تقديم أي 
خدم��ات لصالحهم، ووضع مصلح��ة العميل 
فوق مصلحة الش��ركة والحفاظ عل��ى أولوية 
مصلحة العميل، وبذل العناية الكافية للتأكد من 
مالئمة اإلجراءات المنفذة من قبل الشركة مع 

األهداف االستثمارية للعميل.
نظمتم ورشة عمل للعاملين في حقل اإلعالم  
االقتص���ادي ع���ن دور اإلعالم في تنش���يط 
االستثمار في األوراق المالية، إلى أي حد تؤثر 
األزمة المالية سواء كان بين المستثمرين أو 

األفراد على تطور ونمو السوق؟
تعتب��ر األس��واق المالي��ة مرآة تظه��ر حالة 
االقتصاد في الدول، وبالتال��ي فإن أي ازدهار 
اقتص��ادي أو ركود من ش��أنه أن ينعكس على 
اقتصاد هذه الدول��ة. ومن المؤكد أن األزمة قد 
أثرت على السوق المالية وأدائها، خصوصاً أن 
سوقنا حديثة النشأة حيث باشرت بتاريخ 10 / 3 
/2009 عملها ب�6 شركات، ولغاية عام 2010 
ازدادت الش��ركات المدرج��ة بش��كل ملحوظ، 
ومع بداية األزمة بدأ تراجع عدد المس��تثمرين 
في الس��وق إضاف��ة إلى ضعف حج��م التداول 
وقيمته، ومع ذلك يالحظ استمرار كل الشركات 
المدرج��ة لعمله��ا وقدرة بعضه��ا على تحقيق 

أرباح وتوزيع جزء منها على المساهمين.
وإدراكاً من الهيئة بدورها في تنظيم وتطوير 
السوق المالية وحماية المستثمر وتوفير األسس 
المتين��ة، قامت بالتركيز عل��ى دورها الرقابي 
وعل��ى دور مفت��ش الحس��ابات، حي��ث بدأت 
العمل على اتخاذ مجموعة من الخطوات التي 
من شأنها أن تعزز من استقرار السوق المالية 
بالش��كل الذي يتماش��ى مع الظ��روف الحالية 
والتطلعات المس��تقبلية بانتهاء األزمة وإعادة 
النظ��ر في ع��دد من األنظم��ة ومنه��ا النظام 
الداخلي للهيئة، كما تم تش��كيل لجنة لدراس��ة 
إقامة س��وق للسندات كبديل اس��تثماري يوفر 
يتناسب والظروف القائمة.للمس��تثمر عائداً ثابتاً وهو مطلب اس��تثماري 
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ما الجوانب التي تركزون عليها وعلى ماذا 
ينصب عملكم  األساسي في السوق؟

تهدف الس��وق إلى توفير المناخ المناس��ب 
لتس��هيل اس��تثمار األموال وتوظيفه��ا وتأمين 
رؤوس األم��وال الالزم��ة لتوس��يع النش��اط 
االقتصادي من خالل ترس��يخ أس��س التداول 
الس��ليم والش��فاف والعادل ل��أوراق المالية. 
وتركز الس��وق إل��ى جانب ذلك بنش��ر الثقافة 
االس��تثمارية والوع��ي االس��تثماري ألف��راد 

المجتمع بكل فئاته.
من ضمن نش���اطات الس���وق إقامة العديد 
من الدورات التدريبية، هل تجدون إقباال من 
الش���باب، وماذا عن توسيع قاعدة المهتمين 

ونشر ثقافة االستثمار؟
ش��هدت الس��وق إقب��االً متزاي��داً م��ن قب��ل 
الجهات األكاديمية من مختلف االختصاصات 
والجامع��ات والمعاه��د خالل ه��ذا العام، وقد 
ت��م تدريب أكثر من 500 مت��درب خالل عام 
2014، وشاركت السوق بالمؤتمرات المنعقدة 
في سورية بهدف إعادة اإلعمار بهدف توسيع 
قاعدة المهتمين ونش��ر ثقافة االستثمار، حيث 
ش��اركت في المعرض الدول��ي الثاني إلعادة 
اإلعمار Reconstruct Expo في الفترة بين 

)18 - 20( أيار/مايو 2015، وشاركت أيضاً 
في مؤتمر االستثمار والتشاركية األول إلعادة 
اإلعمار في الفترة بي��ن )10 - 11( حزيران/

يونيو 2015، وتعمل السوق على البدء بتنظيم 
دورات تدريبية تخصصية تس��تهدف مختلف 
الجه��ات المهني��ة الحكومي��ة والخاص��ة ف��ي 

سورية.
في ظل العقوبات المفروضة على س���ورية 
كيف تعوضون تبادل الزيارات مع خبراء في 

بورصات اخرى؟
استمرت السوق رغم العقوبات المفروضة 
عل��ى بلدن��ا س��ورية بالتع��اون م��ع الجهات 
واالتح��ادات العالمي��ة، وحض��ور ال��دورات 
التدريبية والمؤتمرات المنعقدة، حيث شاركت 
الس��وق ف��ي مؤتمري��ن التح��اد البورص��ات 
األوروبي��ة اآلس��يوية )FEAS(، عقد األول 
ف��ي العاصمة الكرواتية زغ��رب خالل الفترة 
الممتدة بين )19 - 20( تشرين الثاني/نوفمبر 
م��ن ع��ام 2014، بينما عقد الثان��ي في مدينة 
يريف��ان في أرمينيا ف��ي 21 أيار/مايو من عام 
2015، وذلك في إطار زيادة أواصر التعاون 
وتبادل المعارف مع البورصات األعضاء في 

االتحاد.

د. مأمون حمدان

المدير العام لسوق دمشق لألوراق المالية مأمون حمدان

مستمرون في استقطاب الشركات ونعتمدعلى خبرات وطنية
قال المدير العام لس���وق دمش���ق لألوراق 
المالي���ة الدكتور مأمون حم���دان في حديث 
لمجلة البنك والمستثمر أن السوق استمرت 
رغم العقوبات المفروضة على بلدنا سورية 
بالتعاون مع الجهات واالتح���ادات العالمية، 
وحضور ال���دورات التدريبي���ة والمؤتمرات 
المنعقدة. واشار الى أن إدراج بنك البركة في 
ظل الظروف الراهنة يشير إلى قدرة السوق 
على االستمرار واستقطاب شركات مساهمة 
جديدة نتيج���ة متانة القوانين الناظمة ونجاح 

سياسات إدارة السوق.
وق��ال: ان جرعة التفاؤل الت��زال موجودة 
وهي تزداد باس��تمرار، وإن إنجازات السوق 
وتطور أدائه��ا خالل فترة األزم��ة أكبر دليل 
على ذلك، حيث اس��تمرت السوق بالعمل دون 
توق��ف ودون أي خط��أ معتم��دة على خبرات 

وطنية من العاملين والمهندسين.
وفي ما يلي نص الحديث:

ما حجم التداوالت والتعامالت في الس���وق 
عام 2014 وكيف س���ارت االمور في الربع 

االول لهذا العام؟
بلغ حجم التداول خ��الل عام 2014 حوالى 
25 مليون سهم، بقيمة تداول قدرها 3 مليارات 
ليرة س��ورية، وتم تنفي��ذ 6,854 صفقة خالل 
 )DWX( 167 جلسة تداول، وأغلق المؤشر
نهاي��ة العام عل��ى قيم��ة قدره��ا 1,271.25 
مرتفعاً بمقدار 21.76 نقطة عن قيمة المؤشر 

في نهاية عام 2013.
أم��ا خالل الربع األول م��ن عام 2015 فقد 
ارتفعت أحجام التداول العادية مقارنة مع الربع 
األول لع��ام 2014، حي��ث بلغ حج��م التداول 
خالل الرب��ع األول 2015 حوالي 1.9 مليون 
س��هم مرتفعاً بنسبة 43 %، وذلك بقيمة تداول 
قدره��ا 277 ملي��ون ليرة س��ورية، وتم تنفيذ 
1301 صفقة خالل 49 جلس��ة تداول، وأغلق 
المؤش��ر )DWX( نهاي��ة الرب��ع األول لعام 
2015 عل��ى قيمة قدره��ا 1,242.29 مرتفعاً 
بمق��دار 10.21 نقط��ة عن قيمة المؤش��ر في 

نهاية الربع األول لعام 2014.
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الراهن��ة، ولم تواجه أي خط��أ فني في أدائها، 
ب��ل على العكس من ذل��ك عملت على تطوير 
أنظمتها االلكترونية م��ن خالل االعتماد على 
الخب��رات الوطنية العاملة في الس��وق، ويعود 
ذل��ك إلى نجاح السياس��ات اإلداري��ة المتبعة، 
والعم��ل الج��اد والكثيف م��ن قب��ل العاملين، 
ويعتب��ر ذلك من أكبر اإلنج��ازات ودليل على 
زيادة ثقة المس��تثمرين بالس��وق وقدرتها على 
مواجهة أصعب التحدي��ات التي واجهت بلدنا 

سورية.
سوق دمشق جديدة وناش���ئة قياسا لدول 
المنطقة، مت���ى يمكن القول انك���م تمتلكون 
المقوم���ات التي تجعلكم  مؤهلين لتس���جيل 
مرتبة ف���ي قائمة البورصات؟ وم���اذا فعلتم 
لتوفير بيئة لعمل ناجح  وتوطيد اقدام السوق؟

تتأثر السوق كما كل الشركات والمؤسسات 
بالوضع االقتصادي للدولة، فقد تأسست السوق 
معتم��دة على أح��دث األنظم��ة والبرمجيات، 
وقامت بتوقيع اتفاقيات مع عدد من البورصات 
واالتحادات العالمية، وحرصت على حضور 
عامليها جميع الدورات التدريبية المتخصصة 
والالزم��ة لتطوي��ر بيئ��ة العمل في الس��وق، 
ولكن جاءت هذه األزمة الراهنة لتؤثر بش��كل 
س��لبي على الوض��ع االقتصادي بش��كل عام 
ما أثر على مس��يرة تطور الس��وق المالي في 
س��ورية، وتحاول الس��وق التأقلم بش��كل دائم 
ومس��ايرة الوضع الحالي م��ن خالل بذل كافة 
اإلمكانيات والجهود، وتستمر السوق بتفاؤلها 
الدائم وخاصة بفترة إعادة اإلعمار، على عودة 
التطور لوضعنا االقتصادي والذي س��ينعكس 
بش��كل مؤكد على القدرة التنافس��ية للبورصة 

السورية أمام البورصات العربية والعالمية.

شهدنا ادراج ش���ركات في الفترة االخيرة 
رغم الظروف الصعبة منها بنك البركة اذا ما 
اخذنا باالعتبار حجمه وثقله واتس���اع قاعدة 

عمالئه وزبائنه. كيف تقيمون لذلك؟
يش��ير إدراج بنك البرك��ة في ظل الظروف 
الراهن��ة إل��ى قدرة الس��وق على االس��تمرار 
واستقطاب شركات مساهمة جديدة نتيجة متانة 
القوانين الناظمة ونجاح سياسات إدارة السوق، 
وهو مؤشر إيجابي لتطور االستثمار باألسهم، 
كم��ا يدل على قوة الوضع المالي لبنك البركة-

س��ورية، حيث تعمل الس��وق وفقاً إلجراءات 
وش��روط دقيق��ة بالنس��بة إلدراج الش��ركات 
المساهمة العامة، فال يمكن ألي شركة مساهمة 
أن تدرج في السوق إال إذا حققت تلك الشروط 
المنصوص عليها في نظام اإلدراج وإجراءاته 
المعتمدة، وقد أثبتت هذه الشروط فعاليتها حيث 
لم تنس��حب أي شركة مدرجة في السوق طيلة 

فترة األزمة الطويلة.
كان الهدف من انشاء السوق توفير مناخ 
مناسب لتسهيل اس���تثمار األموال وتوظيفها 
وتأمي���ن رؤوس األموال الالزمة  لتوس���يع 
النش���اط االقتصادي الى أي ح���د نجحتم في 

تحقيق هذه االهداف؟
حرصت الس��وق بش��كل دائم على توس��يع 
القاعدة االستثمارية في األوراق المالية وتأمين 
رؤوس األم��وال الالزم��ة في س��ورية، حيث 
استطاع الس��وق منذ تأسيسه حتى اآلن إدراج 
24 ش��ركة مس��اهمة عامة، وق��د بلغت قيمة 
الت��داوالت نح��و 26 مليار ليرة س��ورية، وال 
تخفى أهم المزايا التي قدمتها السوق للشركات 
المدرج��ة وهي رف��ع درجة س��يولة األوراق 
المالية من خالل سهولة عمليات البيع والشراء 
ألس��هم الش��ركات، ولكن يمثل القطاع المالي 
)قطاعي المصارف والتأمين( النس��بة األكبر 
من هذه الش��ركات، وبالتالي لم يستطع السوق 
حتى اآلن أن يكون المرآة التي تعكس مستوى 
االقتصاد الوطني في سورية بشكل كامل، حيث 
أثرت األزمة الراهنة على الوضع االقتصادي 
ككل، وانعكس ذلك على درجة تحقيق السوق 

ألهدافها على مستوى االقتصاد الكلي.
هل تعتقدون ان استمراركم في ظل ظروف 

الحرب يعد انجازا بحد ذاته؟
اس��تمرت الس��وق بعمله��ا خ��الل األزم��ة 

البورصات تعتمد البنية التحتية من التقنية 
والتكنولوجي���ا، كي���ف تمكنتم م���ن ذلك مع 

العقوبات المفروضة على سورية؟
حرصت الس��وق بش��كل دائم عل��ى تأهيل 
الوطني��ة، واس��تطاعت  وتطوي��ر كوادره��ا 
االعتم��اد عليها في صيان��ة وتطوير األنظمة 
االلكترونية، إضاف��ة إلى ذلك فقد عملت على 
إنش��اء مركز احتياط��ي للمعلومات لتش��غيل 
عملي��ات الس��وق األساس��ية عن��د الط��وارئ 
معتمدة على ما توفر لديها من أجهزة وخبرات 
وإمكاني��ات في ظل العقوبات المفروضة على 

سورية.
قبل اسابيع احتفلتم بالذكرى السادسة لقرع 
جرس سوق دمشق، ما الذي تحقق خالل هذه 

السنوات؟
بعد 6 سنوات متواصلة من العمل الدؤوب، 
استطاعت السوق إثبات جدارتها بقدرتها على 
االس��تمرار والتطوير وجذب رؤوس األموال 
رغ��م الصعوب��ات، فقد بل��غ عدد الش��ركات 
المدرجة 24 ش��ركة مس��اهمة عام��ة، واحتل 
مؤشر س��وق دمش��ق لأوراق المالية مراتب 
قيادية من حيث األداء بين البورصات العربية 
وذلك لمرتين متتاليتين منذ تأسيس��ه حتى اآلن 
حي��ث احت��ل المرتبة األولى م��ن حيث األداء 
خالل الربع الثاني من عامي 2013 و2014، 
رغم حداثة إنشاءه مقارنة مع بقية البورصات 
العربية، وتعمل السوق على االستمرار بإنجاز 
الدراسات واألبحاث التي تساهم في رفع كفاءة 

وتطوير السوق في كل الظروف.
لمسنا لديكم تفاؤالً بالرغم من كل التحديات 
واالرادة الصلب���ة واالعت���زاز بم���ا تقومون 
به باالعتماد على انفس���كم، هل هذه النظرة 
االيجابية والثقة بال���ذات التزال تحكم عملكم 

في ادارة السوق؟
نعم الت��زال جرعة التف��اؤل موجودة وهي 
تزداد باستمرار، وإن إنجازات السوق وتطور 
أدائه��ا خالل فترة األزمة أكبر دليل على ذلك، 
حيث اس��تمرت السوق بالعمل من دون توقف 
وم��ن دون أي خط��أ، معتم��دة عل��ى خبرات 
وطنية من العاملين والمهندس��ين، كما استمر 
إدراج شركات جديدة في السوق، فقد تم إدراج 
تمكنت السوق من إتمام تلك اإلنجازات.ش��ركتين خالل ع��ام 2014، ول��وال ذلك لما 

إنشاء مركز احتياطي للمعلومات
لتشغيل عمليات السوق األساسية

عند الطوارئ
معتمدة على ما توفر لديها

من أجهزة وخبرات وإمكانيات
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المساواة، وفي حال حصول خلل أثناء ممارسة الشركة لعملها فإن الهيئة 
تسعى إلى معالجة الخلل وتقويم أدائها بما ينسجم مع القوانين واألنظمة 
النافذة. أما بالنسبة لمسألة اختيار المستثمر أو العميل لشركة دون أخرى، 
فهو أمر نسبي يعود تقديره إلى العميل، ويخضع العتبارات مختلفة، مثل 
الموقع الجغرافي لمقر الشركة، والخدمات التي تقدمها الشركة لعمالئها.

وتص��در الهيئة في تقريرها الس��نوي الذي ينش��ر عل��ى موقع الهيئة 
االلكتروني ترتيب تداوالت الوسطاء وذلك حسب حجم وقيم تداوالتهم.

ما الخيارات المتاحة النضمام ش���ركات الوساطة المالية في السوق 
وعملها؟

ترحب الهيئة بدراس��ة طلب تأسيس أي شركة ترغب بمزاولة نشاط 
أو أكثر من أنش��طة خدمات األوراق المالية، وفي حال حصول الشركة 
عل��ى الموافقة األولي��ة من قبل الهيئة يترتب عليها اس��تكمال إجراءات 
التأس��يس ل��دى الوزارة المعنية ومن ثم التق��دم بطلب خطي للهيئة وفق 
النموذج المعتمد للحصول على ترخيص مزاولة األنش��طة التي ترغب 
بها، وهنا تقوم الهيئة بعد اس��تالمها لكل المعلومات والمستندات باتخاذ 
إحدى القرارات التالية إما بالموافقة على الطلب أو طلب إجراء تعديالت 
معين��ة أو برفض الطلب خالل مدة التتجاوز تس��عين يوماً وذلك ضمن 

اإلجراءات والضوابط المحددة في نظام الترخيص.
ما نوع  الرقابة الذي تمارسه الهيئة على عمل شركات الوساطة؟

تق��وم الهيئة بالرقابة والتفتيش بش��كل دوري ومفاجئ على ش��ركات 
الخدمات والوساطة المالية بهدف التأكد من مدى التزامها بقانون وأنظمة 
الهيئ��ة أو القرارات أو التعاميم أو االجراءات والضوابط الصادرة طبقاً 
له، والتحقيق في أي مخالفات يسفر عنها التفتيش أو تتضمنها الشكاوى 

د. نائلة زكريا

عضو مجلس المفوضين الدكتورة نائلة زكريا ل�“البنك والمستثمر”:

هيئة األوراق المالية السورية ترخص للشركات وفق القوانين
أكدت عضو مجلس المفوضين في هيئة األوراق واألسواق المالية 
في سورية الدكتورة نائلة زكريا، في حديث لمجلة البنك والمستثمر، 
انه على الرغم من مرور ستة أعوام على سوق دمشق لألوراق المالية 
وزيادة عدد المستثمرين في هذا القطاع إال أنه ال يزال العدد وباألخص 
عدد المتداولين منخفض. وقالت: ان عدد الشركات المرخصة والعاملة 
في سوق دمشق لألوراق المالية بلغ 7 شركات في 2015، منها ثالث 
ش���ركات تابعة لبن���وك خاصة، وذلك بعدما طلبت 9 ش���ركات تصفية 
وضعه���ا والغاء ترخيصها. ولفتت ال���ى ان الهيئة ترحب في أي وقت 
لدراس���ة طلب تأسيس شركة خدمات ووساطة مالية، حيث تسعى إلى 
إصدار تراخيص شركات الوساطة المالية ضمن اإلجراءات والضوابط 

المحددة في نظام الترخيص.
وفي ما يلي نص الحديث:

كم شركة على قائمة شركات الوساطة التي حصلت على تراخيص 
من هيئة االوراق المالية، وهل هي في مسار متزايد؟

بل��غ إجمالي عدد ش��ركات الخدمات والوس��اطة المالي��ة المرخصة 
والحاصلة على أمر مباش��رة من قبل الهيئة 16ش��ركة، إال أنه تم خالل 
األع��وام 2011 - 2012 - 2013 تجميد نش��اط ع��دد منها، وذلك بناء 
على طلبها ليصبح عدد الش��ركات المرخصة والعاملة في سوق دمشق 

لألوراق المالية 7 شركات، منها ثالث شركات تابعة لبنوك خاصة.
أما تطور عدد شركات الخدمات والوساطة المالية العاملة بين 2009 
- 2015 فكان على الشكل اآلتي: 8 شركات في 2009، 16 شركة في 
2010، 15 ف��ي 2011، 12 ف��ي 2012، 9 في 2013، 7 في 2014، 

و7 شركات في 2015.
ما المنتج���ات والخدمات االبتكارية في مجال تداول األوراق المالية 

التي تقدمها شركات الوساطة في سوق دمشق؟
تتعدد األنش��طة التي تمارسها ش��ركات الخدمات والوساطة المالية، 
وتش��مل تقديم االستشارات وتحليل ونشر المعلومات المتعلقة باألوراق 
المالية، ممارس��ة أعمال ش��راء وبيع األوراق المالية لحسابها ولحساب 
الغير )الوس��اطة(، إضافة إلى نشاطي إدارة اإلصدارات األولية وإدارة 
االس��تثمار ف��ي األوراق المالي��ة. وخالل ع��ام 2014 أص��در مجلس 
المفوضين القرار رقم 22 ونص على إضافة نش��اط جديد يس��مح لهذه 
الش��ركات بتقديم خدمات تتمثل بإعداد دراس��ات الج��دوى االقتصادية 
ودراسات تقييم األوراق المالية والفرص االستثمارية والهيكلية المالية، 
وتسهيل تأمين المصادر التمويلية الالزمة للمشاريع االستثمارية، على 
أن يس��مح بتقدي��م هذه الخدمات داخل س��ورية وخارجه��ا وذلك بهدف 

تطوير وتوسيع النشاطات والخدمات المقدمة من قبل هذه الشركات.
هل هناك بين الش���ركات تمايز بالعمل، وهل تضعون ترتيباً سنوياً 

ألفضل شركة لحّضها على التميز؟
تنظ��ر الهيئة إلى كل ش��ركات الخدمات والوس��اطة المالية على قدم 
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الش��ركة نفس��ها. وحددت المادة )10 - أ( من نظام الترخيص لش��ركات 
الخدمات والوس��اطة المالية الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الحاالت 
التي يمكن فيها للهيئة الغاء ترخيص شركة خدمات ووساطة مالية وهي:

• فقدان شرط من شروط الترخيص
• تخلف الشركة عن سداد البدالت المقررة

• نقص رأس المال عن الحدود المقررة من قبل الهيئة
• نقص الكفالة المصرفية عن الحدود المقررة من قبل الهيئة

• إخالل الشركة إخالالً جسيما بأي من االلتزامات والمسؤوليات
   الواردة في نظام الترخيص

• عدم تحلي مس��ؤولي وموظفي الش��ركة المرخصة بالكفاءة الفنية 
والمهنية الالزمة لقيامهم بأعمال الشركة

وعليه فإن الهيئة لم تفرض عقوبة الغاء الترخيص ألي شركة خدمات 
ووساطة مالية.

هل تشترطون مواصفات أو خبرة في فريق  عمل الشركة؟
تتول��ى الهيئ��ة اعتماد األش��خاص الطبيعي��ن العاملين في ش��ركات 
الخدمات والوساطة المالية، حيث حدد نظام الترخيص لشركات الخدمات 
والوساطة المالية في )المادة -11 د( منه والدليل اإلرشادي له الوظائف 
الواجبة االعتماد والشروط المطلوبة لذلك، حيث اشترطت العتماد مدير 
عام، وسيط مالي، مستشار مالي  مدير استثمار، أمين استثمار، ضابط 
امتثال، محاس��ب، أن يكون حاصالً على الشهادة الجامعية األولى كحد 
أدنى في تخصصات االقتصاد أو المحاسبة أو التحليل المالي. أما الخبرة 
المطلوبة فهي خبرة خمس س��نوات على األقل للمدير التنفيذي، وخبرة 
سنتين على األقل لضابط االمتثال، وخبرة ثالث سنوات للمستشار المالي 

ولمدير وأمين االستثمار، وخبرة سنة على األقل للوسيط والمحاسب.
ونشير إلى أن الهيئة في إطار إصدار أسس جديدة العتماد االشخاص 

الطبيعيين العاملين لدى شركات الخدمات والوساطة المالية.
هل تتوفر ببيئة عمل تنافسية لدى شركات الوساطة؟

رغم مرور س��تة أعوام على س��وق دمش��ق لألوراق المالية وزيادة 
عدد المس��تثمرين في هذا القطاع إال أنه ال ي��زال العدد وباألخص عدد 
المتداولين منخفض، وفي ظل المنافسة الشديدة بين الشركات المرخصة 
مقارنة بحجم الس��وق، تعم��ل الهيئة على المحافظة على بيئة تنافس��ية 
عادلة مابين الش��ركات من خالل الرقابة والتفتيش المس��تمر على عمل 
الش��ركات للتأك��د من م��دى التزامه��ا بالقوانين واألنظم��ة والتعليمات 
الصادرة وتشجيعها على ممارسة دورها الهام في االستمرار في عملية 
بناء الوعي لدى المستثمرين الحاليين والمحتملين بمدى أهمية االستثمار 
ف��ي قطاع األوراق المالية س��واء من خالل قيامه��ا بعقد ندوات وورش 

عمل تثقيفية وبالقيام بحمالت إعالمية.
ونش��ير إلى أن الهيئة ترحب بأي خدمات تقدمها الش��ركات لعمالئها 
طالما أنها تنسجم مع القوانين واألنظمة، فعلى سبيل المثال عملت إحدى 
الش��ركات عل��ى االنضمام لحملة “عيش��ها غير” من خ��الل تقاضيها 
الحد األدنى للعمولة، كما أن هناك ش��ركات أخرى تعمل على الترويج 
البنوك الخاصة.والتس��ويق لخدماتها من خالل االس��تفادة من كونها شركة تابعة إلحدى 

التي تتلقاها الهيئة. وللهيئة طلب كل المعلومات والمستندات التي تراها 
ضرورية ألغراض الرقابة والتفتيش من شركات الوساطة أو العاملين 
لديها. إضافة الى دراس��ة ومتابعة اإلفصاح المالي والمالءة المالية لهم، 
والرقابة اليومية على سياس��ات وقرارات هذه الشركات، وتوفر وإعداد 

الكفاءات المهنية المحترفة والمسؤولة لدى تلك الشركات.
وتؤكد الهيئة ضرورة التعاون والتواصل وعقد االجتماعات الدورية 
مع كل الش��ركات وبالتنسيق ايضا مع رابطة شركات الوساطة للوقوف 

على المشاكل التي تواجههم، والعمل على ايجاد الحلول المالئمة.
ما هي الضوابط التي تطمئنون لها بأن ش���ركة الوس���اطة تقوم بما 

يجب تجاه العميل أو المستثمر؟
إن حماية عمالء شركات الخدمات والوساطة المالية والمستثمرين في 
األوراق المالية من أبرز مهام عمل الهيئة، وفي سبيل تحقيق ذلك تقوم 
الهيئ��ة بمتابعة عدد من اإلجراءات ومنها: التأكد من توقيع العميل على 
اتفاقية فتح حس��اب والتي تنظم العالقة التعاقدية بين العميل والش��ركة، 
التحقق من قيام الوس��يط بإدخال أوامر العمالء بالكمية والس��عر المحدد 
ومن دون تأخير ووفق التسلسل الزمني لورودها، التأكد من قيام الشركة 
بتقاضي عموالت التداول المحددة في أنظمة الهيئة والسوق من العميل، 
التأك��د من وجود فصل بين أموال الش��ركة وأموال عمالئها، التأكد من 
إب��الغ العمي��ل بالصفقات المنف��ذة، التأكد م��ن أن كل مكالمات العمالء 
الهاتفية مع الش��ركة مسجلة، والتأكد من قبض العمالء عند الطلب ثمن 
األوراق المالية المباعة سواء عن طريق شيكات أو حواالت مصرفية.

هل حدث ان الغيتم ترخيصاً الي شركة، وما االسباب التي يمكن ان 
تدفع لذلك؟

حدد نظام ترخيص شركات الخدمات والوساطة المالية الحاالت التي 
يمكن أن يتم بموجبها إلغاء ترخيص الش��ركة، وأصدرت الهيئة مؤخراً 
بموج��ب قراره��ا رقم 51 لعام 2015 تعليم��ات وقواعد تعليق وتجميد 
وإلغاء ترخيص الش��ركات المرخصة، وتبين أن إلغاء الترخيص يأتي 
بموجب قرار صادر من قبل مجلس مفوضي هيئة األوراق واألس��واق 
المالية، وذلك إما بناء على طلب الشركة المرخصة أو نتيجة عدم وفاء 

الشركة بااللتزامات المترتبة عليها.
وعموم��اً، ف��إن ش��ركات الخدمات والوس��اطة المالية الت��ي يتم إلغاء 
ترخيصها لغاية تاريخه قد جاء بناء على طلب الش��ركة نفس��ها. وتسعى 
شركات الخدمات والوساطة المالية الى تقديم خدمات للمستثمرين والعمالء 
وتحفيزه��م على االس��تثمار في األوراق المالية والس��عي لنش��ر الوعي 
االس��تثماري وتنشيط المهنة، منها قيام بعض ش��ركات الوساطة المالية 
التابعة للمصارف بالتس��ويق والترويج داخل فروع المصارف المنتشرة 
في المحافظات، وقيام بعضهم بعقد ندوات وورش عمل تثقيفية للمهتمين 
باالس��تثمار في مجال األوراق المالية، وقيام إحدى الشركات باالنضمام 
إلى حملة “عيشها غير” من خالل تقاضيها خالل عام 2015 الحد األدنى 
للعمول��ة، وتقاضي بعض هذه الش��ركات الحد األدن��ى لعمولة الصفقات 
الضخمة. وترحب الهيئة بأي خدمات تقدمها هذه الشركات لعمالئها، طالما 
أنها تنسجم مع القوانين واألنظمة. إن شركات الخدمات والوساطة المالية 
التي تم الغاء ترخيصها )حل الش��ركة وتصفيتها( قد جاء بناًء على طلب 
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تأثر العمل في سوق دمشق لألوراق المالية 
بع��دد الش��ركات المس��اهمة المدرج��ة وبعدد 
المس��تثمرين، حيث بلغ عدد شركات الوساطة 
اليوم 7 شركات بعد أن كان عددها 13 شركة. 
كما أن المنافسة بقيت محدودة بأحجام التداول 

وبعدد عمالء كل شركة وساطة.
ما المرتبة التي احتلتها ش���ركتكم من حيث  
الحصة السوقية بين شركات الوساطة المالية؟

استطاعت “بيمو السعودي الفرنسي المالية” 
منذ تأسيس��ها، وبفضل الثقة التي اكتسبتها من 
عمالئها والكفاءة العالية لكادرها، أن تحافظ على 
المركز األول بين ش��ركات الوساطة، بحصة 

سوقية تجاوزت 40 % منذ العام 2012.
عل���ى ماذا تركزون لكس���ب ثق���ة العمالء 

والشركاء؟
أحد أهم أس��باب النجاح للشركات المالية هو 
كسب ثقة العميل، وهذا ما استطاعت شركة بيمو 
السعودي الفرنسي المالية تحقيقه منذ بدايتها من 
خالل المهنية العالية، والصدق والش��فافية في 
التعامل مع عمالء الشركة. كما أننا نسعى دائماً 

إلى تحقيق الفائدة القصوى لعمالئنا.
في ظ���ل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
تعيش���ها س���ورية وانعكاس���ها على السوق 
بضعف احجام التداول، عل���ى ماذا ينصرف 

مدير شركة بيمو السعودي الفرنسي المالية في سورية:

نركز على الوساطة في األوراق ومتفائلون بعودة االستثمارات
أكد المدير العام لش���ركة بيمو الس���عودي 
الفرنس���ي المالية في سورية عمر الغراوي، 
أنه متفائل مع عودة االستقرار، بعودة رؤوس 
األموال وذوي الخبرة، وبعودة النشاط وعجلة 
االس���تثمار في سورية، وذلك رغم أن األزمة 
االقتصادية الصعبة التي تعيش���ها سورية قد 
أدت إلى نقص ح���اد في االدخارات والفائض 
لدى المس���تثمر السوري، إضافة إلى مغادرة 
العدي���د من رؤوس األم���وال، ما انعكس في 

شكل مباشر على سوق األوراق المالية.
وفي ما يلي نص الحديث:

كيف كان���ت انطالقة الش���ركة ومتى، وما 
االهداف التي سعيتم الى تحقيقها؟

تأسس��ت ش��ركة بيمو الس��عودي الفرنسي 
المالية في ش��هر كان��ون الثاني/يناير من العام 
2008، لتك��ون إح��دى الش��ركات الرائدة في 
عالم االس��تثمارات المالية، ولتواكب النهضة 
االقتصادية الوطنية، والتشريعات التي مهدت 

لتأسيس السوق المالية.
ما ه���ي الخدم���ات التي تقدمها الش���ركة 

لعمالئها في سوق دمشق؟
تقوم ش��ركة بيمو السعودي الفرنسي المالية 
بممارس��ة أعمال الوساطة في األوراق المالية 
بما في ذلك ممارسة أعمال شراء وبيع وإدارة 
محاف��ظ األوراق المالي��ة، باإلضافة إلى تقديم 
االستش��ارات وتحلي��ل المعلوم��ات المتعلق��ة 
باألوراق المالية ونشرها. وباإلضافة الى ذلك، 
تقوم الش��ركة أيضاً بتس��هيل تأمين المصادر 
التمويلية الالزمة للمشاريع االستثمارية، سواء 

لألفراد أو الشركات داخل سورية وخارجها.
من بين جملة ما تقدمه ش���ركات الوساطة 
من خدمات كيف تفاضلون بين هذه الخدمات 

ولمن االولوية؟
يترك��ز عملن��ا ف��ي الوق��ت الراه��ن على 
الوس��اطة في األوراق المالية واالستش��ارات 
وتأمي��ن رؤوس األموال م��ن دون تمييز بين 

عمالء الشركة سواء كانوا جدداً أم قدامى.
هل هناك منافس���ة بين ش���ركات الوساطة 

العاملة في سوق دمشق؟

تركيزكم واين تستشعرون التفاؤل؟
أدت األزم��ة االقتصادي��ة الصعب��ة الت��ي 
تعيشها س��ورية إلى نقص حاد في االدخارات 
والفائض لدى المس��تثمر السوري، إضافة إلى 
مغادرة العديد من رؤوس األموال، ما انعكس 
في ش��كل مباشر على س��وق األوراق المالية، 
والذي هو حديث النشأة أصالً، من ناحيتي قيم 
الت��داول وإدراج ش��ركات إضافية. لكن، نحن 
متفائلون، مع عودة االستقرار، بعودة رؤوس 
األموال وذوي الخبرة، وبعودة النشاط وعجلة 

االستثمار في سورية.
كيف تط���ور العمل في الش���ركة والى أي 

مرحلة وصلتم؟
من��ذ بداية العمل في س��وق دمش��ق المالية، 
كان واضح��اً األثر اإليجابي والفاعل لش��ركة 
بيمو الس��عودي الفرنس��ي المالي��ة. فقد قامت 
الش��ركة بأول عملية في س��وق دمشق المالية 
وأول ش��ركة مرخص��ة إلدارة المحافظ. كما 
اس��تطاعت أن تحافظ على المركز األول من 
بين شركات الوساطة في حجم التداول، إضافةً 
إلى دورها في تقديم االستش��ارات والدراسات 
المالية لعمالئها. كذلك قامت الشركة بعمليات 
إص��دار عدة ناجح��ة تمكنت م��ن خاللها من 
تثبيت ثقة المس��تثمرين فيها. وتستمر الشركة 
حالياً بالتركيز على نشاط الوساطة في األوراق 
المالية وكل النشاطات األخرى المرخصة، مع 
األخذ بعين االعتبار مستقبل استثماري واعد.

هل تتوفر كل المقومات التي تجعل شركتكم 
وشركات الوساطة العاملة عموما قادرة على 

االستمرار والعمل في شكل قوي وفعلي؟
ان القدرة على االستمرار والعمل بشكل قوي 
وفعلي تحت��اج لعوامل عدة ك��ي تتحقق، منها 
ديناميكي��ة القرارات والقواني��ن الناظمة لعمل 
السوق والبيئة المحفزة لتنشيط عجلة االستثمار، 

باإلضافة إلى خلق منتجات مالية جديدة.
كيف تنظرون الى مستقبل العمل في السوق؟

يحتاج تحس��ن العمل في السوق إلى تحسن 
األمل والثقة للمستثمر.في الوضع االقتصادي في ش��كل عام، وعودة 

عمر الغراوي
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ونش��ر  وتحلي��ل  االستش��ارات  تقدي��م   •
المعلومات المتعلقة باألوراق المالية

• الوس��اطة ف��ي األوراق المالي��ة لحس��ابه 
ولحساب الغير

• إدارة االص��دارات األولية من دون التعهد 
بالتغطية

من بين جملة ما تقدمه ش���ركات الوساطة 
من خدمات كيف تفاضلون بين هذه الخدمات 

ولمن االولوية؟
تقتصر حالياً الخدمات التي تقدمها شركات 
الخدم��ات والوس��اطة المالي��ة عل��ى نش��اط 

الوس��اطة ف��ي األوراق المالية وال��ذي يتمثل 
ف��ي تنفيذ تفاوي��ض وأوام��ر العم��اء )بيعاً 
وش��راًء( في س��وق دمش��ق لألوراق المالية 
بحسب الشروط المحددة من قبلهم، إلى جانب 
تقديم االستش��ارات وتحليل ونشر المعلومات 
المتعلق��ة باألوراق المالي��ة والمتمثلة في بيان 
المؤش��رات األساس��ية لألس��هم وبيان وضع 
الس��وق وحالته لهؤالء العم��اء ليتمكنوا من 
اتخاذ القرار بالبيع أو الش��راء بما يتناسب مع 
حالة الس��وق واتجاهه الع��ام. وبالتالي تعتبر 
مجموعة الخدمات التي تقدمها هذه الشركات 

مكملة لبعضها البعض.
هل هناك منافس���ة بين ش���ركات الوساطة 

العاملة في سوق دمشق؟
تقدم كل ش��ركات الوس��اطة نف��س طبيعة 
الخدمة وهي الوس��اطة في األوراق المالية، 
إال أن عام��ل المنافس��ة بينه��ا يعتم��د عل��ى 
ج��ودة الخدم��ة المقدم��ة للعميل إل��ى جانب 
مراع��اة المعايير المهني��ة في تقديم الخدمات 

المرخصة.
م���ا المرتبة  الت���ي احتلتها ش���ركتكم من 
حيث  الحصة السوقية بين شركات الوساطة 

المالية؟
جاء ترتيب الش��ركة في المركز الس��ادس 
من حيث الحصة الس��وقية خال عام 2014 
بحص��ة س��وقية بلغ��ت نس��بة 4.85 % من 
اجمال��ي التداوالت خال عام 2014. وخال 
النصف األول من عام 2015 احتلت الشركة 
المركز الخامس بحصة س��وقية بلغت نس��بة 
5.41 % م��ن اجمالي الت��داوالت لغاية 22 / 

.2015 / 06
عل���ى ماذا تركزون لكس���ب ثق���ة العمالء 

والشركاء؟
تركز إدارة الش��ركة عل��ى موضوع جودة 
الخدمة المقدمة لعمائها بهدف كس��ب ثقتهم، 
بغ��ض النظر عن حجم العميل أي س��واء كان 
م��ن كبار العم��اء أو م��ن صغ��ار العماء، 
إضافة إلى الس��عي لتلبي��ة طلبات العميل على 
الوجه األفضل بما يتناس��ب مع وضع السوق 

ضياء محمد حجازي

جاء ترتيب الشركة
في المركز السادس

من حيث الحصة السوقية
خالل عام 2014

بحصة سوقية بلغت 4.85 %
من التداوالت اإلجمالية

مدير شركة ضمان الشام للوساطة المالية ضياء حجازي:

السوق استطاعت تجاوز األزمة والتداوالت الى انتعاش
رأى المدير العام لش���ركة ضمان الش���ام 
للوس���اطة والخدمات المالي���ة ضياء محمد 
حج���ازي، أن الس���وق المالي���ة الس���ورية 
اس���تطاعت تجاوز األزمة، بعد مرور الفترة 
الصعبة عل���ى االقتصاد وانعكاس���اتها على 
السوق، باس���تقرار التداوالت، وإن كانت في 
مس���تويات أدنى مما كانت عليه خالل عامي 

2010 و2011.
وق���ال حجازي ف���ي حديث لمجل���ة البنك 
والمستثمر، أن خدمات الشركة التي تقدمها 
مع ش���ركات الخدمات والوس���اطة المالية، 
تقتصر حالياً على نشاط الوساطة في األوراق 
المالية. وتركز إدارة الش���ركة على موضوع 
جودة الخدمة المقدمة لعمالئها بهدف كسب 
ثقتهم، كم���ا تركز على التواصل مع عمالئها 
االس���تثمارية  محافظهم  ومتابعة  الحاليي���ن 

بحسب اتجاهات السوق.
وأض��اف: نح��ن متفائل��ون، فبالرغ��م من 
األوض��اع االقتصادية الصعب��ة التي يمر بها 
بلدنا سورية نجد أن السوق تعمل وهناك أسهم 

جديدة تم إدراجها خال العام الماضي.
متى كانت انطالقة الش���ركة وما االهداف 

التي سعيتم الى تحقيقها؟
حصلت الشركة على أمر المباشرة في بداية 
ش��هر آب/اغس��طس 2010 أي بعد عام على 
انطاقة سوق دمشق لألوراق المالية، وبالتالي 
كان هدف الشركة الحصول على حصة سوقية 
جيدة أمام منافس��يها الذين باش��روا مع بدايات 
انطاقة السوق. كما سعت إلى تقديم مجموعة 
متكاملة من الخدمات تشمل تقديم االستشارات 
وتحليل ونش��ر المعلوم��ات المتعلقة باألوراق 
المالية، والوساطة في األوراق المالية لحسابه 
ولحس��اب الغير، وإدارة االص��دارات األولية 
من دون التعهد بالتغطية سواء لتأسيس شركات 

جديدة أو لزيادات رساميل شركات قائمة.
ما الخدمات التي تقدمها الش���ركة لعمالئها 

في سوق دمشق؟
حصل��ت الش��ركة على أم��ر مباش��رة منذ 

انطاقتها لتقدم لعمائها الخدمات التالية:
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تقييم��اً ألحد األس��هم الت��ي ت��م إدراجها في 
الس��وق، وقد ش��هدت الش��ركة خال عامي 
2012 و2013 تغيي��رات كثي��رة في الكادر 
الوظيف��ي وف��ي اإلدارة مما ش��كل عبئاً على 
العمل فيها. واس��تطاعت الش��ركة التأقلم مع 
ه��ذه الظ��روف الت��ي حصلت خ��ال الفترة 
الماضية، وحالياً تمارس الش��ركة عملها من 
خ��ال كادر وظيفي كامل ومؤه��ل ومعتمد 
م��ن قب��ل هيئ��ة األوراق واألس��واق المالية 

الس��ورية.
هل المقوم���ات المتوفرة تجعل ش���ركتكم 
وشركات الوساطة العاملة عموما قادرة على 

االستمرار والعمل بشكل قوي وفعلي؟
كان��ت انطاقة الس��وق في أيلول/س��بتمبر 
2010 متواضع��ة م��ن حي��ث أحج��ام وقي��م 
التداوالت وحتى األسهم المدرجة كانت عبارة 
عن خمس��ة أس��هم في أول جلس��ة ت��داول، ثم 
أخذت التداوالت ترتفع حتى وصلت إلى أرقام 
جيدة نس��بياً خال عام��ي 2010 و2011 من 
حي��ث القيم، وبالتالي كانت ايرادات ش��ركات 
الوساطة جيدة نس��بيا خال هذين العامين، إال 

واتجاهاته، إلى جانب تطبيق العدالة في معاملة 
العماء.

في ظ���ل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
تعيشها س���ورية وانعكاسها على السوق من 
ضعف احج���ام التداول، على م���اذا تركزون 

واين تستشعرون التفاؤل؟
تركز الش��ركة على التواصل مع عمائها 
الحاليي��ن ومتابع��ة محافظه��م االس��تثمارية 
بحس��ب اتجاهات الس��وق، ونح��ن متفائلون، 
فبالرغم م��ن األوض��اع االقتصادية الصعبة 
التي يمر بها بلدنا سورية نجد أن السوق تعمل 
وهناك أس��هم جديدة تم إدراجه��ا خال العام 

الماضي.
كيف تط���ور العمل في الش���ركة والى أي 

مرحلة وصلتم؟
بدأت الش��ركة في مجال الوس��اطة بقاعدة 
بس��يطة للعم��اء ثم أخذت بالنم��و حيث زاد 
ع��دد العم��اء منذ أن باش��رت الش��ركة في 
حزي��ران/ ولغاي��ة   2010 آب/أغس��طس 

يوين��و 2015 بنس��بة 220 %، وف��ي مجال 
االستشارات قدمت الش��ركة دراسة تتضمن 

أن المرحل��ة الصعبة التي يم��ر بها االقتصاد 
ألقت بظالها على السوق ما أدى إلى انخفاض 

قيم التداوالت.
وبالنس��بة الى مقومات استمرارية شركات 
الوس��اطة، فمن الناحية الفنية تمتلك ش��ركات 
الوس��اطة ه��ذه المقوم��ات من حي��ث الكادر 
الوظيفي وباقي المتطلبات الازمة للتش��غيل، 
وف��ي ح��ال تحس��ن األوض��اع االقتصادي��ة 
سينعكس ذلك ايجابياً على السوق وبالتالي على 

هذه الشركات.
كي���ف تنظرون ال���ى مس���تقبل العمل في 

السوق؟
بعد م��رور الفترة الصعب��ة على االقتصاد 
وانعكاس��اتها عل��ى الس��وق نرى أن الس��وق 
اس��تطاعت تجاوز ذلك واس��تقرت التداوالت 
وإن كانت في مس��تويات أدنى مما كانت عليه 
خ��ال عام��ي 2010 و2011 حيث ش��هدت 
السوق انتعاشاً كبيراً فيهما. وفي حال استقرار 
االقتصاد س��ينعكس ذلك ايجابياً على الس��وق 
إلى ما كانت عليه في فترة االنتعاش.وسيعاود انتعاش��ه من جديد وتعود التداوالت 
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مدير الشركة األولى لالستثمارات المالية أنور رمضان الفار:

نركز على عمالئنا ونأمل بانتهاء األزمة لتحريك السوق
ان هناك منافس��ة كبيرة بين ش��ركات الوس��اطة التي 

مازالت تعمل في السوق.
ما المرتبة التي احتلتها شركتكم من حيث الحصة 
السوقية بين ش���ركات الوساطة المالية، وعلى ماذا 

ترتكزون لكسب ثقة العمالء والشركاء؟
احتلت الشركة عام 2014 المرتبة الخامسة في ترتيب 
شركات الوساطة من اصل 7 شركات التزال تعمل في 
السوق وبفارق بسيط عن المرتبة الرابعة. ونحن نعتمد 
على المصداقية والشفافية في التعامل مع جميع العمالء.

في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها 
سورية وانعكاسها على السوق، على ماذا ينصرف 

تركيزكم وأين تستشعرون التفاؤل؟
تقوم الش��ركة وفي ظ��ل الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيش��ها 
س��ورية من جه��ة والبورص��ة من جهة اخ��رى، عل��ى ادارة محفظة 
استثمارية خاصة بها في سوق دمشق، وذلك لتغطية جزء من مصاريف 
الش��ركة وتكاليفها، على امل ان تتحس��ن هذه الظروف في المس��تقبل 
القريب وعلى امل ان تقوم هيئة االوراق المالية وسوق دمشق لالوراق 
المالية بدعم شركات الوساطة المتبقية في البورصة من خالل التخفيف 
من الرس��وم التي تفرضها على الشركات والتي انعكست وبشكل سلبي 

جدا على نتائجها المالية خالل السنوات الماضية.
كيف تطور العمل في الشركة والى أي مرحلة وصلتم؟

حّدت الظروف التي تمر بها سورية بشكل عام والبورصة بشكل خاص 
من توجه الشركة في تطوير العمل واصبح التركيز منصب على ضمان 

العمل في السوق على امل االنفراج في المستقبل القريب ان شاء هللا.
هل كل المقومات التي تجعل ش���ركتكم وش���ركات الوساطة العاملة 

عموما قادرة على االستمرار والعمل بشكل قوي وفعال؟
ال توج��د أي مقومات متوفرة حاليا لضمان االس��تمرارية في العمل 
في الس��وق حيث تراجعت احجام التداول واالس��عار بش��كل كبير جدا 
مع ثبات الرس��وم التي تفرضها هيئة االوراق المالية وس��وق دمش��ق 
لالوراق المالية، وهذا ما دفع العديد من شركات الوساطة الى الخروج 

من السوق خالل السنوات القليلة الماضية.
كيف تنظرون الى مستقبل العمل في السوق؟

تأمل الشركة في ان تنتهي االزمة في سورية في أقرب وقت وان تتوقف 
العقوبات وتتحس��ن االوضاع االقتصادية مس��تقبالً، مما ينعكس وبشكل 
ايجابي على االستثمار في البورصة، وان تعود احجام التداول واالسعار 
الى ما كانت عليه وتعود الثقة. كما نأمل من كل من هيئة االوراق المالية 
وس��وق دمشق لالوراق المالية باتخاذ خطوات عملية لتحريك االستثمار 
جزء من ودائع االفراد والشركات في البنوك لالستثمار في البورصة.في البورصة مثل اعادة احياء موضوع الصندوق الس��يادي واس��تقطاب 

رغم األوضاع الصعبة التي تعيشها سورية، احتلت 
الشركة األولى لالستثمارات المالية المرتبة الخامسة 
بي���ن الش���ركات العاملة في دمش���ق. وتتركز اولوية 
الشركة في الوقت الحالي وفق المدير التنفيذي للشركة 
أنور رمضان الفار في لقاء مع مجلة البنك والمستثمر، 
على ضمان اس���تمرارها في الس���وق السورية نظرا 
للظروف ولخروج عدد كبير من شركات الوساطة من 

السوق وتراجع احجام التداول في السوق.
وفي ما يلي نص الحديث:

متى كانت انطالقة الشركة وما االهداف التي سعيتم 
إلى تحقيقها؟

انطلق��ت الش��ركة األول��ى لإلس��تثمارات المالية مع 
انطالقة الس��وق في آذار/مارس 2009 وكانت من أوائل الش��ركات التي 
حصلت على حق الشروع بالعمل في سوق دمشق لألوراق المالية، وكانت 
تحتل المراتب األولى بين شركات الوساطة العاملة في السوق، التي كان 
عددها أكثر بكثير من العدد الحالي. وبحكم ان سوق دمشق لألوراق المالية 
كانت سوقاً وليدة وناشئة، فقد تركزت أهداف الشركة وبحكم خبرة القائمين 
على إدارتها في االس��وا ق االقليمية والعالمية على نش��ر ثقافة االستثمار 
في المجتمع السوري عن طريق استقطاب العمالء والمدخرات لالستثمار 
في س��وق دمش��ق لألوراق المالية، إضافة إلى تقديم االستشارات المالية 

لصناديق االستثمار والمحافظ الكبيرة وإدارة المحافظ االستثمارية الحقا.
ما الخدمات التي تقدمها الشركة في سوق دمشق لألوراق المالية؟

تتركز الخدمات التي تقوم بها الشركة حاليا على عمالئها، وذلك بسبب 
الظ��روف التي تمر بها البالد منذ س��نوات عدة وبحك��م التراجع الكبير 
جدا في أس��عار األسهم وأحجام التداول في البورصة، وتعمل على تقديم 
الخدمة المميزة في  فتح الحس��ابات للعمالء وتلقي أوامر البيع والش��راء 
وإجراء التسويات المالية معهم بما يتطابق وتعليمات هيئة األوراق المالية 

وسوق دمشق لألوراق المالية.
من بين جملة ما تقدمه شركات الوساطة من خدمات كيف تفاضلون 

بين هذه الخدمات ولمن األولوية؟
تتركز اولوية الشركة في الوقت الحالي وبحكم الظروف الصعبة جدا 
التي تمر بها الش��ركة على ضمان استمرارها في السوق السورية نظرا 
للظ��روف التي يمر بها البلد وخروج عدد كبير من ش��ركات الوس��اطة 
من السوق وتراجع احجام التداول في السوق، حيث اصبحت العموالت 
المتأتية من التداول ال تغطي ولو جزءاً بس��يطاً من مصاريف الش��ركة، 
اضافة الى أن تراجع االسعار في السوق اثر وبشكل كبير جدا ايضا على 

تقييم المحافظ التي تديرها شركات الوساطة لنفسها في السوق.
هل هناك منافسة بين شركات الوساطة العاملة في سوق دمشق اليوم؟

عل��ى الرغ��م من التراجع الكبي��ر في احجام التداول واالس��عار، اال 

أنور رمضان الفار
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اإلصدارات األولية من دون التعهد بالتغطية، 
وتحليل ونش��ر المعلوم��ات المتعلقة باألوراق 

المالية.
من بين جملة ما تقدمه ش���ركات الوساطة 
من خدمات كيف تفاضلون بين هذه الخدمات 

ولمن األولوية؟
من ابرز خدمات ش��ركة شام كابيتال خدمة 
الوساطة للتداول في األوراق المالية للشركات 
المس��اهمة المدرجة وغير المدرجة في سوق 
دمشق لألوراق المالية، والتي تقدمها لمختلف 
فئات المستثمرين الطبيعيين واالعتباريين على 
اختالف توجهاتهم االس��تثمارية، م��ع التأكيد 
أن الش��ركة تق��دم خدماتها ل��كل عمالئها من 
دون أي مفاضل��ة وبم��ا يتناس��ب مع خططهم 
وأهدافه��م المالية. كما تقدم الش��ركة من خالل 

موقعها االلكتروني “خدمة حسابي” التي تمكن 
كل عمالئها من االط��الع وفي أي وقت على 
تفاصيل المحفظة المالية الخاصة بهم وبسرية 

تامة.
هل هناك منافس���ة بين ش���ركات الوساطة 

العاملة في سوق دمشق؟
إن المنافس��ة بين ش��ركات الوساطة المالية 
العاملة في س��وق دمش��ق المالية قائمة وقوية 
لكنها محدودة ضمن اطر القوانين والتعليمات 
التنفيذي��ة للهيئة والس��وق، والت��ي، خصوصاً 
في الظروف الحالية تحد من قدرة الش��ركات 
على ايجاد فرص تنافس��ية من حيث الخدمات 

والميزات المقدمة.
م���ا المرتبة الت���ي احتلتها ش���ركتكم من 
حيث الحصة السوقية بين شركات الوساطة 

المالية؟
من��ذ انطالق الس��وق المالية وش��ام كابيتال 
تعمل جاهدة للمحافظة عل��ى موقعها الريادي 
ضمن السوق، فعلى الرغم من كل الصعوبات 
والتحدي��ات التي واجهتها، اس��تطاعت ش��ام 
كابيت��ال أن تك��ون دائم��ا من بين الش��ركات 
الثالث األولى في الس��وق م��ن حيث الحصة 
الس��وقية من التداوالت، والفضل يعود لخبرة 
الفري��ق واحترافيته ف��ي العم��ل، األمر الذي 
جعلنا قادرين على التأقلم بش��كل سريع مع كل 

المتغيرات المحيطة بنا.
عل���ى ماذا تركزون لكس���ب ثق���ة العمالء 

والشركاء؟
“ش��ام كابيتال” ومنذ بداية تأسيسها نجحت 
في تحقيق القيمة المضافة لسوق دمشق المالية 
في ش��كل عام، م��ن خالل قدرته��ا على رفع 
مس��توى الخدمات المقدمة للعمالء الطبيعيين 
واالعتباريي��ن، عب��ر العم��ل عل��ى تعزي��ز 
مصداقيتها بتطبيق مبدأ الش��فافية والعدالة بين 
العمالء، وذلك بنش��ر وإيصال كل المعلومات 
والبيان��ات ذات الصلة في القطاع المالي وبذل 
أقصى جهد لتحقيق أهداف العمالء االستثمارية 
على المدى القريب والبعيد، في حين أن اختيار 
العاملين في ش��ركة ش��ام كابيتال ذوي الخبرة 

أشرف منعم

المدير العام لشركة شام كابيتال أشرف منعم:

نحافظ على موقفنا في السوق رغم الصعوبات
أكد المدير العام لش���ركة ش���ام كابيتال في 
سورية أشرف منعم، إن المنافسة بين شركات 
الوس���اطة المالية العاملة في س���وق دمشق 
المالي���ة قائمة وقوية لكنه���ا محدودة ضمن 
اط���ر القوانين والتعليم���ات التنفيذية للهيئة 
والس���وق، خصوصاً في الظ���روف الصعبة 
الحالي���ة. وقال ف���ي مقابلة م���ع مجلة البنك 
والمس���تثمر، انه منذ انطالق السوق المالية 
وش���ام كابيتال تعمل جاه���دة للمحافظة على 
موقعها الريادي ضمن الس���وق، فعلى الرغم 
من كل الصعوبات والتحديات التي واجهتها، 
اس���تطاعت أن تكون دائما من بين الشركات 
الث���الث األولى في الس���وق. وينصب تركيز 
الش���ركة حالياً على نشر الوعي االستثماري 
وإعادة الثقة للمستثمرين في السوق المالية 

عبر التواصل الدائم معهم.
وق��ال: إن الدافع الرئيس��ي لالس��تمرار هو 
األمل بالمستقبل، لذلك ليس لدينا خيار آخر إال 
دعم بلدنا والمس��اهمة في إع��ادة بناء اقتصاده 
وهذا م��ا يدفعنا دوماً إليج��اد مقومات النجاح 

واالستمرارية وتخطي كل المعوقات.
وفي ما يلي نص المقابلة:

متى كانت انطالقة الش���ركة وما األهداف 
التي سعيتم إلى تحقيقها؟

تأسس��ت ش��ركة ش��ام كابيتال في دمش��ق 
في س��ورية، وحصل��ت مطلع ش��باط/فبراير 
2009 عل��ى ترخي��ص م��ن هيئ��ة األوراق 
واألسواق المالية الس��ورية، وكانت من أوائل 
الشركات العاملة في سوق دمشق المالية. وقد 
س��عت الش��ركة منذ بداياتها إلى زيادة الوعي 
االس��تثماري والمس��اهمة ف��ي إيج��اد مج��ال 
اس��تثماري جديد وآمن في س��ورية يسمح لفئة 
واس��عة من المس��تثمرين بالدخول إلى س��وق 

المال، وبالتالي النهضة بالمجتمع اقتصادياً.
ما الخدمات التي تقدمها الش���ركة لعمالئها 

في سوق دمشق؟
يس��مح ترخي��ص الش��ركة بتقدي��م خدمات 
ت��داول األوراق المالي��ة لحس��ابها ولحس��اب 
الغي��ر، والخدمات االستش��ارية، وكذلك إدارة 

استطاعت “شام كابيتال”
أن تكون دائماً

من بين الشركات الثالث األولى 
من حيث الحصة السوقية

من التداوالت
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تحد من إقبال المس��تثمرين على االستثمار في 
سوق األوراق المالية ومعالجتها.

كيف تط���ور العمل في الش���ركة وإلى أي 
مرحلة وصلتم؟

حرصت الشركة منذ بداياتها على موضوع 
التدريب والتأهيل للكوادر البشرية في مجاالت 
األس��واق المالي��ة والتعام��الت اليومي��ة م��ع 
العمالء، واالرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، 
كما تعمل الش��ركة في ظل الظ��روف الحالية 
إلى رفد كادر العمل بالطاقات الش��بابية الفتية 

العالية والسمعة الحسنة كان احد أهم المقومات 
لكسب ثقة العمالء.

في ظ���ل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
تعيشها سورية وانعكاسها على السوق لجهة 
ضعف أحج���ام التداول، عل���ى ماذا ينصرف 

تركيزكم وأين تستشعرون التفاؤل؟
في الفترة الحالية ينصب تركيز ش��ركة شام 
كابيتال على نش��ر الوعي االستثماري وإعادة 
الثق��ة للمس��تثمرين ف��ي الس��وق المالية عبر 
التواصل الدائم معهم من خالل تسخير وسائل 
التواص��ل االجتماعي لنش��ر ثقافة االس��تثمار 

والنشر الفوري ألهم المستجدات االقتصادية.
كما نقوم بإعادة دراسة األنظمة والتعليمات 
الخاصة بالتداول ومراجعتها بالتعاون مع هيئة 
األوراق واألس��واق المالية الس��ورية ورابطة 
ش��ركات الوساطة لتتوافق مع الوضع المحلي 
الراه��ن ولتواكب التط��ورات التي تطرأ على 
قط��اع االس��تثمار والتمويل إقليمي��اً وعالمياً. 
وينبع تفاؤلنا من إحساس��نا بأن جميع العاملين 
في هذا القطاع ال يألون جهداً في سبيل تطوير 
آليات العمل والبحث عن مواطن الضعف التي 

والتوسع في نطاق عملها من خالل المشاركة 
الفاعلة في الندوات والمحاضرات التوعوية.

هل كل المقومات متوفرة لتجعل ش���ركتكم 
وش���ركات الوس���اطة عموم���اً ق���ادرة على 

االستمرار والعمل في شكل قوي وفعلي؟
بنظرنا إن الدافع الرئيس��ي لالس��تمرار هو 
األمل بالمستقبل، لذلك ليس لدينا خيار آخر إال 
دعم بلدنا والمس��اهمة في إع��ادة بناء اقتصاده 
وهذا م��ا يدفعنا دوماً إليج��اد مقومات النجاح 
واالستمرارية وتخطي كل المعوقات التي تحد 
من قدرة االقتصاد السوري على النهوض من 

جديد.
كي���ف تنظرون إل���ى مس���تقبل العمل في 

السوق؟
انطالق��اً م��ن إيمانن��ا بالغد المش��رق الذي 
ينتظ��ر س��ورية، تُص��ر ش��ام كابيت��ال على 
مواصل��ة العمل وب��ذل كل الجه��ود لتطوير 
أدائها لتكون مس��تعدة لممارسة دورها بشكل 
فاع��ل في المرحل��ة المقبل��ة ورؤيتها لوجود 
على المدى البعيد.فرص نجاح كبيرة لمس��تقبل السوق السورية 

ان دعم بلدنا والمساهمة
في إعادة بناء اقتصاده

هو ما يدفعنا لتخطي المعوقات 
التي تحد من قدرة االقتصاد

على النهوض من جديد
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ومن أهداف الشركة تعريف وإيصال أكبر 
فئة من المس��تثمرين لس��وق األوراق المالية 
الس��ورية عبر تقديم باقة شاملة ومتنوعة من 

الخدمات المالية باحترافية عالية.
ما الخدمات التي تقدمها الشركة لعمالئها 

في سوق دمشق؟
هدفت ش��ركة س��ورية والمهجر للخدمات 
المالي��ة من��ذ بداية تأسيس��ها إلى القي��ام بكل 
النش��اطات المرخصة م��ن قبل هيئة األوراق 
واألسواق المالية السورية، ونتيجة للظروف 

الت��ي تمر على بلدنا س��ورية قامت الش��ركة 
بتجمي��د بع��ض النش��اطات، أم��ا األنش��طة 

المرخصة للشركة فهي:
1. الوس��اطة في األوراق المالية لحس��اب 

الشركة ولحساب الغير:
بيع وشراء األوراق المالية )أسهم، سندات( 
للش��ركات المدرجة في سوق دمشق لألوراق 

المالية.
2. إدارة اإلص��دارات األولي��ة دون تعه��د 

بالتغطية:
المس��اهمة  للش��ركات  االكتتاب��ات  إدارة 
)األولي��ة أو زي��ادة رأس الم��ال( بحيث تقوم 
الش��ركة نياب��ة ع��ن المص��در بالدراس��ات 
األوراق  إلص��دار  الالزم��ة  واإلج��راءات 
المالية الجديدة، بما في ذلك تس��جيل األوراق 

المالية المعنية لدى الهيئة.
ونش��ر  وتحلي��ل  االستش��ارات  تقدي��م   .3

المعلومات المتعلقة باألوراق المالية:
تقديم االستش��ارات المالية وتحليل البيانات 
المالية، دراس��ة الج��دوى االقتصادية وإعادة 
الهيكل��ة التنظيمي��ة للش��ركات الت��ي ترغب 

بتحسين أدائها أو الشركات المتعثرة.

فراس السمان

تقديم باقة
شاملة ومتنوعة

من الخدمات المالية
باحترافية عالية

المدير العام لـ“سورية والمهجر للخدمات المالية” فراس السمان:

نركز على الوساطة في األوراق المالية واالستثمار الوظيفي
قال المدير العام لشركة سورية والمهجر 
للخدمات المالية فراس الســـمان في مقابلة 
مع مجلـــة البنك والمســـتثمر، انـــه نتيجة 
للظروف الراهنة فإن مـــا تركز عليه معظم 
المالية هو  والوســـاطة  الخدمات  شـــركات 
نشاط الوســـاطة في األوراق المالية، وكون 
نشـــاط الوســـاطة فـــي األوراق المالية هو 
الوحيد المفعل لدى شركتنا في الوقت الراهن 
فإن تركيزنا ينصب عليه فقط، بانتظار عودة 

النشاط االقتصادي.
ولف��ت ال��ى أن االنعطاف��ة الس��لبية الت��ي 
واجه��ت االقتصاد الس��وري مؤخ��راً حتمت 
على الش��ركة التريث في تفعيل نش��اط إدارة 
االس��تثمار فضالً عن تجميد بعض األنشطة. 
ويت��م التركيز في هذه الظروف الصعبة على 
اس��تمرارية عمل الشركة ومحاولة االستثمار 
ف��ي ال��كادر الوظيف��ي م��ن خ��الل التدريب 
والتطوير المستمر األمر الذي يؤهل الشركة 
للعم��ل بطريق��ة تواكب النهض��ة االقتصادية 
الت��ي نؤم��ن بأنها س��تكون عن��وان المرحلة 

المقبلة لسورية.
وفي ما يلي نص المقابلة:

متى كانت انطالقة الشـــركة وما األهداف 
التي سعيتم إلى تحقيقها؟

تأسست شركة س��ورية والمهجر للخدمات 
المالي��ة المح��دودة المس��ؤولية بموجب نظام 
الخدم��ات  بش��ركات  الخ��اص  الترخي��ص 
والوس��اطة المالية، ويبلغ رأس مال الش��ركة 
ثالثمئ��ة ملي��ون لي��رة س��ورية وتعتب��ر من 
المؤسس��ين األوائل لس��وق دمش��ق لألوراق 
المالي��ة، حيث باش��رت أعمالها في 25 / 10 

.2009 /
وتتب��ع الش��ركة بن��ك س��ورية والمهج��ر 
ال��ذي يملك 52 % م��ن رأس مالها، ويمتلك 
بنك لبن��ان والمهجر لألعم��ال 23.5 % من 
رأسمال الشركة ويعتبر الشريك االستراتيجي 
ذو الخب��رة الطويلة في مجال إدارة األعمال، 
باإلضاف��ة إل��ى مجموع��ة م��ن أه��م رجال 

األعمال السوريين.
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عالم االستثمار

نشأتها على تقديم خدماتها إلى جميع عمالئها 
على وجه المساواة باحترافية عالية من خالل 
معرفة أهداف العمالء ورغباتهم االستثمارية 
وتنفيذه��ا م��ن خ��الل كادر م��ن الموظفي��ن 
المدربين والمؤهلين بخبرات عالية في مجال 

الخدمات المالية.
في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي 
تعيشها سورية وانعكاسها على السوق من 
ضعـــف أحجام التداول، علـــى ماذا ينصرف 

تركيزكم وأين تستشعرون التفاؤل؟
نحرص على العمل بش��كل كبير مع إدارة 
سوق دمش��ق لألوراق المالية وهيئة األوراق 

واألس��واق المالية السورية في وضع خارطة 
طريق من ش��أنها معالجة حال��ة الركود التي 
تخي��م عل��ى الس��وق المالية عموم��ا في ظل 
األوض��اع الراهن��ة، والتي أثرت س��لباً على 
أداءالس��وق المالية بهدف زيادة المس��تثمرين 
وفرص االس��تثمار، وبالتالي زيادة الس��يولة 
والتي هي الهدف األول لألسواق المالية، كما 
نعم��ل ضمن إطار رابطة ش��ركات الخدمات 
والوس��اطة المالي��ة الس��ورية عل��ى صياغة 
وبل��ورة العوائق والتحدي��ات ووضع الحلول 
العملي��ة والمناس��بة للمرحلة المس��تقبلية التي 
تتطلب وضوحا ف��ي الرؤية وتحديد األهداف 

4. إدارة االستثمار)غير مفعلة(:
إدارة محاف��ظ األوراق المالي��ة بن��اًء عل��ى 
تفوي��ض العمي��ل أو بموج��ب اتفاقي��ة إلدارة 
االس��تثمار والتي تحدد السياس��ة االستثمارية 
للعميل وصالحيات مدير االستثمار وواجباته. 
كم��ا يش��مل ه��ذا النش��اط  إدارة صنادي��ق 

االستثمار.
من بين جملة ما تقدمه شركات الوساطة 
مـــن خدمات كيـــف تفاضلون بينهـــا ولمن 

األولوية؟
نتيجة للظروف الراهنة فإن ما يتم التركيز 
علي��ه م��ن قب��ل معظ��م ش��ركات الخدم��ات 
والوس��اطة المالي��ة هو نش��اط الوس��اطة في 
المالي��ة، وك��ون نش��اط الوس��اطة  األوراق 
ف��ي األوراق المالية هو الوحي��د المفعل لدى 
شركتنا في الوقت الراهن فإن تركيزنا ينصب 
عليه فقط، بانتظار عودة النش��اط االقتصادي 
وبالتال��ي إع��ادة تفعي��ل النش��اطات األخرى 

المجمدة في الوقت الحاضر.
هل هناك منافســـة بين شركات الوساطة 

العاملة في سوق دمشق؟
من الطبيعي وجود منافس��ة في أي نش��اط 
اقتصادي وهذا ش��يء إيجاب��ي، إال أن طبيعة 
المنافسة في مجال عملنا تبقى محدودة، حيث 
تخض��ع كل الخدم��ات المقدمة إل��ى المراقبة 
الدائم��ة م��ن قبل هيئ��ة األوراق واألس��واق 
المالية الس��ورية. مثال: ح��دد القانون عمولة 
ش��ركات الخدم��ات المالية ف��ي عمليات بيع 
وش��راء األس��هم ما بين 5 إلى 7 باأللف، وال 
يمكن ألي ش��ركة الخروج ع��ن هذا النطاق، 
باإلضاف��ة إلى مجاني��ة كل الخدمات األخرى 
المقدم��ة للعمالء مث��ل فتح الحس��اب وطلب 

كشف حساب.
ما المرتبة التي احتلتها شركتكم من حيث 
الحصة الســـوقية من بين شركات الوساطة 

المالية؟
احتلت ش��ركتنا المرك��ز الرابع في ترتيب 
تداوالت ش��ركات الخدمات والوساطة المالية 
في سوق دمشق لألوراق المالية وذلك بالنسبة 

الى عامي 2013 و2014.
على ماذا تركزون في كســـب ثقة العمالء 

والشركاء؟
حرص��ت ش��ركة س��ورية والمهج��ر منذ 

ضمن حزمة إجراءات متقدمة.
كيف تطـــور العمـــل بالشـــركة وإلى أي 

مرحلة وصلتم؟
بتاريخ 25 / 10 / 2009 حصلت الشركة 
على أمر المباش��رة لممارسة نشاط الوساطة 
المالية لحس��ابها ولحساب الغير، وخالل عام 
2010 حصلت الش��ركة على أمر المباش��رة 
لممارس��ة نش��اط تقديم االستش��ارات وتحليل 
ونش��ر المعلومات المتعلقة ب��األوراق المالية 
ونش��اط إدارة اإلص��دارات األولية من دون 
التعه��د بالتغطي��ة وكان يج��ري العم��ل على 
تفعي��ل نش��اط إدارة االس��تثمار لتك��ون بذلك 
الش��ركة حققت هدفها بتقديم باقة متكاملة من 

الخدمات المالية في السوق السورية.
إال أن االنعطاف��ة الس��لبية الت��ي واجه��ت 
االقتص��اد الس��وري مؤخ��راً حتم��ت عل��ى 
الش��ركة التري��ث ف��ي تفعي��ل نش��اط إدارة 
االس��تثمار فضالً عن تجميد بعض األنشطة. 
ويت��م التركيز في هذه الظروف الصعبة على 
اس��تمرارية عمل الشركة ومحاولة االستثمار 
ف��ي ال��كادر الوظيف��ي م��ن خ��الل التدريب 
والتطوير المستمر األمر الذي يؤهل الشركة 
للعم��ل بطريق��ة تواكب النهض��ة االقتصادية 
الت��ي نؤم��ن بأنها س��تكون عن��وان المرحلة 

المقبلة لسورية الحبيبة.
هل المقومـــات المتوفرة تجعل شـــركتكم 
وشـــركات الوســـاطة العاملة عموماً قادرة 

على االستمرار والعمل بشكل قوي وفعلي؟
تعتبر ش��ركة س��ورية والمهج��ر للخدمات 
المالية من الش��ركات القوية في سوق دمشق 
ل��ألوراق المالي��ة وتعتمد على دع��م مجلس 
اإلدارة والش��ركاء االس��تراتيجيين للش��ركة 
ذوي الخب��رة الطويل��ة ف��ي المج��ال المال��ي 
وإدارة األعمال والذي انعكس إيجاباً على ثقة 

العمالء.
كيـــف تنظرون إلـــى مســـتقبل العمل في 

السوق؟
ال شك في أن سوق دمشق لألوراق المالية 
هو م��ن األس��واق الناش��ئة ولكنن��ا متفائلون 
بإمكانية التطوير بما يحقق مصالح األعضاء 
والمجتمع االس��تثماري من أج��ل زيادة عدد 
من المنتجات والخدمات للمستثمرين.الش��ركات المدرجة في السوق وتقديم المزيد 

تعتبر شركة سورية والمهجر 
للخدمات المالية

من الشركات القوية
في سوق دمشق لألوراق المالية

وتعتمد على دعم
مجلس اإلدارة

والشركاء االستراتيجيين للشركة
ذوي الخبرة الطويلة
في المجال المالي
وإدارة األعمال
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عدن��ان القصار، رئيس اتحاد الغرف اللبنانية محمد ش��قير، 
رئي��س اإلتحاد العمالي العام غس��ان غصن، نقيب المحامين 
في بي��روت جورج جري��ج، رئيس غرفة صي��دا والجنوب 
محمد صال��ح، نقيب األطباء في بيروت أنطوان البس��تاني، 
األمي��رة حياة إرس��ان، رئيس جمعية المص��ارف الدكتور 
فرنس��وا باس��يل، نقيب المهندس��ين في بيروت خالد شهاب، 
رئي��س جمعية الصناعيين فادي الجميّل، رئيس جمعية تجار 
بيروت نقوال ش��ماس، نقيب الصيادلة ربيع حسونة، ورئيس 

اتحاد المؤسسات السياحية بيار األشقر.
تحذير من االنتحار

كان��ت الفتة كلم��ة النائب روبي��ر فاضل، الت��ي دعا فيها 
الى “وق��ف االنتحار الجماع��ي”. ف�“خافاتن��ا وارتباطاتنا 
وأنانياتنا أوصلت البلد إلى حال انتحار جماعي. عندما تمتنع 
حكوم��ات عن إصاح قطاع الكهرباء ال��ذي كلّف المواطن 

واالجي��ال الجديدة أكث��ر من 20 مليار 
محاس��بة.  دون  م��ن  أميرك��ي  دوالر 
وعندم��ا تت��رّدد الدول��ة ع��ن اعتم��اد 
100 ملي��ون دوالر لمس��اعدة وتعلي��م 
وتأهي��ل 300 أل��ف لبنان��ي يعيش��ون 
بأق��ل م��ن دوالرين في الي��وم الواحد، 
من دون أن توقف اله��در بالمليارات، 
وعندم��ا ال يش��ّرع النائ��ب وال يراقب 
الحكومة ويختصر دوره في الواجبات 
والخدم��ات التي ج��زء منه��ا مخالف 
القانون، م��ن دون أن يدري أنه تحّول 
ب، وعندما تِعد  من مش��ّرع إلى مخ��رِّ
الدول��ة وتتراج��ع مرات ع��دة، بزيادة 
الرت��ب والرواتب وال تترّدد في افتعال 
مشكلة بين الموظفين وأصحاب العمل 
لتغطية جريمة ارتكبتها وهي التوظيف 
العش��وائي، وعندما تتأخ��ر الدولة في 
تنفي��ذ مش��اريع حيوي��ة مث��ل تنظيف 
الليطان��ي الذي نأكل م��ن ُمنتجاته، أو 
منع تلّوث اله��واء من معامل الكهرباء 
المهترئ��ة أو معالج��ة أزم��ة الس��ير، 
عندم��ا يتهّرب الزعماء من المحاس��بة 
عل��ى س��وء إدارته��م للمراف��ق العامة 

روبير فاضل

تحّول الفراغ المؤقت
إلى مأزق دائم

يقضي على كل أمل
بالنهوض االقتصادي
واالجتماعي والوطني

المجتمع االقتصادي والمهني أطلق صرخة لإلنقاذ

نداء 25 حزيران ... لقرار ضد االنتحار
وس���ط مؤش���رات اقتصادية تشير 
ال���ى تراج���ع االقتص���اد اللبناني في 
شكل كبير، وتراجع النمو االقتصادي 
ال���ذي ل���ن يتخطى الواحد ف���ي المئة 
وف���ق التوقعات، وه���و المعدل الذي 
س���اهم مصرف لبنان ف���ي رفعه من 
خالل الس���يولة الت���ي يضخها لتحفيز 
المجتمع  الدورة االقتصادي���ة، تحرك 
االقتص���ادي اللبناني ومع���ه مكونات 
نقابي���ة وعمالي���ة باس���تثناء هيئ���ة 
التنس���يق النقابية، وعقد لقاء وطنياً 
جامع���اً، رفض���اً ل�“الرض���وخ لألمر 
الواقع واإلستس���الم للتالشي والموت 
البطيء”، وأُطلق “نداء 25 حزيران: 

لقرار ضّد اإلنتحار”.
وأطلق صرخة، هي دعوة صريحة 
للسياس��يين، إلعادة العمل بالمؤسسات 
وانتخ��اب رئي��س للجمهورية، ولقرار 
ض��د “اإلنتحار” للتحذي��ر من “تحّول 
الفراغ الموق��ت إلى مأزق دائم يقضي 
عل��ى كل أم��ل بالنه��وض االقتصادي 

واالجتماعي والوطني”.
وجاءت الصرخة بعن��وان: “لم نعد 

نحتمل، أنقذونا وأنقذوا لبنان”.
لقاء جامع

اطلق��ت مواقف المجتمع االقتصادي 
وصرخت��ه، م��ن مجّمع “بي��ال”، في 
25 حزيران/يوني��و 2015، ف��ي لقاء 
موّسع جمع أركان الهيئات االقتصادية 
والقطاع الخاص، قيادة اإلتحاد العمالي 
الع��ام، ممثل��ي اإلتح��ادات والنقاب��ات 
باس��تثناء هيئ��ة التنس��يق النقابية التي 
ق��ررت مقاطعة اللقاء، أصحاب المهن 
الح��رة، ومكّون��ات المجتم��ع المدن��ي 

المنتج بما فيه األهلي والمدني.
وقد اعتبر مناسبة وطنية تحدث فيه: 
النائ��ب روبير فاض��ل، رئيس جمعية 
تراخيص اإلمتياز شارل عربيد، رئيس 
الهيئ��ات االقتصادي��ة الوزير الس��ابق 
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الصراع على السلطة وال تدور حول االنتاج وقوى االنتاج، 
وألن ال س��لطة تق��وم بمعزٍل ع��ن الن��اس وباالنفصال عن 
همومه��م واهتماماتهم أو على أنق��اض الدولة والنظام العام، 
ع  وألن الدولة اس��تحالت شبحاً معطَّاَ ومعطِّاً، قرارها موزَّ
بين الداخل والخارج ومؤسس��اتها معلّقة على العجز الداخلي 
وانتظ��ار المعج��زة الخارجي��ة، وألن الدول��ة ه��ي اإلطار 
د وهي إطار العيش  الضامن للمجتمع الحّر والمزدِهر والمتعدِّ
سوياً، وألن المناعة الوحيدة أمام التحوالت هي إرادة العيش 
تحت س��قف الدولة الواحدة، وألن العجز السياسي يؤدي إلى 
زيادة العج��ز المالي والعجز عن مكافح��ة البطالة والهجرة 
ل في  والعجز ع��ن البقاء في العصر، وك��ي ال يفوتنا المؤجَّ
النمو واإلعمار والقروض والقرارات، وكي ال يصبح لبنان 
مقّراً للنازحين ومس��تقَّراً لاجئين ومنطلقاً لتصدير الكفاءات 
وعموم اللبنانيين، لهذا كلُّه فإن قوى االنتاج عماالً وأصحاب 
عم��ل ونقاب��ات مهن حّرة وهيئ��ات المجتم��ع المدني إلتقت 
للتحذي��ر من تحّول الف��راغ المؤقت إلى م��أزق دائم يقضي 

على كل أمٍل بالنهوض االقتصادي واالجتماعي والوطني.
وق��ال: إن اللبنانيي��ن مضطرون إلى صن��ِع حقيقٍة جامعة 

بخطاب��ات رنانة وفئوي��ة ومذهبية ولو 
حّول��وا لبنان إل��ى مجتم��ع قبائلي، أو 
باختصار عندما يك��ون الصراع على 
السلطة وأموالها أهم من كل المشاريع 
االنمائية والمعيش��ية إلى حّد االستهتار 
بمعان��اة الناس، في هذا الوضع، أثبتت 
الدولة والطبقة السياس��ية أنها س��اقطة 
ب��كل معايي��ر األخ��اق واإلخ��اص 

والمصلحة العامة”.
وح�ص�صن��ا  خ�اف�ات�ن��ا  أض��اف: 
ومحاِورن��ا أه��م م��ن االهتم��ام ب�1.5 
مايي��ن الج��ئ أو ب�70 ملي��ار دوالر 
أميرك��ي دين، أو مئ��ات آالف من هم 
عل��ى طري��ق الهج��رة حت��ى أصبحنا 
نس��أل: م��ن س��يبقى ف��ي لبن��ان غير 
السياس��يين، ملوك على وطن أش��باح 

أفرغوه من طاقاته وطموحاته وقيمه.
نداء 25 حزيران

 25 أطل��ق ش��ارل عربي��د “ن��داء 
حزيران: لق��رار ... ض��د االنتحار”، 
وج��اء فيه: في منطق��ة تقف على حافة 
المصائ��ر التاريخي��ة بي��ن احتم��االت 
التف��كُّك والفوض��ى وتختب��ر ش��عوبها 
الحي��اة والموت في وق��ت واحد يصمد 
لبنان عل��ى الخطّ الفاص��ل بين زَمنين 
واح��د لألم��ل وآخ��ر لخيب��ة األم��ل. 
النس��بي وع��دم الخروج  فاالس��تقرار 
عن المبادئ الوطنية التأسيسية ووثيقة 
الوفاق الوطن��ي يحييان األمل بالحفاظ 
على الكي��ان والصيغة والنظام وس��ط 
عواص��ف الجوار فيما الش��لل وتدمير 
المؤسسات الدس��تورية وإعاقة االنتاج 
وممارس��ة ت��رف الرق��ص السياس��ي 
فوق البركان عوامل تضاعف الخشيةَ 

والخيبةَ من القضاء على المستقبل.
أضاف: ألن على السياس��ة أن تكون 
معنيةً بالحفاظ على الوجود في الحاضر 
م��ن أجل ضمان التطور واالس��تمرار 
ف��ي المس��تقبل، وألن االقتص��اد ليس 
إال جوهر السياس��ة وعلى السياسة أن 
تك��ون في خدم��ة االقتص��اد ومصالح 
المواطني��ن ف��ي عيش��هم وكرامته��م، 
وألن ال قيمةَ لسياسٍة تقتصر على لعبة 

يصيغونها بإرادتهم السياسية والوطنية 
وال تتحق��ق ه��ذه اإلرادة إالّ ف��ي إطار 
الدول��ة وعن طريقها وال تق��وم الدولة 
بالدس��تور  إال  الوط��ن  يس��تمّر  وال 
والمؤسسات وأّولها رئاسة الجمهورية 
رمز الوح��دة والس��يادة والكرامة. إن 
المجتمع المنت��ج يدعو إلى االنتقال من 
الص��راع ح��ول الدولة والس��لطة إلى 
التنافس في إطار الوطن والدولة وإلى 
تثبي��ت العيش المش��ترك وإل��ى تدعيم 
االقتصادي��ة  بالمصلح��ة  المصالح��ة 

والحياتية.
الق��وى  ه��ذه  ف��إن  لذل��ك  وخت��م: 
ترف��ض الرض��وخ لألم��ر  مجتمع��ةً 
الواقع واالستس��ام للتاش��ي والموت 
البط��يء، وألنها المؤتمن��ة على لقمة 
العيش وعلى مفاصل االقتصاد والنمّو 
فه��ي تعاه��د الجمي��ع عل��ى مقاوم��ة 
س��لوك النح��ر واالنتح��ار واالنتظار 
وتدع��و اللبنانيي��ن إل��ى مؤازرتها في 
الضغط إلعادة إحياء المؤسسات وفي 
ِمه��ا رئاس��ة الجمهوري��ة وبالتالي  ُمقدَّ
دورة الحي��اة الطبيعي��ة. إن المراوحة 
تعن��ي التراجع القاتل، فلنكمل مس��يرة 
الحي��اة ث��م نب��دأ التحس��ين والتطوير 
التاري��خ.والتق��دم . فلنكتب تاريخنا كي ال يكتبنا 

المراوحة تعني التراجع القاتل
فلنكمل مسيرة الحياة

ثم نبدأ التحسين والتطوير والتقدم
فلنكتب تاريخنا

كي ال يكتبنا التاريخ
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مباحثات للتعاون بين سورية والجزائر

بحث  وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في س��ورية 
هم��ام الجزائري مؤخراً مع س��فير جمهوري��ة الجزائر 
بدمش��ق صال��ح بوش��ة س��بل تفعي��ل عالق��ات التعاون 
االقتصادية والتجارية بين البلدين. واس��تعرض الجانبان 
مجموع��ة من المواضيع التي س��يتم العمل عليها، أهمها 
زي��ادة التعاون المش��ترك لرفع حجم التب��ادل التجاري، 
الذي من ش��أنه تحقيق المصلحة المش��تركة لكال البلدين 

مش��يرين إلى إمكانية تأمين الطاقة الالزمة للعملية اإلنتاجية في س��ورية من الجزائر 
وضرورة العمل على إعادة تشكيل مجلس األعمال السوري الجزائري المشترك كونه 
أداة فعالة في تعزيز التعاون بين البلدين. ودعا الجزائري إلى وضع آلية مناسبة لتبسيط 
اإلجراءات المتعلقة بحركة رجال األعمال بين الجانبين لتطوير وتوسيع حركة التجارة 

البينية واستمرار التنسيق بهدف متابعة تنفيذ ما تم التباحث بشأنه خالل اللقاء.
من جهته، أشار السفير الجزائري إلى ضرورة اإلسراع بتفعيل الجانب االقتصادي 
بين البلدين وإعادة إحياء العالقات والروابط االقتصادية والتجارية إلى ما كانت عليه.

همام الجزائري

وقع��ت مؤسس��ات جزائري��ة وأميركي��ة تنش��ط في 
المجال الزراعي، خ��الل المنتدى الجزائري األميركي 
لقط��اع الفالح��ة ، على س��ت مذك��رات تفاهم إلنش��اء 
ش��ركات مختلطة في قطاعات انت��اج الحليب والبطاطا 
وزراع��ة األع��الف. وحضر مراس��يم التوقي��ع وزير 
الفالح��ة والتنمي��ة الريفي��ة عبد الق��ادر قاضي ورئيس 
مجلس االعمال الجزائري االميركي اسماعيل شيخون 

والسفيرة االميركية في الجزائر جوان أ.بوالشيك .

الجزائر وأميركا توقعان
مذكرات تفاهم

قال نائب الرئيس التنفيذي للتسويق في شركة الطاقة 
الوطنية الجزائرية س��وناطراك، محمد رفيق دماك: ان 
الش��ركة س��تواصل تحويل إمدادات من الغاز إلى آسيا 
بدال من أوروبا بينما تس��تطلع صفق��ات جديدة محتملة 
لتزويد المستوردين في أميركا الجنوبية بإمدادات طويلة 
األجل ،الفتاً الى ان الش��ركة التزال ترى أن فرص بيع 
شحناتها من الغاز المسال في األسواق الفورية محدودة.

أض��اف: ان المش��كلة في أوروبا هي نق��ص الطلب لذا 
نس��تطيع مواصلة اللعب على فرق الس��عر عن طريق 
تقليص ص��ادرات خطوط األنابيب وزي��ادة صادرات 
الغ��از المس��ال. وت��زّود الجزائر أوروب��ا بنحو خمس 
حاجاتها من الغاز عن طريق ايطاليا واس��بانيا وفرنسا، 
وهي سابع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم،  

الذي تصّدره على متن الناقالت إلى أنحاء العالم.

الجزائر تحّول الغاز آلسيا بداًل من أوروبا

دفعة معنوية للصناعة اللبنانية

رح��ب رئي��س جمعي��ة الصناعيين ف��ادي الجميل 
“بالق��رار الذي أصدرت��ه وزارة المالية  اللبنانية، بعد 
طول انتظ��ار، والقاض��ي بإعفاء أرب��اح الصادرات 
الصناعي��ة اللبنانية المنش��أ م��ن 50 % من الضريبة 
المتوجبة عليها”، مثنياً عل��ى “إرفاق القرار بمفعول 

رجعي يعود الى 22 نيسان/أبريل 2014”.
وش��كر الجميل “كل ال��وزراء الذي��ن تعاقبوا على 
وزارة الصناع��ة وعمل��وا على إقرار ه��ذا القانون”. 
كذلك “شكر وزير الصناعة حسين الحاج حسن الذي 

بذل جهدا مش��تركا مع وزارة المال من أجل وضعه قيد التنفيذ”. وأكد أن “هذا القرار 
يعطي دفعا معنويا للصناعة اللبنانية عموما، ويشجع الصناعيين خصوصا على اجراء 
المزيد من االستثمارات في القطاع”، آمال في “استكمال تنفيذ كل مطالب الصناعيين”.

فادي الجميل

وفد اقتصادي لبناني زار هولندا

ع��اد ال��ى بيروت من هولندا، رئيس مجلس األعم��ال اللبناني الهولندي محمد خالد 
سنو والوفد االقتصادي والتجاري الموسع برفقة الملحق التجاري في السفارة الهولندية 
م��ارك زعني، حيث أجرى خالله��ا الوفد مباحثات مع المس��ؤولين الهولنديين تتعلق 
بتنمية العالقات االقتصادية والتجارية بين لبنان وهولندا. وقال: ان هذه الزيارة اكتسبت 
أهمية خاصة في الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان، لذلك قام الوفد بعقد اجتماعات 
عمل مع رجال األعمال الهولنديين، لزيادة التعاون على صعيد االستيراد والتصدير، 

وتعزيز الروابط والعالقات بين لبنان والبيوتات االقتصادية والتجارية في هولندا.
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تركيا: الزراعة تعاني من تباطؤ االقتصاد

تعتب��ر الزراعة في تركيا، الى جانب قطاع البناء واإلعمار، أحد القطاعات األكثر 
تضررا نتيجة نهاية فترة النمو القوي الذي شهده االقتصاد التركي في السنوات األولى 
لحكم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان. فبعد س��نوات على نمو قارب 9 % سمح 
بزيادة العائدات السنوية لكل من السكان بالدوالر الى 3 اضعافها في 10 سنوات، عاد 
وانهار الى 2.9 % في العام الفائت. وبلغت البطالة اعلى مس��توياتها منذ 5 س��نوات 
وضربت بقس��وة القطاع الزراع��ي الذي يوظف وحده ُخمس االت��راك. ورغم جهود 
كبيرة للمكننة تعاني الزراعة في تركيا من إنتاجية متدنية، اقل بكثير من نس��ب الدول 
األوروبية. وهي ال تسهم بأكثر من 9 % في إجمالي الناتج الداخلي للبالد المجبرة على 

االستيراد لتلبية الحاجات من الحبوب )قمح، شعير( والقطن.

تأجيل ضخ الغاز اإليراني إلى العراق

أعلن وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي،  تأجيل 
ض��خ الغاز اإليران��ي إلى بالده عب��ر األنبوب الناقل 
للغاز )ايران – ديالى – بغداد( بسبب وجود أعطال في 
مقاطع األنبوب في المنطقة المحصورة بين محافظتي 
ديالى والعاصمة بغداد، مشيراً الى ان  الوزارة  كانت 
ق��د توقعت إصالح المقاط��ع المتضررة خالل فترات 
زمنية قصيرة، لكن اتض��ح الحقًا أن األضرار كبيرة 
وبحاجة الى شهرين آخرين لالنتهاء من اإلصالحات.

ومن المؤّمل أن يش��ّغل الغاز المس��تورد من إيران 
محطات كهربائية في بغداد بطاقة 2.5 ألف ميغاوات، وأن يشغل الخط الثاني محطات 
كهربائي��ة بطاقة 5 آالف ميغاوات ويحتاج العراق نح��و 14 ألف ميغاواط من الطاقة 
الكهربائية يوميًا لتغطيته احتياجاته، فيما تنتج وزارة الكهرباء نحو 10 آالف ميغاواط 

من الطاقة والجزء اآلخر يعّوض باالعتماد على المولّدات التابعة للقطاع الخاص.

قاسم الفهداوي

السوري  الجانبان  اتفق 
واإليران��ي على تمويل ما 
تبقى م��ن العقود الموقع�ة 
ب�ي���ن وزارة الكه�رب���اء 
والش��رك�ات  الس����وري�ة 
اإلي�ران�ي���ة م���ن ب�ن���ك 
صادرات اإليراني، خالل 
زي��ارة وزي��ر الكهرب��اء 

عماد خميس لطهران.
خميس أكد أن الزي��ارة حققت نتائج جيدة، وتم توقيع 
عدد من العقود مع الشركات اإليرانية لتأمين احتياجات 
قط��اع الكهرباء من الكابالت ومراكز التحويل مس��بقة 
الصن��ع وقواط��ع التوتر المنخف��ض، باإلضافة لوضع 
رؤية مستقبلية للتعاون في توطين الصناعات الكهربائية 
واالستفادة من الخط االئتماني اإليراني الثاني بما يخدم 

هذه الرؤية.

عقود جديدة للكهرباء السورّية

عماد خميس

الكويت توقع اتفاقية قرض مع اثيوبيا

وقع الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية 
العربي��ة اتفاقي��ة ق��رض م��ع اثيوبي��ا بقيمة 
6.5 ملي��ون دين��ار كويت��ي )21.59 مليون 
دوالر( للمس��اهمة في تمويل مشروع توفير 
مياه الش��رب لمدينة أكس��وم في اثيوبيا. وقال 
الصن��دوق: ان المش��روع يه��دف الى توفير 
إمدادات مياه الشرب لمدينة أكسوم وضواحيها 

حتى عام 2050 من خالل بناء نظام إمدادات ومعالجة المياه من نهر مايتشيو على بعد 
30 كلم جنوب مدينة أكس��وم في والية تيجراي. ووقع االتفاقية نيابة عن اثيوبيا وزير 

الدولة للمالية احمد شيدي وعن الصندوق الكويتي نائب المدير العام حمد العمر.

النق��ل  وزي��ر  أك��د 
الس�����وري الدكت����ور 
خيربك، خالل  غزوان 
ترؤس��ه اجتماعا للجنة 
اإلدارية للشركة العامة 
لمرف��أ طرط��وس، أن 
مرفأ طرطوس مستمر 
ف��ي العم���ل بط�اق�ت��ه 
القص���وى ف���ي ظ���ل 
اإلمكان���ات المتاح���ة، 

حيث يش��كل حالياً المنفذ األكثر أهمي��ة في مجال النقل 
نتيج��ة الضعف ال��ذي تعاني من��ه المراك��ز الحدودية 

األخرى.
وأش��ار إلى أن الموقع المتميز الذي تتمتع به سورية 
يتحك��م بمصالح تجار وأرباب العمل في مناطق مختلفة 
من العالم األمر الذي أدى إلى “جذب الكثير من مالكي 
الس��فن والتجار” إضافة إلى انخفاض التكاليف وكفاءة 
العمل في المرفأ. ولفت إلى أن توسيع المرفأ هو من أهم 

المشاريع التي يتم العمل عليها.

مرفأ طرطوس يعمل بطاقته القصوى

د. غزوان خيربك
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أك��د أمين ع��ام وزارة 
العمل األردنية حمادة أبو 
نجم��ة أن ب��الده ترف��ض 
عم��ل  تصاري��ح  من��ح 
للعمال السوريين الداخلين 
كالجئين، مش��يراً إلى أن 
ع��دد العم��ال الس��وريين 
تصاريح  على  الحاصلين 
عمل خالل 2014 وصل 

إل��ى 5700 عامل، فيما ق��در عدد غير الحاصلين على 
تصاريح بي��ن 160 و200 ألف عامل. وقال: ان معظم 
العمالة السورية تعمل بقطاع اإلنشاءات، تجارة الجملة 
والتجزئ��ة، المطاعم، الخدم��ات والزراعة، خاصة في 
المحافظات الشمالية وعمان. وأضاف: أن الوزارة تمنح 
أصح��اب العمل الموافق��ات الالزمة الس��تخدام العمال 
الوافدين في المهن التي ال يقبل عليها األردنيون، ووفقاً 
للنس��ب التي تم تحديدها مع أصح��اب العمل وممثليهم 

للعمال األردنيين والعمال الوافدين.

األردن: ال تصاريح عمل للسوريين

حمادة أبو نجمة

انخفض��ت عائ��دات 
ف��ي  الس��ياحة  قط��اع 
األردن بنس��بة 15 % 
ف��ي الثل��ث األول م��ن 
مقارن��ة   2015 الع��ام 
بالفترة ذاته��ا من العام 
الماض��ي بس��بب تزايد 
ح��دة االضطرابات في 

المنطقة.
وقال وزير الس��ياحة واآلث��ار األردني نايف حميدي 
الفايز: شهدت المجموعات السياحية األجنبية تراجعا في 
الثلث األول، ما انعكس على الدخل السياحي 15 % في 
أول 4 أشهر من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من 
الع��ام الماضي. وأوضح أن دخل الس��ياحة انخفض من 
1035 ملي��ون دينار )1.4 مليار دوالر(، في األش��هر 
األربعة األولى من 2014، إلى 880 مليون دينار )1.2 

مليار دوالر( في األشهر األربعة األولى من 2015.

اضطرابات المنطقة
تضر بالسياحة االردنية

31 مشروعًا استثماريًا جديداً في سورية

كش��فت هيئ��ة االس��تثمار الس��ورية أن ع��دد 
المش��اريع المشملة من بداية العام الحالي ولنهاية 
أيار/ماي��و الماض��ي بل��غ 31 مش��روعاً، بتكلفة 
استثمارية بلغت 7.37 مليار ليرة سورية )33.8 
ملي��ون دوالر(، وبعدد عمال يص��ل إلى 2454 
عامالً. وكان لمحافظة الس��ويداء الحصة األكبر 
من عدد المش��اريع بواقع 14 مش��روعاً تش��غل 

973 عامالً، تليها محافظة طرطوس ب�9 مشاريع 
تش��غل 694 عامالً، وحلب وريف دمش��ق بثالثة مشاريع لكل محافظة و487 عامالً، 
ومشروع واحد في كل من حماة والالذقية وعدد عمال يصل إلى 300 عامل. وحسب 
تقرير الهيئة، كان لقطاع الصناعة الحصة األكبر ب�16 مش��روعاً، ثم قطاع النقل ب�8 

مشاريع وقطاع الزراعة ب�7.
في س��ياق آخر، بينّت مدي��ر عام الهيئة هالة غزال، أن الهيئ��ة وقعت مذكرة تفاهم 
مع جامعة دمش��ق تتعلق بتبادل الدراس��ات والخبرات والتعاون المش��ترك بين الهيئة 
ومخرجات جامعة دمش��ق لدعم النش��اط االس��تثماري، مضيفة: إن الهيئة تعد الخطط 
لتوقي��ع عدد من مذك��رات التفاهم بالتعاون مع عدة جه��ات حكومية ما يخدم المرحلة 

القادمة المتعلقة بتطوير االستثمار.

هالة غزال

نايف حميدي الفايز

دول تمزج نفطها لمواجهة الخام االميركي

كش��ف رئي��س ش��ركة النف��ط الحكومي��ة في 
فنزويال )بي.دي.في.اس. ايه( أولوجيو دل بينو، 
إن الجزائ��ر وأنغ��وال وإي��ران ونيجيريا مهتمة 
بمزج نفطها الخام الخفيف بالخام الفنزويلي الثقيل 
سعيا للحصول على س��عر أفضل وإيجاد صنف 
جديد يمكنه منافسة اإلمدادات األميركية والكندية 
المتزاي��دة. ويهدف هذا المش��روع المقترح الذي 

يقوم على توس��يع نطاق مش��روع تجريبي في عام 2014 ش��مل الخام الجزائري إلى 
تزويد المصافي التي بنيت على اساس استخدام الخام المتوسط بدال من الخام الخفيف 

الذي اصبح وفيرا من جراء طفرة إنتاج النفط الصخري األميركي.
وقال دل بينو: إن فنزويال تدرس اس��تيراد الخام الخفيف أو اس��تخدام خامها خالل 

صيانة وحدة تطوير من المقرر إجراؤها في نهاية  عام 2015.
من جهة أخرى، قال نائب رئيس عمليات االستكشاف واالنتاج في الشركة، اورالندو 
كاسين: ان بالده ستحصل على قرض بقيمة 5 مليارات دوالر من الصين في االشهر 
المقبلة لتمويل مش��اريع للنفط الخام. وهذا القرض هو جزء من حزمة ائتمانية قيمتها 
االجمالية 10مليارات دوالر تفاوضت عليها فنزويال مع بنك التنمية الصيني، نصفها 
لمشاريع نفطية. واصبحت الصين الممول الرئيسي لفنزويال على مدى العقد الماضي 

وأقرضت البلد الواقع في اميركا الجنوبية اكثر من 46 مليار دوالر تسدد نفطا.

أولوجيو دل بينو

52



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2015

دبي تستقبل أضخم سفينة سياحية

حطّت باخرة كوانتام أوف ذا سيز، السفينة الذكية األولى ل�“رويال كاريبيان” من فئة 
“كوانت��ام”، رحالها في إمارة دبي كجزء من الرحلة األولى لها والتي تمتد ل�53 يوماً 
بين نيويورك األميركية وش��نغاي الصينية. وقامت “رويال كاريبيان انترناش��يونال” 
بالتعاون مع “دبي للسياحة” باإلحتفال بهذه المناسبة في محطة دبي للرحالت البحرية 

في ميناء راشد بحفل استقبالي مميز تبعه تقليد تبادل الدروع والمفاتيح.
وخالل الحفل تبادل عدد من المسؤولين في دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي 
وكبار الشخصيات المدعويين ومسؤولين في هيئات حكومية مختلفة، الدروع التذكارية 
مع قبطان الس��فينة، قبل القيام بجولة في أنحاء الس��فينة “كوانتوم أوف ذا سيز” والتي 

اختتمت بتناول العصائر والمرطبات والمأكوالت الخفيفة.
ترتفع “كوانتام أوف ذا سيز” على 18 طابقاً وتشمل 167800 طن من الحمولة 
الكلي��ة المس��جلة، وتس��توعب 4180 ضيف��اً في حالة اإلش��غال الم��زدوج وتضم 
2090 غرف��ة ذات إط��الالت مائية. وتتميز الس��فينة ب�“واي فاي” فائق الس��رعة 

حي��ث  الممي��زة  والتكنولوجي��ا 
أن الروبوت��ات مث��الً يمك��ن أن 
تخلط كوكتيل بنفسها. كما تتميز 
الس��فنية بالعديد م��ن التطورات 
لتق��دم  المصمم��ة  التكنولوجي��ة 
تج��ارب سلس��لة غير مس��بوقة 

لتضمن راحة كبيرة للضي��وف.

شركة  رئيس  كش��ف 
الس��عودية”  “أرامك��و 
وكبير إدارييها التنفيذيين 
الناصر،  أمي��ن  المكلف 
عن ان حج��م الوظائف 
ف��ي قط��اع الطاق��ة في 
مليون  يبل��غ  الس��عودية 
وظيفة، موضحاً أن لدى 
الشركة العمالقة طموحا 

لرفع نسب الس��عودة في قطاع الطاقة إلى نحو 50 %، 
بحلول عام 2017، ونحو 70 %، بحلول عام 2020.

وأكد الناصر أن معاهد التدريب التي تبنى بالش��راكة 
مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ستضاعف 

نسب السعودة في هذا القطاع.

مليون وظيفة
في قطاع الطاقة السعودي

أمين الناصر

50 مشروعًا للخدمات البيئية والمائية في جدة

أكدت ش��ركة المياه الوطنية مضيها قدماً في تطبيق خططها االس��تراتيجية لتطوير 
البن��ى التحتي��ة ورفع الكفاءة التش��غيلية للقطاعين المائي والبيئ��ي، وفق أعلى معايير 
الجودة واالداء في المدن التابعة لها، وبحس��ب الدراس��ات التي أعدتها الش��ركة لكل 
مدينة ضمن األولويات الموضوعة في المخطط العام، وبإشراف متابعة من لدن رئيس 

وأعضاء مجلس إدارة شركة المياه الوطنية.
وأوضحت الش��ركة س��عيها الحثيث في تنفيذ وترسية مش��اريع مقبلة لتطوير البنى 
التحتي��ة في مدينة جدة تتضمن تنفيذ ش��بكات المي��اه والصرف الصحي والتوصيالت 
المنزلية في االحياء، باإلضافة إلى إنشاء محطات معالجة وتنفيذ خزانات استراتيجية 
للمياه ، حيث بلغت المشاريع الجاري تنفيذها بمدينة جدة 50 مشروعا بقيمة تتجاوز 8 

مليار لاير، كما بلغت 
الج��اري  المش��اريع 
طرحها وترسيتها في 
العام 2015 أكثر من 
12 مش��روع بقيم��ة 
لاير  ملي��ون   1200
)319 مليون دوالر(.

تتجه إمارة أبوظبي الغنية بالنفط  لش��د الحزام قليال، 
مع تراجع حصيلة الصادرات جراء انخفاض أس��عار 
النفط، وذلك في مؤش��ر على أن تبعات هبوط أس��عار 
الخ��ام طالت حتى أكثر اقتصادات الخليج ثراء. بيد أن 
اإلمارة ال تواجه أي ضغوط مالية جسيمة، إذ أن أصول 
صندوق الثروة السيادي جهاز أبوظبي لالستثمار التي 
تق��در بأكثر من 770 مليار دوالر تس��مح لها بالتكيف 
بسهولة مع انخفاض ايراداتها بنحو النصف منذ يونيو/

حزيران 2014.
وال ت��زال أبوظب��ي تنفق عل��ى مش��روعات ثقافية 
كبيرة فضال عن البنية التحتية للنقل والتوسع في قطاع 
النفط واإلس��كان، ومش��روعات في قطاعي اإلس��كان 
والتكنولوجي��ا المتط��ورة، وته��دف جميعه��ا لتنوي��ع 
مواردها االقتصادي��ة بعيدا عن النفط. لكن مصرفيون 
ورجال أعمال قال��وا ان تغييرا طرأ على نمط اإلنفاق 

في اإلمارة في األشهر التسع الماضية.
فقد تقلصت المبالغ المخصصة الستثمارات خارجية 
ضخم��ة، وثم��ة ع��ودة للتأكيد عل��ى تنمي��ة االقتصاد 
المحل��ي، وف��ي الوق��ت نفس��ه يج��ري تأجي��ل بعض 
المش��روعات المحلية، وفي ح��االت قليلة جرى إلغاء 

مشروعات.

أبوظبي تشد الحزام مع هبوط النفط
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توق��ع صن��دوق النق��د الدولي ان تس��جل الس��عودية 
عجزا ضخما يساوي 20 % من إجمالي الناتج المحلي 
بس��بب االنخفاض الكبير في اسعار الخام، كما توقع أن 
يبقى اإلنف��اق الحكومي عند مس��تويات مرتفعة. وتبلغ 
قيمة العج��ز المتوقع 130 ملي��ار دوالر اذ ان توقعات 
الصندوق إلجمالي الناتج المحلي للس��عودية في 2015 
ه��ي 649 مليار دوالر. وقال الصن��دوق: ان انخفاض 
اسعار النفط كان له تأثير كبير على الدخل، إال ان تأثيره 
على باقي القطاعات االقتصادية ظل محدودا حتى اآلن 
بفض��ل االنفاق الحكوم��ي القوي. كما توقع ان تس��جل 
الس��عودية نموا بنسبة 3.5 % هذه السنة، اي نفس نسبة 
النمو التي س��جلت في 2014، اال ان النمو سيتباطأ إلى 

2.7 % في 2016.

السعودية ستسجل عجزاً ضخمًا

قال مدير عام الش��ركة الس��عودية لإلم��داد والتموين 
نواف السجان: إن 70 % من حركة النقل في السعودية 
ستكون بالقطارات، وهذا سيخفف الضغط على الطرق 

واستهالك الوقود.
وأصبحت ش��بكة الس��كك الحديدية خي��اراً بديالً في 
نق��ل المنتجات بين المدن الس��عودية التي تعتمد بش��كل 
كبي��ر على الش��احنات، كما هو معمول ب��ه حالياً لكنها 
ذات م��ردود اقتصادي ضعي��ف، نتيجة مواجهة الكثير 
من التحديات ومنها ضعف كفاءة النقل ونقص س��رعته 

إضافة إلى زيادة استهالك الوقود.
وترى شركات التخزين واإلمداد أن المستقبل سيكون 
للقطارات في الس��عودية التي سيسهل عملها خاصة مع 
ربط س��كة الحديد من الحدود الش��مالية إل��ى الجنوبية، 
إضافة إلى شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي.

القطارات ستهيمن
على حركة النقل السعودية

استهالك القهوة والشوكوال في السعودية

في ظل النمو المضطرد الذي ش��هده سوقي 
القهوة والش��وكوالتة في العالم العربي بمعدل 
ثالثة أضعاف على مدى العقد الماضي، يشير 
خب��راء اقتصادي��ون في هذا المج��ال، إلى أن 
الس��عودية تعد كدافع رئيسي لعجلة هذا النمو، 
مس��جلةً ارتفاعاً بأكثر م��ن 100 % في حجم 
استهالك القهوة والش��وكوالتة خالل السنوات 

الثالث األخيرة.
الخبي��رة  تؤك��د  الس��ياق،  ه��ذا  وضم��ن 
االقتصادي��ة هاج��ر الفاضل، أن الس��عوديين 
ينفق��ون 5 ملي��ار لاير عل��ى القه��وة س��نوياً، 

لينعك��س ذل��ك ايجاباً عل��ى انتاج المملكة ضمن ه��ذا القطاع، ويعتبر دافعاً لتس��ليط 
الضوء والعمل على زيادة االستثمارات في منتجي القهوة والشوكوالتة. 

وتأكي��داً على مكانتها كس��وق عالمية رائدة للقهوة والش��وكوالتة، تس��تعد المملكة 
العربية السعودية مجدداً الحتضان المعرض الدولي للقهوة والشوكوالتة  في نسخته 
الثاني��ة C&C في الفت��رة الممتدة بي��ن 26 و28 تش��رين الثاني/نوفمبر 2015 في 
مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بعد أن تمكن في نس��خته األولى من 
تحقيق النجاح وتس��جيل االهداف المرجوة ضمن تفاعل شعبي، حيث تخطى زواره 
ال�25000 ش��خص من عّشاق القهوة والش��وكوالتة، وإقبال 120 جهة من شركات 

ومؤسسات القطاع الخاص.

منتدى الشراكة بين األمم المتحدة وقطاع األعمال

منت��دى  اطل��ق 
السياسات  تطوير 
ف��ي  االقتصادي��ة 
مجموع��ة ط��الل 
أبوغزاله وبرنامج 
المتح��دة  االم��م 
االنمائ��ي “منتدى 

الش��راكة بين االمم المتحدة وقطاع األعمال” خالل االجتماع التأسيسي للمنتدى الذي 
عق��د في ملتقى طالل أبوغزالة المعرفي مؤخرا . ويهدف منتدى الش��راكة إلى إيجاد 
اقتصاد مستدام وشامل يقدم المنافع المستمرة للمواطنين والمجتمعات من خالل رجال 
وسيدات األعمال بالشراكة مع القطاع الحكومي ، والى تحفيز مؤسسات األعمال على 
دع��م األهداف والقضاي��ا الخاصة بكل من برنامج األمم المتح��دة اإلنمائي والحكومة 
األردني��ة والمجتم��ع المدني والجه��ات المانحة، م��ع التركيز على التع��اون والعمل 
الجماعي .وشارك في االجتماع منسق األمم المتحدة المقيم في األردن للشؤون االنسانية 
ادوارد كالون والمدير القطري للبرنامج اإلنمائي في األردن الدكتورة زينا علي أحمد 

ومجموعة من ممثلي القطاع الخاص في مختلف مجاالت األعمال في المملكة.
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موسكو تحذر من “ممر الغاز الجنوبي”

حّذرت موس��كو م��ن مغبة اتخاذ إج��راءات أحادية 
الجان��ب بخصوص بن��اء خط أنابيب لنق��ل الغاز من 
منطقة بحر قزوين إلى دول االتحاد األوروبي من دون 
الم��رور عبر األراضي الروس��ية ، الفتة الى ان هذا 
المشروع من شأنه أن يقوض الثقة بين دول المنطقة، 
متهم��ة لوب��ي المش��روع من خ��ارج اإلقلي��م. وذكر 
المتحدث باسم وزارة الخارجية الكسندر لوكاشيفيتش، 
أن ق��ادة الدول الخمس )روس��يا وأذربيج��ان وإيران 

وكازاخستان وتركمانستان( أعلنوا في قمة دول بحر قزوين أن الدول المطلة على بحر 
قزوين هي وحدها لها الحق في اتخاذ القرارات المتعلقة بالقضايا الهامة لبحر قزوين.

يشار إلى أن وسائل اإلعالم، أبدت اهتماما واضحا بمشروع إنشاء خط أنابيب لنقل 
الغاز من تركمانستان إلى أوروبا عبر بحر قزوين بدعم سياسي ومالي من دول االتحاد 

األوروبي والواليات المتحدة، وأطلق عليه تسمية “ممر الغاز الجنوبي”.

الكسندر لوكاشيفيتش

روسيا تحظر عبور الدواجن األميركية

حظرت روس��يا ترانزيت )عب��ور( الدواجن الحية والبيض ومش��تقاتها القادمة من 
الواليات المتحدة عبر أراضيها بس��بب تفش��ي إنفلونزا الطيور هناك. وتشير البيانات 
الرس��مية للمنظم��ة العالمية للصحة الحيوانية إلى أنه تم تس��جيل أكثر من 157 بؤرة 
إصاب��ة بفي��روس أنفلونزا في 17 والية أميركية، وحس��ب وزارة الزراعة األميركية 
ف��إن ع��دد الطيور التي نفق��ت أو قتلت جراء ذلك بل��غ 33.3 مليون وال ي��زال العدد 
يتزايد. وأعلنت والية ميش��يغان األميركية أنه تأكد إصابة اإلوز الكندي بس��اللة فتاكة 
من إنفلونزا الطيور. ويأتي حظر الترانزيت الذي فرضته الجهات المختصة الروسية 

بعد حظر االستيراد المؤقت الذي فرضته نهاية عام 2014 كخطوة وقائية.

مشاريع مشتركة بين العراق وأذربيجان

كش��ف وزير الطاقة األذربيجاني ناطق علييف في 
تصريح له على هامش المؤتمر السنوي للنفط والغاز 
في بحر قزوين في باكو، أن ش��ركة الطاقة الحكومية 
في أذربيجان )سوكار( تخطط لتشكيل مجموعة عمل 
مع ش��ركة النف��ط الوطني��ة العراقية للقيام بمش��اريع 

مشتركة في قطاع الطاقة.
م��ن جهت��ه، ق��ال رئيس “س��وكار روفن��اج” عبد 
الالييف: إن ش��ركته تدرس االس��تثمار ف��ي العراق، 
وأنها ترغ��ب في العمل ببعض حقول النفط العراقية، 

وان شركات عراقية مهتمة أيضا بالمشاركة في مشاريع أذربيجانية للطاقة في تركيا. 
وقد وقعت وزارتا الطاقة األذربيجانية والعراقية مذكرة تفاهم ستتيح للجانبين التعاون 

في قطاع النفط والغاز، ويتضمن ذلك مشاريع المنبع والمصب.

ناطق علييف

كش��ف مدير التجارة الخارجية ف��ي وزارة االقتصاد 
الس��ورية ثائ��ر في��اض، أن حج��م التموي��ل اليوم��ي 
للمس��توردات ال يقل عن 4 ماليين ي��ورو )4.5 مليون 
دوالر(، وف��ي معظم األحيان يص��ل إلى 6 ماليين، أي 
ما يعادل 2 مليار يورو س��نوياً. ورأى أن هذا االرتفاع 
في حجم التمويل يعود إلى الس��قف المحدد للتمويل من 
قبل مصرف س��ورية المركزي، وذلك وفقاً لإلمكانيات 
المتاحة، الفتاً إلى أن الجزء األكبر منه يذهب لمستلزمات 
اإلنت��اج الزراعي والصناع��ي واألدوي��ة وغيرها من 
المواد األساس��ية والضروري��ة، الس��يما الغذائية التي 

يحتاجها المواطن في ظل األزمة التي تعيشها البالد.
وأك��د ف��ي س��ياق آخ��ر، أن مديري��ات االقتصاد في 
المحافظ��ات الس��ورية تق��وم باس��تقبال جمي��ع طلبات 
االس��تيراد من جميع المستوردين الراغبين في استيراد 

مواد أساسية أو مواد تدخل ضمن مستلزمات اإلنتاج.

الحكومة السورية تمول التجار

كشف تقرير لشركة بي.بي النفطية أن روسيا سجلت 
أكبر زيادة في احتياطات النفط والغاز بينما تفوقت عليها 
الوالي��ات المتحدة لتصبح أكبر منت��ج للطاقة في العالم. 
وأظهر التقرير أن روس��يا أضافت 10 مليارات برميل 
من االحتياطات وهي كمية تكفي إلمداد العالم باحتياجاته 
فيما يزيد عن 100 يوم. مش��يراً إلى أن الطلب العالمي 
ازداد 843 ألف برميل يوميا عام 2014، مس��جال أبطأ 
وتيرة في 14 عاما باستثناء فترات الركود في الواليات 
المتح��دة. وتج��اوزت االحتياطات في روس��يا ال�100 
مليار برميل. وتقدر بي.بي االحتياطات المؤكدة ب�103 
مليارات برميل ارتفاعا من 93 مليارا في تقرير 2013.

وتج��اوزت روس��يا الكوي��ت واإلم��ارات، عضوي 
منظمة أوبك للمرة األولى لتحتل المرتبة 6 بعد فنزويال، 

السعودية، كندا، إيران والعراق على القائمة العالمية.

ارتفاع كبير
في احتياطات روسيا النفطية
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قدرت منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة “فاو” 
قيمة فاقد الغذاء في العالم، بنحو تريليون دوالر سنوياً، 
باحتس��اب األس��عار المدفوعة لمزارع اإلنت��اج ونقاط 
التجزئ��ة. وقالت المنظمة: إن م��ا يقرب من ثلث الغذاء 
المنتج عالمياً لالستهالك البشري، أي ما يقرب من 1.3 
مليار طن س��نوياً، يتعرض إلى الخسارة والهدر كفاقد، 
مشيرة الى ان  الخسائر تتركز على نحو متزايد بالمدن، 
حيث يقيم أكثر من نصف س��كان العال��م، وبحلول عام 
2050 سيصل هذا العدد إلى أكثر من ثلثي سكان العالم. 
وبحس��ب “فاو” فإن أكثر من 40 % من المحاصيل 
الجذري��ة والفواك��ه والخضراوات تؤول إلى الخس��ارة 
والهدر، باإلضافة إلى 35 % من األسماك، و30 % من 

الحبوب و20 % من البذور الزيتية واللحوم واأللبان.

تريليون دوالر هدر الغذاء في العالم

شركات تبغ تدفع تعويضات بـ12 ملياراًٍ

أمرت المحكمة العليا في مقاطعة كيبيك  ثالث شركات تبغ بدفع تعويضات اجمالية 
قدره��ا 15,5 ملي��ار دوالر كن��دي )12.4 مليار دوالر اميرك��ي( لنحو مليون مدخن 
يتهمون الشركات بعدم تحذيرهم من مخاطر التدخين، في حكم غير مسبوق في تاريخ 
كندا. والشركات المتعددة الجنسية الثالث التي صدر الحكم بحقها هي: امبريال توباكو، 
روثمانز بنسون اند هيدجز، وجابان توباكو انترناشونال. وقد سارعت على الفور الى 

التنديد بالحكم وتأكيد عزمها على الطعن به.
واصدر القاضي براين ريوردان حكمه التاريخي هذا في اطار مراجعتين جماعيتين، 
مسدال بذلك الستار على 17 عاما من االجراءات امام القضاء. ودان القاضي الشركات 
الثالث بأربع تهم رئيس��ية وجهت اليها بينها: عدم تحذير عمالئها بشكل صحيح حول 
مخاطر منتجاتها واضرارها، وفشلها في أداء واجبها العام بعدم ايذاء آخرين. وامر في 
حكمه الشركات الثالث بالبدء بدفع هذه التعويضات بصرف النظر عما اذا كانت تعتزم 
استئناف قراره ام ال، ما يعني ان هذه الشركات ملزمة بدفع اكثر من مليار دوالر كندي 

بحلول نهاية تموز/يوليو 2015.

تمكن��ت لندن من التغل��ب على بانك��وك، واحتفظت 
بلقب المدينة األكثر جذبا للسائحين في العالم، حيث من 
المتوق��ع أن يبلغ عدد الذين بقوا ف��ي المدينة ليلة واحدة 
عل��ى األقل 18.8 ملي��ون زائر هذا الع��ام. وقد جاءت 
العاصم��ة البريطاني��ة ف��ي المرتبة األولى في مؤش��ر 
ماس��تر كارد للم��دن األكثر جذبا للس��ائحين ف��ي العالم 
للمرة الخامسة خالل 7 أعوام، واحتلت بانكوك المرتبة 
األولى في المؤش��ر الذي يضم 132 مدينة لمدة عامين. 
وج��اءت باريس، التي من المتوقع أن يبلغ عدد زائريها 
16 مليون ش��خص، ودبي 14.3 مليون، في المرتبتين 

الثالثة والرابعة على التوالي.

تونس: تراجع حاد في محصول الحبوبلندن المدينة األكثر جذبًا للسياح

توقعت الحكومة التونس��ية أن ينخفض محصول 
الحبوب في البالد بنسبة 40 % في 2015 إلى 1.4 
ملي��ون طن من 2.34 مليون ط��ن في 2014 وهو 
ما يدفعها لزيادة ال��واردات لتعويض نقص اإلنتاج 
المحلي الذي تضرر جراء ضعف هطول األمطار.

وقال وزيرالزراعة التونس��ي سعد الصديق: إن 
واردات الحبوب س��ترتفع إلى 2.3 مليون طن هذا 
الموسم. وستتضمن الواردات مليون طن من القمح 

الصل��د و1.1 ملي��ون طن من القمح اللين. ومعظم إنت��اج تونس من القمح الصلد الذي 
يستخدم في إنتاج المعكرونة بينما يشكل القمح اللين والشعير معظم الواردات.

سعد الصديق

طفرة النفط الصخري ستظل مستمرة

أكد رئيس ش��ركة النفط األميركية كونوكو فيليبس، ريان 
الن��س في ن��دوة نظمتها أوب��ك، أن طفرة النف��ط الصخري 
األميركي س��تظل باقي��ة رغم انخفاض أس��عار الخام، حيث 
س��يتيح التقدم التكنولوجي خفض التكلفة بش��كل كبير. وقال: 
ان احتياطات النفط المحكم قد تظل باقية، وان التكاليف التي 
تحق��ق نقط��ة التعادل ل��ه تراجعت بي��ن 15 % و30 % في 
األشهر الماضية، وقد تنخفض من 15 % إلى 20 % أخرى 
بحل��ول 2020، متوقعاً أن تبدأ منصات الحفر في التحس��ن 

والتعافي في 2016 و2017 وتوفير المزيد من اإلمدادات في حال  استقرت األسعار.
ريان النس
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القطاع الخاص يمّول مشاريع في البرازيل

كش��فت الرئيس��ة البرازيلية ديلما روس��يف، عن خطة 
الجت��ذاب 198.4 ملي��ار لاير )64 ملي��ار دوالر( م��ن 
االس��تثمارات الخاص��ة لبن��اء وتطوير وتش��غيل الطرق 
والسكك الحديدية والمطارات والموانئ في بالدها. وقالت: 
إن الجول��ة الجدي��دة من عقود االمتياز لهذه المش��روعات 
ستعزز شراكة الحكومة مع الشركات الخاصة وتدعم الثقة 
باالقتصاد، مؤكدة ان العقود ستكفل للمستهلكين الحصول 
على خدمات جيدة بأس��عار عادلة وللشركات عائداً مناسباً 

الستثماراتها. وقد تساعد خطة البنية التحتية على إعادة الثقة باالقتصاد الذي بات على 
حافة كس��اد، والذي يُتوقع أن يكون األس��وأ منذ 25 عاما. كما س��تعزز شعبيتها، التي 
تضررت من ارتفاع معدالت التضخم وتفشي البطالة وفضيحة الفساد في “بتروبراس”.

ديلما روسيف

واشنطن تقدم لألردن ضمان قروض

قال��ت الواليات المتحدة إنها س��تمنح 
األردن ضمان قروض بقيمة 1.5 مليار 
دوالر، وبحسب بيان صادر عن السفارة 
األميركي��ة في عم��ان ف��إن “الواليات 
المتحدة ستضمن سداد القرض األصلي 
والفائدة على إصدار الس��ندات األردنية 

بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دوالر خالل مدة ال تتجاوز 10 سنوات”. وأوضح البيان أن 
“اتفاقي��ة ضمان القروض تهدف إلى دعم إصالحات اقتصادية محددة تعمل من أجلها 
الحكومة، وان عائدات الس��ندات بكفالة الواليات المتحدة ستساهم في ضمان استمرار 

األردن بتقديم الخدمات األساسية لمواطنيه”.
وقال رئيس الوزراء االردني عبد هللا النسور: إن ضمان القرض سيساعد االقتصاد 

األردني على التكيف مع التحديات المتزايدة التي تفرضها األوضاع في اإلقليم.

فازت ش��ركة بتروف��اك لخدمات النف��ط والغاز بعقد 
قيمته حوالى 900 مليون دوالر أميركي من شركة تنمية 
نف��ط عمان تق��دم بموجبه الخدمات الهندس��ية وخدمات 

المشتريات في مشروع جبال خف  لمدة أربع سنوات.
وخفضت كبرى شركات النفط والغاز التي تضررت 
من هبوط أسعار النفط إنفاق رأس المال، كما تحجم عن 
المشروعات الجديدة مما يضر بآفاق شركات الخدمات. 

لكن شركات النفط الوطنية 
األوس��ط  الش��رق  ف��ي 
وش��مال أفريقي��ا لم تظهر 
أي مؤشرات على تقليص 
االس��تثمارات األمر الذي 
يمثل دعما لش��ركات من 
بينه��ا بتروفاك التي تعمل 

بنشاط في المنطقة.

“بتروفاك” تفوز بعقد ضخم في عمان

بدع��م من مرك��ز دبي لتطوير االقتصاد اإلس��المي، 
نظم��ت غرف��ة صناعة وتج��ارة دب��ي، بالتع��اون مع 
تومس��ون رويترز والمركز الدول��ي للتعليم في التمويل 
اإلس��المي، لقاء لمناقش��ة التحديات التي تواجه تطوير 
الريادة والموارد البش��رية في قطاع التمويل اإلسالمي، 
من أجل إيجاد الحلول الالزمة وتطوير اآلليات وتطبيقها 
للمساهمة بدعم القطاع. وتمثل هذه الفعالية، التي أقيمت 
مؤخراً بمقر بنك نيجارا بالعاصمة الماليزية كوالالمبور 
إحدى المبادرات التمهيدية النعقاد القمة العالمية لالقتصاد 
اإلسالمي بدورتها الثانية في دبي بين 5 و6 تشرين أول/

أكتوبر من العام الحالي. وتضمن اللقاء الذي تناول كيفية 
دمج قادة عالميين في قطاع التمويل اإلسالمي، 3 ندوات 
هي: توظيف الجي��ل الجديد، تعزيز مهارات اليوم لبناء 

رواد المستقبل، ودعم تطوير منظمة المعرفة.

تطوير الموارد البشرية
في التمويل اإلسالمي

إيران تعزز مخزوناتها من القمح

توق��ع الرئي��س التنفيذي لمطاحن القمح “خوش��ه ف��ارس”، مرزاد جمش��يدي، ان 
تتراجع واردات إيران من القمح في األش��هر القادمة بعد موجة من عمليات الش��راء 
عززت مخزونات البالد من الس��لع الغذائية، مشيراً الى ان المشترين ينتظرون نتيجة 
المفاوضات النووية بين طهران والقوى العالمية. وفي نهاية العام 2014 شهدت إيران 
موجة واسعة من عمليات الشراء حصلت خاللها على أكثر من نصف مليون طن من 

القمح، واستمرت حتى اوائل 2015 لكنها انحسرت في األشهر القليلة الماضية.
يذكر ان إيران ليست ممنوعة من شراء األغذية بموجب العقوبات الغربية المفروضة 
عليها بسبب برنامجها النووي لكن عقوبات االتحاد األوروبي والواليات المتحدة زادت 

من صعوبات التجارة بعرقلتها للمدفوعات والشحن البحري للواردات.
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“أورانج” ستسحب العالمة التجارية في إسرائيل

قدمت إس��رائيل احتجاجا إلى فرنسا بعد أن قال رئيس 
ش��ركة االتصاالت الفرنسية العمالقة أورانج التي تملك 
الدولة حصة فيها: إن شركته تنوي إنهاء اتفاق لترخيص 
عالمته��ا التجارية مع ش��ركة إس��رائيلية وه��و ما أثار 
اتهامات بالخضوع لحركة مقاطعة مؤيدة للفلس��طينيين. 
وقالت الش��ركة الفرنسية في باريس في معرض تعليقها 
عل��ى تصريح��ات أدل��ى بها رئيس��ها التنفيذي س��تيفان 
ريتش��ارد في القاهرة: إن فسخ االتفاق مع شركة بارتنر 

كوميونيكش��نز اإلس��رائيلية هو قرار تجاري وليس سياسي، مش��يرة الى انها ال تريد 
اإلبقاء على وجود عالمتها التجارية في دول ال تجري فيها عمليات.

وأثارت تصريحات ريتش��ارد قلقا في إس��رائيل التي تخش��ى العزلة الدبلوماس��ية 
واالقتصادية بسبب جمود المحادثات المتعلقة بإقامة دولة فلسطينية في أراض احتلتها 

عام 1967 وبناء المستوطنات في تلك المناطق.

ستيفان ريتشارد

مجموعة السبع: لتقليص استهالك النفط

أكدت المستشارة األلمانية انجيال ميركل، ان مجموعة 
الدول السبع الصناعية الكبرى تنوي خفض نسبة غازات 
االحتب��اس الح��راري إلى الصف��ر قبل انقض��اء القرن 
الحادي والعشرين. وقالت ميركل، المعروفة بمستشارة 
البيئة، في ختام قم��ة المجموعة: ان كل دول المجموعة 
س��تقدم إلى قمة األمم المتحدة للمن��اخ المزمع عقدها في 
باريس التزامات تتعلق بإسهام كل دولة في حماية المناخ. 
وذك��رت أن القمة التي انعقدت في ألمانيا، أقرت إنش��اء 

صندوق لتمويل جهود حماية المناخ في الدول النامية.
وم��ن المق��رر أن يعمل هذا الصندوق اعتبارا من عام 2020 بميزانية س��نوية تبلغ 
قيمته��ا مئة مليار دوالر بمش��اركة موارد عامة وموارد من القط��اع الخاص. وتأمل 
ال��دول التي تضغط من أجل وضع أهداف بيئية في ان تفوز ميركل قبل انعقاد مؤتمر 

باريس بالتزامات للتخلص نهائياً من استخدام الوقود األحفوري بحلول عام 2050.

انجيال ميركل

وس��ط حملة مقاطعة عالمية غي��ر حكومية من أجل 
زيادة الضغوط االقتصادية والسياس��ية على إس��رائيل 
إلنهاء احتاللها لألراضي الفلس��طينية، حذرت الصين 
من أنها لن تس��مح بتوجه عمال بن��اء من مواطنيها إلى 
إسرائيل إال بعد تعهد السلطات اإلسرائيلية بعدم توظيفهم 

في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول إسرائيلي 
قول��ه: إن الطلب الصيني مرتبط بالموقف الدبلوماس��ي 
لبكين التي تدعم إقامة دولة فلسطينية وتعارض االحتالل 
اإلس��رائيلي في الضفة الغربية. وس��يكون من الصعب 
على حكومة بنيامين نتنياهو قبول الشرط الذي تفرضه 
بكين خصوصا وأنها ال تملك سوى صوت واحد للغالبية 
ف��ي البرلمان، مما يجعلها خاضعة للوبي المس��توطنين 

الذي يتمتع بنفوذ قوي.

الصين ترفض عمل رعاياها
في المستوطنات اإلسرائيلية

اته��م القضاء األميركي س��تة صينيين بينهم اس��اتذة 
جامعيين بالتجس��س االقتصادي وسرقة اسرار تجارية 
متعلقة بالهوات��ف النقالة في الوالي��ات المتحدة. وقالت 
وزارة العدل االميركية: ان المتهمين نفذوا خطة للحصول 
على اسرار تجارية اميركية لجامعات وشركات خاضعة 
لس��يطرة الحكومة الصينية. وقال المتحدث باسم وزارة 
الخارجية االميركية جيفري راثكي: ان هذه القضية تدل 
الى أي م��دى تلتزم الواليات المتحدة بحماية االس��رار 
التجارية للش��ركات االميركية ومعلوماتها المسجلة من 
السرقة، وان التجسس االقتصادي هو امر نأخذه بجدية.

أما المتحدث باسم الخارجية الصينية هونغ لي، فقال: 
ان الصين تشعر بقلق ازاء هذه القضية التي نتحقق من 
تفاصيلها. وس��تتأكد الحكومة من احت��رام كامل حقوق 

ومصالح المواطنين الصينيين في المبادالت الثنائية.

أميركا تتهم صينيين
بالتجسس االقتصادي

“غلفتينر” تطلق عملياتها التشغيلية

افتتحت “غلفتينر” رسمياً محطة كانافيرال كارغو في ميناء كانافيرال بوالية فلوريدا، 
خالل حفل أقيم بحضور 300 من كبار المسؤولين والقادة في قطاع األعمال والتجارة 
ف��ي الوالية. وحضر حفل االفتتاح كل من س��فير دولة اإلمارات في الواليات المتحدة 
يوسف العتيبة، المدير التنفيذي لقمة “اختار الواليات المتحدة لالستثمار” السفير فيناي 
ثوماالبالي، رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء كانافيرال جيري أليندر، والرئيس التنفيذي 

لشركة الهالل للمشاريع ورئيس المجلس التنفيذي لمجموعة غلفتينر بدر جعفر.

58





البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2015

عالم االقتصاد

بالزبائ��ن داخ��ل وخارج س��ورية وفق��دان س��معة البضائع 
السورية، ولكن التقديرات الحكومية تقول بتجاوز األضرار 

مبلغ 100 مليار دوالر أميركي.
ما هي اكثر الصناعات تضرراً؟

كل الصناع��ات على اإلطالق تضررت، وكما قلت لكم ال 
يوجد إحصائيات نظامية.

هل من صناعات اختفت تماماً؟
ال توج��د صناع��ات تختف��ي تمام��اً إال في ما ن��در، كون 
محافظ��ات ع��دة لديه��ا الكثي��ر م��ن المناط��ق الصناعي��ة، 

والصناعة مدرجة على كل المناطق.
كم معمالً ومصنعاً وورشة اغلقت أو تم هجرها؟

المعام��ل وال��ورش التي تم هجرها تعد بعش��رات اآلالف 
وتتوزع على كل القطاعات النس��يجية والهندس��ية والغذائية 

والكيميائية.

من بي���ن ما تعرضت ل���ه الصناعة 
الس���ورية وش���كل ظاهرة غريبة هو 
تفكيك معام���ل بأكملها من مدينة حلب 
الصناعية وعاصمة سورية االقتصادية 

ونقلها الى تركيا، لماذا برأيكم؟
إن عملية تفكيك اآلالت والتجهيزات 
م��ن معامل حلب ونقلها إلى تركيا تمت 
بأيدي خبيرة مما ي��دل على أنها مرتبة 
ومجهزة م��ن قبل أجه��زة دولة، حيث 
أن الكثي��ر م��ن اآلالت ال تفك إال على 
أيدي مهرة مدربة )تعرف ماذا تعمل(، 
وذلك ألن الهدف من الحرب في سورية 
هو تدمير بنيته��ا الصناعية والزراعية 
والتجاري��ة به��دف تدمي��ر الدول��ة من 

الداخل.
هل يمكن الق���ول ان االحداث دفعت 
الى والدة مدن صناعية باعتبار العديد 
من صناعي���ي حلب قصدوا الس���احل 
السوري ومدينتي طرطوس والالذقية، 
أم هي مبادرات فردي���ة لصناعيين ال 

اكثر وال اقل؟
أظ��ن أنه تم نق��ل الم��دن الصناعية، 

سامر الدبس

مؤسسات الدولة تتساهل وتتعاون
مع الصناعيين ضمن حدود مقبولة

إلعادة توطين الصناعة
بشكل مؤقت

رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها سامر الدبس:

الصناعة السورية تنهض وتواجه التدمير والنهب
تحدث رئي���س غرفة صناعة مدينة 
لمجلة  الدبس  دمشق وريفها س���امر 
البنك والمستثمر عن صمود الصناعة 
أماكن  في  الس���ورية، وكيف نهضت 
مختلف���ة من س���ورية، ما ي���دل على 
تجذرها وقيمتها التاريخية، خصوصاً 
بعدم���ا تع���رض قس���م م���ن المعامل 
والمصانع للتدمير والنهب. وقال: إن 
تفكيك اآلالت والتجهيزات من  عملية 
معام���ل حلب ونقلها إل���ى تركيا تمت 
بأيدي خبيرة مما يدل على أنها مرتبة 
ومجهزة من قب���ل أجهزة دولة، حيث 
أن الكثير م���ن اآلالت ال تفك إال على 
أيدي مه���رة مدربة، وذلك ألن الهدف 
م���ن الحرب في س���ورية ه���و تدمير 
بنيتها الصناعية والزراعية والتجارية 

بهدف تدمير الدولة من الداخل.
ولفت الى أنه ت���م انتقال الكثير من 
ال���ورش الصغيرة والمتوس���طة من 
ريف دمش���ق الغير آم���ن إلى مناطق 

أخرى آمنة.
تتساهل  الدولة  مؤسس���ات  وكانت 
الصناعيين ضمن حدود  وتتعاون مع 
مقبولة إلعادة توطين الصناعة بشكل 
يتم عودته���م ألماكنهم.  ريثما  مؤقت 
ورأى ان الصناع���ة الس���ورية اليوم 

ناهضة وتحتاج الى دعم متكامل.
وفي ما يلي نص الحديث:

م���ا حجم االض���رار المق���درة التي 
تعرض���ت له���ا الصناع���ة الوطني���ة 
الس���ورية جراء حرب االرهاب على 

سورية؟
خ��ارج  ه��و  األض��رار  حج��م  إن 
إحصاءاتنا، فهي تتوزع على ش��ركات 
ب��كل المحافظ��ات الس��ورية وقيمته��ا 
خ��ارج التقدي��ر الفعل��ي ك��ون كثي��ر 
م��ن المناطق غي��ر آمنة وال يس��تطيع 
أح��د زيارتها. والخس��ارة ليس��ت فقط 
بالش��ركات والمع��دات واألبني��ة إنم��ا 
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عالم االقتصاد

ومساعدة المنش��آت القائمة قدر المستطاع ودعوة المهجرين 
للع��ودة ومس��اعدتهم وإقام��ة المعارض للمنتجات الس��ورية 
داخل وخارج سوريا وذلك لمساعدة الصناعيين بالحفاظ على 

أسواقهم الخارجية.
ما االس���تراتيجية الت���ي اعتمدتموها للحد م���ن  انهيار 
الصناعة السورية وانقاذها من الخسائر الكبيرة التي لحقت 

بها؟
إن اس��تراتيجيتنا هي التعاون مع كل الفعاليات االقتصادية 
الحكومي��ة والخاص��ة لتج��اوز كل العقب��ات أم��ام المنتجين 
وللع��ودة إل��ى مراح��ل اإلنت��اج وأبرزه��ا امداد الش��ركات 
بالكهرب��اء وتخفي��ف ما أمك��ن من س��اعات التقنين وتمويل 
المستوردات األولية وتخفيض رس��ومها الجمركية، وأمور 

إدارية أخرى أكثر من أن تعد أو تحصى.
ما هي أبرز التحديات التي تمثل امامكم  بالترتيب؟

ت��م تحرير بعض المناطق وقمنا بالتعاون الكامل مع اتحاد 
المصدرين ومؤسسات الدولة بإعادة تأهيل المناطق عسكرياً 
وعمراني��اً وكهربائياً إلعادة توطين الصناعيين بها، وكمثال 

على ذلك منطقة مزرعة فضلون.
كيف تصور لنا الظروف التي يعمل بها الصناعيون كي ال 

تتوقف عجلة المصانع في سورية عن الدوران؟
إن الظ��روف الت��ي نتعام��ل بها لهي ظروف ت��كاد تكون 
تعجيزي��ة فمن نقص المواد األولية واالكسس��وارات والقطع 
التبديلي��ة والتي كان الكثير منها يصنع بس��ورية إلى انقطاع 
الطاق��ة وحواملها، إلى نقص األيدي الماه��رة نتيجة لهجرة 
األي��دي العامل��ة الخبي��رة إل��ى دول مج��اورة، واألخط��ار 
األمنية للمناطق الصناعية وألصحاب الش��ركات كالخطف، 
باإلضافة لتبدل قيمة الليرة الس��ورية بش��كل شبه يومي مما 
يؤدي إلى تقلب أسعار المواد األولية وتدهور القوة الشرائية 
للمواطني��ن. كلها عوامل تحارب الصناع��ة التي تحتاج في 
كل دول العالم إلى االس��تقرار والهدوء العداد خطط إنتاجية 
اس��تراتيجية طويل��ة ومتوس��طة المدى وليس فق��ط قصيرة 

المدى.
اذا م���ا نظرنا الى تجارب دول خرجت من الحرب وحققت 
نهضة اقتصادية بصناعتها في  زمن قياسي كالمانيا واليابان  
ومع  ما يميز الصناعة في سورية انها عريقة ومتنوعة، هل 

حيث أن هاتين المدينتين لم تنش��ئا مدنا 
صناعية جديدة ولم تحاوال بش��كل جيد 
اس��تقبال الصناعيين كم��ا تمنينا، وإنما 
هي محاوالت فردية للعودة الى العمل، 
فالصناعي يجب أن يعود الى الصناعة 

ال أن يتحول الى التجارة أو غيرها.
في ريف دمش���ق الذي كان يحتضن 
آالف الورش والصناعات وجدنا الكثير 
من الصناعيي���ن نقل���وا اعمالهم الى 
اطراف دمش���ق كيف تمت مؤازرتهم 

ومد يد المساعدة لهم؟
نعم، ت��م انتق��ال الكثير م��ن الورش 
الصغيرة والمتوس��طة من ريف دمشق 
الغي��ر آمن إل��ى مناطق أخ��رى آمنة، 
تتس��اهل  الدول��ة  مؤسس��ات  وكان��ت 
وتتع��اون مع الصناعيي��ن ضمن حدود 
مقبولة إلعادة توطين الصناعة بش��كل 
مؤقت ريثما يتم عودتهم ألماكنهم قريباً 

إن شاء هللا.
كي���ف أدى الصناعي���ون دوره���م 
وهل يمكن الق���ول ان معظمهم تحمل 
مس���ؤولياته في هذه الحرب المدمرة 

على سورية؟
إن الصناعي الس��وري ج��ذوره في 
معمل��ه وآالته وأس��واقه وطاق��م العمل 
الذي لديه، فال يقبل أن يترك جنى عمره 
وش��قاء حيات��ه إال تحت تهديد الس��الح 
أو بعض الظ��روف الخاصة كالخطف 
وال��ذي م��ورس م��ن قب��ل العصابات 
اإلرهابي��ة والتي كان هدفه��ا وما زال 

إيقاف الصناعة لتدمير اقتصاد البلد.
ولك��ن الصناعيين كان��وا بوجه هذه 
الحمل��ة وقاوم��وا م��ا اس��تطاعوا لذلك 
السبيل والبعض عاد لعمله بعد الخطف 
وتدمير المنشآت فأعاد بناءها وتشغيلها 
ببل��ده ومعمل��ه ومحيط��ه  مقي��م  وكل 

الصناعي.
وس���ط  كل هذه الظروف الصعبة ما 
الدور الذي تقومون به كغرفة صناعة 
دمش���ق وريفها لتفعيل عجلة االنتاج  

المحلي؟
دور غرفة الصناعة بدمش��ق وريفها 
ه��و إع��ادة تأهي��ل المناط��ق المحررة 

انتم متفائلون بنهوضها من جديد رغم 
كل ما لحق بها من اذى ودمار؟

نحن نعل��م أن الكثير من الصناعيين 
الذين نقلوا معاملهم خارج س��ورية أو 
أقاموا منشآت جديدة يرغبون ويودون 
العودة لس��ورية. لذا نأمل في أن يكون 
هناك دعما قويا من الحكومة والمجتمع 
الصناعي��ة  الخس��ائر  أن  اذ  الدول��ي، 
أكبر من أن تتحمله��ا الدولة وحدها أو 

الصناعيين.
االزمات والح���روب على فظاعتها 
ال تخل���و م���ن ايجابيات ونق���رأ ذلك 
ف���ي تج���ارب ال���دول  م���ا االيجابية 
التي تلمس���تها  بما يتعلق بالصناعة 

السورية وولدت من رحم  الحرب؟
اإلجابة األولى واألهم أن الصناعي 
الس��وري اكتش��ف وتأكد بأن مقومات 
الصناع��ة الموجودة لدينا في س��ورية 
لي��س لها مثيل في ال��دول العربية كافة 
من حيث القواني��ن والخبرات ومهارة 

العامل السوري.
في ظل الحرب كي���ف كانت العالقة 
بين القطاعين العام والخاص ركيزتي 

الصناعة السورية؟
تط��ورت العالقات بش��كل قوي جداً 
الدول��ة االقتصادي��ة  بي��ن مؤسس��ات 
الس�����وريي�ن  الصناع�ي�ي��ن  وممثل��ي 
وأصبح��ت المش��اركة قوي��ة باتخ��اذ 

القرارات االقتصادية.
باختصار ما الكلم���ة التي يمكن ان 
توصف بها الصناعة السورية اليوم؟ 
تحولت الصناعة الس��ورية اآلن بعد 
توقف المعامل وانخفاض انتاجها، من 
الصناعات المتوس��طة إلى الصناعات 
الناهض��ة التي تحتاج إلى دعم ورعاية 

كاملتين.
ما الكلمة الت���ي توجهها لصناعيي 

سورية؟
نش��كر كل الصناعيي��ن المتواجدين 
بسورية ونشد على أياديهم ونفتخر بهم 
ونرج��و من الذين هاج��روا العودة في 
في سورية.أس��رع وقت ليش��دوا من أزر زمالئهم 

تطورت العالقات بين
مؤسسات الدولة االقتصادية

وممثلي الصناعيين وأصبحت المشاركة
قوية باتخاذ القرارات االقتصادية
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خالل تشجيع كافة المبادرات بين الدول األفريقية التى تهدف 
إلى تفعيل بنية األمن. وأضاف: ان زعزعة السلم واالستقرار 
ف��ى المنطقة يهدد جهود الدول في االقتصاد والتنمية، مش��دداً 
عل��ى أن مص��ر لن تدخر جه��داً لنق��ل خبرتها إلى أش��قائها 
األفارقة، اس��تمراراً للدرب الذي س��ارت عليه منذ مساندتها 

لحركات التحرر اإلفريقية ورفض استغالل القارة سياسيا.
ولفت السيسي الى ان انشاء منطقة التجارة االفريقية ستكون 
بمثابة خارطة الطريق خالل ال�50 عاما المقبلة لتصبح إفريقيا 
قوة فاعلة على الس��احة الدولية بحلول العام 2063، مما يدفع 
بافريقيا لتصبح قوة فاعلة على الساحة الدولية من خالل برامج 
طموحة لتنفيذ األجندة االقتصادية، بحلول عام 2017، وربط 
إفريقيا من خالل بنية تحتية عالمية المستوى فى مجاالت النقل 
والطاق��ة واالتص��االت، فضال عن إقامة المؤسس��ات المالية 

اإلفريقية خالل اإلطار الزمني المتفق عليه.
سماكة الحدود

وخالفاً آلسيا وأوروبا اللتان يقوم القسم األكبر من بلدانهما 
بالمتاج��رة في م��ا بينها، ال تزال البل��دان األفريقية تعاني من 
التدابير البطيئة عل��ى الحدود وإجراءات الجمارك والتكاليف 

التجارية الباهظة التي تفوق سواها في مناطق أخرى.
وغالب��اً ما يؤدي النقص على صعي��د الصناعات المحلية، 
حي��ث يعم��ل أكثر م��ن 80 % من الي��د العاملة ف��ي أفريقيا 
ف��ي زراع��ة المحاصيل والقطاع غير المنظ��م، إلى الحد من 

إمكانيات االستيراد والتصدير.
يشار إلى أن 12 % فقط من المبادالت التجارية في أفريقيا 
تحصل في الواقع بين بلدان القارة )في مقابل 55 % في آسيا 

و70 % في أوروبا(. وهذه هي نتيجة ما 
يسميه الخبراء االقتصاديون “سماكة” 
الح��دود، والتي تقاس بعدد الوثائق التي 
يتعين توافرها لالستيراد والتصدير )ما 
متوسطه سبع إلى ثماني أوراق جمركية 
في أفريقيا، في مقابل أربع أو خمس في 
أوروبا(، ومهلة اجتياز الحدود وتكاليفها 

أيضا.
البضائ��ع  تخلي��ص  يحت��اج  لذل��ك 
ين�اه���ز  ف��ت����رة  إل��ى  الجمرك�ي�����ة 
متوس��طها ثالثي��ن يوم��ا ف��ي أفريقيا 
)باس���تثناءالمغرب(، في مقابل حوالى 
عش��رة أيام في االتحاد األوروبي، كما 
أفاد تقرير “آف��اق اقتصادية ألفريقيا” 
الذي أصدرته منظمة التعاون والتنمية 
االقتصادي��ة وبرنام��ج األم��م المتحدة 

للتنمية في 2015.
وأش��ار التقري��ر إل��ى أن “البل��دان 
األفريقية، خصوص��اً إذا كانت محاطة 
ببلدان أخ��رى، تراك��م تكاليف تجارية 
عالي��ة وحدودا أكث��ر صعوبة من بلدان 
أخ��رى”، موضح��اً أن الصادرات بين 
البلدان األفريقية في العام 2013 ناهزت 
50 % مقارنة مع العام 61.2010 مليار دوالر أميركي، بزيادة نسبتها 

منطقة تجارة حرة وخريطة طريق لـ50 عاماً مقبلة

ثالث تكتالت اقتصادية افريقية تجمع 25 دولة
بمشاركة زعماء ورؤساء حكومات 
25 دولـــة أفريقية وغيـــاب ليبيا، تم 
التوقيع على اتفاق مبدئي إلنشاء منطقة 
للتجارة الحرة تربط بين ثالثة تكتالت 
اقتصادية ســـتضم 57 % من سكان 
القارة. وســـيجمع االتفاق بين السوق 
المشـــتركة لشـــرق أفريقيا والجنوب 
األفريقي )الكوميسا( ومجموعة شرق 
للجنوب  اإلنمائية  والجماعـــة  أفريقيا 

األفريقي )سادك(.
وتضم��ن ج��دول أعم��ال االجتماع 
مناقش��ة اتفاقي��ة منطقة التج��ارة الحرة 
الثالثية لمجموعة الكوميسا ومجموعة 
ش��رق إفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب 
األفريقي، كما ناقش إعالن مدينة ش��رم 
الش��يخ النطالق منطق��ة التجارة الحرة 
الثالثية للتكتالت الثالثة المش��ار اليها، 
وع��رض لمس��ودة خارط��ة الطري��ق 
لم��ا بعد التنفي��ذ والج��دول التوضيحي 
للمفاوضات بش��أن القضاي��ا العالقة في 
المرحلتين األولي والثانية من التفاوض، 
وبرنام��ج العمل ح��ول حركة أصحاب 

العمل ومرتكز التنمية الصناعية.
وق��ال وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة 
المص��ري مني��ر فخ��ري عب��د النور: 
إن االتف��اق يتطلب إج��راء مفاوضات 
والتصدي��ق علي��ه من قب��ل البرلمانات 

الوطنية.
قوة فاعلة

وق��ال الرئيس المص��ري عبد الفتاح 
السيس��ي في اليوم األخي��ر من المؤتمر 
الذي اس��تمر أس��بوعا في منتجع شرم 
الش��يخ: إن هذا التجمع الجديد س��يضم 
أكث��ر م��ن 60 % م��ن إجمال��ي الناتج 
المحلي للقارة األفريقية أو ما يعادل 1.2 
تريلي��ون دوالر، وما نفعل��ه اليوم يمثل 
نقطة هامة وحاس��مة في تاريخ التكامل 
االقتص��ادي األفريقي. وأكد اس��تمرار 
مص��ر بتقديم الجهد للقارة األفريقية من 
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المدة إلثنى عشر شهراً.
وتعتبر القناة القلب النابض لالقتصاد المصري منذ ما يزيد عن 150 
عاماً. وستتيح القناة الجديدة التى يبلغ طولها اإلجمالي 72 كلم بمضاعفة 

حجم المرور اليومي بالقناة.
ومن المتوقع ان تزيد االيرادات  الس��نوية من القناة من 5.3 مليارات 
دوالر في 2015 إلى 13.2 مليار دوالر في 2023 باإلضافة إلى تدعيم 

موقف القناة كأحد أهم  الخطوط المالحية البحرية في وجه المنافسين.
وتق��ع قناة الس��ويس الجدي��دة في قلب رؤي��ة ش��املة لتطوير منطقة 
صناعي��ة متطورة على طول خط القناة س��تعرف بمش��روع تنمية قناة 
السويس. وسيخلق مشروع التنمية الجديد فرصأ عظيمة لتطوير مناطق 
صناعية س��تخدم قطاعات مختلفة مثل التصنيع والنقل وإصالح السفن 
إلخ. وس��يتيح المحورالجديد الوصول لما يزيد عن 1.6 مليار مس��تهلك  
حول العالم نظرا لما تتمتع به القناة من موقع متميز في التجارة العالمية. 
طريق خلق فرص عمل جديدة لسنوات مقبلة.وستس��تفيد مصر من التنمية المس��تدامة القتصادها بصورة كبيرة عن 

مهاب مميش

أضخم مشروع تنموي قومي في التاريخ المصري الحديث

العد التنازلي الفتتاح قناة السويس الجديدة
اعلنت هيئة قناة الس��ويس عن بدء اإلحتفاالت بإفتتاح قناة الس��ويس 
الجديدة والتي ستتوج في حفل اسطوري في السادس من أغسطس/ اب 
2015. وق��ال رئيس هيئة قناة الس��ويس الفريق مهاب مميش: إن حفل 
افتتاح قناة الس��ويس الجديدة ل��ن يكلف الدولة مليماً واح��ًدا، ولن يمس 

رغيف الخبز للمواطن المصري، على حد قوله.
وأوضح  في مؤتمر صحفي عالمي لإلعالن عن تفاصيل تنظيم حفل 
افتتاح قناة الس��ويس، أنه “س��يتم تمويل الحفل من خالل مشاركات من 
مؤسس��ات الدولة، ورجال األعمال، والش��ركات المش��اركة في عملية 
الحفر، وليس من خالل التبرعات”، منوهًا إلى أنه “س��يتم اإلعالن عن 

حسابات لمن يريد المشاركة في التمويل”.
حفل اسطوري

وعلق الفريق مهاب مميش قائالً: قناة الس��ويس الجديدة ليست مجرد 
ممر مائي وإعجاز هندس��ي تم في وقت قياس��ي، بل ه��و باعث لالمل 

للمصريين  في مستقبل مليء بالفخر والفرص البناءة.
أضاف: ويس��عدني ان اخبرك��م ان إجمالي مع��دالت التكريك تعدى 
الي��وم م��ا يزيد عن 210 ماليين متر مكعب بنس��بة تفوق ال�80 % من 
المخطط العام ألعمال التكريك. وآن لنا ان نحتفل اليوم مع جموع الشعب 
المص��ري بهذه الهدية التي نهديها للعالم أجم��ع. ولن تعتمد الحملة فقط 
عل��ى اح��دث الحلول التس��ويقية المتكاملة والحديثة في إش��راك جموع 
المصريين في اإلحتفاالت بل وستساهم أيضاً في نقل قصة هذا اإلنجاز 
العظيم إلى العالم أجمع. وستركز الحملة على عزيمة وهمة المصريين 
ف��ي حفر قناة بط��ول 72 كيلومترا في اقل من 12 ش��هرا وتأثير القناة 

الجديدة على مصر والمنطقة والعالم.
وس��تتوج الحملة في الحفل الختامي في الس��ادس من أغس��طس/آب، 
حيث سيشهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مصحوبا بوفود من 
ملوك ورؤس��اء العالم عبور اول س��فينتين من قوافل  الشمال والجنوب 

في القناتين.
منطقة صناعية متطورة

وقال الفريق مميش: إن قناة السويس الجديدة هي رمز لمصر الجديدة 
ب��كل م��ا تحمله م��ن معان��ي اإلرادة والتصميم للمصريي��ن كونه اكبر 
مشروع قومي في التاريخ المصري الحديث يهدف إلى إثراء اإلقتصاد 

ودعم المجتمع لعقود مقبلة.
إن ارادة وتصمي��م المصريي��ن على إنج��از قناة الس��ويس الجديدة 
في وقت قياس��ى يحول الحلم والفكرة لحقيقة وواقع غير مس��بوق، فلم 
يحدث أن جمع شعب مدخراته لكي يمول مشروعاً قومياً ثم يعمل بجد 
واجتهاد لتنفيذه مثل مش��روع قناة الس��ويس الجديدة، فقد اس��تطاع أن 
يجمع حوالى 8.5 مليارات دوالر في ستة أيام لتمويل مشروع طموح 
تم بدء العمل فيه في الس��ادس من أغس��طس/آب 2014. وبالرغم من 
ان التقديرات االولية إلنهاء المش��روع كانت ثالث سنوات تم تخفيض 
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علي��ه قبل ع��ام 2011، وبلغت عائ��دات ليبيا 
م��ن تصدير النف��ط  5.5 مليارات دوالر حتى 
اآلن هذا العام، إذ تسبب الصراع بين الفصائل 
المتنافسة وهجمات تنظيم “داعش” االرهابي 

في إغالق حقول ومرافئ نفط رئيسية.
سعي لوقف تراجع الدينار

وفي مس��عى منه��ا لوقف خس��ائر الدينار، 
حظرت الحكومة التي تس��يطر على العاصمة 
طرابلس والتي تنافس حكومة رئيس الوزراء 
الليبي عبد هللا الثني المعترف بها دوليا ومقرها 
مدينة البيضاء الش��رقية، اس��تيراد 32 س��لعة 
لمدة س��تة أش��هر. وتش��مل القائمة كل ش��يء 
من الس��يارات والس��جاد إلى م��واد البناء مثل 
االسمنت وكذلك العصائر ومشروبات الطاقة 

بل ومعجون هريس��ة الفلف��ل الحارة وهو نوع 
من المقبالت يولع به الليبيون.

ولكن الحظر فشل بوقف هبوط الدينار الذي 
س��جل مزيدا من التراجع ف��ي اآلونة األخيرة 
في السوق الس��وداء إذ أقبل الناس على شراء 
األغذية اس��تعدادا لش��هر رمض��ان المبارك. 
وتس��تورد ليبيا معظم احتياجاته��ا من الغذاء. 
ويبل��غ س��عر ال��دوالر اآلن 2.17 دين��ار في 
الس��وق الموازية بالمقارنة مع السعر الرسمي 
البالغ 1.3 دينار. وينفذ كثير من عمليات تمويل 
ال��واردات في ليبيا عب��ر طرابلس حيث توجد 
مقار البنوك حتى الستيراد السلع التي تسلم إلى 
الموانئ الشرقية. وال تعرض البنوك في مدينة 
بنغازي الشرقية الرئيسية إال خدمات محدودة 
وتعاني نقص السيولة ألن المدينة منطقة حرب. 
وبالمثل يوجد تحرك إللغاء الدعم عن البنزين 
والغذاء واستبداله بتقديم دعم نقدي لليبيين وهو 

ما يعد مساساً بنظام كان قائماً لعقود طويلة.
وقد حاولت حكومات عدة تغيير نظام الدعم 
الذي يلتهم ثلث الميزانية في حين أن الكثير من 
الوقود واألغذية الرخيصة يجري تهريبها إلى 
الخارج. لكن األمر انتهى بتلك الحكومات إلى 
الضغوط من الفصائل المسلحة.اإلحجام عن االقتراب من نظام الدعم خوفا من 

عبد هللا الثني

فشل وقف هبوط الدينار
الذي سجل مزيداً

من التراجع
في اآلونة األخيرة
في السوق السوداء

تراجع انتاج النفط 75 % وأزمة سيولة ونزف مالي

الصراع في ليبيا يجر البالد الى االنهيار االقتصادي
دخل االقتصاد الليبي مرحلة حرجة قد تكون 
االخطر منذ ب���دء االضطرابات في البالد عام 
2011 ، حيث أدى تفاقم الصراع الداخلي على 
الس���لطة بين حكومتين متنافستين وتراجع 
اي���رادات الدولة من صادرات النفط بس���بب 
تراجع االنت���اج واالغالق المتك���رر لموانئ 
التصدير وهبوط اس���عار الخام بنحو 50 % 
منذ حزيران/ يونيو 2014 الى احداث ضرر 
كبير ف���ي المالية العامة للب���الد وتزايد حدة 

نزيف احتياطات البنك المركزي الليبي .
ودفعت األزمة الس��لطات في طرابلس التي 
تس��يطر على الكثير م��ن أجزاء غ��رب ليبيا 
إل��ى التخطيط لخف��ض دعم البنزي��ن وتأخير 
العموميي��ن  الموظفي��ن  روات��ب  مدفوع��ات 
وف��رض حظر عل��ى ال��واردات. واضطرت 
األزم��ة بالفع��ل المص��رف المرك��زي الذي 
يتخ��ذ موقفا دقيقا بين الحكومتين ويمول البالد 
بالكامل إلى االفراط في السحب من احتياطاته 
من النق��د األجنبي. وتحتاج ليبيا إلى 30 مليار 
دوالر لتمويل الواردات سنويا وتنفق في العادة 

40 مليار دوالر على ميزانيتها.
انهيار وشيك

وقال مبعوث األمم المتحدة الخاص إلى ليبيا 
برنادين��و ليون الذي يس��عى إلنه��اء الصراع 
على الس��لطة بي��ن الحكومتي��ن: إن ليبيا على 
حاف��ة االنهيار االقتصادي والمالي. ومنذ العام 
2014 جمد المصرف المركزي مش��روعات 
البني��ة التحتي��ة وقي��د اإلنفاق عل��ى المرتبات 
األساس��ية للموظفين العموميي��ن ودعم الغذاء 
والوق��ود. وجعل هذا موظف��ي الخدمة المدنية 
وهم أكبر قوة عاملة في ليبيا يقولون اآلن إنهم 
ل��م يحصلوا عل��ى رواتبهم منذ نيس��ان/أبريل 
الماضي ويتهمون المص��رف المركزي بعدم 
من��ح البنوك المحلية الس��يولة الكافية إلصدار 
شيكات الرواتب. وقد تضرر االقتصاد أساساً 
م��ن ناحيتي��ن. فالدينار الليبي فق��د 35 % من 
قيمته مقاب��ل الدوالر منذ كان��ون الثاني/يناير 
2015. وفي الوقت نفس��ه انخفض إنتاج النفط 
إل��ى 400 أل��ف برميل يوميا أو رب��ع ما كان 

برنادينو ليون
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الدولي أن انخفاض اسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون 
الخليجي الست: السعودية والكويت واالمارات وقطر وعمان 
والبحري��ن، 215 مليار دوالر أميركي أو حوالى 14 % من 

إجمالي الناتج المحلي القتصاداتها في العام الحالي.
وبناء على ذلك قد تس��جل المنطقة عجزا ماليا قياسيا للمرة 

األولى في أربع سنوات. 
وق��ال ديفاراج��ان على هام��ش مؤتمر بش��أن اقتصادات 
المنطقة في مركز تشاتام هاوس البحثي: من المثير لإلعجاب 

مدى حشدهم الجهود لفعل شيء بشأن الدعم.
واض��اف: أنه ينبغ��ي لتلك ال��دول حقاً إيجاد س��بيل جديد 

لتوزيع إيراداتها البترولية.
ورفعت الكويت عضو منظمة أوبك سعر الديزل في مطلع 
العام 2015 لكنها قلصت الزيادة مرة أخرى في يناير/ كانون 

الثاني 2015 بسبب المعارضة السياسية.
توزيعات نقدية عوضاً عن الدعم

وقال ديفاراجان إن��ه ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي 
التفكير في إعطاء األموال التي تس��تخدم إلبقاء أسعار الوقود 

منخفضة بش��كل مصطنع إلى الس��كان 
المحليين مباش��رة كما يحدث في والية 
أالس��كا األميركية أو في مقاطعة ألبرتا 
الكندية حيث يحص��ل المواطنون على 

مدفوعات سنوية من إيرادات النفط.
أض��اف: ما إن تبدأ ف��ي إلغاء الدعم 
وتتح��رك ص��وب التحوي��ات النقدية 
المباش��رة تحصل أيضا على كثير من 
الميزات ومنه��ا خفض التلوث وحركة 
المرور إلى جانب زيادة استهاك سلع 

أخرى.
وتابع قائاً: إنه ينبغي للمنطقة أيضاً 
معالجة تضخم القطاع العام، مشيراً الى 
أن البنك “لم يلحظ تقليصا كبيرا لإلنفاق 

العام”.
وقّدر ديفاراجان أن نحو 80 % إلى 
90 % م��ن الذكور في الق��وى العاملة 
المحلية في أنح��اء المنطقة يعملون في 

القطاع العام.
واضاف: ان تل��ك الوظائف عادة ما 
تك��ون أجورها جيدة وال تس��بب كثيرا 

من العناء.
وق��ال: إن ه��ذا عرقل أيض��ا جهود 
القط��اع الخاص إليج��اد وظائف وهو 
ما حال بدوره دون تطوير س��وق عمل 

محلية تتيح فرصا للشبان.
وتش��ير تقديرات البن��ك الدولي إلى 
أن مع��دل البطالة ف��ي الفئات العمرية 
بي��ن 15 و24 عام��ا بل��غ 29 % في 
السعودية في عام 2013 و20 % في 

الكوي��ت.
يش��ار الى انه من المتوقع أن تسجل 
دول الخليج نمواً اقتصادياً بنس��بة 3.5 
% ف��ي 2015، كم��ا أن حكومات تلك 
ال��دول تعت��زم انف��اق الملي��ارات على 
مش��اريع تنموية ضخم��ة، االمر الذي 
س��يخلق آالف فرص العمل لمواطنيها 
فيها.ويح��د م��ن ارتف��اع مع��دالت البطالة 

شانتا ديفاراجان

من المتوقع
أن تسجل دول الخليج

نمواً اقتصادياً
بنسبة 3.5 %
في العام 2015

استخدام الموارد يقيدها القطاع العام الضخم

دول التعاون تواصل االنفاق رغم تراجع ايراداتها
دف��ع االنخف��اض الكبير في أس��عار 
النف��ط من��ذ النص��ف الثاني م��ن العام 
إج��راء  ال��ى  الخلي��ج  دول   2014
اصاحات لبرامج الدعم الس��خية التي 
تكبّ��د اقتصاداتها ملي��ارات الدوالرات 

سنوياً.
لكن وتيرة هذه االصاحات ال تسير 
بالس��رعة المطلوب��ة نظراً للحساس��ية 
السياسية  لخفض الدعم، حيث اعتادت 
شعوب تلك الدول لسنوات طويلة على 
الحصول على طاقة وخدمات اجتماعية 
بأس��عار منخفضة، وأي خفض مفاجئ 
للدعم قد يؤدي الى حدوث اضطرابات 
اجتماعية، وهو أم��ر تحاول حكومات 
الخلي��ج  تفاديه بش��دة نط��راً لألوضاع 
السياسية واالجتماعية المضطربة التي 
تش��هدها الدول العربية ومنطقة الشرق 

األوسط منذ العام 2011.
الخليجي��ة  االصاح��ات  والق��ت 
استحس��ان البنك الدول��ي، حيث رحب 
كبير الخب��راء االقتصاديين المختصين 
بمنطقة الخليج العربية في البنك ش��انتا 
ديفاراجان باإلصاحات، لكنه دعا في 
الوقت نفس��ه دول المنطق��ة  إلى إيجاد 
س��بل جديدة لتوزي��ع ثروته��ا النفطية 

وتقليص القطاع العام فيها.
هبوط االيرادات

يضغط على الميزانيات
واعتمدت دول الخليج على إيرادات 
النف��ط الخ��ام لتموي��ل حكوماتها على 
م��دى العقود الماضية. لك��ن ميزانيات 
تلك الدول تواجه ضغوطا كبيرة بسبب 
تضخ��م القطاع��ات العام��ة واالنف��اق 
السخي على البرامج االجتماعية بعدما 
انخفضت أسعار النفط من حوالى 115 
دوالرا للبرمي��ل ف��ي يوني��و/ حزيران 
2014 إل��ى حوال��ى 45 دوالرا ف��ي 

يناير/ كانون الثاني 2015.
وفي ابريل/ نيسان 2014 قدر البنك 
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وقّعت الحكومة الكوبية خطاب نوايا مع شركة صينية 
لبن��اء منتجع يضم ملعب��ا للغولف مع توق��ع نمو اعداد 
السياح االميركيين مع الرفع المنتظر للقيود على سفرهم 
الى الجزيرة. وس��يقام المنتجع على الس��احل الش��مالي 
بين هانافا ومنتجع فاراديرو الشاطئ وهو أشهر مقصد 
س��ياحي في كوبا والذي يوجد به ملعب الغولف الوحيد 
المطاب��ق للمواصف��ات ف��ي الجزيرة، وس��يضم مارينا 
لليخوت ومجمعات س��كنية سياحية وفنادق. ولدى كوبا 
حالي��اً ملعب للغول��ف من 18 حفرة، وتق��ول حكومتها 
الش��يوعية انه��ا تريد ان يكون لديها م��ا ال يقل عن 12 

منتجعاً للغولف في الجزيرة الواقعة في الكاريبي.
وزار 100 أل��ف اميركي، من اص��ول غير كوبية، 
الجزيرة عام 2014، وش��هدت االشهر االولى من العام 

2015 زيادة قدرها 20 % في اعداد الزائرين.

شركة صينية تبني منتجعا
للغولف في كوبا

مردوخ يعرض شقته في نيويورك للبيع

ع��رض رجل األعمال األميرك��ي روبرت مردوخ الرئيس التنفيذي لش��ركة نيوز 
كوربوريشن شقته الواقعة في حي مانهاتن أشهر أحياء مدينة نيويورك، والمؤلفة من 
ثالثة طوابق للبيع بسعر 72 مليون دوالر. وتبلغ مساحة الشقة 637 مترا مربعا ولها 
إطاللة رائعة على نهري “إيس��ت” و”هندسون” وتتكون من الطوابق الثالثة العلوية 

)60-59-58( ف��ي مبن��ى “ون ماديس��ون” 
في وس��ط حي مانهات��ن. وكان مردوخ قطب 
اإلعالم البالغ من العمر 84 عاما قد اش��ترى 
هذه الشقة المكونة من 3 طوابق وأخرى تضم 
3 غ��رف نوم في نف��س المبنى، في ش��باط/

فبراير 2014، بقيمة 57.25 مليون دوالر.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة الس��عودية ممثلة 
في برنامج البيع على الخارطة أول رخصة بيع أراضي 
خام عل��ى الخارطة للمرحلة األولى لمش��روع مخطط 
س��كني، تج��اري في محافظ��ة الخرج، تفوق مس��احته 
اإلجمالية 4 ماليين متر مربع، وتبلغ عدد قطع األراضي 
فيه 2872 قطعة أرض، في حين تبلغ مساحة المشروع 
للمرحل��ة األولى التي تم الترخيص لها 1.4 مليون متر 
مربع، وتبلغ عدد قطع األراضي 743 أرض خام )31 

بلك أرض – 712 قطعة أرض(.
ويأتي ذلك في إطار سعي الوزارة لتسهيل سبل تملك 
العقار للمواطنين، حيث يتيح برنامج البيع على الخارطة 
للمش��ترين الحصول على العقار بتكلفة أقل، إضافة إلى 
من��ح المطور العقاري الحق ف��ي الحصول على تمويل 

مباشر من خالل دفعات المشترين.

السعودية: أول رخصة
للبيع على الخارطة

FIABCI وليد موسى في

ُعيّ��ن أمي��ن س��ر نقاب��ة الوس��طاء واالستش��اريين 
العقاريين في لبنان )REAL( وليد موس��ى عضواً في 
 )FIABCI( مجل��س إدارة اإلتح��اد العقاري الدول��ي
خالل مؤتمره الس��نوي السادس والستين الذي أقيم في 
العاصم��ة الماليزية كوااللمبور. وبذلك بات موس��ى، 
الذي عيّن بقرار من الرئيس��ة الجديدة لالتحاد، الكندية 
دانييل غروسنباتشر، أول عربي يفوز بعضوية اإلتحاد.

وكل��ف موس��ى م��ن قب��ل االتح��اد إنش��اء اتح��اد 
العقاريين العرب الذي س��يضم أهم الشركات في مجال 
التطوير العقاري والوس��اطة. وس��تكون نقابة الوسطاء 

واالستشاريين العقاريين في لبنان )REAL( عضواً مؤسساً  في اتحاد العقاريين العرب.
وليد موسى

CERWAYاتفاقية بين معهد البحوث الصناعية و

وق��ع مدي��ر عام معهد البحوث الصناعية  بس��ام الفرن والمديرة التنفيذية لش��ركة 
CERWAY كوري��ن بل��وك راغين اتفاقية تعاون مش��ترك بين المعهد ومؤسس��ة 
Cerway الفرنس��ية المتخصصة بإصدار ش��هادة األبنية والمنشآت الخضراء على 
 Haute Qualités Environments أس��اس القواع��د الموضوع��ة م��ن جمعي��ة
HQE أي الج��ودة البيئية العالية لألبنية. وقالت راغين: ان هذه االتفاقية تعتبر بمثابة 
شهادة اعتراف بجهود معهد البحوث الصناعية المتواصلة في مجال التنمية المستدامة.

من ناحيته اكد الفرن: أن نظام HQE هو نظام معترف به على مستوى مصرف لبنان 
كنظام دولي يتيح للراغبين االستفادة من قروض ميسرة ومساعدات لتحقيق مشاريعهم 
الصناعية والبيئية والتنموية”، الفتاً الى أن “هذا اإلتفاق سيتيح إصدارا مشتركا لشهادة 
 CEDREالفرنسي و HQE األبنية الخضراء على أساس نظامين متكافئين هما نظام

اللبناني الذي طوره المعهد بالتنسيق مع مؤسسات فرنسية متخصصة.
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عيّن مركز دبي للسلع 
المتعددة، شركة الهندسة 
المعمارية أدريان سميث 
جي��ل،  ج��وردون  آن��د 
تصمي��م  ف��ي  الرائ��دة 
ناطحات السحاب، للقيام 
بأعمال تصميم مشروع 
“ب��رج 2020”، أطول 
برج تج��اري في العالم. 
كم��ا ت��م تعيين ش��ركة 

ويمبرلي أليس��ون تون��غ آند غ��و )WATG( العالمية، 
العاملة بمجال استشارات تصميم الوجهات المتكاملة في 
العالم، لوضع المخطط الرئيسي ل�“منطقة برج 2020”.

وفي هذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي األول لمركز 
دبي للس��لع المتعددة أحمد بن س��ليّم: وقع اختيارنا على 
كل من “أدريان سميث آند جوردون جيل” و“ويمبرلي 
أليس��ون تون��غ آند غو” نظ��راً لما تتمتع به الش��ركتان 
م��ن خبرات عالمي��ة طويلة في مج��ال تصميم األبراج 

والمشاريع التطويرية المتكاملة.

تصميم “برج 2020”

أحمد بن سليّم

داماك العقارية تقدم “مرجانة”

العقاري��ة،  دام��اك  افتتح��ت 
إحدى أكبر مط��وري العقارات 
الراقي��ة في دب��ي، أول مكاتبها 
المخصص لخدمة السيدات فقط، 
وذلك استجابة للعدد المتزايد من 
المش��تريات من السيدات. ويقع 
مكت��ب “مرجان��ة” داخل مبنى 

“دام��اك ميزون دبي مول س��تريت” المترف في قلب منطق��ة البرج المرموقة ضمن 
“الكيلومتر المربع البالتيني” في دبي. ويتألف طاقم العمل من ما يزيد عن 25 موظفة 
ممن يجدن اللغة العربية بطالقة. ولدى داماك العقارية مشترين من أكثر من 120 دولة، 
يأتي أغلبهم من دول مجلس التعاون الخليجي والهند وباكستان والمملكة المتحدة. ويعد 
المكتب المخصص للس��يدات فقط أحدث إضافة إلى سلس��لة من التطويرات والبرامج 
التي تتبناها الشركة لتعزيز تفاعلها مع العمالء. وكانت الشركة قد قامت مؤخراً برفع 
كفاءة عمليات إدارة عالقات العمالء الشاملة لديها ومركز االتصال، وذلك بهدف تقليل 

أوقات االنتظار وتوجيه العمالء بكفاءة للقسم المطلوب.

المملكة تبيع 50 % في فورسيزونز موريشيوس

قامت شركة المملكة لالستثمارات الفندقية )KHI( احدى الشركات التابعة بالكامل 
لش��ركة المملك��ة القابضة والتي يرأس مجل��س إدارتها األمير الولي��د بن طالل  ببيع 
ش��ركة Kingdom 5 - KR - 182  Ltd، الت��ي تمتل��ك حص��ة بنس��بة 50 % في 
 Four Seasons Resort Mauritius فندق فورس��يزونز ريزورت موريش��يوس
في اناهيتا، إلى ش��ريكها االستثماري في المش��روع، وهو مجموعة صن ريزورتس 

المختصة بالمنتجعات. 
 Four Seasons Resort يذك��ر ان فندق فورس��يزونز ري��زورت موريش��يوس
Mauritius ف��ي اناهيتا هو جزء من مش��روع تطويري متعدد اإلس��تخدامات بلغت 
قيمت��ه 200 مليون دوالر أميركي، وس��رعان ما أصبح من��ذ افتتاحه في العام 2008 
المنتجع الرائد في قطاع الفنادق الفخمة في جزيرة موريشيوس. وقد بلغت قيمة حقوق 

الملكية الصافية 40 مليون دوال، وتم إنجاز الصفقة في 30 أيار/مايو 2015.
وفي تعليق له على الصفقة، قال  األمير الوليد: إن هذه الصفقة تسطر إنجازا جديدا 

في س��جل نجاحات ش��ركة 
القابض��ة، ضمن  المملك��ة 
اس���تراتيجية تحقيق عوائد 
قيمة من استثمارات الشركة 
ف��ي األس��واق ذات النم��و 
السريع وسيبقى الفندق تحت 
ومنتجع��ات  فن��ادق  إدارة 

فورسيزونز.

أعلنت ش��ركة فن��ادق الريتز-كارلتون، ع��ن افتتاح 
الفن��دق الثاني له��ا في مدينة جدة الس��عودية، في فصل 
الخريف القادم، حيث سيعتمد تقاليد الضيافة السعودية، 
وهو يتمتع بموقع مميز ويغطي مس��احة 8 فدانات على 
كورنيش الحمراء، ويض��م مرافق خاصة بالمؤتمرات 

لتلبية متطلبات األسواق المحلية واإلقليمية والدولية.
وس��تدير “الريتز-كارلت��ون” الفن��دق الجديد لصالح 
وزارة المالي��ة، م��ا يع��زز العالقة التي تجمع الش��ركة 

بالوزارة منذ افتتاح “الريتز-كارلتون” الرياض.

فندق جديد لـ“الريتز-كارلتون”
في جدة

67



عالم العقار

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2015

افتتحت “ذا لكش��ري كولكشن” للفنادق والمنتجعات 
فندق إكسلس��يور جاليا التابع ل�“لكش��ري كولكشن” في 
مدينة ميالنو اإليطالية. وكان هذا المعلم الش��هير، الذي 
تملكه شركة كتارا للضيافة، قد خرج مؤخراً من عملية 
ترميم وتجديد دقيقة وشاملة للمبنى التاريخي مع إضافة 
جن��اح عصري جديد في الوق��ت ذاته. وتمتد جذور هذا 
الفندق المعروف س��ابقاً باس��م “باالس جاليا”، بقوة في 
تاريخ مدينة ميالنو. ويعد أحدث تحفة تقوم “ذا لكشري 
كولكش��ن” بالكش��ف عنها ف��ي إطار اس��تثمار ماليين 
اليوروه��ات في تجديد وترميم أش��هر وأع��رق الفنادق 
التابع��ة للعالمة في أوروبا. ويض��م الفندق 235 غرفة 

فخمة للضيوف، بما فيها 53 جناحاً.
حضر االفتت��اح المدي��ر العالمي لعالمة ذا لكش��ري 
كولكشن للفنادق والمنتجعات هويت هاربر، رئيس مجلس 
إدارة “ كتارا للضيافة” الشيخ نواف بن جاسم بن جبر آل 
ثاني، ورئيسها التنفيذي وعضو مجلس إدارتها حمد عبد 
هللا الُمال، ورئيس “س��تاروود للفنادق والمنتجعات” في 

أوروبا وأفريقيا والشرق األوسط مايكل ويل.

أعمال البناء في “دستركت َون” مستمرة

افتتاح فندق “إكسلسيور جاليا”

أعلنت ش��ركة ميدان ش��وبا، أن أعمال البناء تس��تمر في مدينة محمد بن راشد آل 
مكتوم – دس��تركت َون كما هو متوقع، حيث ستس��لّم فلل المرحلة األولى في أواسط 

عام 2016.
يذكر أن فلل المرحلة األولى قد بيعت بالكامل، كما بيعت فلل المرحلة الثانية أيضاً 
بأكملها تقريباً. وترّكز الش��ركة اليوم على تس��ليم المنازل بعد أن أنهت بناء أساسات 
90 %م��ن فلل المرحلة األولى. ويتقدم العمل بس��رعة على البن��ى العمودية والبنى 
التحتي��ة بما في ذلك المس��ار الخاص بالع��دو والدراجات الهوائي��ة بطول 8.8 كلم. 
وحالياً، يعمل أكثر من 4 آالف عامل على المش��روع ومن المتوقع أن يصل عددهم 

إلى أكثر من 7 آالف في األشهر القليلة المقبلة.
س��تضم ه��ذه المدينة ثالث��ة أنماط من الفل��ل وهي الطراز العربي والمتوس��طي 

والمعاص��ر م��ع خي��ارات تقس��يم 
واس��عة حيث تضم الفل��ل الُمتاحة 
ف��ي المش��روع أرب��ع إل��ى ثماني 
غرف نوم ليضع معايير جديدة في 
اإلقامة الفاخرة وس��ط المدينة على 
بعد اربع دقائق فقط من برج خليفة 

ودبي مول.

مدينة دبي الرياضية

كش��فت مدينة دبي الرياضية ع��ن حجم التقدم الهائل الذي حققت��ه منذ عام 2004، 
وتجل��ى ذل��ك بوضوح من خ��الل تطوير العديد من المباني التي يت��م العمل عليها في 
الوقت الراهن، وسيشهد العامان المقبالن العديد من اإلنجازات المهمة والتي تتضمن 
استكمال المرحلة النهائية ألعمال بناء الوحدات السكنية والتجارية والمرافق الرياضية 
ضمن هذا المجمع السكني المرموق، الذي يشكل جزء من رؤية الشيخ محمد بن راشد 

آل مكتوم وتركيزه على المجتمعات ذات نمط حياة صحي ومتميز.
تقع مدينة دبي الرياضية على ش��ارع الش��يخ محمد بن زايد، وتش��غل مس��احة 50 
مليون قدم مربع، وهي أول مدينة رياضية متكاملة من هذا النوع، وقد ش��هدت بالفعل 
إنج��از العديد من المش��اريع الضخمة ومنها مش��روع فيكتوري هايت��س، نادي إلس 

ريزيدنس  قناة  للغولف، 
ويس��ت، قن��اة بروميناد 
الرياضي���ة،  والقري����ة 
وتشهد المدينة الرياضية 
بفض��ل  متزاي��داً  نم��واً 
اإلقب����ال الهائ���ل م���ن 
السكان والزوار، إضافة 
المتميزة  إل��ى مرافقه��ا 

بطرازها العالمي.

ف��ازت وحدة ش��ركة “دريك آند س��كل” في س��لطنة 
ُعم��ان بمجموع��ة من العق��ود الرئيس��ية تبل��غ قيمتها 
اإلجمالي��ة 350 ملي��ون درهم ) 912 ملي��ون دوالر(. 
وس��تقوم الش��ركة المختصة باألعمال الهندسية بُعمان، 
بتنفيذ أعمال الهندسة الميكانيكية والكهربائية والصحية 
لمركز ُعمان للمؤتمرات والمعارض في والية السيب، 
إلى جانب فندقين ضمن مش��روع “سرايا بندر جصة” 

بالقرب من مسقط، باإلضافة إلى مرفق للطائرات.
يذكر أن الش��ركة نف��ذت عدداً من المش��روعات في 
سلطنة عمان، أبرزها المتحف الوطني العماني وجامع 

السلطان قابوس الكبير.

“دريك آند سكل” تفوز
بعقود في ُعمان
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السفر الحالل:
م��ن الواضح أن هناك نقصاً في توفير المرافق والخدمات 
السياحية الحالل، حيث أن مفهوم السفر المتوافق مع الشريعة 

يعد تصوراً حديثاً نسبياً.
والخدم��ات الرقمي��ة األكثر ش��يوعاً في ه��ذا المجال هي 
خدمات الحجز عبر اإلنترنت ومنصات التصنيف واالعتماد 
وتطبيقات الهواتف الذكية الخاصة بالسياحة الفاعلة والسهلة 

االستعمال.
م��ن حي��ث البنية، تضم س��وق الس��فر الرقمية ع��دداً من 
المؤسس��ات الصغيرة الناشطة في قطاع السفر الحالل ولكن 
كبرى ش��ركات الس��ياحة والس��فر بدأت تدخل السوق عبر 

الشراكات والتحالفات.

التمويل اإلسالمي:
اإلس��المي  التموي��ل  قط��اع  حق��ق 
تطوراً ملحوظ��اً في العق��ود الماضية 
لكن��ه ال يزال في مراحل النمو األولى. 
ويب��دو ذل��ك جلياً عن��د مقارن��ة حجم 
األص��ول اإلجمالي لكل فرد من جميع 
المص��ارف اإلس��المية على مس��توى 
العالم والذي يبلغ  750 دوالرا أميركياً 
للفرد الواح��د، مقابل البن��وك التقليدية 
في االقتصادات الرئيسية، والتي تصل 
إلى 100 ضعف هذا الرقم أو أكثر، ما 

يشير الى وجود فارق كبير.
ويحت��اج قط��اع التمويل اإلس��المي 
الى مزي��د من الوقت قد يصل الى عقد 
أو عقدي��ن. وثم��ة مجال واس��ع للنمو 
والتطوير، فبعض ال��دول ذات الكثافة 
الس��كانية العالي��ة في منظم��ة المؤتمر 
اإلس��المي وأبرزها تركيا، وباكستان 
وإندونيس��يا، بدأت تبرز كأسواق ذات 

نمو عال للتمويل اإلسالمي.
لك��ن انخف��اض األص��ول وحص��ة 
الف��رد م��ن النات��ج المحل��ي اإلجمالي 
ف��ي هذه البلدان هو ال��ذي يقود الحاجة 

عبد هللا محمد العور

بدأت سوق السفر الرقمية
في قطاع السفر الحالل

تدخل السوق
عبر الشراكات والتحالفات

فرص الخدمات اإلسالمية الرقمية في الشرق األوسط

ركائز أساسية لالقتصاد اإلسالمي الرقمي العالمي
تقري���ر اصدرت���ه كل من  يش���مل 
ش���ركة ديلوي���ت للخدم���ات المهنية 
واالستشارية وشركة نور لالتصاالت 
الش���ريعة  أح���كام  م���ع  المتوافق���ة 
اإلس���المية ومقرها الكويت مع مركز 
دب���ي لتطوي���ر االقتصاد اإلس���المي، 
اإلس���المية  الخدمات  بعنوان: “واقع 
الرقمية: الكشف عن الفرص المتاحة 
في أسواق الشرق األوسط والعالم”، 
مجموعة من البحوث الكمية والنوعية 
التي أجريت على أس���واق إلكترونية 

وتقليدية مختلفة حول العالم.
وفي المناس��بة، قال المدير التنفيذي 
لمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي 
عبد هللا محمد العور: “يشكل االقتصاد 
اإلس��المي الرقم��ي إح��دى الركائ��ز 
األساسية من استراتيجية المركز وهو 

محط اهتمام كل العالم”.
ويق���دم التقري��ر وصف���اً لقط����اع 
الخدم��ات اإلس��المية الرقمي��ة ضمن 
تس����عة مح���اور رئيس����ي�ة تش����كل 
الركائز األساسية لالقتصاد اإلسالمي 

الرقمي العالمي.
الطعام الحالل:

يش��هد الطل��ب على الطع��ام الحالل 
بي��ن  تزاي��داً  والعض��وي  الصح��ي 
المس��لمين وغير المسلمين، وهنا تبرز 
الحاج��ة للمزيد من الش��فافية وإمكانية 
تتبع سلس��لة اإلنتاج والت��ي يتأتى عنها 

فرص عديدة عبر مراحل اإلنتاج.
لذلك ن�����رى أن معظ����م األمثل���ة 
ف��ي ه��ذا المج��ال ه��ي م��ن ال��دول 
فيه��ا عل��ى  الت��ي يصع��ب  الغربي��ة 
الجاليات المس��لمة الحصول على هذه 
المنتجات، ولك��ن ال تزال هناك فجوة 
كبيرة في الش��فافية المتاحة للمس��تهلك 
ف��ي إمكاني��ة تتبع الطع��ام الحالل من 
المصدر األساسي إلى أن يصله وعبر 

مختلف المراحل. 
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تتوفر خدمات رقمية تتعلق بالمؤسسات األكاديمية التقليدية، 
والجامع��ات المتخصص��ة بالتموي��ل اإلس��المي، والجهات 
المانح��ة للش��هادات، باإلضاف��ة ال��ى م��زودي التعليم عبر 

اإلنترنت.
المساجد الذكية:

تق��در “ديلوي��ت” عدد المس��اجد في العال��م بحوالى 3.6 
ماليين مس��جد أي بمعدل مس��جد لكل 500 فرد مسلم. ومع 
معدل نمو س��كاني يبلغ 1.3 % س��نوياً، يتوقع أن يصل عدد 
المس��اجد ف��ي العال��م إل��ى 3.85 مليون مس��جد بحلول عام 

.2019
ويش��هد المستوى العالمي فجوة بين العرض والطلب فيما 
يتعلق بالمس��اجد، حيث أن أعداد المس��اجد تزيد بمعدل يقل 
عن معدل النمو السكاني للمسلمين. وال يزال مفهوم المساجد 
الذكية جديداً نسبياً وفي بداياته، وتعتبر دول الخليج وجنوب 
شرق آسيا رواد هذا المجال مع شبكات مساجد كبيرة وتوفر 

البوابات والبنية التحتية الرقمية المناسبة.
كذل��ك، أبدت االقتص��ادات الغربي��ة اهتمامها بالمس��اجد 
الذكي��ة  )كاالتحاد األوروبي وأميركا الش��مالية على س��بيل 

المثال(.
وتعتمد مثل هذه المب��ادرات حالياً على التمويل الحكومي 
وخاص��ة في الدول التي تعتبر غنية، ويتوقع أن يس��تمر هذا 
التوج��ه ما لم يتم إط��الق مبادرات كبرى لجم��ع التبرعات 
لهذا المجال من القطاع الخاص. وس��وف تس��تمر مبادرات 
المس��اجد الذكية بالظهور ولكن بش��كل متفرق وعلى أساس 

كل حالة على حدة.
اإلعالم اإلسالمي:

في ما يتعلق باإلعالم اإلسالمي، تتفاوت التقديرات، ولكن 
من الواضح أن هناك نمواً كبيراً في هذا المضمار.

فعل��ى س��بيل المثال، ش��هدت ري��ادة األعمال ف��ي مجال 
اإلعالم اإلس��المي ارتفاعاً كبيراً لتلبية الطلب المتزايد على 

المحتوى اإلعالمي اإلسالمي.
وبالرغ��م من وجود نش��اط كبير في ه��ذا المجال ال يزال 

إل��ى الحص��ول على خدم��ات التمويل 
تل��ك  الرقمي��ة، وخاص��ة  اإلس��المية 
الت��ي يمكن أن تفت��ح المج��ال لتمويل 
س��كان الريف على نطاق أوسع )على 
س��بيل المثال، عن طري��ق التمويالت 
الصغي��رة، والتموي��الت المجمع��ة أو 
المشتركة، وخدمات الدفع عبر الهاتف 

المتحرك(.
الفنون والتصاميم اإلسالمية

ال ي��زال س��وق الفن��ون والتصاميم 
اإلسالمية يش��غل حيزاً صغيراً مقارنة 
بس��وق الف��ن العام، حي��ث تقدر حصة 
الفنون اإلسالمية بما يقارب 0.1 % - 

0.2 % من سوق الفن العالمية.
ولك��ن هذا القطاع ش��هد ارتفاعاً في 
المبيع��ات يقدر بم��ا يقرب من  22 % 
س��نوياً منذ الع��ام 2001 محققاً 78.9 
ملي��ون دوالر أميرك��ي على األقل في 

عام 2011.
وينعك��س االهتمام العالم��ي بالفنون 
عل��ى المنص��ات الرقمية بم��ا في ذلك 
مبيع��ات الفنون والتصاميم اإلس��المية 
عبر اإلنترنت. ويتيح النش��اط المتزايد 
عبر اإلنترن��ت المجال لتلبية متطلبات 
الس��وق لخدمات أكثر تخصصاً تتعلق 
بتقييم القط��ع الفنية اإلس��المية وإقامة 
المع��ارض الفني��ة والم��زادات عب��ر 

اإلنترنت.
التعليم األكاديمي

لالقتصاد اإلسالمي:
المتعل��ق  التعلي��م  قط��اع  ي��زال  ال 
باالقتص��اد اإلس��المي متواضعاً على 
الحي��ز الرقم��ي. كم��ا هو الح��ال في 
مضم��ار التعلي��م في ش��كل ع��ام، يتم 
التركيز عل��ى ال��دورات التعليمية في 
التمويل اإلس��المي عبر اإلنترنت لكن 
المنص��ات الرقمي��ة المخصصة لتعليم 
االقتصاد اإلسالمي ال تزال محدودة. 

الخم��س  الس��نوات  م��دى  عل��ى 
التموي��ل  برام��ج  الماضي��ة، ش��هدت 
اإلس��المي عبر اإلنترن��ت رواجاً في 
البرام��ج األكاديمية والمهنية، بس��بب 
نهضة قطاع التمويل اإلس��المي حيث 

اإلع��الم الرقمي اإلس��المي كصناعة 
يتس��م بالتشتت. ال تعمل مواقع التجميع 
عل��ى االس��تفادة من حرك��ة اإلنترنت 
الناش��ئة من العالم اإلس��المي بقدر ما 
تهت��م بالمنص��ات العالمية مث��ل موقع 
يوتي��وب، والذي بدوره يعرض الكثير 
م��ن المحتوى اإلس��المي ال��ذي يلقى 

رواجاً كبيراً.
ويق��ود حرك��ة اس��تهالك المحتوى 
اإلسالمي حالياً الجاليات اإلسالمية في 
الدول الغربية وينش��ط المجمعون أكثر 
في ش��مال أميركا مقارنة ب��دول العالم 
اإلس��المي. ويتم حالياً تطوير عدد من 
المش��اريع ولكن ال يوج��د حالياً موقع 
تجميع يعد رائداً عالمياً في هذا المجال.

المعايير واألنظمة اإلسالمية
م��ن وجهة النظ��ر الرقمي��ة، تعتبر 
المعايير واألنظمة اإلس��المية مجاالً لم 
يتم اس��تغالله بعد ويوجد فيه القليل من 
العاملي��ن. لعل أه��م الحاجات وأكثرها 
بديهي��ة هي الحاجة لمنص��ة إلكترونية 
يمكن استخدامها لتيسير عملية االعتماد 

والمصادقة والتثبت.
وم��ع اللب��س الحاص��ل ف��ي معايير 
التواف��ق م��ع الش��ريعة وع��دم وجود 
معلوم��ات كافي��ة، فم��ن الض��روري 
تطوي��ر دليل عم��ل أو منص��ة اعتماد 
تلب��ي  وعالمي��ة  إقليمي��ة  ومصادق��ة 
احتياجات العاملين في مجال االقتصاد 
اإلس��المي حيث يعتبر عدم وجود مثل 
هذه المنص��ة فجوة هامة يجب التعامل 
معها. وس��وف يس��اهم تأس��يس بوابة 
عالمي��ة للمعلوم��ات ح��ول المعايي��ر 
اإلس��المية ووضع آلية للحصول على 
التقارير والرد على االستفس��ارات من 
المس��تهلكين في دعم تطبيق وس��المة 

المعايير المتوافقة مع الشريعة.
ويت��م التركي��ز حالي��اً عل��ى تطبيق 
التكنولوجيا التي تضمن اعتماد تقنيات 
الحالل لحف��ظ الطعام وتعبئته وتغليفه، 
بينما يقتصر استخدام التكنولوجيا على 
للغاية.تتبع مس��ار الحالل على نطاق محدود 

التركيز على تطبيق التكنولوجيا
التي تضمن اعتماد تقنيات الحالل

لحفظ الطعام وتعبئته وتغليفه
بينما يقتصر استخدام التكنولوجيا

على نطاق محدود للغاية
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التاريخ الحديث محصوراً بمجموعٍة صغيرة.
وأشارت دراسة أصحاب المليارات إلى أن 917 مليارديراً 
عصامي��اً نجحوا في تكوين ثروٍة تفوق قيمتها 3.6 تريليونات 
دوالر أميرك��ي ح��ول العال��م. وبدأت رحلة العدي��د منهم في 
مرحل��ة الش��باب، حيث أطل��ق 23 % منهم أول مش��اريعهم 
الناجحة قبل بلوغهم س��ن 30 عاماً، فيما قام 68 % بذلك قبل 
بلوغهم س��ن ال�40 عاماً. وفي الوالي��ات المتحدة األميركية، 
على س��بيل المثال، كان قطاع الخدمات المالية العامل األكبر 
ف��ي تكوين ث��روات أصحاب الملي��ارات العصاميين 30 %. 
وبلغ متوسط ثروة كل ملياردير في القطاع 4.5 مليار دوالر.

من جهة ثاني��ة، كّون أصحاب الملي��ارات العصاميين من 
أوروب��ا 49.5 % وآس��يا 20 % ثرواتهم اعتماداً على قطاع 
المنتجات االستهالكية خالل العقدين الماضيين. ومع متوسط 
ثروة قدرها 5.7 ملي��ار دوالر أميركي، يعتبر رواد األعمال 
األوروبيين أكثر ثراء من نظرائهم في آسيا )3.2 مليار دوالر( 
حتى اآلن. ومع ذلك، فإن عدد أصحاب المليارات العصاميين 
في آس��يا فريد من نوعه ألن تكوين الثروة في المنطقة تم في 

مرحلة حديثة جداً بالمقارنة مع بقية أنحاء العالم.
ويعتبر أصحاب المليارات اآلس��يويين عموماً أصغر س��ناً 
من نظرائهم في العالم، حيث يبلغ متوسط أعمارهم 57 عاماً، 
وهو أصغر ب�10 سنوات من أصحاب المليارات في الواليات 
المتحدة األميركية وأوروبا. وباإلضافة إلى ذلك، فقد نشأ قسم 
كبي��ر منهم في الفق��ر 25 % بالمقارنة مع 8 % في الواليات 
المتح��دة األميركية و6 % في أوروبا. وبنتيجة هذه العوامل، 

يتوقع كل من “يو ب��ي إس” و“برايس 
ووتره��اوس كوب��رز” أن تكون آس��يا 
المركز الجديد لبروز أصحاب ملياراٍت 

جدداً  في المستقبل.
حماية الثروة

تتخطى أعمار أكثر من ثلثي أصحاب 
الملي��ارات في العالم عتبة ال� 60 عاماً، 
ولديه��م أكثر من طفل واحد، مما يجعل 
مفاهي��م الحف��اظ عل��ى الث��روة ونقلها 
وتوريثها مس��ائل ف��ي غاي��ة األهمية. 
وتنخف��ض الث��روة عل��ى م��ر الزمن، 
وخاصة في ظل تزايد أعداد األفراد في 
العائالت. ومع تقدمهم في السن، يواجه 
أصحاب الملي��ارات صعوبة في اتخاذ 
القرار الصعب حول م��ا يتوجب القيام 
به حيال الشركات التي كّونت ثرواتهم: 
هل يحتفظون بها أو يقومون ببيعها كلها 

أو أقساماً منها؟
وخلص��ت الدراس��ة إل��ى أن معظم 
أصح��اب الملي��ارات العصاميي��ن في 
أمي��ركا وأوروب��ا اخت��اروا االحتف��اظ 
بشركاتهم وتعزيز ثرواتهم 60 %، فيما 
أع��رب الثلث 30 % عن ميلهم إلى بيع 
أقسام من الشركات عبر االكتتاب العام 

أو البيع؛ وفضل 10 % بيع كل شيء.
التركات واألعمال الخيرية

ي��زداد اهتم��ام أصح��اب المليارات 
الي��وم باألعم��ال الخيري��ة، ويقدم��ون 
دعمه��م للتعلي��م، وخدم��ات الرعاي��ة 
الصحية، والقضايا اإلنس��انية في شتى 
أنحاء العالم. وعل��ى وجه الخصوص، 
يمي��ل هؤالء األش��خاص إل��ى التركيز 
على الجهود التي تعطي نتائج ملموسة 
وقابلة للقياس، حيث يطلعون على عدد 
األش��خاص الذي��ن تأث��روا بعطاءاتهم 
الس��خية، ويتلمسون تحس��ن الظروف 
الصحية أو المعيشية، أو يقدمون التمويل 
قروض متناهية الصغر.الالزم للعديد من المسائل المختلفة عبر 

آسيا ستكون مركزاً جديداً لبروز أثرياء جدد في المستقبل

أصحاب المليارات مهندسون بارعون بثرواٍت كبيرة
إس”  ب��ي  “ي��و  مص��رف  أطل��ق 
السويسري وشركة برايس ووترهاوس 
خاص��ة  مش��تركة  دراس��ة  كوب��رز 
 2015 لع��ام  الملي��ارات  بأصح��اب 
الملي��ارات:  “أصح��اب  بعن��وان: 
مهندس��ون بارعون ذوي ثرواٍت كبيرة 
وت��ركاٍت دائمة”، س��لّط فيه��ا الضوء 
على الفروق الكامنة بين تكوين ثروات 
أصحاب المليارات، وأس��اليب حمايتها 
والممارس��ات الخيرية التي اتبعوها في 
كل م��ن الوالي��ات المتح��دة األميركية 

وأوروبا وآسيا.
شارك في الدراس��ة التحليلية 1300 
ملياردي��راً جمعت بياناته��م على مدى 
الس��نوات ال�19 الماضي��ة )بين عامي 
1995 - 2014( ف��ي 14 م��ن أكب��ر 
أسواق أصحاب المليارات، والتي تمثل 
75 % م��ن ثروات أصحاب المليارات 
ح��ول العالم. باإلضافة إلى ذلك، أجرى 
مص��رف يو ب��ي إس وش��ركة برايس 
ووتره��اوس كوبرز مقابالت مباش��رة 
وجهاً لوجه مع أكثر من 30 مليارديراً.

تكوين الثروة
لطالم��ا كان تكوي��ن الث��روات ف��ي 
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إلى مكانة تومس��ون رويت��رز الرائدة كمزود 
للمعلومات الذكية، لقد أنشأنا هذا الموقع الجديد 
ليك��ون األكثر دقة ومص��دراً موثوقاً إلعطاء 
تفاصيل مهمة وبلورة الرؤية ألي شخص لديه 

اهتمام في عالم االبتكار.
النتائج الرئيس���ية لدراس���ة حالة االبتكار 

2015 تشمل:
- تباط��ؤ نمو نش��اط االبتكار على أس��اس 
س��نوي: إجماالً، شهدت براءات االختراع في 
جمي��ع أنحاء العالم زي��ادة بالحجم بلغت 3 % 
فقط خالل العام الماضي، وهو أبطأ معدل نمو 
في حجم براءات االخت��راع منذ نهاية الركود 

العالم��ي في ع��ام 2009. وانخف��ض إجمالي 
عدد األبح��اث العلمية الجديدة بنس��بة 34 % 
خالل الفترة نفس��ها. وس��جلت صناعة أش��باه 
الموص��الت أكبر انخفاض في ع��دد براءات 

االختراع والبحوث العلمية.
- عدد براءات االختراع يصل إلى مس��توى 
جدي��د: عل��ى الرغم م��ن تباطؤ مع��دل النمو 
على أساس س��نوي، فإن إجمالي عدد براءات 
االختراع ف��ي جميع أنحاء العالم س��جل رقماً 
قياس��ياً، مع أكثر من 2.1 مليون اختراع فريد 

من نوعه تم نشره خالل العام الماضي.
- أم��ا القطاع��ات التي س��جلت أكب��ر نمو 
ف��ي حج��م ب��راءات االخت��راع فه��ي: الغذاء 
والمش��روبات والتبغ 21 %، المستحضرات 
الصيدالني��ة 12 %، مس��تحضرات التجميل 
والرفاهية 8 %، والتكنولوجيا الحيوية 7 %.

“االبت��كار  تتبن��ى  األعم��ال  قطاع��ات   -
المفتوح”: تقريباً كل القطاعات التي خضعت 
للتحليل، كان لديها توجه واضح نحو “االبتكار 
المفتوح”، حيث تدخل الشركات في شراكات 
مع المؤسس��ات األكاديمي��ة والباحثين األفراد 
وغيره��ا من الش��ركات )في بع��ض الحاالت 
قد تش��مل الشراكات المنافس��ين(. فعلى سبيل 
المث��ال، انتقل��ت “سامس��ونغ”، إل��ى إقام��ة 
ش��راكات قوية مع مؤسسات أكاديمية لتطوير 
تقنيات أشباه الموصالت، حيث قامت بتسجيٍل 
129.1 م��ن كل 10 آالف طلب براءة اختراع 
في هذا المجال باالشتراك مع إحدى المؤسسات 

األكاديمية.
- خطوط الصناع��ة التقليدية غير واضحة: 
مدفوع��ة إل��ى ح��د كبير م��ن تنام��ي إنترنت 
األش��ياء، اس��تمر عدم وض��وح الرؤية حول 
الح��دود التقليدي��ة بين الصناع��ات ومجاالت 
تخصص الشركات. العش��رات من الشركات 
الت��ي ش��ملتها الدراس��ة، مث��ل “أب��ل”، “دو 
بون��ت”، “جن��رال الكتري��ك”، “آي بي إم”، 
و“سامسونغ”، برزت ضمن قائمة أكبر مالك 
مجاالت عملها األساسية.ب��راءات اخت��راع في قطاع��ات عديدة خارج 

شهدت براءات االختراع
في جميع أنحاء العالم

زيادة بالحجم
بلغت %3 فقط

خالل العام الماضي

توجهات االبتكار العالمي في االعمال التجارية

اتجاهات تؤثر في مستقبل االقتصاد العالمي
أطلقت تومس��ون رويت�رز للملكي�ة الفكرية 
وقط��اع األعم��ال العلم��ي، الم��زود العالمي 
للمعلومات الذكي�ة للش����ركات والمحترفي�ن، 
موقع��اً إلكتروني������اً ع��ن حال���ة االبت��كار: 
 .http://stateofinnovation.com
وس��يكون هذا الموق��ع بمثابة وجه��ة عالمية 
االبت��كار  باتجاه��ات  المتعلق��ة  للمعلوم��ات 
وال��رؤى الخاصة بالقطاع م��ع التركيز على 
دورة حياة االبتكار وعرض العملية التكرارية 

لالكتشافات، وحماية األفكار وتسويقها.
وقال رئيس تومسون رويترز للملكية الفكرية 
وقط��اع األعمال العلمي باس��ل مفتاح: ان هذا 
االبتكار يقع في صميم االقتصاد العالمي وهو 
شريان الحياة بالنسبة لقطاع األعمال التجارية، 
لكن هناك صعوبة في قياسه. ومن خالل تقسيم 
االبتكار إلى مكوناته األساسية - البحث العلمي 
الذي يؤدي إلى االكتش��اف األول��ي وبراءات 
االختراع التي تحمي وتسوق األفكار الجديدة - 
يمكننا أن نبدأ في تحديد االتجاهات الهامة التي 

تؤثر على مستقبل االقتصاد العالمي.
وجهة محورية لعالم االبتكار

الموقع هو الوجهة المحورية الجديدة للرؤى 
الموثوقة في عالم االبتكار، بما في ذلك القائمة 
الس��نوية ألفضل 100 مبتك��ر عالمي وقائمة 
المرش��حين لجوائز نوبل. ويب��رز إطالق هذا 
الموقع نتائج أخر عمل بحثي: أبواب المستقبل 
مفتوحة: حال��ة االبت��كار 2015، وهو تحليل 
ل��أدب العلمي على مس��توى العال��م وبيانات 
ب��راءات االختراع ف��ي 12 مجال تكنولوجي. 
وقد أظهر البح��ث أنه على الرغم من وصول 
إجمالي األنش��طة المتعلقة ببراءات االختراع 
إل��ى مس��توى قياس��ي، ف��إن النم��و الس��نوي 
ف��ي االختراع��ات الجديدة تباطأ بش��كل كبير 
وانخفض إنتاج األدب العلمي في كل المجاالت 

تقريباً.
وقال الرئيس التنفيذي للتسويق في تومسون 
رويت��رز للملكي��ة الفكري��ة وقط��اع األعمال 
العلم��ي إليز في��ن: موقع حال��ة االبتكار يوفر 
رؤي��ة فريدة ح��ول قطاع االبتكارات اس��تناداً 
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بريطانيا: أزياء رياضية للمحجبات
أطلقت سلسلة متاجر األلبسة 
وه��ي  فري��زر،  أوف  ه��اوس 
متاجر بريطانية فاخرة مجموعة 
صي��ف 2015، والت��ي تض��م 
أزياء تناسب المرأة المسلمة من 

حجاب وألبسة سباحة.
لالستفادة  الش��ركة  وتس��عى 
من نمو سوق االزياء المتوافقة 
مع الش��ريعة اإلسالمية، والذي 
م��ن المتوق��ع أن يص��ل إل��ى 
بحل��ول  دوالر  ملي��ار   484
2019، بع��د أن س��جل حج��م 
إنفاق المس��لمين على األزياء، 

أكث��ر من 230 مليار دوالر أميركي العام الماضي بحس��ب موقع 
“بيزنس إنسايدار”، حيث تنبهت بيوتات الموضة العالمية لفرص 
التي يقدمها س��وق األزياء اإلس��المية، بالتزامن مع توقع نمو عدد 
المس��لمين إلى حوالي 3 مليارات نس��مة بحلول 2050، بحس��ب 

مركز “بيو” لألبحاث.

حذاء HYPERVENOMX“فيرتو” تحتفل بالسيدات
احتفاالً بالموضة الربيعية للس��يدات من حول العالم، تقدم عالمة 
فيرت��و، العاملة في عال��م الهوات��ف المتحركة المصنوع��ة يدوياً، 
مجموعة هواتف آستر الذكية المصنوعة في إنكلترا بحرفية مطلقة. 
 ster Quiltو Aster Stingray وتتضمن التصاميم األنيقة هاتفي
اللذي��ن سيس��تحوذان بالتأكي��د على إعج��اب الس��يدات األنيقات إذ 
يتوافران بألوان مرحة ومستوحاة من أحدث اتجاهات الموضة التي 

شهدتها منصات عروض األزياء العالمية.
تمت صناعة كل هاتف بحرفية عالية، وتم صقلها إلضفاء مظهر 

المع متألق، وقد ُرصعت في الجهة الخلفية بحبة لؤلؤ بارزة.

ابتك��رت Nike حلّة جديدة من حذاء هايبر فينوم 2 أللعاب كرة 
القدم  المصّغرة تحت اسم هايبر فينوم”. وقد ُصّمم الحذاء لالعبي 

الهجوم الذين يتحلّون بمهارة خداع الالعبين اآلخرين بالفطرة.
وابتُكر ه��ذا الح��ذاء ليتالءم مع القدم وليمنح الالع�ب رش���اقة 
 Nike  عالية تجعل��ه خطراً داهماً على الدفاع. واس�تُخدمت خي�وط
flywire في القسم األعلى من الحذاء، وحرص المصممون على 
زي��ادة األخادي��د والحزوز ف��ي المناطق التي تالم��س الكرة لمنح 

الالعب إحساساً أفضل بالطابة.
وُدمج��ت خيوط Flywire أيضاً في ش��بك عل��وي مرن يتميّز 

بمستويات متفاوتة من الكثافة.

موعد مع التمّيز للمطبخ اإليطالي

كش��ف Harry’s Bar، المطع��م االيطال��ي الراقي في وس��ط 
بي��روت، ع��ن قائمة الطعام الحديث��ة لديه، وقّدم الش��يف التنفيذي 
الجدي��د لدي��ه، أوراتزيو غنتش��ي. وأصبح اآلن باس��تطاعة زوار 
المطع��م خ��وض تجربة المطب��خ اإليطالي الحقيق��ي مع مجموعة 
غنيّة من المقبالت الرائعة والس��لطات وأطباق الباستا والصحون 

الرئيسية والحلويات اللذيذة.
قام بتصميم القائمة الجديدة الش��يف ألبريكو بيناتي، الحائز على 
نجمة ميش��الن، والذي يس��اعده بالتنفيذ الشيف أوراتزيو غنتشي، 

صاحب الخبرة الواسعة في صناعة المأكوالت االيطالية.
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DiaMaster ساعات البالزما
يتميز النموذجان الجديدان من س��اعات 
بهيكليتهم��ا  DiaMaster األوتوماتيكي��ة 
المصنوعة م��ن س��يراميك البالزما عالي 
التقنية، والتي يس��لط عليه��ا الضوء ايضاً 
الحزام��ان الجلدي��ان المتوف��ران باللونين 
البيج والبني. تتوفر هاتان الساعتان، بإطار 

مقاس 33 ملم للنساء و41 ملم للرجال.
تتمي��ز الس��اعة بالمين��اء المصنوع من 
عرق اللؤلؤ والمؤش��رات الت��ي تضم 12 
ماس��ة، وأيض��اً بخف��ة ال��وزن والصالبة 

ومقاومة الخدوش وتعدد األوجه لتناسب النساء العصريات.

إصدار أكسكاليبور
قام��ت روجيه دوبوي 
دار الساعات السويسرية، 
بإحي��اء أس��طورة الملك 
آرث��ر وفرس��ان الطاولة 
المس��تديرة في األذهان، 
لتق��دم من خ��الل إصدار 
الخ��اص،  أكس��كاليبور 

الدقة المتناهية والتصميم األنيق، عبر تجسيد الفرسان، وهي تتوفر 
بعدد محدود على مس��توى المنطقة والعال��م. وقد نجحت من خالل 
س��اعات العمل والمهارة اليدوي��ة بتقديم تحفة فنية تضيف إلى عالم 
الوقت الثمين لتتواصل أسطورة الشجاعة والنبل على مر األجيال.

Slim d’Hermès
تُق��ّدم دار هيرمي��س مجموع��ة الس��اعات 
الجديدة لها والت��ي ُولدت عن طريق التطبيق 
 Slim الفريد من نوعه ألس��لوب النقاء الفني
d’Hermès. ويه��دف ه��ذا التصمي��م إل��ى 
تحقيق نتائج أساس��ية في الخطوط التي تتميّز 
برصانته�ا األس�اس���ية المعبّر عنها في الّرقة 

الموجودة على غطاء الساعة. 
تق��ود حركة كوارتز نماذج ذات القطر 32 
مل��م و25 ملم. في حين األلوان الجديدة تثري 

مجموع��ة أحزمة التمس��اح. كما تظهر لنا س��اعات بنموذج الذهب 
الوردي أو الفوالذي ومع أو من دون ألماس.

Cape Cod Zebra Pegasus ّساعة
Cape Cod Zebra Peg�  عقارب ساعة
asus التي تمثل المواجهة بين الفنين القديمين 
والمتطلبين جداً )النق��وش وطالء غراند فيو( 
وهذين الفني��ن ُمعبّر عنهما من خالل الرس��م 
المصغر للحمار الوحش��ي والصناعة المميزة 
لألجنح��ة يُعتبر واحد م��ن اإلبداعات األربعة 
اللطيفة. إن كل مظهر من مظاهر هذه الّساعة 
ذات أل��وان تمثّ��ل الفك��رة الّرئيس��ية لوش��اح 

هيرمي��س . إن كل ه��ذه األمور تبدأ بصفيحة م��ن الّذهب عيار 22 
قيراط، ذو ثالث طبقات، ليشّكل األساس للحمار الوحشي وأجنحته، 

ليبدأ العمل الخيالي في الرسم.

Quickster Baku ساعة تيسو
تم إصدار س��اعة تيس��و من 
 Quickster Baku ط��راز 
ذات اإلصدار الخاص باستخدام 
أل��وان ش��عار دورة األلع��اب 
األوروبية على سوارها، وذلك 
احتف��االً بهذه المناس��بة، األمر 
الذي ال يحي��ي فقط هذا الحدث 
الهام إنما أيضاً يجس��د األجواء 

المريحة والسلس��ة بفضل جمالية القماش المقلم. أما الذين يفضلون 
الجمالية الخفية، فإمكانهم الحصول على نموذج بسوار أسود أنيق، 

األمر الذي يتيح لتقنية الساعة إبراز نفسها.

“بروماستر إيكو درايف ريسنج”
الياباني��ة  س��يتيزن  ش��ركة  أعلن��ت 
للس��اعات ع��ن إط��الق “كرونوغراف 
إيك��و دراي��ف ريس��نج” التابع��ة لخ��ط 
“بروماس��تر الند”، التي تتميز بتصميم 
أنيق وكفاءة عالية تتناسب مع احتياجات 
الرجل المحب للساعات األنيقة.  يقدم هذا 
البيانين الرقمي  الكرونوغراف الجدي��د 
والتناظ��ري، ال��ذي يس��هل م��ن قراءة 

التوقيت، فيما يقدم البي��ان الرقمي عددا من الوظائف المتقدمة. أهم 
وظائف هذه الساعة هو قدرتها على قياس حتى 1/1.000 من الثانية 

)تظهر رقميا(، وهي وحدة قياس هامة في سباقات السيارات.
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لوحة روثكو تباع بـ82 مليون دوالر
للفنان  لوح��ة  بيعت 
الروسي مارك روثكو 
ملي��ون   81.9 مقاب��ل 
دوالر ف��ي مزاد نظمه 
كريستيز  مزادات  دار 
ال��ذي حق��ق مبيع��ات 
بلغت اجم��اال 658.5 

مليون دوالر أميركي، مسجالً ارقاماً قياسية ألعمال عدة فنانين.
وتجاوز ثمن لوحة روثكو )رقم عش��رة( تقديرات ما قبل المزاد 
والت��ي كان��ت 45 مليون دوالر. وتم بي��ع 88 % من االعمال التي 
عرضت في المزاد الذي خصص لفن ما بعد الحرب والفن المعاصر.

مجموعة ريتو كومار لصيف 2015
أطلقت ريتو كومار مجموعة 
مبتكراته��ا لصي��ف 2015  في 
دبي، وهي تلبي متطلبات سيدات 
اليوم العصريات وتشمل مالبس 

متنوعة مختلفة للنهار والمساء.
مالب��س  المجموع��ة  تق��دم 
مصممة بش��كل تقليدي وبحرفية 
عالي��ة تمن��ح األناق��ة للش��ابات 
العصري��ات الالت��ي تبحثن عن 
تصميم��ات مريح��ة وأنيق��ة في 

الوقت نفسه مع لمسة حداثة.

مريم الدرويش تعرض مجموعتها
اس����ت�ض�اف 
فندق وريزيدنس 
دبلي����و الدوح�ة 
مجموع�ة أزي�اء 
مريم الدروي�ش، 
الفائ�زة بجائ��زة 

VCUQ&W لألزي��اء، في صالة )ذا ليفين��ج روم(. وكجزٍء من 
الت��زام الفندق بدعم المواهب المحلية الناش��ئة في مجاالت الفنون، 
واألزي��اء والموس��يقى، تقدم مريم الدروي��ش، المتخرجة حديثاً من 
 Details جامعة فيرجينيا كومنويلث في قطر، مجموعتها الرئيسية

إلى جانب مجموعتها األولى الخاصة بالمالبس الرمضانية.

“بيج كراون بروبايلوت جي إم تي”
ط����رح������ت 
“أوري������س”، 
دار الس����اع���ات 
لس���ويس����ري�ة  ا
الفاخرة المستقلة، 
أح��دث س��اعاتها 
المتخ�ص�ص�����ة 
كرون�وغ����راف 

“بي��ج كراون بروبايل��وت جي إم تي” التي تجس��د روح الطيران، 
وه��ي عبارة عن س��اعة عصرية لمقصورة الطائ��رة تتمتع بمزايا 

طيران رائعة. وتجمع الميناء السوداء المتقنة بين الوظيفة والدقة.

ساعة Pathos الجديدة باللون الوردي
أضاف��ت عالمة كارل اف بوش��يرر 
ساعة جديدة لمجموعة Pathos الشهيرة 
مصنوع��ة من الذهب الوردي عيار 18 
قيراط على شكل الهالة. وتعكس التصاميم 
النس��ائية العراقة في المهن��ة والحرفية 
المطلق��ة والعناي��ة بالتفاصي��ل في هذه 
الس��اعة من خالل التالعب بانعكاسات 
الض��وء الناجمة ع��ن المجوهرات التي 

كان يستخدمها مصمم الساعات منذ بداية حياته المهنية.
وتأتي هذه الساعة بنسختين: النسخة األولى تتميز بتصميم مموج 

واألخرى بتصميم زخرفة على شكل خطوط متداخلة.

ايدي ريدماين ينضم لعالمة أوميغا
انض��م الفن��ان العالم��ي ايدي 
ريدماي��ن لعال��م أوميغ��ا ليصبح 
سفيراً للعالمة حول العالم. وقد تم 
اختياره لمهاراته وأسلوبه المميز 
ف��ي التمثيل. وق��ال ريدماين: أنا 
أرتدي أوميغا منذ سنوات عديدة 
ولهذا فإنن��ي متحمس جداً كوني 
أصبحت سفيراً رس��مياً للعالمة 
ح��ول العالم، خاص��ة ان أوميغا 
ه��ي العالمة الوحيدة الموثقة من 

قِبل وكالة ناسا الفضائية والضابط الرسمي لأللعاب األولمبية.
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الشوكوال لتحسين صحة القلب“الشيشة” تتلف األوعية الدموية

بيّنت دراس��ة  أجراها قسم أمراض القلب في مستشفى أوتيل ديو 
دو فرانس بالتعاون م��ع الجمعية اللبنانية ألمراض القلب بدعم من 
ش��ركة نوفارتس، أن تدخين النرجيلة )الشيش��ة( يؤدي الى ارتفاع  
ضغ��ط الدم ومعدل ضرب��ات القلب بمعدل 3 مم. م��ن  الزئبق و6 

نبضة/دقيقة تباعا.
وق��ال رئيس قس��م أم��راض القل��ب في أوتي��ل دي��و دو فرانس 
البروفس��ور ربي��ع عازار: إن مج��ّرد زيادة طفيفة ف��ي ضغط الدم 
قد ت��ؤدي إلى تلف األوعية الدموية القلبي��ة والدماغية، مضيفاً: ان 
تدخين الشيشة ينّشط الجهاز األدرينالي الذي يمكن أن يزيد من خطر 

حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

ت  ظه�����ر أ
دراس�ة أجراها 
ب��اح��ث������ون 
بريطان�ي����ون 
أن ت��ن�������اول 
لش�����وك��وال  ا
ي�ك�����ون  ق���د 
“م�رت�ب�ط����اً” 

بتقلي��ص مخاط��ر اإلصابة باألم��راض القلبية الوعائي��ة، لكنها لم 
تقدم أي دليل على وجود رابط مباش��ر بين الكاكاو وصحة األوعية 

الدموية.
وفي هذه الدراسة، التي نشرت في  مجلة “هارت”  المتخصصة، 
عكف الباحثون على تحليل الروابط بين استهالك الشوكوال والصحة 
القلبية الوعائية لمجموعة من 25 ألف رجل وامرأة وتابعوا حاالتهم 

على مدى 10 سنوات في المعدل.
وأش��ار الباحثون إلى أن اس��تهالك كميات كبيرة من الش��وكوال 
ق��د تصل إلى 100 غ��رام يوميا يؤدي إلى تراج��ع خطر اإلصابة 

بأمراض في الشرايين التاجية أو بسكتات دماغية.

الطماطم تقي الجلد من الشيخوخة
بيّن��ت دراس��ة 
علم��اء  أجراه��ا 
لندن  جامع��ة  في 
ان ال�ط�م�اط�����م 
يمكن  )البن�دورة( 
ان تس����اعد ف��ي 
تأخ�ي��ر عمل�ي���ة 
ش��يخوخة الجل��د 

وانكماشه، حيث تبين ان المواد الموجودة في الطماطم تحمي الجلد 
من األشعة فوق البنفسجية.

إضافة لهذا، تعتبر مادة “الكوبين –  lakopin” الموجودة بنسبة 
عالي��ة في الطماطم احدى أق��وى المواد المضادة لش��يخوخة الجلد 

وتكوين التجاعيد.
وتابع العلماء حالة جلد النس��اء المشتركات في التجارب، وقاموا 
بتقس��يمهن إلى مجموعتين. المجموعة األولى كانت تتغذى كما في 
الحاالت االعتيادية. والمجموعة الثانية كانت تتناول الطماطم يوميا. 
وقد بينّت النتائج ان جلد النساء في المجموعة الثانية اصبح أقل تأثرا 

باألشعة فوق البنفسجية.

تقنيات مالعب “األلعاب األوروبية”
ل  ق����������ا
خ��ب�������راء: 
إن التقني���ات 
المس���تخدمة 
لبناء الملع��ب 
ئي�س���ي  ل�ر ا
ل����������دورة 
األل��ع������اب 

األوروبية 2015 يمكنها أن تضمن االنتهاء من المشاريع الرياضية 
القادمة في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت المحدد وحس��ب 
الموازنات المرصودة لها. ويرى مختصون أن ملعب باكو الوطني 
األولمبي يش��ّكل مثاالً س��اطعاً على المنافع التي يمكن جنيُها جّراء 
اللجوء إلى ما يُعرف بتقنيات “نمذجة معلومات المباني”، مشيرين 
إلى جودة التصميم العالية وسرعة العمل اللتين تحققهما هذه التقنيات 

عند جميع مستويات المشروع.
واس��تضاف الملعب الوطن��ي في العاصمة األذري��ة باكو افتتاح 
بطولة األلع��اب األوروبية في دورتها األول��ى، وهو ملعب حديث 

الطراز تبلغ سعته 68 ألف مقعد، وله سقف قابل للطي.
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البوتوكس يدخل الدماغ ويعالج أمراضالسوائل القليلة تضر بصحة األطفال
بع���دم����ا 
م�رض  كان 
حصى الكلى 
حك��را عل�ى 
األش���خاص 
متوس��ط  في 
عمرهم، ب�دأ 
مؤخ�را يهدد 
األطف�����ال، 

فبحس��ب خبراء من مستش��فى فيالدلفيا األميركية لألطفال، تزيد 
نس��بة اإلصابات بحصى الكلى بين األطفال بنس��بة 6  س��نويا.

وأصابع االتهام تشير إلى أسلوب الحياة والحميات السائدة بين 
األطف��ال، حي��ث 85 % من األطفال ال يش��ربون كمية كافية من 

الم��اء،  كم��ا  أنه��م  يتناول��ون  كمي��ات  كبي��رة  م��ن  المل��ح.
والحظ الباحثون رابطا بين ارتفاع السمنة بين األطفال وزيادة 

ح��االت  اإلصاب��ة  بحص��ى  الكل��ى.
ويالح��ظ عند إصابة األطف��ال بحصى الكلى وج��ع بطن غير 

مأل��وف  وق��يء  وغثي��ان  ووج��ود  دم  ف��ي  الب��ول.

دراس��ة  أثبتت 
ق��ام  أوس���ترالية 
به����ا ب�اح�ث���ون 
م���ن جام�ع������ة 
  Queensland
أن ل�م������������ادة 
البوتوك����س التي 
يستخدمها جراحو 
التجمي��ل للقضاء 

على التجاعيد، مسارا تس��لكه عند الدخول إلى البشرة، وذلك عبر 
األعصاب لتصل إلى الدماغ وإلى الحبل الشوكي للمريض.

وللتوص��ل إل��ى هذه النتيجة، لج��أ الباحثون إل��ى تقنية المجهر 
المتقدم��ة، من أج��ل التدقيق في حركة جزيئات الس��م في الجهاز 
العصب��ي المركزي. وق��د تبيّن لهم، أنه من المس��تحيل معرفة ما 
إذا كان له��ذه الظاه��رة مخاطرة كبيرة عل��ى الصحة، كما أنهم لم 

يثبتوا سالمة السم.
والمفاج��ئ ف��ي األم��ر، أن الباحثي��ن يعتقدون أنه م��ن الممكن 

استخدام البوتوكس لمعالجة الحمى الصفراء وداء الكلب.

الزعفران يساعد في تحسين المزاجشاي البابونج إلطالة العمر
دراسة  كش��فت 
ش��اي  ش��رب  أن 
البابون��ج قد يكون 
مرتبط��اً بتراج��ع 
خطر وفاة النس��اء 
األميركي��ات م��ن 
أص��ل مكس���يكي 
وعيش��هن عم��راً 
طويالً. وأوضحت 
الدراس������ة الت��ي 

مولتها معاهد الصحة الوطنية األميركية، ان ش��رب شاي البابونج 
خفض خطر وفاة النساء األميركيات من أصل مكسيكي ب�28 %.

ولفت الباحث��ون إلى انهم لم يثبتوا فعالية البابونج في إطالة عمر 
الرجال، لكن هذا ال يعني انه ال يفيدهم.

كم��ا يس��تمر الباحثون في إجراء الدراس��ات للتوصل إلى مزيد 
من التفاصيل، علّهم يتمكنون من معرفة سبب إطالة البابونج عمر 
أولئك النس��اء بش��كل خاص، وتحديد إن كان يش��مل النساء بشكل 

عام أو ال.

ي�عت�ب��ر 
الزعف�ران 
أغلى  م��ن 
أن�������واع 
ال�ت�واب���ل 
في العال�م، 
ي�رج���ع  و
ذل��ك إل��ى 
أوراق  أن 

ه��ذه النبتة النادرة، متعددة الفوائد. فبجانب طعمه اللذيذ، يس��تخدم 
الزعف��ران منذ القدم ف��ي عالم التجميل، إذ يقال إن كليوباترا كانت 
تستخدم مسحوق الزعفران في التجميل كما يستخدمه الفنانون في 

التلوين.
وال تقتص��ر فوائ��د الزعف��ران عل��ى تحس��ين وظائف الجس��م 
العضوية فحس��ب، بل إنه يؤثر على الحال��ة المزاجية إذ أظهرت 
دراسة أجريت في جامعة إيرانية أن تناول 20 قطرة من الزعفران 
السائل ثالث مرات يوميا مع القليل من الماء يعالج حاالت االكتئاب 

البسيطة والمتوسطة ويساعد في تحسين الحالة المزاجية.
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حجب “مكالمات واتس آب”

أول مختبر لتقنيات إنترنت األشياء

حجب��ت ش��ركة “وات��س آب” خدم��ة المكالم��ات المجانية عن 
مستخدمي تطبيقها عبر الهواتف الذكية في السعودية، وذلك استنادا 

لتعليمات هيئة االتصاالت وتقنية المعلومات في المملكة.
وت��م حجب خدمة “الواتس آب” فعلياً في 15 آذار/مارس 2015 
في بعض البلدان العربية، وقدمت الش��ركة عبر موقعها الرس��مي 
اعتذاره��ا عن إيقاف خدم��ة المكالمات الصوتية ف��ي بعض الدول 
نظ��راً للقوانين واألحكام المعتمدة محلي��اً. وأوضحت أن الخدمة لن 
تتوفر في هذه الدول ولن يتمكن مس��تخدمي التطبيق فيها من إجراء 

المكالمات الصوتية أو حتى تلقيها.

اطل�ق���ت ش�����رك�ة Dell أول 
مختبر لتقنيات إنترنت األشياء في 
أوروب��ا، وذلك ف��ي مدينة ليمريك 
بأيرلندا، وس��يصبح المختبر إحدى 
قواعد قسم تقنيات إنترنت األشياء 
الجديد، الذي يرك��ز عملياته على 
الجمع ما بين حلول تقنيات إنترنت 
األشياء المتكاملة التي تغطي كافة 
أن��واع التجهي��زات والبرمجي��ات 

والخدمات.
كم��ا أصدرت Dell أول منتج لقس��م تقنيات إنترنت األش��ياء، 
وهي عبارة عن أجهزة جيت واي مصممة لمس��اعدة العمالء على 
االنط��الق بعملية تطوير حلولهم، والب��دء بجني القيمة من تقنيات 

إنترنت األشياء مباشرةً.
وتعد هذه األجهزة قوية بما فيه الكفاية لتلبي متطلبات المشاريع 
الدقيق��ة الحالي��ة، وبإمكانه��ا االس��تفادة منها أيض��اً كبرهان على 
مدى صحة نموذج االس��تخدام، إلى جان��ب البوابات المتخصصة 

.Dell المستقبلية لشركة

منصة “هانا” السحابية

كشفت “إس إيه بي” النقاب، عن منصة “هانا” السحابية الموجهة 
إلنترنت األشياء، التي تسهم في إكساب العمالء مزيداً من الكفاءات 
وتمنحهم الق��درة على إيجاد نماذج مبتكرة لتحقي��ق العوائد، فضالً 
عن إبداع منتجات وخدمات جديدة. ويتزايد كل من التجارة الرقمية 
واالستهالك الرقمي انتشاراً بين األفراد، وذلك يشمل شراء األغاني 
والكتب وحتى السيارات والمنازل عبر اإلنترنت في بعض البلدان.

ويرى خبراء أن االقتصاد الرقمي سيواصل النمو بما يتماشى مع 
حقبة إنترنت األش��ياء، التي ستشهد ارتفاع أعداد األجهزة المتصلة 
من تس��عة مليارات في الوقت الراهن إلى 50 ملياراً على األقل في 

العام 2020.

تطبيق “نور” الجديد الخاص برمضان
م���ن  انطالق���اً 
كل  لتقديم  س��عيها 
ما هو جديد ومميز 
ف��ي العالم الرقمي 
لمش���ت�ركيها ف��ي 
س���ورية، أطلق�ت 
 MTN ش�����رك�ة
“ن���ور”  تطبي��ق 
الخ�اص  المجان�ي 

بشهر رمضان المبارك لمستخدمي األجهزة الذكية التي تعمل بنظام 
أندرويد. ويتضمن التطبيق عدد من الميزات التي يحتاجها الصائم، 
مثل: إمساكية لمواعيد اإلمساك واإلفطار مع منبه ألوقات الصالة، 
مس��بحة إلكترونية تضم أهم األذكار مع إمكانية إضافة أذكار جديدة 
م��ع ع��داد يومي وعداد كل��ي، جدول مواعيد عرض المسلس��الت 
السورية على القنوات الفضائية حسب توقيت العرض أو المسلسل.
وقال مدير إدارة التسويق في الشركة زياد سبح: إن إطالق تطبيق 
“ نور” للمجتمع السوري يأتي في إطار مهمتنا بجعل حياة مشتركينا 

أكثر سهولة، وتحقيق رؤيتنا في ريادة العالم الرقمي الجديد.
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التصرفات غير المقبولة على فيسبوكمعرفة العمر بواسطة صورة
تمكن موقع “هاو أولد 
دوت نت” الذي يتيح ألي 
مس��تخدم اج��راء اختبار  
How Old  الذي طورته 
م�ن  “مايكروس�����وف” 
اس��تقطاب عدد كبير من 
مس����ت�خ�دمي االنترن�ت 

مؤخ��راً. ويمكن لكل مس��تخدم رفع صورة ش��خصية ل��ه على هذا 
الموقع، واالنتظار لبضع ثواٍن قبل أن يظهر فوقها عمره، حس��بما 
قدرت��ه األداة. ويمكنه أيضاً رفع صور للعائلة أو األصدقاء، لتقدير 

أعمار عدة أشخاص، بنقرة واحدة.
صفحات مواق��ع التواصل غّصت بصور م��ن أجروا االختبار، 
بعضهم يتباهى ألنه يبدو أصغر س��ناً بنظر األداة، وبعضهم خائب 

للتفاوت الكبير بين عمره الحقيقي وعمره التقديري.
ويمنح الموقع فرصة البحث عن أعمار المش��اهير والشخصيات 
التاريخية، من خالل البحث عن صورهم عبر محرك “بينغ”. وقد 
أجرى بعض المستخدمين التجربة على لوحة الموناليزا، ليتبين أن 

ملهمة دافنشي كانت في الثامنة والعشرين من العمر عند رسمها.

هن��اك العدي����د 
م��ن التصرف���ات 
غير المقبولة على 
موق��ع التواص���ل 
االج�ت�م���اع�����ي 
قد  “فيس����بوك”، 
يق��ع البع��ض في 

فخه��ا من دون قصد أو دراي��ة بأنها تصرف��ات خاطئة.
وأبرز هذه التصرفات: مش��اركة كل ما ن��راه من صور وأخبار 
وتعليقات وفيديوهات على فيس��بوك - نشر نصوص غير معروف 
ما أو من المقصود فيها - المبالغة في نشر الصور، باألخص صور 
اإلجازة أو الزفاف أو المولود الجديد والتي تسبب الملل - تغيير االسم 
إلى اس��م رمزي مثل: “معذب الليل” أو “أس��ير االحزان” وينصح 
باس��تخدام االسم الحقيقي فقط - التفاخر المتواضع، إذا أنجزت شيئا 
مهما علي��ك أن تتفاخر به وبكل وضوح ونضج - مش��اركة الكثير 
من المعلومات - طلب إش��هار العالقة - إرسال طلبات حياة كاندي 
كرش، ألن هذه اللعبة أصبحت قديمة - تس��مية احد غير ظاهر في 

أي صورة تنشرها.

مركز لتبادل بروتوكوالت االنترنتتعاون بتلكو وأريكسون
كل  تش��ترك 
م��ن “بتلك��و”، 
حل��ول  م���زود 
ت  ال تص����ا ال ا
ف����ي  الرائ����د 
ال�ب�ح��ري�����ن، 
وش��������رك���ة 
يكس�����ون،  ر إ
إحدى ش��ركات 
ت�ق�ن��ي���������ات 

االتص��االت العالمية الرائدة، لتوفير تقنية عالمية المس��توى لزبائن 
بتلكو. فقد عمل الش��ريكان من أجل نشر حلول إريكسون المتطورة 

4G LTE Radio Dot System في البحرين.
نظ��ام 4G LTE Radio Dot System من إريكس��ون عبارة 
عن حل إبداعي تم تصميمه من أجل تحسين أداء شبكة الهاتف النقال 

داخل المباني الكبيرة.
ويهدف هذا الحل للخاليا الصغيرة، الذي يسهل تركيبه، إلى توفير 

خبرة مطورة لزبائن خدمات الصوت والبيانات.

قامت VIVA البحرين، شركة االتصاالت الرائدة في المملكة، 
وش��ركة BT )بريتي��ش تيليك��وم(، إحدى أكبر م��زودي خدمات 
االتصاالت على مس��توى العالم، بإطالق أول مركز عالمي لتبادل 

بروتوكوالت االنترنت “GIPX” في المنطقة.
 VIVA س��تقوم ،GIPX فم��ع االنتهاء م��ن العمل على مركز
باس��تضافة وتوفير خدمات الربط البيني وفي الوقت نفس��ه توفير 
منفذ جديد لش��ركة BT لتقديم خدمات GIPX في المنطقة، بحيث 
توسع رقعة انتشار خدماتها العالمية في مجال تبادل بروتوكوالت 

االنترنت لتصل الى الشرق االوسط.
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توسع القدرة اإلنتاجية لـ“باناسونيك”

“الستوم” تطلق حلواًل للنقل الحضري

ستوســـع شركة 
“باناســــــونـيـك” 
القـــدرة اإلنتاجيــة 
للخاليـا والوحـدات 
فـي  الشــمســــيــة 
لوحاتها الشــمســية 
“إتـــش آي تي” في 
مصنَعيها المحليين. 

وستستثمر الشركة 9.5 مليار ين لتوسيع خطوط اإلنتاج في مصنع 
شــيمانه )شركة شيمانه سانيو إلكتريك المحدودة( الذي ينتج الخاليا 
الشمســية، وفي مصنع شــيغا الذي يشــكل موقع إلنتاج الوحدات. 
وتتنامى سوق الطاقة الشمسية في اليابان منذ إطالق تعريفات أنظمة 
التغذيــة. ومن المتوقع أن يســتمر الطلب القوي في أســواق الطاقة 
الشمســية لألسقف السكنية وغير الســكنية بمساعدة جهود حكومية 
لالرتقــاء باعتماد المنازل والمباني ذات اســتهالك الطاقة المعدوم، 
وذلك باإلضافة إلى تدابير الحكومات المحليّة لدعم الطاقة الشمسية.

ويُتوقع أيضاً أن تحافظ أســواق األسطح السكنية على قوتها وفي 
بلدان آسيوية أخرى كما في أوروبا والواليات المتحدة األميركية.

تقدم الستوم حلول كبرى للنقل الحضري خالل المعرض الدولي 
للنقل العام 2015 في مدينــة ميالنو: نظام )اتراكتيس( وهو نظام 
تــرام متكامل يخدم المدن النامية ونظــام )اس-ار-اس( وهو نظام 
للشــحن األرضي للترام واالتوبيســات الكهربائية كما تقدم امتداد 
لنظام )APS( الذي يتيح الشحن األرضي لسيارات النقل مزدوجة 

الوقود.
يعد نظام اتراكتيس نظاماً للترام يناسب المدن سريعة النمو وذات 
كثافة سكانية مرتفعة وليس بها نظاماً سابقاً للترام وتوفر الستوم هذا 
النظــام بكل ما لديها من خبرة ومعرفة وتنفذ البنية التحتية الخاصة 

بالمشروع وتواصل اعمال الصيانة الالزمة طوال دورة حياته.

USB Docking شاشة فيليبس

هاتف ذكي جديد من “هواوي”

شركة “إم إم دي” في مجال التكنولوجيا و شريك ترخيص العالمة 
التجاريــة لشاشــات “فيليبس” تُعلــن عن إطالق شاشــة الكمبيوتر 
 )USB Docking المبتكــرة ذات الحجــم 21.5 بوصة )فيليبــس
والتي تأتي بتصميم جديد يكمل من مجموعة خطوط اإلنتاج القائمة 
لشاشــات الكمبيوتر 23 بوصة، وتقدم وصلــة )USB( تبدأ العمل 

بمجرد التوصيل وإمكانية االتصال “إيثرنت”.
 )221S6QUMB USB Docking( الجديــدة  الشاشــة  إن 
تتيح للمســتخدمين القــدرة للحفاظ على األجهــزة الطرفية متصلة، 

واالتصال بسهولة مع شبكة اإلنترنت الخاصة أو في مكان العمل.

اطلقت شــركة هواوي هاتفها الذكي )P8( في أســواق الشــرق 
األوســط، وقد تم تزويده بأحدث أنواع التقنيات المتطورة للوصول 
بــه ألداء قــوي، فضالً عن تصميمه األنيق، ما يســهم بتحفيز آفاق 

اإلبداع واالبتكار لدى المستهلكين في المنطقة.
وتعليقاً علــى إطالق الهاتف الجديد، قــال نائب رئيس مجموعة 
أعمال هواوي ديفايس ألجهزة المستهلك في الشرق األوسط أشرف 
فواخرجي: نجحت “هواوي” عبر هذا المنتج بالجمع بين التصميم 
األنيــق ومتانة الصنع، فضالً عن إتاحة الفرصة أمام المســتخدمين 
لخوض تجربة فريدة من حيث اســتخدام مزايــا جديدة في الكاميرا 

واالتصال بشبكة اإلنترنت على وجه الخصوص.

82



البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2015

جديد تقنية

EOS 750و EOS 760D كانون” تطرح“
كانــون  كشــــفت 
األوســــط  الشــرق 
عـــــن  الـنـقــــــاب 
كاميرتيــن بعدســــة 
أحاديــــة عاكســـــة 
 DSLR رقـمـيـــــة

مـن تشـــــكيلــة EOS مـن 
المستوى االبتدائي، وهمـــا 
 EOS و  EOS 760D

.750D
هاتـــان  وقـــد صّممـــت 
الكاميرتان لمســاعدة محبّي 
يتحلــــون  الذيــن  التصوير 

بحــّس إبداعي على شــحذ مهاراتهــم في التصويــر. وتُعد كاميرا 
EOS 750D الكاميرا األنســب اللتقاط الصور المذهلة واألفالم 

بالتعريف العالي الكامل، بفضل أنماط التصوير التلقائية فيها.
أمــا كاميرا EOS 760D، فتمنح هــواة التصوير حرية إبداعية 

أكبر وضوابط تحّكم يدوية اللتقاط الصور الخالبة.

LED أول جهاز عرض ضوئي
عــــــــــززت 
أيســـر  شــــركة 
منتجاتها  سلســلة 
مـــن  المتنوعـــة 
أجهــزة العـرض 
الضوئــي، وذلك 
فـي  بطرحهـــــا 
ثالثـة  األســواق 
أجهـــزة جديـــدة 
ضمن هـذه الفئة، 
الجهـــاز  وهــي 

K138ST الــذي يعد أول جهاز عرض ضوئي LED في العالم 
 U5320W مزود بجهاز استشعار ذكي لإلنارة المحيطة، وجهاز
الــذي يتميــز بمدى إســقاط قصير جــداً، وجهــاز P5515 عالي 
الوضوح Full HD بدقة 1080 بكســل الذي يدعم تقنية تصحيح 

االنحراف الرأسي واألفقي لتشوه الصورة.
يشــار إلى انه سيتم طرح أجهزة العرض الضوئي من أيسر في 

أسواق المنطقة خالل الربع الرابع من العام 2015.

واي فاي عالية السرعة على الطائرات

نجحت شركة هانيويل إيروسبيس بالتعاون مع شركة إنمارسات 
بتمهيــد الطريق لخدمــات إنترنت بالســعات العريضــة على متن 
الطائــرات لتحاكي جودة الخدمات علــى األرض، وقد أجريت هذه 
االختبارات فــي أوروبا للمصادقة على قــدرة تكنولوجيا “غلوبال 
إكس” إلنترنت الطيران على توفير االتصال باإلنترنت عبر خدمة 
واي فاي عالي الســرعة أثناء الســفر على ارتفــاع 35.000 قدم، 
وقد تضّمنت هذه االختبارات مشــاهدة مقاطع فيديو على اإلنترنت، 
وإرســال رسائل قصيرة فورية بشكٍل مباشر، باإلضافة إلى تحميل 

ملفات متعّددة األنواع وكبيرة الحجم.

“ثري آي إنفوتيك” توقيع اتفاق

احتفلت “ثري آي إنفوتيك”، الشــركة الرائــدة في عالم حلول 
التكنولوجيــــا والتقنيــة الحديثـــة بتوقيــع اتفاق مــع مجموعـــة 
شـركات حســـاني، الســـــتخدام النســــخة المتطورة من أنظمة 
 Orion11j ثري آي إنفويتك لحلول تخطيط مــوارد المشــــاريع

لديها.
حضــر حفــل التوقيع الذي عقد فــي المقر الرئيســي لمجموعة 
شركات حساني، رئيس منطقة الشرق األوسط وأفريقيا في شركة 
ثري آي إنفوتيك أشــيش داس ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة 

شركات حساني عباس حساني.
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تكنولوجيا الفيديو المباشرة في لبنان

أعلــن بنــك عوده أنه اختــار تكنولوجيــا الفيديــو التفاعلية من 
شــركة NCR مــن أجــل تقديــم خدمــات كونتــوار إضافيّة إلى 
عمالئــه فــي لبنان. وأطلــق أول جهاز صراف آلــي تفاعلي من 
شــركة )NCR Interactive Teller( في فرع “نوفو” الكائن 

في مبنى باالديوم في وســط بيروت.
وهكذا ، فإن أجهزة الصراف التفاعلية من NCR تتيح للعمالء 
أن ينفذوا عمليات مصرفية مثل إدارة الحسابات، إيداع الشيكات 
وقبضها، إيداع النقود وســحبها، تسديد الفواتير، تحويل األموال 
من حســاب لــدى بنك عوده إلــى آخر، الحصول على مســاعدة 

مباشــرة بواســطة “الفيديو كونفرنس” مع موظفي الكونتوار.

Xperia Z3+ Dual الهاتف الذكي

نوكيا  تطرح هاتفين جديدين

كشــفت ســوني موبايل لالتصاالت 
 Xperia النقالة عــن هاتفها الذكي

Z3+ Dual الــذي يمثل أحدث 
 Xperia إصدارات سلســلة

Z3، والذي يأتي بســمك 
رفيــع يبلــغ )6.9 ملــم( 
ووزن خفيف يبلغ )144 
مثالي  وبتصميــم  غرام( 

وتعزيزات استثنائية.
كما يتميز هذا اإلصدار 
للمــاء  بمقاومتــه  أيضــاً 

والغبــار وفق معاييــر )IP65/68(، وتعد أحــد اإلضافات المميزة 
األخــرى في هذا الهاتــف احتواءه على منفذ USB مكشــوف مما 
يجعل من عملية شحن الهاتف أكثر سهولة وراحة. إضافة إلى ذلك 
فقد تمت إزالة منفذ الشحن المغناطيسي والذي نتج عنه تصميم أكثر 

سالسة وبساطة.
ويتميــز التصميم األنيق للهاتف بإطارات معدنية المعة وشاشــة 

زجاجية خفيفة وحواف دائرية.

أعلنت مايكروســوفت عن 
 105 نوكيــا  هاتــف  طــرح 
بالشريحة   105 ونوكيا نوكيا 

المزدوجة الجديدين.
ويســتهدف هاتــف نوكيــا 
الهواتــف  مســتخدمي   105
للمــرة األولــى، فضــالً على 
األشخاص الذين يبحثون عن 
جهاز احتياطي موثوق لهاتفهم 
الذكي، مما يســمح لعدد أكبر 
مــن األشــخاص بالحصــول 
على وســيلة تواصل واختبار 
المزايــا الرائعة التــي تؤّمنها 

الهواتف المتحّركة.
يذكــر أن شــركة نوكيــا باعت أكثــر من 80 مليــون وحدة من 
هاتف نوكيا 105 األساســي حتى اليــوم، فأتاحت بذلك لعدد كبير 
من األفراد حول العالم بأن يكتشــفوا التجارب التي يقدمها الهاتف 

المتحرك.

“إنجو” تطلق هواتفها الذكية

بعد إطالقها الهاتف الذكي المتميز “وان”، تُعلن شــركة “إنجو”  
عن إطالق سلسلة منتجاتها الجديدة من الهواتف الذكية  “فاير” في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
وتحتوي مجموعة “ فاير” على أثنين من المنتجات التي تحتوي 
على معدل ذاكرة )2GB( مدمجة، وتأتي كميزة إستثنائية للهواتف 
ذات الميزانيات المنخفضة، ويدعم الهاتف “إنجو فاير” شبكة الجيل 
الثالث )3G(، بينما يدعم هاتف “إنجو فاير برو” شبكة الجيل الرابع 

.)4G(
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الرب��ح لخطوط الطيران في أميركا الش��مالية 
قب��ل اقتط��اع الفائدة والضريب��ة 12 %، أي 
ما يعادل ضع��ف األرباح التي يجنيها إقليمي 

أسيا-المحيط األطلسي وأوروبا.
العوامل التي وضعت على أساسها التوقعات

أس���عار الوقود: كان لهبوط أسعار الوقود 
أثراً إيجابياً على سوق الطيران، حيث رسمت 
التوقع��ات للقطاع بناًء على متوس��ط تس��عر 
برمي��ل النفط وفق��اً لمؤش��رات برنت كرود 
حيث س��يصل برميل النفط إل��ى 65 دوالراً، 
أي أقل بنس��بة 36 % عن س��عر عام 2014 
وال��ذي وص��ل إل��ى 101.4 دوالر أميركي. 
ومن المتوقع أن تهبط أسعار وقود الطائرات 
إل��ى 78 دوالرا أميركي��اً للبرمي��ل )أي أق��ل 
بنسبة 33 % من سعر البرميل للعام 2014(.

الدوالر  العائدات: س��يؤدي ارتفاع س��عر 
األميركي بنس��بة 0.7 % إل��ى انخفاض عام 
في عوائ��د القطاع حيث كانت العائدات 733 
ملي��ار دوالر للع��ام 2014 وم��ن المتوقع أن 
تصل إل��ى 727 ملي��ار دوالر أميركي للعام 

.2015
الركاب: سيرتفع عدد المسافرين بنسبة 6.7 
% في العام 2015، وتعد هذه الزيادة مطردة 
م��ن العام الماضي الذي س��جل أيضاً ارتفاعاً 
بنس��بة 6.0 %، ومن المتوق��ع أن يصل عدد 

ال��ركاب إلى 3.5 ملي��ار راكب للمرة األولى 
في العام 2015.

الشحن: من المتوقع أن ترتفع نسبة الشحن 
إلى 5.5 % هذا العام، أي أقل بقليل من نسبة 
النمو في مستوى الشحن العام الماضي والتي 

وصلت إلى 5.8 %.
األقاليم

م��ن المتوق��ع أن تحقق كل األقالي��م أرباحاً 
في الع��ام 2015 مقارنة بالعام 2014، حيث 
س��تزيد الطاق��ة االس��تيعابية حتى تس��توعب 
الطلب المتزايد. ومن المتوقع أن تصل نس��بة 
الزيادة في الطاقة االستيعابية إلى 6.2 % أي 
أقل بقليل من نس��بة الزي��ادة على الطلب التي 

وصلت إلى 6.7 %.
أميركا الش���مالية: يتوق��ع أن تصل أرباح 
خط��وط الطي��ران في أمي��ركا الش��مالية إلى 
15.7 ملي��ار دوالر )مقارن��ة ب���11.2 مليار 
دوالر في العام 2014( بهامش ربح 7.5 %.

آس���يا - المحيط الهادئ: يتوق��ع أن تصل 
أرب��اح خطوط الطي��ران في آس��يا - المحيط 
اله��ادئ إل��ى 5.1 ملي��ار دوالر ف��ي 2015  
بصاف��ي رب��ح 2.5 % )4.24 دوالر ل��كل 

راكب(.
أوروب���ا: يتوق��ع أن تصل أرب��اح خطوط 
الطي��ران في أوروبا إلى 5.8 مليارات دوالر 
ف��ي 2015  بصاف��ي رب��ح 2.8 % )6.30 

دوالر لكل راكب(.
أمي���ركا الالتينية: يتوق��ع أن تصل أرباح 
خطوط الطيران في أميركا الالتينية إلى 600 
مليون دوالر في 2015 بصافي ربح يساوي 

1.8 % )2.27 دوالر لكل راكب(.
الش���رق األوس���ط: يتوقع أن تصل أرباح 
خطوط الطيران في الشرق األوسط إلى 1.8 
مليار دوالر في 2015  بصافي ربح يساوي 

3.1 % )9.61 دوالر لكل راكب(.
أفريقي���ا: يتوق��ع أن تصل أرب��اح خطوط 
الطي��ران في أفريقيا إل��ى 100 مليون دوالر 
)1.59 دوالر لكل راكب(.ف��ي 2015  بصاف��ي رب��ح يس��اوي 0.8 % 

شركات عالمية تواجه مصاعب كبيرة رغم االنتعاش

29.3 مليار دوالر أرباح قطاع الطيران في 2015
توق���ع اتحاد النقل الج���وي الدولي )أياتا( 
ارتفاع األرباح الصافية لقطاع الطيران خالل 
الع���ام 2015 إلى نح���و 29.3 مليار دوالر 
أميرك���ي، مقارنة بنح���و 16.4 مليار دوالر 
في ع���ام 2014، وبمعدل 4 % من إجمالي 
عائدات القطاع المتوقع بلوغها 727 مليار 

دوالر أميركي.
وأش��ارت “أياتا” إلى أن االرتفاع المتوقع 
يأتي في إطار مجموعة عوامل عالمية مدفوعة 
بالتوقعات االقتصادية العالمية القوية، وأعداد 
المسافرين، وانخفاض أسعار النفط، وارتفاع 
قيمة الدوالر األميركي، مش��يرة إلى أن النمو 
المتوقع ينطبق على جميع األقاليم مع مراعاة 
التف��اوت فيما بينه��ا بالنظر إل��ى خصوصية 
األداء االقتصادي لكل منطقة وانعكاس��ه على 

قطاع الطيران بوجه عام.
وقال الرئيس التنفيذي والمدير العام التحاد 
النق��ل الجوي الدولي “أيات��ا” توني تايلر: إن 
األرب��اح في قط��اع الطيران تتفاوت بش��كل 
كبي��ر، إذ م��ا ت��زال هن��اك بعض ش��ركات 

الطيران التي تواجه مصاعب كبيرة.
وتوقعت “أيات��ا” أن تكون نصف األرباح 
المتحققة ف��ي العالم من نصيب ق��ارة أميركا 
دوالر  ملي��ار   15.7 يع��ادل  بم��ا  الش��مالية 
أميرك��ي، وم��ن المتوق��ع أن يك��ون هام��ش 
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وارتفاعه��ا في األجواء لتوفير بيئة يمكن لل��ركاب التنفس فيها )حوالى 
8000 قدم أو ما يعادلها، مع أن االرتفاع يتباين من طائرة إلى أخرى(. 
يعن��ي العلو المنخفض توفي��ر راحة أكبر في مقص��ورة الطائرة خالل 
الرح��الت الطويلة وخاصة ف��ي الفترة األخيرة للرحلة حيث تس��تطيع 
الطائرة الوصول إلى الطيران بأعلى ارتفاع لها. يعود سبب ذلك إلى أن 
الطائرات محملة بالوقود في بداية الرحالت وال تس��تطيع الصعود نحو 

األعلى إال بعد استهالك الكثير من وقودها.
)ACTs( الخزانات المركزية اإلضافية

تتوف��ر طائ��رة أيرب��اص ACJ319neo م��ع ما يصل إلى خمس��ة 
خزان��ات في حمولة الش��حن، ما يوفر مس��احة لألمتعة تحت األرضية 
وعلى متن الطائرة. ويساوي ذلك خمسة خزانات مركزية إضافية التي 
يس��تفيد منها بعض مش��غلي طائرات ACJ319 حالياً. وتقدم أيرباص  
طائ��رات ACJ320neo مجهزة بما يصل إلى أربعة خزانات مركزية 
إضافية في حمولة الش��حن – أي بإضافة خزانين على الطراز السابق. 
كما تم تحسين ترتيب وضع  الخزانات المركزية اإلضافية بشكل يحقق 
في حال تركيب جميع الخزانات المركزية اإلضافية.مس��احة 18.4 متر مكعب / 650 قدم مكعب لألمتعة التي يمكن حملها 

كفاءة متقدمة ومدًى تشغيلياً ومحركات حديثة ومزايا جذابة

ACJneo التصميم الحديث لطائرة أيرباص
 ،ACJ320neoو ACJ319neo ،يظهر تدشين طائرتين جديدتين
قدرة مثالية لش��ركة أيرب��اص على تقديم حل طائ��رات رجال األعمال 
لعمالئها مع قدر أكبر من الراحة ومدى تش��غيلي أطول وكفاءة متقدمة. 
وتعتم��د هذه الطائ��رات على مزايا جذابة تش��مل المقصورة األعرض 
واألطول والتي تعتبر الميزة الرئيس��ية لنجاح هذه العائلة من الطائرات 
حول العالم. وتستفيد الطائرتان من محركات جديدة يتم تطويرها  لعائلة 
طائ��رات أيرب��اص A320 الحديثة، وكذلك التجهيز بنظام ش��اركلتس 
لألجنحة الطرفية، وتحس��ينات في مستوى الراحة في المقصورة وسعة 
الوقود. وبذلك تحلق ACJ319neo بثمانية ركاب لمس��افة 6750 ميل 
بحري/12500 كلم، بينما تحلق ACJ320neo بخمس وعشرين راكباً 
لمسافة 6000 ميل بحري/11100 كلم، ما يعني زيادة في باقة الرحالت 

من دون توقف للتزّود بالوقود بين وجهتين.
محركات جديدة

كانت الطائرات في الخمسينات والستينات من القرن الماضي مزودة 
بمح��ركات  نفاث��ة ذات قطر صغي��ر، حيث يدخل اله��واء عبر جوف 
س��اخن قبل أن يخرج من مؤخرة الطائ��رة. وزودت الطائرات في فترة 
الس��بعينات والثمانين��ات من الق��رن الماضي األكث��ر حداثة بمحركات 
الم��راوح التوربينية ذات القطر األكب��ر، والتي تتجاوز كمية كبيرة من 
تدفق الهواء في الجوف الساخن. فهي أكثر كفاءة حيث تولد القوة الدافعة 
باخراج كتلة أكبر من الهواء ببطء أكثر من المحركات األصغر حجماً، 

لترمي طاقة أقل عبر العادم.
 )CFM International LEAP-1A( وتقدم أيرباص  محركات
أو )Pratt & Whitney’s PW1100G( عل��ى عائل��ة طائ��رات 
ACJneo. ول��كال المحركين قط��ر أكبر مقارنة بتل��ك الموجودة في 
الطائ��رات المنافس��ة التي تح��د محركاته��ا، والتي تع��ود لتكنولوجيا 
الس��تينات من القرن الماضي عندما كان للمحركات قطر أصغر، من 

حجم ما يمكن وضعه تحت أجنحتها.
نظام شاركلتس لألجنحة الطرفية

تعمل األجنحة على رفع الطائرة من خالل تشكيل الهواء ذو الضغط 
العالي تحت الس��طح والهواء بالضغط المنخف��ض فوقه. وعند أطراف 
األجنحة، يعمل الهواء بالضغط العالي على االتصال بالهواء ذو الضغط 
المنخف��ض ف��ي األعلى، ما يول��د دوامات ضخمة. أما أس��طح أطراف 
األجنحة، كما هو الحال في نظام شاركلتس لألجنحة الطرفية  فتحد من 
تدف��ق الهواء حول أطراف األجنحة، ما يعني تقليل احتراق الوقود عبر 

تخفيض السحب وتحسين األداء أثناء اإلقالع والهبوط.
علو منخفض لراحة أكبر في مقصورة الطائرة

تحل��ق الطائرات المدنية عادةً على ارتفاعات تتراوح ما بين 30 إلى 
40 أل��ف قدم حيث يصبح التنفس صعباً بس��بب اله��واء الرقيق. ولهذا 
الس��بب، يت��م ضخ الهواء ف��ي المقص��ورة الداخلية مع اق��الع الطائرة 
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“العربية للطيران” األفضل اقتصاديًا
فازت شركة العربية 
بـجـائـــزة  للطـيــــران 
طيران  شــركة  أفضل 
حفل  خــال  اقتصادي 
توزيــع جوائــز منتدى 
الســياحة العالمي الذي 

أقيم مؤخراً في مدينة اســطنبول التركية. وحصدت الشــركة هذه 
الجائزة لما حققته من أداء متميز خال الفترة الماضية، مع افتتاح 
مركزيــن عالميين جديدين لها في إمــارة رأس الخيمة والعاصمة 
األردنية عّمان، فضاً عن نجاح الشــركة في توسيع نطاق شبكتها 

العالمية ليشمل 104 وجهات مختلفة.

بيع “ستاندارد آيرو”
أعلنت “دبــي لصناعات الطيــران” عن 
توقيــع اتفاقية لبيع “ســتاندرد آيرو” إلحدى 

الشركات الحليفة لشركة فيريتاس كابيتال.
وقال العضو المنتدب في “دبي لصناعات 
الطيــران” خليفــة الدبــوس: نجحــت “دبي 
لصناعــات الطيران” منذ اســتحواذها على 
“ستاندرد آيرو”، التي تعد من أكبر وحدات 

الصيانة واإلصاح والتشــغيل )MRO( المستقلة في العالم، والتي 
تمتلــك قاعــدة عماء في أكثر مــن 70 دولة، بدعــم فرص نموها 
وتعزيز مكانتها في الســوق، عبر االســتفادة مــن الحضور القوي 

لـ“فيريتاس” وشبكة عاقاتها العالمية.

“الجزائرية” تعزز اسطولها
ل  قـــــا
وزيــــــر 
لنقـــــل  ا
الجزائري 
بوجمعـــة 
طـلـعــــي 

خال حفل في مطار الجزائر الدولي بمناسبة تسلم الخطوط الجوية 
الجزائرية طائرة ايرباص ايه 200-330: انها الثانية التي تتسلمها 
الشــركة من اصل 16 طائرة اشترتها، وهذه المقتنيات ستسمح لها 
بتعزيز اسطولها الذي يضم 43 طائرة حاليا و59 طائرة بعد اقتناء 

جميع الطائرات المبرمجة.

“ايرباص” تطلب من رئيسها البقاء
أنهت مجموعة ايرباص 
حالة الترقب بشأن مستقبل 
رئيســها التنفيــذي بالقول: 
إن مجلــس اإلدارة طلــب 
من توم إندرز األلماني أن 
يســتمر في المنصب لفترة 
واحــدة أخرى علــى األقل 

بعد انتهاء تفويضه الحالي في عام 2016.
ويدير إندرز ثاني أكبر مجموعة للصناعات الجوية في العالم بعد 
بوينغ منذ عام 2012 وقاد عملية إصاح لهيكل الشركة التي تقودها 

فرنسا وألمانيا.

“أوتولوكس” على خط كييف-الالذقية
كشـــفــت 
شـــــــركــة 
أوتولوكــس 
األوكرانيــة 
للـطـيــــران 
عن استئناف 
رحاتها إلى 

ســورية عبر مطار باسل األسد الدولي في مدينة الاذقية. وأشارت 
إلى أنه ســيتم تشــغيل رحلة واحدة أسبوعية ما بين كييف والاذقية 
وبالعكس، حيث بإمكان المسافرين السفر سواء مباشرة إلى كييف أو 

ترانزيت إلى روسيا أو أوروبا وحتى الواليات المتحدة.

“مستشاري اتحاد النقل” يعّين رئيسًا
أعلن اتحــاد النقل الجــوي الدولي أن 
المدير التنفيذي لطيران “إيرمكســيكو” 
أندريز كونيســا، باشــر مهامه بمنصب 
رئيــس مجلس مستشــاري اتحــاد النقل 
الجــوي الدولي لمدة عــام واحد، ليكون 
أول مكســيكي يشــغل هــذا المنصــب. 

ويأتي كونيسا بعد سابقه الرئيس التنفيذي لطيران “إير كندا” كالين 
روفينسكيو الذي شغل المنصب لمدة عام واحد أيضاً، وانتهت مهامه 
بانعقاد االجتماع السنوي العام الحادي والسبعين التحاد النقل الجوي 
الدولي وقمة النقل الجوي الدولي في مدينة ميامي فلوريدا. وسيبقى 

روفينسكيو ضمن مجلس المستشارين ولجنة الرئاسة.
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خط بين بيروت والكونغو برازافيلالحوادث تدفع “الماليزية” لإلفالس
أكد الرئيس الجديد لمجلس 
الطيــــران  شـــــركة  ادارة 
الماليزية كريســتوف مولر، 
فــي حـالــــة  الشــــركة  أن 
إفاس تقنياً وتســتعد إللغاء 
حوالـــي 6 آالف وظيفـة في 
إطار عمليــة انطاق جديدة 
صعبــة، كاشــــفاً أن تراجع 

أداء الشركة بدأ قبل الحادثين المأســـاويين في 2014.
وكانــت شــركة الطيران الماليزية وظفت قبل أشــهر مولر الذي 
تولى منذ 2009 رئاسة مجلس إدارة شركة الطيران االيرلندية إير 
لينغوس حيث وضع خطة إصاح واستراتيجية أدت إلى إلغاء عدد 
كبير من الوظائف. ووضع صندوق خزانة ناسيونال خطة طموحة 
إلعادة هيكلة الشركة الماليزية التي تواجه وضعا ماليا صعبا وجعلها 

مؤسسة رابحة في السنوات الثاث المقبلة.
وتســجل الشركة خسائر منذ سنوات ســببها حسب محللين ادارة 
غير مؤهلة وعجز على خوض المنافسة الدولية وتفاقم الخسائر بعد 

كارثتين جويتين لم تعرف مابساتهما العام الماضي.

طـلـقـــــت  أ
لـخـطــــــوط  ا
الجوية الوطنية 
لـجـمـهـوريـــة 
الـكـونــغــــــو 
يـكـيــــــر”  ا “
للمرة  خدمتهــا 
األولــى بيــــن 

برازافيــل الكونغــو - وبيــروت لبنان، خال مؤتمــر صحافي في 
بيروت حضره وزير األشغال العامة والنقل اللبناني غازي زعيتر، 
وزيــر النقل للطيران المدني والنقــل البحري في الكونغو رودولف 
أدادا، وعدد من الشــخصيات العســكرية والديبلوماسية والرسمية، 
والمديرة العامة لشــركة “ايكير” فاطمة بيينا موسى، والمدير العام 

لشركة “ترانسير كونغو” احمد الحاج.
والقــى زعيتــر كلمة قال فيها: إن الجانــب الكونغولي قام بتعيين 
شــركة “ايكير” الســتثمار الخدمات الجوية بين لبنــان والكونغو، 
مشيراً الى انه تمت الموافقة على جدول المواعيد لتسيير الرحات 

بمعدل رحلتين اسبوعيا مع امكان زيادتها الى ثاث رحات.

“سوالر إمبلس 2” تغادر الصين“ماهان إير” تتحدى العقوبات
بدأت شــركة ماهان إير اإليرانية تشــغيل رحــات جوية دولية 
باســتخدام تسع طائرات ركاب مســتعملة )8 طائرات إيرباص.إيه 
340( وطائــرة من طراز )إيرباص إيــه 321( حصلت عليها في 
ايار/مايــو 2015  فــي تحد للعقوبات األميركيــة. وفرضت وزارة 
الخزانة األميركية عقوبات على شركتين إحداهما مقرها في العراق 
واألخرى في اإلمارات بشــبهة مســاعدة الشــركة االيرانية - التي 

تدرجها واشنطن على القائمة السوداء - في إبرام صفقة الشراء.
وبالرغم من أن الطائرات مســتعملة ومصنوعة في أوروبا، فإن 
نظام العقوبات األميركي يســمح للواليــات المتحدة بإدراج الجهات 

الضالعة في الصفقة على قوائم العقوبات.
يذكر أن الطائرات التي اشترتها “ماهان إير” تعتبر أفضل حاال 

من معظم أسطول الطائرات في إيران.

أقلعت “ســوالر إمبلس 2”، أول طائرة تعمل بالطاقة الشمســية 
وتقــوم برحلة حــول العالم، من نانجينغ في الصيــن والتي انطلقت 
اســتعداداً لتحقيق إنجاز جديد عبر التحليق لمسافة 8172 كلم على 
مدى 6 أيام متتالية بلياليها فوق المحيط الهادئ نحو محطتها السابعة 

في هاواي.
ويشــكل عبور المحيط الهادئ االختبار األصعــب للطائرة التي 
اســتغرقت 12 عاماً من دراســات الجدوى والتصاميم وصوالً إلى 
شــكلها النهائي، كما أنه تحد حقيقي لكافة أعضاء فريق العمل بدءاً 
من الطيارين بيرتراند بيكارد وأندريه بورشــبيرج و80 من الفنيين 

والشركاء، بمن فيهم مستضيف الطائرة “مصدر”.
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السالمة في مرسيدس-بنزمرسيدس-بنز GLA 250 الجديدة

تعتبر س��يارة مرس��يدس- بنز GLA 250 رفيق��اً موثوقاً للقيادة 
كل يوم وعلى اس��تعداد ت��ام للخوض في أي مغام��رة مهما كانت، 
مع قدرات جديرة على الطرقات الوعرة، والتي تمتلك محركاً يولد 

طاقة مقدارها 155 كيلووات )211 حصان(.
ويضم المحرك وظيفة التش��غيل/اإليقاف بوضعية اقتصادية، بما 
يتماش��ى مع معي��ار يورو 6 لالنبعاثات. وتتضمن ش��بكة مبرد مع 
فتحتين اثنتين مطليتان بالفضة وأجزاء ملحقة من الكروم، وعجالت 
معدنية خفيفة بقياس 19 إنش مع 5 دعامات عرضية ومخصصة، 
وأيضاً نظام عادم بأنبوبين مزدوجين مع أنبوب طولي خلفي مطلي 

بالكروم ومدمج بالصادم.

ت�ج�ن�������ب 
الح��������وادث 
م��ن  والتقلي��ل 
عواقبه��ا، ه�ذا 
ه��و ال�ن�ه�����ج 
م������ل  لمتك��ا ا
تتبن����اه  ال��ذي 
بنز  مرسيدس- 
أبحاثه��ا  ف��ي 
حول الحوادث. 
ش��عار  تح��ت 

“سالمة الحياة الحقيقية”، باشرت مرسيدس- بنز في هذه االستراتيجية 
بجهود منظّمة ومتس��قة لتبتكر العديد من أنظمة المساعدة الجديدة، 
والوظائ��ف المحّس��نة بدرجة كبيرة. وقد ش��هدت جوان��ب الراحة 
والسالمة تحسينات ملحوظة في الوقت نفسه. وتطلق مرسيدس- بنز 
على هذا االتجاه اسم “القيادة الذكية”. وترتكز الوظائف الجديدة إلى 
أنظمة االستشعار نفس��ها، وتشمل كاميرا ستيريو جديدة مع أجهزة 

استشعار متعددة المراحل تعمل بتقنية الرادار.

CSL Hommage 3.0 وتكشف ... BMW i8 تحتفل بمرور عام

كشفت شركة بي ام دبليو عن سيارة جديدة تحمل اسم بي ام دبليو 
3.0 س��ي اس ال هوماج – ألول مرة ضمن فعاليات كونكورس��و 
دي اليغن��زا فيال ديس��تي. وقد ُصنع هذا الط��راز كتكريم من فريق 
التصميم في بي ام دبليو لس��يارة 3.0 سي اس ال، السيارة الكوبيه، 
الكالسيكية واألس��طورة التي جرى إنتاجها في السبعينات. وتُعتبر 
إش��ارة لإلنجاز الهندس��ي المتجس��د ف��ي BMW 3.0 CSL عبر 

تصميمها الخفيف الوزن واألداء المتميز.
تستوحي الس��يارة الجديدة تصميمها من طابع الطراز السابق مع 

منحها مواد متطورة لنقلها إلى الوقت الحاضر بحلّة جديدة ومشوقة.

تحتفل BMW i8 الهجينة القابلة للشحن بالكهرباء، وهي السيارة 
الرياضي��ة األكثر تطوراً ف��ي العالم، بمرور عام م��ن متعة القيادة 
المطلق��ة على الطرقات وتوافقاً مع الي��وم العالمي للبيئة الذي ينعقد 
ه��ذا العام تحت ش��عار “7 مليارات حلم. كوكب واحد. فلنس��تهلك 
بعناية”. تُعد س��يارة BMW i8 المبتكرة س��يارة رائدة في تحويل 
التنقل بالسيارات الكهربائية على صعيد عام إلى واقع وليس مجرد 

حلم، ال سيما في الشرق األوسط.
وكان��ت ش��ركة BMW قد أّسس��ت عالم��ة BMW i الفرعية 

المستدامة عام 2011 لتشّجع على القيادة من دون إصدار انبعاثات.
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سيارة فانتوم اليماليت الجديدة“فورد موستانغ” القابلة للكشف
تمنح��ك فورد 
موستانغ الجديدة 
ف�رص����ة  كلي��اً 
م����ن  لله����رب 
الروتي�ن اليوم�ي 
واالن�ط�������الق 
عل�ى الطرق���ات 
المف�ت�وح����ة، إذ 

تتي��ح من خالل نظام الغطاء المعاد تصميمه كلياً، للس��ائقين التمتع 
بالش��مس المش��رقة أو النجوم المتأللئة بس��رعة أكبر مع كل األداء 
والعناصر التصميمية المتوقّعة من موس��تانغ. وه��ي معززة بأداء 
عالمي المستوى بفضل نطاق واس��ع من المحركات المتوفرة، من 
بينها محرك EcoBoost الجديد المشحون توربينياً سعة 2.3 ليتر 
ومحرك V8 س��عة 5.0 لتر المحّس��ن مع قوة تتخطى 420 حصاناً 

وناقالت حركة يدوية أو أوتوماتيكية بست سرعات.
وباإلضافة إلى أنظمة االتصال المتطورة، تتميز فورد موس��تانغ 
بأنظمة مس��اعدة الس��ائق وتطبي��ق Track Apps ونظ��ام التحكم 

باالنطالق وغيرها من التقنيات المتقدمة المتوفرة.

كش��ف المرك��ز الميكانيكي للخلي��ج العرب��ي، الوكيل الحصري 
لرولز - رويس موتور كارز في دبي عن نس��خة اليماليت الجديدة 

ضمن مجموعة طرازات فانتوم.
انطلق��ت “فانت��وم اليمالي��ت” الجدي��دة ف��ي معرض ش��نغهاي 
للس��يارات عام 2015، ولجأ المصممون في تصميمها التي تُطرح 
ب�25 إصداراً فقط ضمن برنامج بيس��بوك للتصميم حس��ب الطلب 
إل��ى معرفتهم الكبيرة بتمنيات عم��الء رولز - رويس موتور كارز 
ورغبته��م في الحصول على س��يارة تتماش��ى مع أس��لوب حياتهم 

المزدحم باألعمال.

GTB 488 سكوديريا ليبانون تعرض موديالتها“فيراري” تكشف عن

كش��فت “فيراري” ع��ن ط��رازGTB 488 الخ��ارق في حفل 
إقليم��ي أقيم في فن��دق الريتز-كارلتون في دب��ي، حيث نجحت في 
إرساء معايير ومقاييس جديدة لكامل قطاع السيارات الرياضية في 
العالم. ويعود الفضل في هذا اإلنجاز للحلول الثورية التي تّم إبداعها 
خصيص��اً لطراز GTB 488 ونتجت عنها س��يارة تعد األولى في 
فئتها من حيث القّوة )670 حصاناً( مع وقت استجابة لدواسة الوقود 

يبلغ 0.8 ثانية ووقت استجابة ألمر القيادة يبلغ 0.06 ثانية.
عالوة على ذلك، تس��اهم أنظمة التحكم بدينامية الس��يارة لتسهل 
التحّكم بهذه القّوة الهائلة للسائقين بغض النظر عن مدى احترافهم، 

مّما يضمن متعة قيادة فريدة وحدها فيراري قادرة على توفيرها.

عرضت شركة سكوديريا ليبانون المستورد الحصري لسيارات 
ف��راري في لبن��ان، موديالت عّدة للصان��ع اإليطالي ضّمت طراز 
California T وF12berlinetta والطراز المحدود من س��يارة 
LaFerrari، ف��ي مع��رض Yachting Premiere 2015 الذي 

أقيم  في نادي اليخوت الواقع في الزيتونة  باي- بيروت.
الحفل الذي نظمته Sea Pros Yachts، عرض 11 قارباً ويختاً 
بتصاميم عالمية، وسيارات فيراري الفخمة، ضمن عرض استثنائي 
غير مسبوق من ناحية الجودة والتفوق. وقد حضر الحفل مسؤولون 
حكوميون، ش��خصيات مرموقة من العالم العربي، مصّممو يخوت 

معروفون ونجوم ومشاهير.
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مان للشاحنات والحافالت

“الدا” الروسية تعود إلى أوروبا

سلطت شركة مان للشاحنات والحافالت الشرق األوسط  بالتزامن 
مع احتفالها بمرور 100 عام على إنتاج المركبات التجارية، الضوء 
عل��ى التاريخ العريق لعالقتها طويلة األمد مع قطاع خدمات اإلنقاذ 
واإلطف��اء من خالل تقديم مجموعتها من الجيل الجديد من مركبات 
اإلنق��اذ في ح��االت الطوارئ، ف��ي معرض “انترش��وت 2015” 

التجاري  في هانوفر، ألمانيا.
وقامت “مان” بعرض مجموعة واسعة من مركبات اإلنقاذ ذات 
حموالت متفاوتة تتراوح بين 7.49 إلى 44 طناً، بما في ذلك سلسلة 
ش��احنات TGL وTGM وTGS، وذل��ك ف��ي دورة هذا العام من 
معرض “انترش��وت” التجاري الدولي الخ��اص بمكافحة الحرائق 

واإلغاثة من الكوارث والسالمة واألمن.

تنوي شركة أفتوفاز الروس��ية استئناف تصدير سيارات من فئة 
“الدا” إلى البلدان األوروبية في س��بتمبر/أيلول أو أكتوبر/تش��رين 
األول من عام 2015. وقال رئيس الشركة بو اندرسون: إن الشركة 
وقع��ت اتفاقيات مع مس��توردي الس��يارات في جمهورية التش��يك 
والمجر، ويُنتظر توقيع اتفاقيات تصدير س��يارات “الدا” إلى بلدان 

أوروبية أخرى خاصة ألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
وكانت شركة أفتوفاز قد توقفت عن تصدير منتجاتها إلى أوروبا 
إل��ى أن يتم تزويد س��ياراتها بمحس��اس ضغط اله��واء في اطارت 
العج��الت، وتجهيزه��ا بمكيفات الهواء المناس��بة. وكانت ش��ركة 

أفتوفاز تصدر سيارات غرانتا وكالينا وتايغا 4X4 إلى أوروبا.

15 مليون سيارة صادرات “كيا”
ارتفعت صادرات ش��ركة كيا موتورز كورب ثاني أكبر منتج 
س��يارات ف��ي كوريا الجنوبية إل��ى أكثر من 15 مليون س��يارة، 
وذل��ك بعد نحو 4 عقود من بدء تصدير س��ياراتها إلى األس��واق 

الخارجي��ة.
وكان��ت كي��ا قد دخلت الس��وق الدولي��ة في ع��ام 1975 عندما 
صدرت 10 ش��احنات “بريس��ا”. وتفوقت صادرات كي��ا التابعة 
لمجموع��ة هيونداي موتور على مبيعاته��ا المحلية ألول مرة عام 
1998 عندما صدرت حوالي 250 ألف س��يارة. ومنذ عام 2011 

تصدر الشركة أكثر من مليون سيارة سنويا.

العشاء السنوي لعالمة بنتلي
م���ت  ق�ا أ
ش��ركة سعد 
وط�������راد 
ال�وك�ي������ل 
الحص���ري 
ل�ل�ع�الم����ة 
البريطاني���ة 
بنتل����ي ف�ي 

لبنان، عش��اءها الس��نوي لتكري��م عائلة بنتلي الكب��رى في المطعم 
اإليطال��ي Harry’s Bar ف��ي الصيفي في وس��ط بي��روت، األمر 
الذي يتيح للشركة التواصل أكثر مع زبائنها واطالعهم على أحدث 

التطورات المتعلقة بعالمة بنتلي. 
وفي هذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة شركة سعد وطراد 
ميش��ال طراد: نحن س��عيدون بمش��اركتكم معنا اليوم هذا العش��اء 
المميّز. وكوننا أقدم وكالء لعالمة بنتلي في العالم، ش��هدت شركتنا 
توس��عاً ملحوظاً لقاعدة زبائنها في السنوات القليلة الماضية. نفتخر 
في العالقات الفريدة التي نس��جناها مع عائلة بنتلي الكبيرة، إذ أنتم 

سبب هذا النجاح المستمر.
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... وTT توربو أيضًاأودي تعرض تقنية القيادة الذاتية

شارك الصحفيون بتجربة القيادة الذاتية من أودي A7 في شوارع 
مدينة ش��نغهاي، ضمن فعاليات الدورة األولى للنسخة اآلسيوية من 
معرض االلكترونيات االس��تهالكية CES، وش��اركت فيه ش��ركة 
الس��يارات األنجح في الصي��ن بخطاب افتتاحي وبمنصة رئيس��ية 
لعرض تقنيات الس��يارات المتصلة المستقبلية، بما في ذلك خدمات 
المعلومات والترفي��ه، مفاهيم العرض والتحك��م الجديدة، وميزات 
اإلض��اءة المبتك��رة. وكان نظام “أودي كونكت” محور مش��اركة 
أودي ف��ي المع��رض، الذي يزود الس��يارات بتقني��ة LTE لتحقيق 
Hua-  أس��رع اتصال متاح حالياً باإلنترنت، وهي تعمل مع شركة

wei لتطوير وحدة LTE مصممة خصيصا للسوق اآلسيوية.

 Audi TT عرض��ت أودي طرازه��ا النموذج��ي م��ن س��يارة
clubsport turbo، الت��ي تتمي��ز بمحرك TFSI 2.5 خماس��ي 
االس��طوانات بق��وة 600 حصان. وهي مزودة بعجالت من س��تة 
عوارض ثنائية التصميم، مطلية بلونين متداخلين وتحمل أقراص 
كبح من ألياف الس��يراميك والكربون. فيما تأتي مصدات الس��يارة 
مفتوح��ة في الجزءين األمام��ي والخلفي، لينس��اب الهواء خاللها 

لتبريد الفرامل.
وأضاف��ت أودي على المقصورة الداخلية قمرة واقية من أنابيب 
التيتانيوم الفائقة القوة، ما جعل المنطقة الخلفية أكثر صالبة وأمانا. 
وف��ي الجهة األمامية، هناك مقاعد س��باق خفيفة الوزن، وشاش��ة 
ع��رض تضع بي��ن يدي الس��ائق امكانية التحكم بجمي��ع المقاييس 

الرئيسية عبر 4 أزرار على عجلة القيادة المتعددة الوظائف.

نمو مبيعات “بيجو” في الصينرينو سانديرو بناقل حركة أوتوماتيكي

أصبحت س��يارة رينو سانديرو وسانديرو س��تيب واي، متوفرة 
بناقل حركة أوتوماتيكي ومجهزة بكامل المعدات كسمات معيارية. 
وتضمن الوس��ائد الهوائية المزدوجة ونظام كوابح ال�ABS سالمة 
معززة لجميع الركاب، ومن أجل تيسير أكبر في التنقل، يتوفر نظام 
تحدي��د المواقع من خالل شاش��ة تعمل باللم��س كخيار، أو كتجهيز 
معي��اري، اعتم��ادا على الط��راز. وه��ي تتمتع بمقص��ورة رحبة 

وزاخرة، مع صندوق خلفي متسع، ومقاعد خلفية قابلة للتعديل.
تأتي كلتا النسختان من السيارة مجهزتان بمحركين، االول بسعة 
1.6 ليتر مع 16 صمام وبقوة 85 حصان مع ناقل سرعات يدوي، 
والثاني محرك بسعة 1.6 ليتر مع 16 صمام وبقوة 105 حصان مع 

ناقل سرعات أوتوماتيكي، مع انخفاض كبير في استهالك الوقود.

تواصل نمو مبيعات “بيجو” بوتيرة متصاعدة في السوق الصينية 
حيث قفز بنسبة 24.7 % خالل الربع األول من عام 2015 مقارنة 
بالفترة نفسها من 2014. وشهد قطاع السيارات في السوق الصينية 
ارتفاعاً قدره 11 % خالل الفترة نفسها. وحققت السيارة األولى في 
“المجموع��ة 8” كروس أوفر 2008، الت��ي أطلقت في ربيع العام 
2013، نجاحاً باهراً مع العمالء، حيث بلغت مبيعاتها أكثر من 61 

ألف وحدة في غضون أقل من سنة من طرحها في الصين.
وس��يضاف الى هذه المجموعة النسخة الجديدة المزودة بمحرك 
L THP 1.6، حيث تس��تهدف األش��خاص الذين يش��ترون سيارة 
للمرة األولى مع متوس��ط عمر يبل��غ 30 عاماً فقط، والذين ينتمون 

للطبقة المتوسطة التي تشهد نمواً مضطرداً في الصين.
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مجلس تنفيذي لـ“الدولية لإلعالن”

مركز خدمات ما بعد اإلنتاج

عق��دت المنظم��ة الدولية لإلعالن – فرع لبن��ان جمعية عمومية 
عادية، بحضور األعضاء المنتسبين إليها، وانتُخَب خاللها: مجلس 
تنفيذي مؤلف من 11 عضواً فازوا بالتزكية، على أن يتولوا مهامهم 

بين 2015 و2017.
وأتت النتائج كالتالي: ناجي عيراني: رئيساً - غادة الخطيب: نائب 
الرئيس - ليليان مارون: أمينة السر - كلود حجار: أمين الصندوق - 
وجو عياش، رالف باشا، كميل قرعان، جورج جبور، جورج سليم، 

أالن يزبك وجوزيف صفير: أعضاء.
يذكر انه خالل الجمعية العمومية، عرض المجلس السابق برئاسة 

جو عياش، إنجازات الفرع خالل واليته.

دش��نت twofour54 مركزها المتخص��ص في خدمات ما بعد 
اإلنت��اج، والذي تم تجدي��ده مؤخراً ليقدم تجرب��ة فريدة في منطقة 
الش��رق األوسط وشمال أفريقيا، ويساهم في تعزيز مكانة أبوظبي 

كمركز إعالمي رائد في المنطقة.
وقد اكتملت عمليات تجديد مرافق المركز، الفائز مؤخراً بجائزة 
“أفض��ل مونتاج” لعام 2015 عن فيلم “من ألف إلى باء”، لتوفر 
خدم��ات أفضل لصنّ��اع األفالم والمنتجين، بفض��ل ما تضمه من 
وحدات متعددة األغراض، للتحرير والمونتاج والصوت وأجهزة 
تصحيح درج��ات األلوان المتطورة، باإلضاف��ة إلى تطوير قاعة 
عرض األف��الم التي تضم 18 مقعداً وتعمل بآلة عرض تس��تخدم 

تقنيتي ال�4k السينمائية والصوت المحيطي.

ُنظم دور السينما بإمارة دبي
أطل��ق قط��اع الرقاب��ة التجاري��ة 
وحماية المستهلك في دائرة التنمية 
االقتصادية بدبي حملته التوعوية 
تحت عن��وان “الفئات العمرية” 

بالتعاون مع دور الس�����ي�ن�م�ا 
بإم��ارة دبي، وهي: س���ينما 
سيتي، فوكس، ريل س��ينما، 
نوفو سينما، والمسي سينما، 
حول  المس��تهلكين  لتوعي��ة 
المس��موح  العمرية  الفئ��ات 
أف��الم  لمش��اهدة  دخوله��ا 
الع��رض، والتركي��ز عل��ى 

مدى أهمية تعاونهم والتزامهم بالسياس��ات والنظم المعمول بها في 
إمارة دبي.

وق��د ترك��زت الحملة على وضع الملصقات والمجس��مات التي 
توضح التعليمات والسياس��ات المعمول بها في السينما، باإلضافة 
إلى نش��رة توضيحية تعرض قبل بدء كل فيلم لنش��ر الوعي حول 

أهمية االلتزام بالفئات العمرية.

“فاست ساين” في اإلمارات

أصبحت دولة اإلمارات ضمن شبكة االمتيازات العالمية لشركة 
فاست ساين التي تعد العالمة الرائدة في مجال الالفتات والرسوميات 
واالتصاالت المرئية، وذلك بعد افتتاح أول مركز لها على اإلطالق 
ف��ي دبي، والتخطيط للتواجد في 9 مواق��ع أخرى في اإلمارات في 
غضون السنوات الخمسة القادمة. ودخل االمتياز حيز التشغيل عقب 
حفل قص الشريط الحريري الذي شهده مكتب فاست ساين في دبي، 
حي��ث حضر الحفل عدد من رجال األعمال والمس��ؤولين ووجهاء 

يمثلون طيفاً واسعاً من الصناعات.
وقال مالك فاست ساين حمدي عثمان: نتطلع للعمل مع الشركات 

والمؤسسات في كل أنحاء اإلمارات ورفع قدرتها على الظهور.
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عضوية التداول لـ“ميناكورب”
حصلت مجموعة ميناكورب، العاملة 
في مج��ال الخدم��ات المالية ف��ي دولة 
اإلم��ارات، عل��ى عضوية المش��تقات 
لتصبح بذلك أول شركة وساطة تحصل 
على هذه العضوية تحت مظلة البورصة 
العالمية “ناس��داك دبي”. وقالت النائب 
األول لرئيس شركة “ميناكورب” رشا 
الخواجا: ستس��هم عضوية المش��تقات 
تحت مظلة “ناس��داك دبي” في إحداث 

تغيير كبير في مش��هد االس��تثمار المالي ف��ي دول مجلس التعاون 
الخليجي بشكل عام ودولة اإلمارات على وجه الخصوص.

“غلوب إكسبريس سيرفيسز”
“غل��وب  إدارة  مجل��س  عيّ��ن 
إكسبريس سيرفيسز” مصطفى قوام 
بصف��ة الرئيس والرئي��س التنفيذي، 
ليتولى بذلك مس��ؤولية قيادة الجهود 
الرامية إلى االرتقاء بجودة الخدمات 
المقدم��ة وتحقي��ق أعلى مس��تويات 
رض��ا العمالء. وس��يتمحور تركيز 
ق��وام بالدرجة األولى حول توس��يع 
أعم��ال “غل��وب  نط��اق محفظ��ة 

إكس��بريس سيرفيسز”، في س��بيل إيجاد آفاق جديدة وفرص واعدة 
فضالً عن خلق بيئة عمل إيجابية ومحفزة تلبي تطلعات الموظفين.

أفضل نافذة خدمات مصرفية إسالمية
ناف������ذة  حص����دت 
الخدم��ات المصرفي���ة 
بن��ك  م��ن  اإلس��المية 
الخليج األول “سراج”، 
نافذة  “أفض��ل  جائ��زة 
خدم����ات مصرفي�����ة 

إسالمية” لعام 2015 من مجلة “ذا بانكر”. وقال رئيس قسم الخدمات 
المصرفية اإلسالمية العالمية، الخدمات المصرفية للمجموعات في 
بنك الخليج األول ش��مزاني حس��ين: إن هدفنا الرئيس��ي هو تعزيز 
مكانة س��راج كنافذة خدمات مصرفية بمج��ال الخدمات المصرفية 

اإلسالمية ووحدة أعمال عالمية المستوى من حيث البنية التحتية.

أفضل بنك في الخدمات المصرفية
حاز بنك الخليج التجاري 
جائ��زة  عل��ى  )الخليج��ي( 
“أفض��ل بنك ف��ي الخدمات 
المصرفية االس��تثنائية” في 
الشرق األوسط للعام 2015 
من جوائ��ز “بانكر الش��رق 
األوس��ط” للمرة الثالثة على 
التوالي. وتس��عى “س�ي ب�ي 

أي فايننشال”، المجموعة المانحة لجوائز “بانكر الشرق األوسط”، 
لتسليط الضوء على المؤسسات الرائدة في القطاع المالي في المنطقة 

والتي تقدم منتجات مبتكرة أو تحقق نتائج مالية مميزة.

افتتاح مطعم ومقهى “ال ريزيدينس”
افتتح مطعم ومقهى ال ريزيدينس، 
المستوحى من فخامة مدينة باريس، 
فرع��ه الجديد في دب��ي والذي يعود 
لرج��ل األعم��ال الروس��ي إيغ��ور 
كرايوش��كين بالتع��اون مع الش��يف 
فريديري��ك ف��اردون الحاصل على 
نجم��ة ميش��الن عن ج��ودة الطهي. 
كذل��ك يحتوي مطع��م ال ريزيدينس 
على ردهة فاخرة في جو ساحر من 

الموسيقى وخدمة ال مثيل لها ليصبح الوجهة األمثل للراغبين بتناول 
العشاء.

“سيسكو” تعيِّن مديراً تنفيذيًا
عينت “سيس��كو” زياد س��المة 
مديراً تنفيذياً لمنطقة الخليج )ُعمان 
والكوي��ت والبحرين( وبالد الش��ام 
وباكس��تان والع��راق وخ��دم���ات 
الشرق األوس��ط، ليقود نمو أعمال 
الش���ركة العالمي��ة الملتزم�ة بدعم 
بل��دان المنطقة في بن��اء بنية تحتية 
وطنية راس��خة للحزم��ة العريضة 

)البرودباند( ترتكز إلى أحدث جيل من التقنيات. وقبل انضمامه إلى 
“سيس��كو” تنقَّل سالمة بين عدة مناصب في شركات مرموقة مثل 

بنك ستاندرد تشارترد وديجيتال وكومباك وإتش بي.
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جديد عموميات

جوائز مميزة لـ“ميماك أوغلفي”
أوجلفي  ميماك  حصدت 
للعالق��ات العامة مجموعة 
من الجوائ��ز المرموقة في 
الحادية  الس��نوية  النس��خة 
عش��رة م��ن حف��ل توزيع 
جوائ��ز SABRE ال��ذي 

 SABRE نظمت��ه “هولمز” لندن. إذ حصد مكتب بيروت جائزتي
عن حملة ش��ركة روش التوعوية الوطنية لمكافحة سرطان الثدي، 
وحاز مكتب دبي على الجائزة الذهبية عن أفضل حملة رقمية لألمم 
المتحدة، وتصدرت هذه االنتصارات جائزة Ogilvy Social عن 

لقب أفضل وكالة استشارات رقمية في أوروبا والشرق األوسط.

تعيين جديد لـ“بي إيه لالستشارات”
إي��ه  ب��ي  عيّن��ت مجموع��ة 
لالستشارات العاملة في قطاعات 
االس��ت�ش���ارات والتكنولوج�ي��ا 
واالبتكار جايس����ون هارب�ورو 
بمنصب رئيس للش��رق األوسط 
وشمال أفريقيا في أبوظبي، حيث 
سيتولى مهام العمليات اإلقليمية 
للش��ركة الت��ي تتمت��ع بخبرات 

واس��عة في مج��االت الطاقة، المراف��ق الخدمية، الخدم��ات المالية، 
الصحة، العلوم الحياتية والرعاية الصحية، االستهالكية والتصنيع، 

الخدمات الحكومية، الدفاع واألمن، النقل والنقل اللوجستي.

أفضل مزود لخدمات الحفظ األمين
حصل “ س��تاندرد 
تشارترد” على جائزة 
أفضل مزود لخدمات 
لعام  الحف��ظ األمي��ن 
األردن(  )في   2015
من قبل مؤسس��ة ذي 

آس��يان بانكر، في إطار فعاليات برنامج جوائز المؤسس��ة لألسواق 
المال��ي. وقد حضر حفل توزي��ع الجوائز الرئيس االقليمي لخدمات 
المس��تثمرين والوس��طاء للمعامالت المصرفية في الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا في بنك ستاندرد تشارترد ستيوارت آدامز والرئيس 

التنفيذي، للبنك في األردن أحمد أبو عيدة.

اختيار مدير تصميم جديد لـ“بنتلي”
موت��ورز”  “بنتل��ي  اخت��ارت 
س��تيفان س��يالف كمدير التصميم 
س��ينضم  ال��ذي  لديه��ا،  الجدي��د 
إل��ى “بنتل��ي” منتقالً م��ن منصبه 
الحالي، حيث يقوم بمهام مزدوجة 
كمدي��ر التصمي��م الداخل��ي ضمن 
مجموعة فولكس واغن الموجودة 

في بوتسدام بألمانيا.
وكجزء من مهامه في “بنتلي”، 
س��وف يق��دم تقاريره إل��ى عضو 

مجلس إدارة “بنتلي” للهندسة رولف فريش.

هافاس ورلد وايد ميدل إيست
أعلن�ت “هاف�اس 
ميدل  واي��د  ورل��د 
إيست” عن تعيينها 
رشيد كنعان مديراً 
عام��اً لمكتبه��ا في 
بيروت خلفاً لمكرم 
خاطر الذي استقال 

من منصبه. يشار إلى أن خاطر كان قد تم نقله إلى بيروت في العام 
2013 بع��د انضمامه إلى الش��بكة اإلقليمية في عالم الفخامة والبيع 
بالتجزئة واألزياء في العام 2000، وتمت ترقيته إلى منصب مدير 

إدارة العمالء في دبي قبل تعيينه في بيروت.

فارنيك تحصد ثالث جوائز
حص��دت فارني��ك، 
احدى ش��ركات ادارة 
المرافق التي تتخذ من 
دب��ي مقراً له��ا، ثالثة 
جائزة  ضم��ن  جوائز 
الشرق األوسط الدارة 
المرافق، والتي عقدت 

مؤخراً وتعد الجائزة األكثر تأثيراَ في القطاع، وهي “جائزة شركة 
ادارة المراف��ق الخض��راء للعام” وجائزة “جائ��زة أفضل مبادرة 
مس��ؤولية مجتمعي��ة للع��ام” باالضافة الى جائزة “أفضل ش��ركة 

ادراة مرافق للعام”.
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إال إذا باش��ر فوراً أصحاب المصلحة بمعالجة 
الّصعوب��ات وبإتخاذ تدابير ملموس��ة من أجل 

التغلّب عليها.
تعزيز النظام البيئي لألزياء

ويلقى مصّممو األزياء اللبنانيون حالياً دعماً 
كبيراً ضم��ن مجتمعهم معتمدي��ن على رواج 
حركة “الش��راء من مصادر محلية”. لكن في 
الوقت نفسه، يتلقى المصممون ترحيباً ضعيفاً 
ودعماً ضئيالً من قبل  تّجار المحال والمتاجر 
المحليي��ن الذي��ن تضاءل��ت ثقته��م ف��ي قدرة 
المصممين على تس��ليم المنتج��ات في الوقت 
ال��الزم، وذلك بس��بب تأخي��رات متكررة في 
اإلنتاج. وبالرغم من أن هذا الوضع بدأ يتحسن 
ببطء بس��بب الطل��ب المحلي، إال ان الس��وق 
اللبناني��ة ال تزال صغيرة للمصّممين المحلّيين 
وهي تف��رض تكاليفاً مرتفعة على مس��احات 
البي��ع بالمف��ّرق، مّم��ا يدف��ع بأس��عار األزياء 
المصّمم��ة محلّياً الى مس��توى أس��عاراألزياء 
األجنبية. وهذه الظاهرة أيضا تحث المصممين 
المحليين على توجيه أنظارهم إلى خارج لبنان 

من أجل زيادة حجم اإلنتاج.
وتؤث��ر اتجاه��ات التكنولوجيا بش��كل كبير 
عل��ى تطور وتقدم مجال صناعة األزياء. ففي 
حين يقوم المصممون والمدونون ضمن وسائل 
التواصل االجتماعي بإلهام أنماط الحياة، تلعب 
التطبيقات ومواقع اإلتنرنت ومنّصات وسائل 

التواص��ل االجتماع��ي دوراً مهم��اً بالترويج 
لألزي��اء، إذ ان التج��ارة اإللكتروني��ة تش��كل 

تطوراً جوهرياً ضمن العالم الرقمي.
وال تفل��ح  صناع��ة األزي��اء بإث��ارة إهتمام 
صنادي��ق رأس الم��ال االس��تثماري كونه��ا 
تعتبر االس��تثمار في مشاريع األزياء محفوف 
بالمخاط��ر. ولك��ن مث��ل كل رواد األعم��ال، 
يحتاج مصممو األزياء إلى رأس مال مخاطر 
وإلى مستثمرين يتقبلون فكرة خسارة رؤوس 
أمواله��م. وأس��باب هذا العجز متع��ددة وتّمت 

مناقشتها ضمن الحوار.
وعرضت المناقشات عدداً من المبادرات التي 
من شأنها تعزيز النظام البيئي لألزياء اللبنانية 
وخلق المزيد من الفرص لتعزيز مركز بيروت 
كعاصمة لألزياء. وأكد المشاركون بأن قطاع 
األزياء سيستفيد بش��كل كبير من خطة مماثلة 
للتعمي��م 331 الصادرعن مصرف لبنان الذي 
أنعش وعزز النظام البيئي لقطاع التّكنولوجيا. 
وس��يكون من ش��أن هكذا خطة تخفيض تكلفة 
رأس الم��ال، ودعوة المنظم��ات الداعمة إلى 
التح��رك، والمس��اعدة عل��ى تطويرالمهارات 
الفنية وتمهينها، وعموماً تنشيط قطاع األزياء. 
كذل��ك تّمت مناقش��ة توصية أخ��رى أال وهي 
إنش��اء منصة موحدة للخدمات المش��تركة بين 
اإلنتاج واإلدارة المالية واإلتصاالت.جمي��ع ش��ركات األزي��اء، بما في ذل��ك إدارة 

خطة تسويق وإنشاء منصة موحدة للخدمات

“إنديفور” جمعت رواداً ومستثمرين في قطاع األزياء
عق��دت إنديف��ور لبنان إجتماع��اً خصصته 
لتقدي��م نتائ��ج دراس��تها ع��ن حال��ة النظ��ام 
البيئ��ي لصناع��ة األزياء في لبنان، ومناقش��ة 
اإلصالحات التي من شأنها تنشيط هذا القطاع 
وتنميت��ه. وقد ضّمت هذه الطاولة المس��تديرة 
التي اس��تضافها ن��ادي اليخوت ف��ي الزيتونه 
 Sarah’s Bag باي، كل من مؤسس��ة عالمة
ومديرتها اإلبداعية س��اره بيضون، ومؤسس 
ومدير عام شركة Menawear نديم شماس، 
والش��ريكة المؤسسة ومديرة النش��ر ل�منّصة 
“ديوان��يDiwanee” دلفين إده، والش��ريكة 
المؤسس��ة لمنظم��ة Starch ومديرته��ا ت��اال 
حجار، والمدير التنفيذي لمجموعة M1 ماهر 
 Medsecurities ميقاتي ومدير عام ش��ركة

Investment خالد زيدان.
تضاؤل قدرة لبنان التنافسية

لطالم��ا اش��تهر اللبناني��ون بإالب��داع  ف��ي 
التصميم والذوق الرفيع في األزياء، مّما ساهم 
تاريخياً في ترس��يخ مكانة بيروت المميزة في 
المنطقة كنقطة استقطاب لعالم الموضة. لكن، 
م��ن خالل دراس��تها التي ش��ملت اس��تطالعاً 
عن 57 مصّمم أزياء لبناني، أش��ارت منظمة 
إنديف��ور لبن��ان إلى ع��دد من نق��اط الضعف 
الت��ي تق��ف حاج��زاً بين وض��ع ه��ذا القطاع 
حالي��اً ونجاحه المحتم��ل. وبالفعل، فإن الخلل 
في سلس��لة التوريد، والنقص ف��ي رأس المال 
البشري والمهارات، والسوق المحلية المعتلة، 
ونظام الدعم الضعيف وصعوبة الحصول على 
التمويل، كل هذا يشّكل العوامل األساسية التي 
تعيق نمو النظام البيئي لقطاع األزياء اللبناني. 
وعل��ى الرغ��م م��ن أن لبنان يض��ّم مجموعة 
ضخم��ة من المصممي��ن الموهوبي��ن مقارنة 
بالدول األخرى في المنطقة، إال ان الكثير من 
هذه البلدان بات لديه��ا مواهبها الخاصة وهي 
تقوم بتعزيز نمو قطاع لألزياء حيوي فيها مثل 

منطقة دبي للتصميم على سبيل المثال.
وق��ال مدي��ر ع��ام  إنديف��ور لبن��ان طارق 
الس��عدي: لن يكون بإس��تطاعة النظ��ام البيئي 
لألزياء في  لبنان الحفاظ على ميزته التنافسية 
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LG Electronics تطلق منتجها الجديد
مــــــــت  قـــد
 LG شــــركــة 
 Electronics
علــى  ســورية 
هامش مشاركتها 
فــي معـــــرض 
إعـــادة إعمـــار 
للســنة  ســورية 
الثانـيــــة عـلــى 

التوالي مجموعــة من أحدث منتجاتها في مجال الطاقة الشمســية، 
والتــي تضم ألــواح 310 واط بكفالة تصل إلى 12 عام، يتم خاللها 
اســتبدال المنتج في حال لم يعط الكفاءة واالستطاعة المطلوبة. كما 
قامت الشــركة بعرض تجريبي لكفاءة توليد الطاقة الكهربائية عبر 

مقياس رقمي لمشاهدة األداء الفعلي.
وتأتي هذه المشــاركة تأكيداً من الشركة على أهمية تواجدها في 
الفعاليات المحلية على مختلف أنواعها، والتي تشكل فرصة مناسبة 
للقــاء العمالء وإطالعهم على آخر المنتجــات، خصوصاً األنظمة 

واألجهزة التي تقوم الشركة بطرحها في السوق السوري.

SIIB حملة إفطار ألف صائم” من“

أطلق بنك ســورية الدولي اإلســالمي “حملة إفطار ألف صائم” 
كوسيلة للمشاركة الفاعلة في إحياء شهر رمضان المبارك، مستهدفاً 
توزيــع وجبات اإلفطار عبر جمعيات خيرية في دمشــق، حمص، 
الالذقية، طرطوس، حلب، حماة، وتماشياً مع ما تعكسه الحملة من 
قيم إيجابية للتكافل االجتماعي وترســيخ مفاهيم العطاء والمشاركة 
المجتمعيــة البناءة. وأكد العضــو التنفيذي لهيئة الرقابة الشــرعية 
الدكتور يوســف شــنار، أن المصــارف اإلســالمية تعطي بصمة 
ســورية حقيقية في المجتمع من حيث اهتمامها بشرائحه من تمويل 
المنتجات اإلســالمية أو من النواحي االجتماعيــة انطالقاً من قوله 
تعالى: )وتعانوا على البر والتقوى وال تعانوا على اإلثم والعدوان(. 
وتأتي الحملة دعماً ألبناء المجتمع السوري في ظل األزمة الحالية.

بنك األردن يعقد هيئته العامة

عقد بنك األردن - ســورية مؤخراً اجتماع الهيئة العامة العادية 
وغيــر العاديــة في دمشــق، بحضــور مجلــس اإلدارة وعدد من 
المســاهمين، ومندوبــي كل مــن وزارة التجــارة الداخلية وحماية 
المســتهلك، هيئة األوراق واألســواق المالية السورية، ومصرف 

سورية المركزي.
وخــالل اجتمــاع الهيئــة، اســتمع الحضــور إلى تقريــر مدقق 
الحســابات وتقرير مجلس اإلدارة عن نشــاط البنك للدورة المالية 
2014 والخطة المســتقبلية لعــام 2015، إضافة النتخاب أعضاء 
مجلــس إدارة جدد، فيما اســتعرض المدير العام جــواد الحلبوني 
الخطة المســتقبلية للبنك لعام 2015، والمتوافقة مع اســتراتيجيته 
العامــة والخاصــة بــإدارة األزمة وتخفيــض المخاطــر وتحقيق 

اإليرادات.
وأوضح الحلبوني: انه سيتم إعادة منح التسهيالت االئتمانية وفق 
ضوابط جديدة ومحددة، وسيتم إعادة تفعيل خطة التفرع من خالل 
افتتاح فرع في محافظة الســويداء، باإلضافة إلى اســتمرار البنك 
بخفــض المصاريف والنفقــات قدر اإلمكان، ومتابعة الحســابات 

المتعثرة، وتوسيع قاعدة المودعين.
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مجلس األعمال الفرنسي يزور ديبوتكفرع جديد لـ“الدولي اإلسالمي”

افتتح رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب لـ”الدولي اإلسالمي” 
الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد هللا ال ثاني، فرع البنك الجديد 
في منطقة الخور، في إطار سياسته التي تركز على االهتمام بالسوق 
المحلي واإلستجابة لتوسع قاعدة العمالء وخدمتهم بفعالية بمختلف 
المناطــق. وقد حضــر االفتتاح الرئيس التنفيذي عبد الباســط أحمد 

الشيبي، وأعضاء مجلس اإلدارة وعدد من المدعوين.
وقال الشــيبي: انها خطوة جديدة ونوعية للبنك ضمن استراتيجية 
التوســع محليا مــع الحرص على جودة المنتجــات والخدمات عبر 
اســتقطاب كفــاءات متميزة للعمــل وتدريبه على افضــل المعايير 

وأكثرها حداثة.

اســتقبل مجمع دبي للتقنيات الحيوية واألبحاث )ديبوتك(، اللجنة 
الصحيــة التابعــة لمجلس األعمال الفرنســي، وذلك خــالل زيارة 
قامــت بها لالطالع على مرافق المختبرات العالمية المســتوى في 
المجمع في إطار مســاعيها لتعزيز تبادل المعرفة ومشاركة أفضل 

الممارسات ضمن قطاع العلوم الحيوية.
وتعليقــاً على هذه الزيــارة، قال المدير التنفيــذي لمجمع ديبوتك 
وإنبارك مروان عبد العزيز: تعتبر االســتراتيجية الوطنية لالبتكار 
أحد أبرز المسؤوليات المنوطة بنا جميعاً، مما يتطلب تظافر جهود 

جميع الشركات لتحقيق أهدافها.

حفل خيري في كراون بالزا عمان

في مســاهمة من فندق كــراون بالزا عمان باألعمــال الخيرية 
وخدمة المجتمع، وبهدف إدخال البهجة والسعادة لألشخاص ذوي 
اإلحتياجات الخاصة، قام “كراون بالزا عمان” باســتضافة الحفل 
الســنوي الخيري لجمعيــة أهالي وأصدقاء األشــخاص المعوقين 
فــي “الخيمة الملوكيــة”، حيث أن الفندق معــروف بتنظيمه لمثل 
هــذه المبــادرات، ويقــع الفندق فــي موقع مميز فــي عمان، وهو 
فنــدق معــروف للعمل والترفيه. ويتوفر فيــه 279 غرفة وجناح، 
و5 مطاعم تناســب جميع األذواق، كما يقــدم العديد من الخدمات 

والمرافق للنزالء.

اختتام اجتماعات “االردني الخليجي” 

اختتــم فريق العمل الخاص بالتعاون المشــترك في مجال البريد 
واالتصــاالت وتقنية المعلومات بيــن دول مجلس التعاون الخليجي 
واالردن اجتماعاته فــي وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات 
.وناقش االجتماع ســبل تنفيذ خطة العمل المشــترك الرئيســية بين 
هذه الدول والتي تشــمل مناقشــة اوراق عمل مقدمــة من الجانبين 
حول خدمات القيمة المضافة “المحتوى” ومجالي البنية األساســية 
واالسعار للنطاق العريض وخدماته وآلية انفاذ القرارات التنظيمية 
بما فيها نقل االرقام والبطاقات المدفوعة مســبقا وورقة عمل حول 
تجربــة هــذه الــدول وخبرتها في مجــاالت التعاون فــي الخدمات 

البريدية .
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“بيمو السعودي الفرنسي” يتميزفرع جديد لـ“البركة” في طرطوس
عنــوان  تحــت 
كـــــــــة  لــبــر ا “
بطرطوس وبأهـل 
طــرطــــــوس”، 
افتتح بنــك البركة 
- ســـورية فرعــاً 
جديــداً فــي مدينة 
طرطوس برعايـة 

وحضــور حاكم مصرف ســورية المركزي الدكتــور أديب ميالة. 
وبهــذه الخطــوة يكون بنك البركــة افتتح فرعه الثانــي في المنطقة 
الســاحلية خالل نصف عام، مؤكداً على الموقع المتقدم الذي يحتله 
كمصرف خاص في ســورية. ويأتي افتتاح الفرع في وقت يتعاظم 
فيه النشــاط التجاري واالســتثماري في المدينة، وبذلك يرتفع عدد 
فــروع المصرف في ســورية إلى 10 أفــرع، باالضافة الى مكتب 

الشهبندر بدمشق.
وقــال الرئيس التنفيــذي للبنك محمد حلبي: نحن ســعداء بافتتاح 
الفرع العاشــر للبنك على مســتوى القطر لنقدم خدماتنا المصرفية 

المتوافقة وأحكام الشريعة اإلسالمية في مدينة طرطوس.

بـرعـايـــــة 
مصرفية فريدة 
مـــن نـوعـهــا 
وبتواجد سباق، 
شــــارك بنــك 
بيمو السـعودي 
نـســــي  لـفــر ا

مؤخراً ضمن فعاليات المعرض الثاني إلعادة إعمار سورية، حيث 
تأتــي هذه المشــاركة ضمن خطة المصرف في المســاهمة وبدور 
فعــال في عملية إعادة إعمار ســورية من خــالل عرض المنتجات 
والخدمات المصرفية وتقديم التســهيالت التي تســهم في دعم عجلة 

االقتصاد السوري ومواكبة التطورات االقتصادية الحاصلة.
وتميــز البنــك بجناح متألــق وفريق عمل احترافــي من مختلف 
اإلدارات على جاهزية تامة لتقديم جميع المعلومات والشرح الكافي 
عن المنتجات والخدمات التي يقدمها المصرف, انطالقاً من حرصه 
علــى االلتــزام بأعلى مســتويات الحرفية والتميــز إلحداث بصمة 
واضحة، كونه البنك الســوري األول الذي يهدف منذ تأسســيه الى 

الريادة على جميع االصعدة.

... ويشارك في مؤتمر الرعاية الطبية“سورية الدولي اإلسالمي” راعي ذهبي

برعاية ذهبية من بنك سورية الدولي اإلسالمي، انطلق مهرجان 
طرطــوس الدولــي األول للزهــور والزراعات المحميــة وتقنيات 
التصديــر 2015  تحت عنوان “بلدي يا لــون الفرح”، الذي يقيمه 
مجلــس المدينــة واتحاد المصدرين الســوري بحضور مشــاركين 

رسميين وغير رسميين من سورية و9 دول عربية وأجنبية.
وتأتي مشــاركة البنك من منطلق المســاهمة فــي دعم االقتصاد 
الوطني، وفي إطار خطته لتقديم منتجاته وخدماته المصرفية بهدف 
دعم قطاع المصدرين. وقد قام البنك من خالل فريق عمله المشارك 
في المهرجان بتقديم شروحات عن أنشطة البنك المختلفة، وعرض 
المنتجــات والخدمات البنكية المتنوعة، التــي يُقدمها لتلبية رغبات 

واحتياجات كافة شرائح المجتمع.

بـنــك  شـــــارك 
ســــوريـة الدولـــي 
اإلســالمي مؤخــراً 
في مؤتمر ومعرض 
الرعاية الطبية الذي 
عقــد على مــدار 4 
أيام في مشفى األسد 

الجامعي بدمشق.
تأتي مشــاركة البنك في إطار خطته لتســويق منتجاته وخدماته 
المصرفيــة ضمن قطــاع هام وحيوي واســتقطاب عمــالء جدد. 
وقــد قام البنك من خالل جناحــه في المعرض المصاحب للمؤتمر 
بتقديم شــروحات عن أنشــطة البنك المختلفة، وعرض المنتجات 
والخدمات البنكية المتنوعة، التي يُقدمها لتلبية رغبات واحتياجات 

كافة شرائح المجتمع، واستقبال استفسارات وأسئلة الحضور.
يذكــر انه شــارك في المعــرض نحو 24 شــركة محلية دوائية 
وطبية تمثل 81 شركة خارجية من 16 دولة بالتعاون مع وزارتي 
الصحة والتعليم العالــي والنقابات والجامعات والهيئات والروابط 

التابعة لها.
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محاضرة عن الفرص االستثمارية

خطة استراتيجية لمركز دبي المالي

ألـقـــــى 
سـفير خادم 
الحرميـــن 
لشــريفين  ا
ى  لـــــــــد
اوسـتـراليـا 
بــن  نبيــل 
محمـــد آل 

صالح محاضرة حول “الفرص االستثمارية المتاحة في المملكة” في 
مركز رجال األعمال في الوسط التجاري لمدينة برزبن االوسترالية 
بدعوة من غرفة التجارة والصناعة االوســترالية  العربية حضرها 
رئيــس وأعضاء الغرفة وحشــد من رجال األعمال والمســتثمرين 

وأصحاب الشركات.
واســتعرض الســفير آل صالــح مراحــل التطــور والنمــو في 
المشــاريع اإلنمائية والصناعية العمالقة، وكيف أصبح االقتصاد 

السعودي من أكبر االقتصادات.
وأشــار إلى إمكانية تعزيز وتطوير التجارة بين البلدين وإلى ان 

المملكة تعتبر ثاني أكبر سوق الوستراليا في المنطقة.

فــي مؤتمــر صحفي عقــد بحضور محافــظ مركز دبــي المالي 
العالمي عيســى كاظم، تم الكشــف عن خطة لتحقيــق نمو يعادل 3 
أضعــاف حجم المركز الحالي خالل الســنوات العشــر المقبلة من 
خالل استراتيجية رباعية المحاور تقوم على تقوية عالقته وتعاونه 
مع عمالئه الرئيسيين، تطوير بنيته التحتية، تنمية قاعدة الكفاءات، 
إضافة إلى تعزيز مكانته كجســر يربط بين بلــدان أفريقيا وأميركا 
الالتينية وجنوب آسيا والشرق األوسط أو ما يسمى )الممر الجنوبي 
- الجنوبي(. وتتضمن الخطة االستراتيجية 2024، مواصلة التوسع 
بتطوير البنية التحتية المادية والتشــريعية، وتعزيز مكانته كمركز 

عالمي للتشريعات والخدمات المالية اإلسالمية.

حملة NotATourist من “فيزا”

دبي العب رئيسي على الخارطة البحرية

أعلنـت “فيزا” 
الشــركة العالمية 
لتقـنـيـات الـدفــع 
اإللكـتـرونــــــي 
الــمــدرجــــــــة 
فــي بــورصــــة 
نيويـورك، عـــن 

إطالق حملتها NotATourist )مواطن ولســت ســائحاً( حتى 31 
آب/أغســطس 2015، التي تحث حاملي البطاقات على الســياحة، 
وزيارة مواقع غير تقليدية. وســتتيح معلومات وافرة عن العروض 

الحصرية المقدمة من التجار العالميين المتعاملين مع “فيزا”.
وقال مســؤول التسويق في الشرق األوسط وشمال أفريقيا كريم 
بيغ: وصف الوجهات أدق وأصدق عندما يأتي على لســان سكانها 
أو زوارهــا الذيــن يحبونها. فالحملة تدعو للمشــاركة على مواقع 
التواصل االجتماعي باستخدام “هاشتاغ” )مواطن ولست سائحا( 
لتتيح فرصة ربح جائزة أسبوعية بقمية 500 دوالر أميركي مقابل 
المشاركة بالصور وأفالم الفيديو لمواقع غير معروفة في وجهات 

السفر الرئيسية.

ســتقـبـل  ا
كـــل مـــــن 
ســفير دولـة 
اإلمــــارات 
في النرويـج 
مــحــمـــــد 
ابـراهــيــــم 
الجويعيـــد، 

والمدير التنفيذي لســلطة مدينة دبي المالحية عامر علي، والمدير 
التنفيذي لشــركة تصنيف راشــد الحبســي، ملك النرويــج هارالد 
الخامــس، الــذي زار جناح “ســلطة مدينة دبــي المالحية” خالل 
معرض “نور- شــيبينج”، الذي استضافته النرويج مؤخراً، حيث 
اطّلــع الملك والوفد المرافق لــه على تجربة دبي في الوصول إلى 
أهم المراكز البحرية العالمية، والمزايا التنافســية للتجمع البحري 
المحلي، ال ســيما في إدارة العمليات التشغيلية والخدمات البحرية 

والموانئ وصيانة السفن.
وأكد عامر الحرص على تأســيس عالقات اســتراتيجية وتعميق 

التعاون في الصناعة البحرية بين اإلمارات والنرويج.
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حق التعليم المجاني ألطفال لبنانرأسمالنا البشري المحرك للنمو

اعتبر وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم أن “الرأسمال البشري 
يعــد المحرك الرئيســي للنمو االقتصــادي في لبنــان ألن مهارات 
المواطنيــن ومواهبهم هــي أكبر مورد للبالد”، ودعــا إلى مواءمة 

نوعية النظام التعليمي اللبناني “مع احتياجات السوق المهنية”.
 Lebanon HR وكان حكيــم يتحــدث فــي افتتــاح مؤتمــر
Summit عن إدارة الموارد البشرية في المؤسسات، الذي تنظمه 
شــركة “كاريــرز” للمرة الثانية، ويشــارك فيه ممثلــون لنحو مئة 
شــركة لبنانية، يطلعون على أحدث التقنيات وأهم االســتراتيجيات 
المعتمــدة عالميًــا في هذا المجال، ضمن أكثر مــن 14 ندوة وأربع 

دورات تدريبية، إضافة إلى حلقتين نقاشيتين.

مــت  قـا أ
جـمـعــيــــة 
 Teach “
   ”A Child
حـفـلـهــــــا 
لـخـيـــري  ا
لســـنــوي  ا
المخصـص 

لدعم نشاطات الجمعية وأهدافها المتمثلة بتأمين حق التعليم المجاني 
ألطفال لبنان. في مجمع السان جورج، حضره عدد من الشخصيات 
االجتماعيــة والتربويــة والثقافية واإلعالمية والسياســية وعدد من 
رجــال وســيدات االعمال، وتــم عرض فيلم وثائقي عن نشــاطات 
الجمعية وأبرز االنعكاســات اإليجابية على حياة احدى االسر التي 
اســتفادت من برامج الجمعية. ورحب أعضاء الجمعية بأصدقائهم، 
وتوزعوا على الحضور لشرح برامج الجمعية وانجازاتها حيث بلغ 
عدد المستفيدين من خدماتها نحو 950 تلميذاً في 97 مدرسة رسمية 
موزعة على محافظات وأقضية لبنان كافة، وتشمل المساعدة: كلفة 

التسجيل والنقل وثمن الكتب والقرطاسية واللباس الرسمي.

Beirut Designer’s Week by Gata احتفال لبناني متألقمعرض
اســــتضاف 
مجمع الزيتونة 
بـــاي الـــدورة 
مـــن  الثالثـــة 
ض   مــعـــــــر
 B e i r u t
 Designer’s
 We e k  b y

Gata، أهم وأكبر منّصة لعرض إبتكارات المصّممين الناشئين في 
لبنان، بالتعاون مع ســوليدير وشركة إنماء واجهة بيروت البحرية 

.Beirut Waterfront Development
الــدورة الثالثة من المعــرض أثبتت أنها األضخــم لغاية اليوم، 
وذلك اســتناداً إلى آراء المشــاركين والشركاء الذين أشادوا بالعدد 

الهائل للزّوار الذين استقطبهم المعرض.
يشــار إلــى ان أكثــر مــن 80 مصّمــم أزيــاء، مجوهــرات، 
أكسســوارات، أثاث وأكسســوارات منزل شاركوا في هذا الحدث 
التصميمــي الضخم لعــرض إبتكاراتهم أمام الجمهــور العريض 

وإطالق عالماتهم التجارية الجديدة.

قامت ســان بيليغرينو المياه الغازية الفّوارة الّشهيرة عالميا التي 
باتــت مرادفاً لثقافة الّذواقة، بتقديم زجاجة اإلصدار المميّز الجديد 
المخصصــة لمجلة فــوغ إيطاليا في لبنان بحضور أبرز وســائل 
اإلعالم، وزبائن سان بيليغرينو المرموقين، وشخصيات معروفة 
مــن عالــم الموضة وذلك خالل ليلة اســتثنائية فــي إنديغو أون ذا 

روف في فندق لو غراي.
وقد استمتع المدعوون بعشاء راٍق أثناء عرض أزياء ضّم أروع 

ما صّممه جان لويس صبجي.
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أسبوع دبي للموسيقى 2015
عـلـــــن  أ
مركــز دبــي 
التجــــــاري 
لمـــــي  لعا ا
 )DWTC (
يــــــــف  ال و
نيشن الشـرق 
األوســط عن 

إطالق أســبوع دبي للموســيقى 2015DMW ، في الفترة من 23 
إلى 26 ايلول/ ســبتمبر. ويُعــّد هذا الحدث، المهرجان الموســيقي 
الدولي األهم في الشرق األوسط، ويضم 4 أقسام رئيسية تشمل إقامة 
حفالت موسيقية بمشاركة مجموعة من نجوم الفنانين الحاصلين على 
الجوائز، ومشــاهير المتحدثين، كما تقدم فصول لتعليم الموســيقى، 

وقرية ترفيهية تفاعلية.
ومن خالل هذه الشــراكة الجديدة، سيجمع أسبوع دبي للموسيقى 
بيــن الخبــرة الواســعة التي تمتلكها اليف نيشــن في مجــال تنظيم 
الفعاليات الترفيهية الرائدة في العالم، ومركز دبي التجاري العالمي، 

أكبر مركز لتنظيم واستضافة الفعاليات في المنطقة.

إطالق باقة منتجات الطاقة المستدامةمؤتمر للشركات اللبنانية الناشئة
نظمت غرفة 
التجارة اللبنانية 
ألميركيــــــة   ا
مـع  بالتعــاون 
“ســــتارتــاب 
مـيـغــافـــــون 
 Start مؤتمــر

Up Lebanon  في فندق بالزا في نيويورك، بمشاركة نحو 300 
من المعنيين بقطاع الشركات الناشئة في لبنان.

وفــي كلمته االفتتاحيــة، قال رئيــس الغرفة  ســليم الزعني: إن 
المؤتمر يتيح للشــركات الناشئة التواصل والتشبيك مع أهم الجهات 
المعنية بهذا القطاع، ويتيح أيضا لرواد األعمال اللبنانيين الشــباب 
الحصــول على رعاية من جهات أميركية شــكلت نماذج نجاح في 
هذا المجال. وأكد أن “الغرفة تؤمن بأن اقتصاد المعرفة المســتقبلي 

سيساهم في إثراء االقتصاد والنمو االجتماعي في منطقتنا”.
وعرضت كلمة مسجلة لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة اشار 
فيها الى أن “لبنان يعمل ليكون نقطة التقاء ومحورا لقطاع الشركات 

الناشئة”.

نظمــت شــركة فونيكس إنيرجي مــن مجموعة إندفكــو لإلنماء 
الصناعي، لقاء في مركز بيال في بيروت لالحتفال بإطالق باقة من 
المنتجات والحلول الخاصة بالطاقة المستدامة، في إطار مشاركتها 

السنوية في معرض ليبانون إنيرجي 2015.
حضر اللقاء حشــد رســمي وفاعليات من القطاعــات الصناعية 
واالقتصادية والتجارية والمدنية. كما شارك رئيس مجموعة إندفكو 
نعمة افرام، والمدير العام لشركة فونيكس إنيرجي ربيع اإلسطا. وكان 
الهدف األساســي من اللقاء، وفق بيان للشركة، إطالق مبادرة بيئية 
مسجلة تحت اسم “تركيبة وطنية متقدمة لتحويل النفايات إلى كهرباء 
صديقة للبيئة”، من أجل طرحها حال لمعالجة النفايات وتحويلها إلى 

فرصة إلنتاج الكهرباء المركزيا وبطريقة صديقة للبيئة.

فنانون أرمن في مركز بيروت للمعارض
بتنظيــم 
مـن اللجنـة 
المئويـــــة 
ة  د بــــا لإل
األرمنيـــة 
لبنـان  فـي 
ومـركــــز 
بـيــــروت 
للمعارض 

وبالتعــاون مــع غاليــري Noah’s Ark Art وبرعاية وحضور 
وزيــر الثقافة روني عريجي، افتتح معرض “والدة أمة من جديد” 
الــذي يتضمن أكثر مــن 100 لوحة و20 منحوتــة لفنانين لبنانيين 
من أصول أرمنية وأرمن والتي صممت خصيصاً لمناسبة الذكرى 

السنوية المئوية إلبادة األرمن.
حضــر الحفل عدداً من الرســميين ورجال الديــن وكانت كلمة 
لممثلة اللجنة أرده يانيكيان التي شــرحت أهداف المعرض، قائلة: 
كل لوحــة في هذا المعرض تروي قصة مــن واقع الحياة أو تعبّر 

عن حالة مميزة.
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بطاقة مرسيدس – بنز فيزا من “عوده”

أعلن بنك عوده وشــركة ت. غرغور وأوالده، بالتعاون مع شــركة فيزا العالمية، 
عن إطالق بطاقة مرســيدس – بنز فيزا، خالل حفل أقيم في العاصم اللبنانية بيروت 
مؤخراً، في نادي اليخوت في “زيتونة باي” ، وقد حضر حفل إطالق “مرسيدس – 
بنز فيزا” أكثر من 500 ضيف، الذين اســتمتعوا بعرض من أروع العروض المائية 

الثالثية األبعاد.
وتعليقاً على الحدث، تحدثت مدير حلول الدفع اإللكترونية وخدمات البطاقات في 
“عــــوده” رنـدا بـديــر، فـقـالـت: إن بطاقـات االئتمـان ذات الســــمـة المشــــتركة 
)co-branded cards(، تُعتبَــر إحــدى االتجاهــات الكبرى فــي صناعة بطاقات 

االئتمان حول العالم.
وأضافــت: لقــد ُصّمم هــذا النوع مــن البطاقــات لتعزيز العالقة بيــن المصرف 
والمستهلكين، وتوفير وسيلة جديدة للتواصل معهم من خالل معلومات هامة تعنيهم 
مباشــرة، وتترك أثراً إيجابياً عن العالمات التجارية التي يحبونها. مع اإلشــارة إلى 
ان البطاقــة قد ُصّممت للذين يقّدرون مســتوى الرفاهية المميــز الذي تقدمه عالمة 

مرســيدس- بنز.
مــن جانبه، قال مدير عام “ت. غرغور وأوالده” ســيزار عون: نهدف من خالل 
بطاقــة مرســيدس – بنز فيزا، إلى تعزيز العالقات مــع عمالئنا إذ نقّدر والءهم، فهم 

أساس عملنا ورأسمالنا.
أمــا مديــر عام “فيزا” في لبنان رمزي الصبوري، فقال: إننا ُســررنا بالعمل مع 

بنك عوده إلطالق بطاقة هي األولى من نوعها في الســوق اللبنانية.
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ليس كل ما يحدث في التربية يعتبر إنجازاً. إجراء االمتحانات والتصحيح ومتابعة أوضاع 
المدارس والمعلمين وتأمين الحاجات واس��تقطاب الكفاءات ووقف التعاقد، ملفات دائمة في 
التربية، فهي ال تدرج في خانة اإلنجازات، اذا اعتبرنا أن األمور التربوية والتعليم من مهمة 
وزارة التربية والتعليم العالي، وعليها أن تكون جاهزة باستمرار لمواكبة التطورات ومعالجة 
المشكالت التي تطرأ، الى ملفات أخرى تتعلق بتطوير المناهج وإعداد المعلمين وتنظيم عمل 
المدارس. ولعل الحديث عن إنجازات ال يمكن أن ينطلق اال من باب اإلصالح، وعليه تبنى 
مس��اهمات جديدة في رفد التربية والتعليم بكل ما من ش��أنه أن يعزز موقع لبنان التربوي في 
الحقلين الجامعي وما قبله، واستعادة التعليم الرسمي رونقه وقدرته على استقطاب أبناء الطبقة 
المتوس��طة الذين هجروه منذ أن فتكت الحروب بالنسيج االجتماعي والقطاعات التي شكلت 

عنوان تالقي اللبنانيين.
واالصالح ال يستقيم اال بتقويم تربوي شامل للسنة الدراسية. تقويم نقدي لإلفادة من الثغر 
ورسم خريطة طريق إلصالح التعليم. وهي الطريقة التي تحفظ موقع وزارة التربية وتشرع 
التطوير وتفتح باب الحديث عن اإلنجازات. لكن ما نشهده في التربية يبدو مختلفاً، فال يمكن 
الحدي��ث عن تجاوز األزمات التي ترافقنا منذ العام الماضي، قبل الش��روع في عملية تقويم 
جادة لكل ما حصل، فها هي اإلفادات ال تزال حاضرة في قاموسنا، وما يحكى عن تقدم في 

التربية والتعليم وحسم ملفات يحتمل الكثير من التأويل والنقاش.
والن اإلص��الح عملية مس��تمرة في التربية، فإن صدقيته تس��قط اذا اختصر الحديث عن 
انجازات لم تتحقق، وذلك اذا اعتبرنا ان مش��اريع كثيرة أعدت في عهود وزراء س��ابقين لم 
تنفذ، لكنهم وضعوا لبنتها األولى، وهي ليست انجازاً لعهد بعينه. أما ما حصل العام الماضي 
من منح إفادات واالس��تمرار في ترحيل السلس��لة وأزمات الالجئين وانعكاس��ها على التعليم 
الرس��مي، فلم يجر نقاش جدي لتجاوز ما تركته من آثار سلبية على التربية في مقابل وضع 

الخطط لمواجهة ما قد يحدث في المستقبل.
والسؤال عن التقويم يبقى االساس، اذ لم نعتد في االدارات العامة والوزارات إجراء جردة 
حس��اب، ويحق السؤال، ماذا عن التعاقد والمعلمين والرابطات؟ وماذا عن مخالفات ترتكب 
ف��ي أكث��ر من مكان وقطاع ال يتوق��ف أحد عندها؟ وماذا عن المناه��ج والكتب وعن التعليم 

الرسمي والمدارس وسلسلة الرتب والرواتب والتجهيزات؟
ق��د يك��ون التفكير في عرض االنج��ازات حق ألصحابه، اذا كانت ملموس��ة وواقعية، أما 
ونح��ن في مرحلة صعبة ومعقدة تربوياً، فال مجال اال للبحث في حل المش��كالت ومواجهة 

االستحقاقات التعليمية.

التقويم التربوي واإلفادة من التجارب
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