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وس��ط األزم��ات التي يمر بها لبنان عل��ى غير صعيد، اقتصادياً ومالياً وسياس��ياً، 
وبين ما تتركه النفايات من تداعيات على حياة اللبنانيين وصحتهم ومس��تقبلهم، وفي 
ظل حراك ش��بابي رفضاً للفس��اد واالنهيار ومطالبة بإزالة المخالفات، وأمام الفراغ 
الذي يلف عدداً من المؤسسات اللبنانية، وعدم القدرة على التشريع واتخاذ القرار في 

غياب رئيس للجمهورية ...

ال ب��د من القول مجدداً، إن مصرف لبنان ال يزال المؤسس��ة القادرة على مواجهة 
كل األخطار المحيطة بالبلد وفي داخله، وعلى رأسه “مايسترو” االستقرار النقدي، 
وصم��ام األمان الذي لم يحد عن ثوابته، وخطواته وقراراته تدل على حرص عميق 
على البلد ومس��تقبله، وعلى حماية االس��تقرار، وهي السياس��ة التي اتبعها منذ تسلم 

واليته األولى حاكماً لمصرف لبنان في عام 1993.

وفي تجربة رياض س��امة على رأس الحاكمية، نشهد بأنه عبر األزمات األخطر 
ف��ي تاريخ لبنان، ولم يستس��لم، فهو نج��ح في أصعب ظروف الح��روب في تجاوز 
األزمات، من االغتياالت إلى المديونية المرتفعة إلى العجز المالي إلى التدمير الذي 
لح��ق بالبنية التحتي��ة واالقتصاد، فتطور القطاع المصرفي في عهده وتوس��ع محلياً 
واقليمي��اً بعد تنقيته من الش��وائب، وثبت النقد الوطني وحافظ على القدرة الش��رائية 

والمعيشية للمواطنين بتثبيت الليرة التي كانت تتهاوى في مرحلة حرجة في البلد.

مرة جديدة يثبت الحاكم أنه على قدر المس��ؤولية، وأنه يدرك المخاطر التي تحيط 
لبنان، فيعمل ما هو واجب عليه، ويرس��م السياس��ات المناسبة بصمت، ويسهر على 
س��امة النقد الوطني واالس��تقرار المال��ي، ويعمل على تحصي��ن الوضعين المالي 
والمصرفي والتصدي لألخطار، فيما غيره يعمل بأجندات أخرى. هو فعاً )مايسترو 

االستقرار(.

مايسترو االستقرار ... رياض سالمة

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2015
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هندسات مالية
يبق��ى مص��رف لبن��ان صاح��ب المب��ادرة 
والحل لمش��كالت كثيرة تعانيها الدولة، ويبقى 
الحاكم رياض س��المة سبّاقاً في طرح الحلول 
للمشكالت المالية والمصرفية وتحدياتهما. فهو 
الذي أعلن أخيراً التخطيط إلصدار يصل إلى 
1.5 ملي��ار دوالر من س��ندات “يوروبوندز” 
إي��داع،  بش��هادات  االس��تحقاقات  الس��تبدال 
معتب��راً أن م��ن ش��أن هذه الخط��وة أن تجنب 
اس��تخدام الحكومة الحتياط��ات النقد األجنبي 
لس��داد ديونها. فاس��تكمل المصرف المركزي 
اإلجراءات الخاصة باس��تبدال هذه الس��ندات 
بقيم��ة 1.5 مليار دوالر اس��تحقاق كامل العام 
2015 بش��هادات إيداع، وتم إبالغ المصارف 
الحاملة لس��ندات “يوروبوندز” بهذه الخطوة، 

فأبدت المصارف موافقتها على األمر.
وي��درج ق��رار مص��رف لبن��ان اس��تبدال 
اس��تحقاقات “يوروبون��دز” بش��هادات إيداع 
ف��ي س��ياق الهندس��ات المالية الت��ي وضعها 
حاك��م المصرف ري��اض س��المة والتي تنفذ 
بنجاح كبير. ومن ضمن هذه الهندس��ات تنفيذ 
اس��تراتيجية احترازي��ة ترمي إل��ى عدم ترك 
مبالغ كبيرة بالليرة وبالعمالت األجنبية تستحق 

في فترة قصيرة نسبياً.
وف��ي هذا الس��ياق، أج��از مص��رف لبنان 
للمص��ارف أن تكتتب بإص��دار اليوروبوندز 
األخي��ر ال��ذي تم ف��ي ش��باط/فبراير 2015، 
م��ن خ��الل ش��هادات إي��داع بال��دوالر قريبة 
االس��تحقاق، بما ال يضغط أيضاً على السيولة 

بالعمالت األجنبية لديها.
وكان مصرف لبنان اس��تمر في عام 2014 
ف��ي إصدار ش��هادات إيداع بال��دوالر وبقيمة 
قاربت الملي��اري دوالر. وكان مصرف لبنان 
أيض��اً ب��دأ ف��ي آذار/م��ارس 2015 بإصدار 
شهادات إيداع لمدة 30 عاماً بالليرة وبالدوالر. 
وته��دف هذه اإلص��دارات الطويلة األجل إلى 
تكملة مفهوم منحنى العوائد وإلى إدارة أفضل 

للسيولة كما إلى تطوير السوق المالية.
قطاع مصرفي سليم

كل الوقائع والمؤشرات والمعطيات تؤكد أن 
القطاع المصرفي في لبنان سليم ووضعه غير 
متأزم ولديه نس��بة سيولة كبيرة، كما أنه يحقق 
األرب��اح على الرغم من األوضاع. لكن األمر 
ليس صدف��ة، فبقدر م��ا تس��تطيع المصارف 
اللبنانية فعله باإلضافة إلى متانتها، فإن تعاونها 
م��ع مصرف لبن��ان وقرارات الحاكم س��المة 
جنبها الكثي��ر من األزم��ات المحتملة. ولذلك 
كان��ت عمليات الدمج الس��ابقة التي س��ار بها 
الحاكم س��المة، انطالقاً م��ن متطلبات دولية، 
فأصبح عدد المصارف 72، بينها 16 مصرفاً 
متخصصاً، و13 مصرفاً هي فروع لمصارف 
أجنبية، و8 مصارف تملكها مصارف أجنبية، 
م��ا يجع��ل الع��دد 35 مصرف��اً لبناني��اً فق��ط. 
واحتم��االت الدمج تبقى قائم��ة خالل المرحلة 

المقبلة.
ثبات مالي ومصرفي

ي��درك حاكم مص��رف لبن��ان أن األوضاع 
السياس��يّة واألمني��ة والف��راغ المس��تمر ف��ي 
تداعي��ات  أنتج��ت  الدس��تورية  المؤسس��ات 
س��لبية على االقتص��اد اللبناني، ال س��يّما في 
ظ��ل الحوادث ف��ي المنطقة واألع��داد الكبيرة 
لالجئين السوريين في لبنان، غير أن النموذج 

رياض سالمة

سياسات رياض سالمة وهندساته المالية تحميان اقتصاد لبنان

صمام األمان لالستقرار النقدي والمصرفي واستمرارية الدولة
ليســـت األوراق النقدية من فئة الخمسين 
ألف ليرة لبنانية التي وضعها مصرف لبنان 
في التداول في األول من آب/أغسطس 2015 
مجـــرد ورقة عابـــرة، وهي التـــي وضعت 
لمناســـبة ذكرى مـــرور ســـبعين عاماً على 
تأسيس الجيش اللبناني، إنما هي تندرج في 
مسيرة مصرف لبنان وحاكمه رياض سالمة 
في الدفاع عن المؤسسات وحماية البلد، وهي 
موقعة من حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 

والنائب األول للحاكم رائد شرف الدين.
إدارة رائدة

يس��تمر مصرف لبنان في حماية االستقرار 
المالي والنقدي ويعزز في الوقت نفسه الصمود 
االقتص��ادي في وجه األزم��ات التي تلوح في 
المنطقة اقتصادياً واالضطرابات في عدد من 
ال��دول العربية. وها هو مص��رف لبنان بقيادة 
رياض س��المة قادر على االستمرار في إدارة 
دف��ة التدفّقات في اتجاه لبن��ان، بما يعّزز قدرة 
المصارف على تمويل الدولة، ويضمن زيادة 

االحتياطات بالعمالت األجنبيّة.
وعلى الرغم من كل ما يحدث في األس��واق 
العالمية، لم يكن هناك ضغوطات خارجية على 
مستوى الفوائد في لبنان، ولذلك بقيت مستقرة 
بفعل السياس��ة الحكيمة للمصرف المركزي. 
مع اس��تمرار التدفق��ات النقدية وبعض الطلب 

الخارجي على التوظيف.
ومع��ه  االقتص��ادي  الصم��ود  أن  غي��ر 
االستقرار المالي والنقدي، لم يكونا ليتحققا لوال 
السياس��ات التي اعتمدها مص��رف لبنان، إلى 
جانب اإلجراءات الت��ي اتخذها والتدابير التي 
يعمل بها منذ س��نوات، والت��ي أدت إلى تحييد 

لبنان اقتصادياً وحمايته من األزمات.
كما استطاع التحكم بانعكاسات األزمات على 
المصارف، فيما حققت خطوات مصرف لبنان 
العام الماضي وبمبادرة من حاكمه، بتخصيص 
رأسمال لتسليفه عبر المصارف اللبنانية، زيادة 
في حركة التس��ليفات للقطاع��ات االقتصادية 
والسكنية والقروض للمشاريع الجديدة، ما أدى 

إلى إيجاد حافز للنمو االقتصادي.
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التزام المعايير والشفافية
استندت الهندسة الماليّة التي يتبعها مصرف 
لبنان بقيادة رياض سالمة وتأثيرها على وضع 
الصناع��ة المصرفيّة في لبن��ان إلى معايير ال 
يخفيه��ا الحاك��م. فه��ي انطلقت م��ن الحرص 
على االلتزام بالمعايير الدوليّة لتسيير األعمال 

المصرفيّة والماليّة.
فقد أصدر مصرف لبنان تعاميم تثبت القاعدة 
القانونيّ��ة لمكافح��ة تبيي��ض األم��وال، وتلك 
المتعلّقة بمعايير “ب��ازل 3”، حيث تّم االتفاق 
أن تصل نس��بة المالءة لدى القطاع المصرفي 
اللبناني إلى 12 % في عام 2015. أّما بالنسبة 
إلى مخاطر االئتم��ان، فالتدابي��ر االحترازيّة 
الت��ي يعّممها مصرف لبن��ان على المصارف 
كافي��ة للح��ّد م��ن المخاطر، فيم��ا المصارف 
مجهّزة لقراءة بوادر أي تخلّف وجاهزة التّخاذ 

التدابير الالزمة لتجنّب أي أزمة.
وم��ن ه��ذه المعايير، الحفاظ على مس��توى 
س��ليم من الس��يولة في المصارف. وهو عمل 
على فصل المصارف التجاريّة عن مصارف 
األعم��ال، باعتب��ار أنّها تقوم ب��أدوار مختلفة 
تماماً. وحّسن نوعيّة العمل المصرفي بالتعاون 
م��ع المص��ارف ومحفاظ��اً على االس��تقرار 
التسليفي في لبنان، وذلك بوضع ضوابط جديدة 
على قروض التجزئة التي تعطيها المصارف 
والتي تش��مل القروض االستهالكيّة والسكنيّة 

وخطوط االئتمان المتجّددة.
كم��ا فرض على كّل مص��رف وضع نظام 
يتضّمن سياس��ة واضحة لمنح هذه القروض، 
باإلضاف��ة إلى مراقبة االس��تقرار المالي عبر 
وح��دة االس��تقرار المالي، ورص��د المخاطر 
واألزمات المحتملة قبل وقوعها التّخاذ التدابير 
االحترازيّة، وتطوير الثقافة المصرفيّة بهدف 

النقدي الذي بناه مصرف لبنان بقيادة س��المة 
أضف��ى مناعة حمت االس��تقرار في الظروف 
االس��تثنائية، فب��دت مهم��ة المحافظ��ة عل��ى 
اس��تقرار س��عر صرف اللي��رة اللبنانية تجاه 
الدوالر األميركي هدفاً أساس��ياً واس��تراتيجياً 
وطويل األمد بالنسبة إلى الحاكم، حيث تتوافر 
اإلمكان��ات لدى مصرف لبنان لتحقيقه. ولذلك 
شهدنا استقراراً لليرة أدى إلى فوائد مقبولة في 
األسواق المالية اللبنانية، وحّصن إلى حد بعيد 
األم��ن االجتماعي والثق��ة بالقطاع المصرفي 

اللبناني.
وحقق سالمة اس��تقرار سعر صرف الليرة 
اللبناني��ة، بدع��م م��ن موج��ودات المصرف 
المركزي بالعم��الت األجنبية التي باتت اليوم 
األعلى تاريخياً. وعّزز مناعة الس��وق المالية 
حيال المخاطر الس��يادية، وه��ذا ما يتجلّى في 
سوق القطع حيث ال حركة تحويالت من الليرة 
اللبناني��ة إلى الدوالر، باإلضافة إلى اس��تقرار 
الفوائد في القطاع المصرفي اللبناني، وتأمين 
إدارة مجدي��ة للس��يولة حققت فائض��اً كبيراً، 
وارتف��اع الودائ��ع س��نوياً، فيما هدف��ت إدارة 
الس��يولة إلى المحافظة على استقرار التسليف 
للقطاع الخاص، فضالً عن تحقيق االس��تقرار 
االئتمان��ي للدولة. لذا نج��ح مصرف لبنان في 
أداء ه��ذه المهمة، متحمالً كلفة إدارة الس��يولة 
ومجنباً في الوقت نفسه االقتصاد كلفة التضخم.
ووف��ق الحاك��م نفس��ه، ف��إن “م��ا يحّصن 
اس��تمرارية ه��ذه السياس��ة النقديّة ه��و الدعم 
المتوفر من الس��يولة المرتفع��ة في مصارفنا، 
فضالً عن الموجبات على المصارف باإلبقاء 
على نسبة 30 % من ودائعها سائلة، إضافة إلى 
االحتياطي االس��تراتيجي المتمثّل بموجوداتنا 
في مصرف لبنان بالعمالت األجنبيّة. ويضاف 
إلى ذلك كلّه احتياطي الذهب الذي يشّكل صّمام 
أمان. هذه العوامل ضخت حيوية في ش��رايين 
االقتص��اد اللبنان��ي، لكن من أس��باب قوة هذه 
السياسة شفافيتها واإلجماع الذي تحظى به من 
قبل اللبنانيين جميعاً عل��ى اختالف انتماءاتهم 
السياس��ية، وذلك لمصلح��ة االقتصاد وتحفيز 

الثقة بلبنان”.
ل��ذا يمك��ن الق��ول إن مصرف لبنان ش��كل 
بسياسته النقدية بقيادة رياض سالمة وال يزال 

صمام أمان للبلد.

تطبيق مبادىء اإلدارة الرش��يدة. وتعزيز دور 
المصارف ف��ي التنمية، بتوجي��ه التمويل إلى 
المشاريع االنتاجيّة، باإلضافة الى منع إفالس 
المصارف، إذ قض��ى النموذج المتّبع من قبل 
مصرف لبنان بالحؤول دون إفالس المصارف 
في لبنان عبر تشجيع عمليّات الدمج دون إيقاع 

خسائر للمودعين.
وعمل مصرف لبنان بإش��راف سالمة على 
تطوير األس��واق الماليّة، للمساهمة في تأمين 
تموي��ل طويل األج��ل لدعم مب��ادرات القطاع 
الخاص، مكّمالً بذل��ك دور القطاع المصرفي 
الذي يتمح��ور تمويله على تس��ليفات قصيرة 

األجل، ثم سياسة توفير مالءة الدولة.
ويواصل مصرف لبنان سياساته التي تقضي 
بتأمي��ن االس��تقرار االئتماني للدول��ة، ويكون 
دائماً متواجداً في األس��واق ويقوم مباش��رة أو 
من خالل هندسات، بدعم تمويل حاجات الدولة 
الماليّ��ة. ولهذا كانت محفظة س��ندات الخزينة 
التي باتت موجودة لدى مصرف لبنان، والتي 
بلغ��ت أرقاماً مهّمة، دليالً على الحرص الّدائم 
لتوفي��ر م��الءة الدول��ة. كما يق��وم المصرف 
المرك��زي أيضاً بتجمي��ع احتياطي مرتفع من 

العمالت األجنبيّة لتوفير حاجات الدولة.
ثقة وصدقية

وال يمك��ن مقارب��ة سياس��ات المص��رف 
المركزي، من دون استشراف حاكم مصرف 
لبنان رياض س��المة، وهو الذي اختير مرات 
ع��دة أفضل حاك��م مصرف مرك��زي عربي 
وحت��ى عالمي، فف��ي ظل الظ��روف الصعبة 
التي يجتازها لبنان، أدار سالمة السلطة النقدية 
ف��ي لبنان منذ 21 عاماً بثق��ة، حامياً االقتصاد 
اللبناني بس��جل حافل باإلنجازات منذ تس��لّمه 

لمنصبه حاكماً لمصرف لبنان.
وكان تس��لم ري��اض س��المة منصب��ه ف��ي 
ظروف سياس��ية واقتصادي��ة ونقدية صعبة، 
من��ذ ع��ام 1993. فواج��ه بمرونة وش��جاعة 
كل الصعوب��ات وتغلب عليها. اختار سياس��ة 
االس��تقرار النق��دي ونجح في وق��ف التقلبات 
الح��ادة للنقد اللبناني صع��وداً ونزوالً، فصمد 
في خياراته وحمى االقتصاد اللبناني، إلى حد 
أن صن��دوق النقد الدول��ي وغيره من الجهات 
المعنية أشادت بهذه السياسة التي ساعدت على 
لج��م التضخم والمحافظة على القوة الش��رائية 

إجراءات مصرف لبنان
وتدابيره

أدت إلى تحييد لبنان
اقتصادياً

وحمايته من األزمات

7



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2015

والمحافظ��ة عل��ى الثقة ف��ي القط��اع المالي، 
وهذه المب��ادرات أطلقها مصرف لبنان متخذاً 
خطوات عديدة لترسيخ الثقة إلبقاء األموال فيه 
وإمكانية عودته إلى النمو عندما يتوفر التمويل 

الالزم. 
الثوابت التاريخية

أهم ثوابت مصرف لبنان التي يُش��ّدد عليها 
رياض س��المة، ه��ي تثبي��ت اللي��رة اللبنانية 
وتعزيزها. ومن خالل هذه الثوابت، أصبحت 
لديه إمكانات تاريخية. وبما أن مصرف لبنان 
يعمل عل��ى تجنيب البلد أزمات المنطقة، وبما 
أنه يعتبر مس��ؤوالً عن هيئة التحقيق الخاصة 
رغم استقالليتها، وهو بالتالي ملزم مساعدتها 
 )FATF(���ف��ي تطبيق توصي��ات مجموعة ال
وتوفير الوس��ائل الكفيلة بمساعدتها على القيام 
بمهامه��ا بالطريقة الفضل��ى، كان اتخذ تدابير 
للنأي عما تش��هده المنطقة، وأص��در التعاميم 
الالزمة، واقترح إجراء تعديالت على القوانين 
السارية وقوانين جديدة لكي يبقى لبنان مندمجاً 

في النظام المالي العالمي.
وتقض��ي القواني��ن بتعزيز مكافح��ة تمويل 
اإلره��اب وف��ق التش��ريع اللبنان��ي وبتنظي��م 
حركة النق��د عبر الحدود. ولبن��ان اليوم، مثله 
مث��ل البل��دان المج��اورة، يخض��ع لمزيد من 
التدقي��ق م��ن قبل المجتم��ع الدولي، ال س��يما 
األميركي واألوروبي، لذا اتخذ الحاكم التدابير 
المناس��بة لتوفير المن��اخ المالئم الذي يتيح في 
آن مع��اً التقي��د بالعقوب��ات الدولية على بعض 
الدول واألش��خاص والكيانات، والحفاظ على 
القرارات المستقلة بخصوص العمليات بالعملة 
اللبناني��ة. وه��ذا يجع��ل تحويل األم��وال غير 
الش��رعية عبر القطاع المالي اللبناني أمراً في 

غاية الصعوبة.

لألجور واالس��تقرار االجتماع��ي، واعتبرت 
النم��وذج المصرف��ي اللبنان��ي رائ��داً ينبغ��ي 

االسترشاد به.
سياسات متميزة

س��اعدت سياس��ة حاك��م مص��رف لبن��ان 
القط��اع  وازده��ار  نم��و  عل��ى  المصرفي��ة 
المصرفي، وقد س��محت لعشرات المصارف 
بالخروج من الس��وق من طري��ق االندماج أو 
الحي��ازة أو التصفية الذاتية، من دون أن تلحق 
بالمودعين أي خسارة. كما جذبت هذه السياسة 
مصارف واس��تثمارات عربية وأجنبية جديدة 
للدخول إلى السوق اللبنانية، مما عّزز رأسمال 
الثقة بمصارف لبنان بالدرجة األولى، وبالتالي 

استقطاب ودائع قياسية.
السياس��ات المصرفي��ة  ف��ي أن  وال ش��ك 
للمرك��زي عززت الثقة بقطاع��ه المصرفي، 
فصدقي��ة الحاك��م رياض س��المة وسياس��ات 
مصرف لبنان وهندساته المالية حفظت أموال 
المودعين وأوصلت الموجودات واالحتياطات 
النقدي��ة للبن��ان إل��ى مس��تويات تاريخية. في 
حين توحد اللبنانيون حول سياس��اته فترجمت 

كقاطرة للنمو واإلزدهار.
ويشهد لحاكم مصرف لبنان رياض سالمة، 
تفاؤل��ه الدائم والثقة التي يتمت��ع بها، فهو عمل 
على الرغم من األحوال السياسية واألمنية، على 
استقرار األوضاع النقدية، فلم تتعرض السوق 
ألي اضطرابات وأي تغيّر بمنح الثقة الموجودة 
بالليرة. وحرص على تطبيق كل المعايير الدولية 
المطلوبة واحترام القوانين المرعية اإلجراء في 

الدول التي يتعامل لبنان معها.
وعل��ى الرغم م��ن التحدي��ات الداخلية التي 
يواجهه��ا لبن��ان والتي تكمن ف��ي الفراغ لدى 
المؤسس��ات اللبنانية، باإلضاف��ة إلى تحديات 
مواجه��ة األعب��اء التي ترتب��ت نتيجة للنزوح 
السوري وكلفته الباهظة، إضافة إلى متطلبات 
اجتماعي��ة محقة، وفي ظل ع��دم تمكن الدولة 
من مواجهتها بسبب غياب اإلصالحات وخطة 
النه��وض االقتصادي��ة، نج��د أن دوالً أهم من 
لبنان تعيش أزم��ات صعبة تتجه إلى صندوق 
النق��د الدولي للحصول على النق��د النادر، مع 
العل��م أن ف��ي دول المتوس��ط لي��س هناك من 
دولة سلمت من االهتزاز المالي. أما لبنان فقام 
بمبادرات استباقية ليقي نفسه من هذه األزمات 

الثقة بالقطاع المصرفي
تتلخص عوامل ثبات الوضع المالي في لبنان 
بالثقة بالقطاع المصرفي ومهنيته وباحتياطي 
مص��رف لبن��ان، ولذلك اتخذ مص��رف لبنان 
بقيادة رياض س��المة كل التدابير للحفاظ على 
استقرار سعر صرف الليرة. وبدت المؤشرات 
في نس��بة النم��و وودائع المص��ارف إيجابية. 
وواك��ب المصرف المرك��زي كل التطورات 
الدولي��ة في الحقل المصرفي وأصدر تعليمات 
واضحة بالنس��بة إلى المص��ارف العاملة في 
لبنان، حتى تواكب كل التطورات على الصعيد 
العالمي، وبالتال��ي تظهر كلها ككتلة متراصة 
تعمل ضمن أطر معروفة، ما يجنّبها انعكاسات 
أي أخط��اء أو أضرار يمكن أن تنش��أ عن أي 

عمل فردي.
وأطلق حاكم مصرف لبنان رياض س��المة 
م��ا يُس��مى ب�“الثقاف��ة المصرفي��ة الجديدة”، 
وهذه الثقافة بالنس��بة إل��ى لبنان الذي يقع على 
تماس مع أخط��ار كبيرة حاصلة في المنطقة، 
ال س��يما األخط��ار الت��ي تعتمد عل��ى القطاع 
المال��ي لمكافح��ة تبيي��ض األم��وال وتطبيق 
العقوبات التي يحمل بعضها الطابع السياسي، 
خصوصاً وأن القط��اع المصرفي الذي يعمل 
ضمن هذه الظروف الدقيقة، أصبح متمكناً جداً 
وأفض��ل م��ن أي قطاع مصرف��ي آخر، حيال 
كل اإلج��راءات وااللتزام��ات الت��ي يفترض 
بالمصارف متابعتها ومواكبتها حتى تبقى في 

مأمن عن أي إشكاالت أو مالحقات.
ولم ت��ؤد المخاطر في س��ورية إلى اهتزاز 
أي مص��رف لبناني عامل في س��ورية، بفعل 
اإلج��راءات االحترازية التي طبقها المصرف 
المركزي. وق��د أثبت القطاع المال��ي اللبناني 
متانت��ه وصالبت��ه بوج��ه كل األزم��ات التي 
واجهها، وذل��ك بفضل االحتياط��ات الالزمة 
التي اتخذها مصرف لبنان للحؤول دون تأثير 

عدم االستقرار على القطاع المالي.
يبق��ى الق��ول إن حاكم مص��رف لبنان قطع 
أش��واطاً كثيرة ليكون صمام األمان األول في 
حماي��ة البل��د، لذا ل��م يكن غريباً طرح اس��مه 
رئيس��اً بتأييد غالبي��ة اللبنانيين. ورغم الوضع 
السياسي يبقى الحاكم يقود المصرف المركزي 
مصلحة البلد ومستقبله.متناس��ياً أي اعتبارات أخرى، وهمه األساسي 

تؤكد الوقائع والمؤشرات
أن القطاع المصرفي في لبنان

سليم ووضعه غير متأزم
ولديه نسبة سيولة كبيرة
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لبنان يصدر سندات بـ1.5 مليار دوالر

أكــد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض 
ســالمة، أن بــالده تخطط إلصــدار ما يصل 
إلى 1.5 مليــار دوالر من الســندات الجديدة 
المقومة بالــدوالر األميركي في عام 2015، 
مرحباً بالخطوة التي من شأنها تجنب استخدام 
الحكومــة الحتياطيات  النقد األجنبي لســداد 
ديونها. وتوقع ســالمة أن يصدر لبنان حزمة 
جديــدة مــن إجــراءات التحفيــز االقتصادي 

فــي عام 2016 بقيمــة مليار دوالر، ألن البالد تجد صعوبــة في تحقيق النمو بالنظر 
إلى الوضع السياســي واألمني في المنطقة. وقال ســالمة: أبلغتنــا وزارة المالية أنهم 
ســيصدرون ســندات مالية قبل نهاية العام الجاري، لديهم السلطة القانونية لفعل ذلك. 
يمكنهم إصدار ما يصل إلى 1.5 مليار دوالر إن أرادوا اســتخدام كل الحدود القانونية 
المتاحة لهم. وفي فبراير/شباط 2015 طرح لبنان أكبر إصدار له من السندات الدولية 

المقومة بالدوالر األميركي، والذي بلغت حصيلته 2.2 مليار دوالر.
وأشار سالمة إلى أن الصادرات اللبنانية تضررت من الحرب السورية، بينما أدى 
الصراع في المنطقة ككل وانخفاض أسعار النفط، إلى انخفاض الطلب على االستهالك 
واالستثمار. وقال سالمة إنه من المرجح أن تضع لبنان حزمة تحفيز بقيمة مليار دوالر 
في عام 2016 لكن قد تتم زيادة هذا المبلغ إذا اقتضت الحاجة، مضيفاً: نحن بحاجة إلى 
تحفيز االئتمان، ألن نمو االئتمان منخفض هذا العام، ويوجد فائض في السيولة، ونحن 

بحاجة إلى توجيه هذه السيولة إلى االقتصاد.
وأشــار حاكــم مصرف لبنــان إلى أنه ”ال ينبغــي لنا تجاهل اآلثار السياســية على 
االقتصاد وعلى األسواق المالية“، الفتاً إلى أن األزمة أضرت باالستثمارات وفرص 
العمل. لكنه أكد أن قيمة الليرة اللبنانية أمام الدوالر انعكاس جيد لثقة الســوق، مضيفاً 

”عندنا صعوبات لكننا لسنا في أزمة“.

رياض سالمة

مصارف عالمية تدفع غرامة تالعبها باألسواق

أبرمت تســعة مصارف عالمية كبرى متهمة بالتالعب بأســواق الصرف، اتفاقات 
تبلغ قيمتها اإلجمالية أكثر من ملياري دوالر مع مستثمرين للتخلي عن دعاوى رفعوها 
ضد هذه البنوك، حسبما أكد أحد المحامين في هذه القضية. ويتهم صرافو هذه البنوك 
باستخدام منتديات المناقشات على اإلنترنت وخدمات الرسائل الفورية للتشاور بطريقة 
غير قانونية لتحديد أسعار مرجعية في أسواق الصرف التي يمر عبرها يومياً 5300 
مليار دوالر. وقال مكتب ”هوسفلد“ على أثر جلسة أمام قاض في نيويورك، إن المدعين 

أبرمــوا اتفاقات تبلغ قيمتها مليــاري دوالر مع 
”بنــك أوف أميــركا“ و”باركليز“ و”بي ان بي 
باريبا“ و”سيتي وغولدمان ساكس“ و”اتش اس 
بي ســي“ و”جي بي مورغــان“ و”رويال بنك 

أوف سكوتلند“ و”اونيون دي بانك سويس“.

عقد مجلس إدارة جمعية مصارف لبنان اجتماعاً مع 
سفير لبنان في واشنطن انطوان شديد، بمناســبة زيارته 
للبنــان وفي إطــار اجتماعات التشــاور التــي يجريها 
المجلس مع المســؤولين في مختلــف المواضيع. وكرم 
رئيس الجمعية جوزف طربيه الســفير تقديراً للنشــاط 

الذي يبذله في خدمة لبنان وقطاعه المصرفي. 
وقال شــديد: إن المنــاخ إيجابي لدى دوائر القرار في 
الواليات المتحدة تجاه القطاع المصرفي اللبناني، طالما 
اســتمرت المصــارف في تطبيــق السياســات الحكيمة 

والمتوافقة مع القرارات الدولية المرعية اإلجراء.

نظرة أميركية إيجابية لمصارف لبنان

أطلــق ”ساكســو بنــك“ للتــداول واالســتثمار عبر 
اإلنترنت، موقعاً إلكترونياً باللغة العربية، في إطار سعيه 
لتشجيع التجار والمستثمرين في لبنان والشرق األوسط 
لالســتفادة من منصته الجديدة والحديثة ”ساكسو تريدر 

جو“ في التداول على المنتجات واألدوات المتعددة.
يتيح الموقع الجديد باللغة العربية للمتعاملين اإلقليميين 
استكشــاف معلومات مفصلة حول المنتجات وما تقدمه 
منصة التداول وشــروط وأحكام التداول، باإلضافة إلى 
مواد التدريب مثل مقاطع الفيديو وإرشــادات في صيغة 
(PDF). وقــال مديــر مكتب ”ساكســو“ فــي أبوظبي 
فــادي مهدي: إن إطالق هذا الموقع يضيف قيمة جديدة 
للخدمــات التي نقدمها من خــالل إتاحة منصتنا للتداول 
على المنتجات واألدوات المتعددة باللغة العربية، ومنح 
الفرصة لمســتثمرينا للتعّرف على اإلمكانات والفرص 
عبر حســاب واحد يربط ما يزيد عن 30 ألف منتج في 

أكثر من 40 سوق استثماري للتداول.

”ساكسو بنك“
يطلق موقعًا بالعربية

فادي مهدي
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”البركة المصرفية“ ترفع صافي أرباحها

أعلنــت مجموعــة البركة المصرفيــة (ABG)، التي 
تتخــذ من مملكة البحريــن مقراً لها، عــن تحقيق صافي 
أربــاح قدره 150 مليون دوالر خالل النصف األول من 
عام 2015، بزيادة قدرها 5 % عن نفس الفترة من العام 
الماضــي. في حين بلغــت أرباح الربع الثانــي من العام 
الجاري 82 مليون دوالر وهي تفوق بنسبة 19 % أرباح 

الربع األول لهذا العام.
وحققــت بنــود الميزانية زيادات معتدلــة، حيث ارتفع 
مجمــوع الموجودات بنســبة 2 %، ومجموع التمويالت 
واالســتثمارات بنســبة 2 % وودائع العمالء بنسبة 1 % 

في نهاية حزيران/يونيو 2015 بالمقارنة مع نهاية كانون األول/ديسمبر 2014.
وصرح الرئيس التنفيذي للمجموعة عدنان أحمد يوســف: إننا مســرورون للغاية 
لرؤية مســاهمة جميع الوحدات المصرفية في نمو أرباح المجموعة، وهو ما يعكس 
األوضــاع المالية الســليمة التــي تتمتع بها هذه الوحدات، وقــد تزامن مع ذلك زيادة 
التعاون بين وحدات المجموعة في تمويل التجارة البينية في منطقة الشــرق األوسط 
وشــمال أفريقيا، وهو ما أســهم في بروز دور المجموعة كالعب أساسي في ترويج 

التجارة واالستثمار بين دول هذه المنطقة.

عدنان أحمد يوسف

زيادة محفظة تمويل المؤسسات البحرينية

وقــــع كـــل مـن 
”تمكيـــن“ وبـنـــك 
اإلثـمـــار اتفاقـيـــة 
لزيادة حجم محفظة 
تمـويــل  برنـامـــج 
المؤسســات بقيمــة 
دينــار  مليــون   10
بحريني (26 مليون 
دوالر أمـيــركـي)، 

وذلك ضمن جهود الطرفين لتوفير الحلول التمويلية للمؤسســات والمشــاريع حسب 
احتياجاتها وأهدافها.

وقال رئيس مجلس إدارة ”تمكين“ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشيخ محمد بن 
عيســى آل خليفة: تســعى ”تمكين“ من خالل برامجها إلى مساعدة المؤسسات على 

تحقيق أهدافها التنموية وتوفير الفرص المناسبة للنهوض والتطور.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لبنك اإلثمار أحمد عبد الرحيم: يســرنا المشــاركة 
في مبادرة حكومة البحرين مع ”تمكين“ لمســاعدة المؤسســات فــي تحقيق أهدافها 
االســتراتيجية، حيــث أن برنامــج تمويل المشــاريع ســيوفر األســاس والدافع لنمو 

األعمال التجارية واالقتصاد.

األهلي  البنــك  ســّدد 
بقيمة  المصري سندات 
600 مليون دوالر بفائدة 
5.25 % اســتحقت في 
الخامس من أغســطس 
قــد  كان   ،2015 /آب 
فــي  البنــك  أصدرهــا 

أغسطس/آب 2010.
وقــال رئيس مجلس 

إدارة البنك هشــام عكاشة: إن السداد يؤكد التزام البنك 
بالوفــاء بالتزاماته الخارجية في مواعيدها، كاشــفاً أن 

المبلغ تم خصمه من حسابات البنك الخارجية.
وحــول إصدار ســندات جديــدة، قال عكاشــة: بعد 
تذبذب أسواق السندات الدولية في اآلونة األخيرة نتيجة 
األزمــة اليونانية التــي أدت الرتفاع القيمــة التقديرية 
لتســعير مثــل هذه الســندات، قررنا إرجــاء اإلصدار 

الجديد مؤقتاً الختيار التوقيت المناسب لها.

”األهلي“ يسدد سندات
بـ600 مليون دوالر

هشام عكاشة

في خطــوة تهــدف إلى تشــجيع اســتخدام البطاقات 
المصرفية في المشــتريات والتخفيف من سحب المبالغ 
النقدية، خفضت البنوك الســعودية حد الســحب النقدي 
علــى البطاقات االئتمانية إلى 30 % من الحد االئتماني 
األعلــى الخاص بالبطاقة، والذي يتــم منحه للمتعاملين 

بناء على المالءة المالية والدخل الشهري.
وأكدت مصادر مصرفيــة أن البنوك أبلغت عمالئها 
باتخاذ اإلجراءات الجديدة ومراعاة ذلك لمن يستخدمون 
البطاقــة خارج البــالد حالياً، موضحــة أن المصارف 
كانــت تمنح المتعاملين إمكانية االســتفادة من الســحب 
النقدي إلى 50 % من المبلغ اإلجمالي للبطاقة في حين 

يتم تخصيص الحد المتبقي للمشتريات فقط.

السعودية: تخفيض السحب
من البطاقات
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طالبت غرفة صناعة دمشــق وريفها بأن يكون هناك 
تعــاون بيــن المصارف العامــة والخاصــة العاملة في 
ســورية وبين الصناعيين، إلعادة ترميم بعض خطوط 
اإلنتــاج التي تضررت بشــكل جزئــي. وقالت مصادر 
فــي الغرفة، إن هــذا التعاون يكون مــن خالل قروض 
صغيــرة تمّكن الصناعيين من اســتئناف عملهم والبدء 
بالعملية اإلنتاجية بأسرع وقت ممكن،  السيما أن بعض 
الصناعييــن بحاجة إلى تمويل تشــغيلي لشــراء المواد 
األوليــة الضروريــة للبــدء بالعمل، إضافــة إلى ترميم 
األبنيــة المتضررة بقروض متوســطة، مضيفة أن هذه 
القروض بحاجة إلى تشريع يستصدره مصرف سورية 
المركزي بالتــوازي مع توجيهات يصدرها للمصارف 

العامة والخاصة بمنح التسهيالت للصناعيين.
وأشــارت المصادر إلــى أن ”المركــزي“ لم يقّصر 
في هــذا الجانــب، إال أن هناك إحجام مــن قبل القطاع 
المصرفــي عــن تفعيل القروض بســبب شــريحة من 
الصناعيين، الذين اســتغلوا األزمة وغادروا البالد، ولم 
يلتزموا بسداد قروضهم والتسهيالت االئتمانية الممنوحة 
لهم، بل ذهبوا إلى بالرهان على انهيار االقتصاد والليرة 

السورية حتى يتهربوا من سداد التزاماتهم.

”صناعة دمشق“
تطالب بتفعيل القروض

تفاهم بين هيئة االستثمار السورية و”البركة“

االســتثمار  هيئــة  وقّعــت 
الســورية مــع بنــك البركــة - 
ســورية، مذكرة تفاهــم بهدف 
دعــم الشــراكة بيــن القطاعين 
وتعزيــز  والخــاص،  العــام 
الفرص االستثمارية في مرحلة 
إعادة اإلعمــار بإتاحة مصادر 

التمويل المالئمة لها.
وجاء توقيع المذكرة انطالقاً من دور الهيئة في تنفيذ السياسات الوطنية لالستثمار 
وتذليــل العقبــات التي تقف عائقاً أمام المســتثمرين، وكذلك انســجاماً مع دور البنك 
المتمثــل بتقديــم التســهيالت المصرفية بكافة أنواعهــا للمتعاملين الراغبين بإنشــاء 
مشــاريع جديدة أو التوسع في مشــاريعهم القائمة، إلى جانب رغبة البنك بالمساهمة 

الفّعالة في مرحلة البناء واإلعمار.
ويبــدأ العمل بالمذكرة اعتباراً مــن تاريخ توقيعها ولمدة عامين تجدد تلقائياً. ومثّل 
البنك محمد حلبي الرئيس التنفيذي، والمهندسة هالة غزال مدير عام هيئة االستثمار 

السورية.

”فيزا“ تفتح مركزاً وتطلق )أم فيزا(

أعلنــت ”فيزا“ عــن افتتاح مركز جديد لها في منطقة بنغالــور الهندية، في إطار 
جهودها الرامية إلى تســريع التجارة الرقمية في أنحاء العالم. وكشــفت عن عزمها 
اختبــار خدمة ”أم فيــزا“ للمدفوعات الجوالــة هذا الصيف مع تجــار بنغالور ومع 
متعاملي بنك ”أكســيس“ وبنك ”أتش دي أف ســي“ وبنك ”آي ســي آي ســي آي“ 
والبنك الوطني في الهند ”أس بي آي“، بما يتيح للمستهلكين تسديد فواتير المشتريات 

وإرسال المال إلى األصدقاء من دون بطاقة.
وقال الرئيـس التنفيذي لـ”فيزا“ شـــارلي شـــارف: تحّولت الهند ســريعاً إلى أحد 
أهـــم مراكز التكنولوجيا فــي العالم، وهي تملـك مجموعــــة مذهلـة مـن المواهــب 
فــي مجــال التكنولوجيا، مضيفــاً أن المركــز الجديد الذي يكمــل مراكز أخرى من 
المفتــرض إقامتها في ســــنغافورة والواليات المتحدة األميركية، سيســاعد ”فيزا“ 

على تسريع عملية تطوير 
الجيــل المقبــل من حلول 
المدفوعــات وقيام تجارة 
رقميــة آمنــة مــن خالل 
األجهــزة المتصلــة على 
غــرار الهواتــف الجوالة 
الحاســـــوب  وأجـهــــزة 
الشخــصيــة واألجـهـــزة 

اللوحية وحتى السيارات.

كشــف تقرير أعمال مصرف سورية المركزي لعام 
2014، أن عدد الحاالت الواردة إلى هيئة مكافحة غسل 
األمــوال وتمويل اإلرهاب بلــغ 279 حالة خالل العام 
الماضي. وبيّن التقرير أن الهيئة تقوم بتزويد الســلطات 
بالمعلومات الالزمة لها مسلطاً الضوء على نشاط الهيئة 
على المســتوى الدولي من خالل تفاعلها ووجودها في 
المحافــل الدولية ذات الصلــة، كمجموعة العمل المالي 
في منطقة الشــرق األوسط وشــمال إفريقيا ومجموعة 
”إغمونت“ والتعاون مع الوحدات النظيرة. وأشار إلى 
التوقيع على مذكرات تفاهــم مع عدد من تلك الوحدات 
كوحدة قبرص ولبنان وتركيا وأوكرانيا ومؤخراً األردن 
وفنزويــال. وهو ما يمثل دليالً واضحاً على أن االنفتاح 
علــى التعــاون الدولي انعكس وســاهم في زيــادة عدد 
القضايا التي تمت معالجتهــا على الصعيد الدولي، كما 

لعب دوراً فعاالً في مجال التدريب وتبادل الخبرات.

سورية: 279 عملية غسل أموال
في 2014
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المصارف السورية ”نجت من العاصفة“

خلص تقرير أعّده خبراء المال في صحيفة ”نيويورك تايمز“ األميركية تحت عنوان 
”نجت المصارف السورية إلى حد كبير من تلك العاصفة“، إلى أن البنوك الحكومية 
والخاصة في ســورية، واصلت عملها ولم يعلن أي بنك منها إفالسه أو حتى انسحابه 
من السوق السورية، على الرغم من مرور أربع سنوات ونصف على األزمة، عدا عن 
العقوبات التي فرضت عليها وانخفاض استثماراتها وكافة موارد التشغيل لديها. واستند 
التقرير خالل التحقيق في أسباب هذا الصمود، إلى اإلفصاحات التي قّدمتها المصارف 
الخاصة المدرجة في بورصة دمشق والبيانات المالية للمصارف الحكومية، دون إغفال 
ما تلقته البنوك الســورية بالفعل من ضربات قويــة ومعاناة من االنكماش االقتصادي 

والعقوبات الدولية، ومن تدنّي حجم االستثمارات العامة والخاصة.
وأعاد التقرير ســبب تحّمل القطاع المصرفــي للصدمات، إلى المرونة الناتجة عن 
التغييــرات الجذرية في القطاع المصرفي في البالد مع إصدار قرار حكومي بتحرير 
القطاع المصرفي في عام 2003 بهدف إصالح النظام المالي، وهو ما سمح بتأسيس 

مصارف خاصة مع تدعيم البنوك العامة في البالد والمحافظة عليها.

3.2 مليارات ليرة أرباح ”سورية الدولي“

أعلن بنك ســورية الدولي اإلســالمي عن تحقيق 
نتائج مالية مميزة في أعماله عن النصف األول من 
عام 2015، مؤكداً استمراره بتحقيق النمو والتطور 
في مختلف أنشطته والتي انعكست من خالل النمو 

الكبير في جميع المؤشرات المالية الرئيسية.
وقال البنك إنه حقق ارتفاعاً كبيراً في أرباحه عن 
الفترة المذكــورة، حيث بلغت أرباحه بعد الضريبة 
3.2 مليــار ليــرة (14.5 مليــون دوالر)، في حين 
بلغ مجموع األرباح الصافية المحققة بعد الضريبة 
نحــو 437 مليون ليرة (2 مليــون دوالر) من دون 

احتساب األرباح الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي، فيما بلغت حصة السهم 
الواحد من األرباح 38.28 ليرة سورية. أما الموجودات فقد ارتفعت بنسبة 31.5 % 
لتصــل إلى أكثر من 120 مليار ليــرة (545 مليون دوالر) حتى نهاية النصف األول 
من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الماضي، ونما الدخل التشــغيلي بنسبة كبيرة إلى 
جانب ارتفاع في إجمالي الودائع نســبته 32 % مقارنة بـعام 2014، وارتفعت حقوق 
المســاهمين بنســبة 34.5 %. كما تمكن البنك من تحقيق نمو كبير في حجم محفظته 
التمويليــة بلــغ 48 % مقارنة بنهايــة عام 2014، وهذه النتائج تأكــد قدرة البنك على 
المحافظة على تحقيق معدل عائد مناســب في ظل الظــروف الحالية التي أثرت على 

النشاط االقتصادي في البلد وعلى النشاط المصرفي بشكل خاص.
وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك، عن فخره واعتزازه بنتائج البنك، 
مشــيداً بجهود العاملين فيه بتنفيذ خططه والسير باالتجاه الصحيح لمواجهة التحديات 

وتحقيق أفضل النتائج والمحافظة على مكانة البنك في السوق المصرفية السورية.

عبد القادر الدويك

أكد رئيــس بنك التنمية 
الجديــد التابــع لمجموعة 
فامان  بريكس كوندابــور 
كاماتخا، أن البنك سيمنح 
أول قروضه فــي أبريل/

نيسان عام 2016 بالعملة 
الوطنية الصينية ”يوان“. 
وتــم التوقيع علــى اتفاق 
المصرف  إنشــاء  بشــأن 
لدول المجموعة (البرازيل 

- روسيا - الهند - الصين - جنوب أفريقيا) في قمة عقدت 
فــي البرازيل في يوليو/تموز عام 2014، بهدف تمويل 
مشــاريع البنية التحتية ومشــاريع التنمية المستدامة في 
دول بريكس والدول النامية، برأس مال مصرح به قدره 
100 مليــار دوالر. ومن المقرر أن يبدأ البنك الذي يقع 
مقره في مدينة شــنغهاي الصينية، في اختيار المشاريع 

االستثمارية التي سيقوم بها في نهاية العام 2015.

”بريكس“ يمنح أول قروضه باليوان

فامان كاماتخا

خفــض البنك المركزي األوروبــي التمويل الطارئ 
المقدم إلى البنوك اليونانية تماشــيا مــع طلب من أثينا، 
في مؤشر إيجابي على استقرار عمليات البنوك وتنامي 
احتياطيات الســيولة النقديــة. وقلص البنــك المركزي 
ســقف التمويــل الطارئ إلــى 89.7 مليار يــورو (99 
مليار دوالر) من حوالي 91 ملياراً (100 مليار دوالر) 
في ظل تزايــد االحتياطيات وتنامي الثقة، بعد أن أتمت 
اليونان المفاوضات مع الدائنين بشأن حزمة إنقاذ قيمتها 

85 مليار يورو (93.9  مليار دوالر).
يشــار إلى أن اليونان اعتمدت لشــهور على التمويل 
الطارئ المقدم من البنك المركزي األوروبي وفرضت 

قيوداً رأسمالية للحيلولة دون انهيار النظام المصرفي.

تخفيض التمويل الطارئ لبنوك اليونان
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أفضل اكتتاب أولي لـ)جي آي بي كابيتال(

حصلــت شــركة (جــي آي بــي كابيتــال) الــذراع 
االســتثمارية في الســعودية التابعة لبنك الخليج الدولي، 
على جائزة ”أفضل اكتتاب عــام أولي“، تقديراً لدورها 
كمستشــار مالي مساعد ومدير مشــروع مشارك لعلمية 
االكتتــاب العــام األولي الناجحة للبنــك األهلي التجاري 
الــذي تم طرحــه عــام 2014 وبلغ حجمــه 6 مليارات 
دوالر. وقال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدهللا الزامل: 
ان ”الخليج الدولي“، ومن خالل فريق عمل (جي آي بي 

كابيتال) يحرص على تطبيق أفضل الممارسات الدولية فيما يخص عمليات االكتتاب 
العام األولي ومساعدة كافة المؤسسات التي ترغب بتحقيق مثل هذه النقلة النوعية.

عبدهللا الزامل

FATF انضمام السعودية إلى

وافقت مجموعة العمل المالي 
لمكافحــة جرائم غســل األموال 
وانتشــار  اإلرهــاب  وتمويــل 
التسلح على منح المملكة العربية 
الســعودية مقعــد مراقــب فــي 
المجموعة، تمهيداً لحصولها على 

العضوية الكاملة وفقاً لسياسات وإجراءات العمل الداخلية لالنضمام إلى المجموعة.
وأكدت مؤسسة النقد العربي السعودي أن القرار جاء عقب االستماع إلى نتائج تقرير 
الزيارة الميدانية التي قام بها وفد رفيع المستوى من المجموعة للمملكة برئاسة رئيس 
المجموعة في حزيران/يونيو 2015، والذي أشــاد بدور السعودية في مكافحة جرائم 

غسل األموال وتمويل اإلرهاب وانتشار التسلح.
أبــرم بنــك اإلمارات دبــي الوطنــي اتفاقية حصرية 
مع شــركة ”أوبر“، تتيح لمتعاملي البنك االســتفادة من 
مجموعة من المكافآت اإلضافية على بطاقات االئتمان 
الخاصــة بهم، إضافة إلى خدمــات نقل مجانية وفرص 

الفوز بمزايا االسترداد النقدي في كل ساعة.
ويؤهــل هذا االتفــاق األول من نوعه فــي اإلمارات 
كل حجــز يتــم باســتخدام إحــدى البطاقــات االئتمانية 
التي تحمل شــعار البنك عبر تطبيــق ”أوبر“، حصول 
صاحب البطاقة على 5 % مكافآت إضافية، مع حصول 
مســتخدمي تطبيق أوبر الجديد علــى خدمة نقل مجانية 

لمرة واحدة.

عرض حصري
من ”اإلمارات دبي الوطني“

توصل ”البنــك العربي“ إلى تســوية ودية مع مئات 
المّدعيــن األميركيين الذين حصلوا مــن قضاء بالدهم 
العــام الماضــي على حكــم يدين المصــرف بـ”تمويل 
اإلرهاب“ بحسب متحدث باسم المصرف. وفيما رفض 
المتحدث تقديم أي تفاصيل عن قيمة االتفاق، اكتفى أحد 
محامي المّدعين مايكل ألسنر، بتأكيد التوصل إلى اتفاق، 
رافضــاً بدوره ذكر قيمتــه، ومكتفياً بالقول إنه ”ســيتم 
االنتهــاء من صياغــة اإلطار خالل األشــهر المقبلة“. 
ومن المقرر أن تعقد جلســة ثانية فــي بروكلين لتحديد 
مبلغ التعويضات، وقد يضطر ”البنك العربي“ إلى دفع 
مــا يصل إلى مليار دوالر. وكانت محكمة في بروكلين 
في جنوب نيويورك، قضت أيلول/سبتمبر 2014، بأن 
المصرف الذي يتخذ من األردن مقراً له ”مذنب بتمويل 
تنظيمات مثل حركتي حماس والجهاد اإلسالمي“ اللتين 

تدرجهما واشنطن على الئحتها لإلرهاب. 
وكان المصــرف أعلــن عزمــه اســتئناف الحكم في 
حينهــا، نافيــاً التمويل المتعمــد لتلك التنظيمــات، لكن 
المدعين أكدوا أنه تم تحويل األموال إلى حساب جمعية 
خيرية ســعودية كانت تشــكل واجهة لحركة ”حماس“ 

و11 تنظيما آخر صنفوا تنظيمات إرهابية.

البنك العربي قد يضطر
لدفع مليار دوالر

بنك الدوحة يمول ”األمن المائي“

أعلــن ”بنــك الدوحــة“ أكبــر 
بنك تجــاري خاص في قطر عن 
توقيع اتفاقية مع ”ليتون – قطر“ 
التابعة لمجموعــة الحبتور ليتون 
اإلماراتيــة، لتمويل أعمــال بناء 
الضخمــة  الخزانــات  مشــروع 
لألمن المائي في ”روضة راشد“ 

العائد للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء)، والذي تبلغ قيمته اإلجمالية 
2.2 مليــار ريـال قطــري (600 مليون دوالر). وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك 
الدوحة الدكتور ر. سيتارامان: نشعر بسرور بالغ لمشاركتنا في المشروع الذي سيشكل 

األساس الذي ستبنى عليه مبادرات األمن المائي في قطر.
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29 مليار دوالر أرصدة إيرانية مجمدة

كشــف رئيس البنــك المركزي اإليرانــي ولي هللا 
ســيف، عــن أن أرصدة بــالده المجمدة فــي الخارج 
التي ســيفرج عنها في حال نجاح تنفيذ شروط االتفاق 
النووي مع السداسية الدولية، تبلغ 29 مليار دوالر فقط 
وليس 100 مليار دوالر. وأكد أنه من أصل 29 مليار 
دوالر هناك 23 ملياراً أصول عائدة للبنك المركزي، 
و6 مليارات مملوكة للحكومة اإليرانية، مشيراً إلى أن 
المبلغ الذي أعلن عنه في وقت ســابق من يوليو/تموز 

2015 البالغ 100 مليار دوالر يشمل 35 ملياراً أصول موظفة في الخارج بمشاريع 
نفطية وغازية، و22 ملياراً ودائع على شكل ضمانات في البنوك الصينية.

وقال المســؤول اإليراني: إن األموال التي سيتم اإلفراج عنها ضرورية لالستثمار 
في قطاع صناعة النفط والغاز.

ولي هللا سيف

إيران تتطلع للعودة إلى ”سويفت“

قــال وزير الصناعة اإليرانــي محمد رضا نعمت زاده، إن بــالده تتوقع االنضمام 
مجــدداً إلــى نظام جمعيــة االتصــاالت المالية العالمية بيــن البنوك (ســويفت) للدفع 
اإللكتروني بعد ثالثة أشهر من رفع العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب 
برنامجها النووي. وأدى اســتبعاد إيران من نظام المدفوعات العالمية عام 2012 إلى 
الحد بشكل كبير من قدرتها على االستفادة من نظام التجارة الدولية. وأضاف: أن رفع 
العقوبات سيجعل من السهل على الشركات األجنبية المشاركة في صفقات الخصخصة 

المبرمجة لعدد من الشركات المملوكة للحكومة اإليرانية.

20 مليار درهم أرباح لـ18 بنكًا إماراتيًا

ســجل 18 بنكاً وطنياً إماراتياً أرباحاً صافية المســت 20 مليار درهم (5.44 مليار 
دوالر) خــالل النصــف األول من العام الجاري،  بنمو بلغت نســبته أكثر من 17 % 
مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يعكس النجاح في االستمرار بخفض 

تكلفة المخصصات واستقرار النفقات ورفع صافي دخل الفائدة، وفقاً لمصرفيين.
وتضم تلــك البنوك بنك اإلمارات دبي الوطني وأبوظبي الوطني والمشــرق ودبي 
التجاري، واإلمارات اإلسالمي وبنك الفجيرة الوطني وبنك الشارقة اإلسالمي والبنك 
العربي المتحد ومصرف أبوظبي اإلســالمي وبنك أبوظبي التجاري وبنك االستثمار 
وبنــك االتحاد الوطني ومصرف عجمان وبنك أم القيوين الوطني وبنك الخليج األول 

وبنك الشارقة. وبنك دبي اإلسالمي و(راك بنك).
وتوقــع مصرفيون أن تحقق أربــاح القطاع المصرفي اإلماراتــي نمواً صحياً هذا 
العام، على الرغم من التوقعات بارتفاع أســعار الفائدة خالل الربع األخير من 2015 
بنســبة تتراوح من 5 % - 7 %، مشــيرين إلى أن النتائج التي حققها القطاع تحصنه 

ضد أي تقلبات في األسواق المالية العالمية.

أعلــن البنــك الدولي عــن حزمة شــروط اجتماعية 
وبيئية جديدة يتعين على الدول األعضاء الـ188 تلبيتها 
إذا ما أرادت الحصــول على قروض في مجال التنمية 
االقتصاديــة، معتبراً أن اعتماد هذه القواعد الجديدة بعد 
سنوات طويلة من المفاوضات يشكل ”خطوة كبرى إلى 

األمام“ على طريق ”حماية البيئة والسكان“.
غيــر أن منظمات غير حكومية ســارعت إلى التنديد 
باإلجــراءات الجديدة، مؤكــدة انها تمثل ”عودة خطيرة 
إلــى الخلف“. وتتضمن حزمة القواعد الجديدة عشــرة 
مبــادئ رئيســية ســتطبق لفتــرة تجريبية، ومــن بينها 
شــرط حصــول الدولــة التي تطلــب من البنــك قرضاً 
لتمويل مشــروع ما، على ”موافقة“ الســكان المحليين 
على المشــروع إذا ما كان يؤثــر على ظروف حياتهم. 
وبموجب القواعد الجديدة فإن البنك سيشترط على الدول 

المقترضة ضمان حقوق العمال.

البنك الدولي يعدل
شروط اإلقراض

شهدت الئحة (The Banker) ألكبر ألف مصرف 
فــي العالم، دخول 83 مصرفاً عربياً، تصدرها ”البنك 
األهلي التجاري“ الســعودي. واحتلت دولة اإلمارات 
المركز األول بالنســبة لعدد المصارف المدرجة على 
الالئحــة بـ19 مصرفًا، تلتها الســعودية بـ12 مصرفاً، 

وثالثاً لبنان وقطر والبحرين بـ9 مصارف.
وتصــّدر ”البنــك األهلــي التجــاري“ المصــارف 
العربيــة محتــالً المرتبــة 106 عالمياً فــي نهاية عام 
2014 ومتقدماً من المرتبة 115 في العام 2013 (مع 
اإلشارة إلى أنه ليس المصرف العربي األكبر من حيث 

وتاله  الموجودات). 
”بنك قطر الوطني“ 
العربي  المصــرف 
األكبــر مــن حيــث 
الذي  الموجــودات، 
احتــل المرتبة 107 
عالميــاً فــي نهايــة 
عــام 2014 مقابــل 
فــي   141 المرتبــة 

العام 2013.

”األهلي التجاري“ األكبر عربيًا
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”نور بنك“ يقود صفقة بـ175 مليون دوالر

أعلــن ”نور بنــك“ اإلماراتي عن إتمام صفقة تمويل مجمعــة ومهيكلة بقيمة 175 
مليون دوالر لصالح شــركة اإلمارات للسيارات التابعة لمجموعة الفهيم في أبوظبي، 
حيث قام البنك بدور المنسق الرئيسي األولي ومدير االكتتاب لصفقة التمويل المهيكلة 
المزدوجة، التي شــارك فيها كل من بنك الخليجي وبنك (ABC) اإلســالمي والبنك 
الوطنــي العماني. وقال الرئيس التنفيذي لنور بنك حســين القمزي: نظراً إلى نجاحنا 
في إتمام صفقات تمويل مصرفية مجمعة تفوق قيمتها 15 مليار دوالر خالل األشهر 
الـ12 الماضية، فمن شأن هذه الصفقة أن تعزز ريادتنا في قطاع األسواق اإلسالمية.

مــن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة مجموعــة الفهيم أحمد عبد الجليل الفهيم: نثّمن 
الطريقة االحترافية التي أدار بها نور بنك تلك الصفقة، التي تمّكنا من خاللها من تحقيق 
جميع أهداف التمويل الخاصة بالشركة، بما في ذلك األسعار والهيكلية وتنوع التوزيع. خسرت الحكومة البريطانية 1.1 مليار جنيه استرليني 

(1.7 مليــار دوالر) فــي أول عملية بيع ألســهم رويال 
بنك أوف ســكوتلند (RBS)، مما أثار اتهامات من قبل 

سياسيين معارضين باختيار توقيت سيء لعملية البيع.
وباعــت الحكومة 5.4 % من حصتها في رويال بنك 
أوف ســكوتلند مقابل 330 بنساً للســهم، وهو سعر أقل 
بمقــدار الثلث عن الســعر الذي دفعتــه بريطانيا عندما 
قدمت إنقاذاً مالياً للبنك بقيمة 45.8 مليار جنيه استرليني 
(حوالــي 71 مليار دوالر) مــن أموال دافعي الضرائب 
في ذروة األزمة المالية خالل األعوام 2007 - 2009. 
ومن المتوقع أن تتبع عملية البيع هذه عمليات بيع أخرى. 
وتنتظر الحكومة تحمل خسارة قدرها 15 مليار استرليني 

(23.25 مليار دوالر) في حيازتها ألسهم البنك.

 )آر.بي.اس( تكبد بريطانيا المليارات

الصين تواصل االستثمار في الذهب

أكــد  بنك الشــعب الصيني ”البنك المركزي“ أنه سيســتمر في زيــادة حيازاته من 
الذهب من خالل عدد من القنوات الدولية والمحلية، مضيفاً أن االســتثمار في المعدن 
األصفر ســيكون مفيداً إلدارة المخاطر. وقال البنك إن احتياطيات الصين من الذهب 
بلغت 1658 طناً في نهاية يونيو/حزيران 2015، مرتفعة 57 % (أو بمقدار 21.964 
مليــار دوالر) عن المرة الســابقة التي جرى فيها تعديــل أرقام االحتياطيات قبل أكثر 
من 6 ســنوات. وعلى الرغم من هذه الزيــادة، فإن الذهب يمثل 1.65 % من إجمالي 

االحتياطيات األجنبية للصين، في حين 
تبلغ النسبة حوالي 73 % في الواليات 
المتحدة. وهــذه األرقام تجعل الصين 
ســادس أكبر حائز رسمي للذهب في 
العالــم بعد أميــركا وألمانيا وصندوق 

النقد الدولي وإيطاليا وفرنسا.

أقامــت مؤسســة التأمين على الودائــع االتحادية  في 
أميــركا دعــوى قضائية بحق بنك ”نيويــورك ميلون“ 
تتعلــق بأوراق مالية معــززة برهــون عقارية تتجاوز 
قيمتها ملياري دوالر، اشتراها بنك منهار مقره تكساس.

وقالت المؤسسة التي رفعت الدعوى بصفتها الحارس 
القضائي لبنك ”غارانتي“، إن ”نيويورك ميلون“ أخل 
بالتزاماتــه كوكيــل للســندات في حماية المســتثمرين، 
مضيفة أنها تكبدت خسائر بأكثر من 440 مليون دوالر 
عندما باعت الشــهادات في آذار/مــارس 2010. وكان 
”غارانتــي“ ومقــره في والية تكســاس، أغلق في آب/

أغســطس 2009. ورتبت مؤسســة التأمين نقل ودائعه 
إلى ”بي.بي.في.ايه كومباس“ في والية أالباما.

مقاضاة ”نيويورك ميلون“
بسبب رهون

86 % نمو أرباح ”كيو إنفست“

أعلن مصرف ”كيو إنفســت“ القطري عن تسجيل نمو 
بارز على مستوى وحدات أعماله، حيث ارتفعت إيراداته 
خــالل األشــهر الســتة األولى مــن عــام 2015 بنســبة 
40 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 
195.6 مليــون ريـال قطــري (53.7 مليون دوالر). كما 
ارتفــع صافي األرباح بنســبة 86 % مقارنة بالفترة ذاتها 
مــن العام الماضي ليصل إلــى 88.7 مليون ريـال قطري 

(24.4 مليون دوالر).
وقال الرئيس التنفيذي تميم حمد الكواري: نجحنا في تسجيل أداء قوي خالل النصف 

األول من 2015 على الرغم من التقلبات المستمرة التي تشهدها األسواق العالمية.

تميم حمد الكواري
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أعلن مصــرف الهالل اإلماراتي عن إعادة تشــكيل 
مجلس إدارته برئاسة محمد عبد هللا الرميثي خلفاً ألحمد 
عتيــق المزروعي، وانتخاب محمد علي الظاهري نائباً 

لرئيس مجلس اإلدارة.
وقــال الرميثــي، الذي يشــغل منصب وكيــل وزارة 
شــؤون الرئاســة لقطاع الشــؤون المالية والمشتريات 
ونائــب رئيــس اللجنة العليا لصنــدوق معالجة قروض 
المواطنيــن: نحن على ثقة تامة بــأّن ”الهالل“ على أتّم 
االســتعداد لالســتفادة المثلى من النمو االقتصادي الذي 
تشــهده حالياً دولة اإلمارات، في ظــل الدعم التام الذي 
نحظــى به من المســاهمين متمثالً فــي مجلس أبوظبي 

لالستثمار.

مجلس إدارة جديد لـ”الهالل“ اإلماراتي

صــادق مجلــس نــواب الشــعب التونســي بأغلــب 
األصوات على إعادة رســملة بنك اإلســكان والشركة 
التونســية للبنك الحكوميين، بقيمــة 867 مليون دينار 
(438.6 مليــون دوالر) لمســاعدتهما على تجاوز ما 
يواجهانه من صعوبات. وصــوت 109 نواب لصالح 
مشــروع قانون رســملة البنكين ورفضه عشرة، بينما 

امتنع ثمانية عن التصويت.
وقالــت وكالــة تونس أفريقيــا لألنباء الرســمية: إن 
رســملة البنكين تأتي ”في إطار خطــة متكاملة إلعادة 
هيكلتهمــا لتدعيــم صالبتهــا المالية وضمــان ديمومة 

توازناتها المالية“.
وتســعى الحكومــة التونســية لتنفيــذ سلســلة مــن 
اإلجــراءات لمعالجة نقــاط الضعف فــي البنوك التي 
تراكمــت بســبب المحاباة وتدنــي المعاييــر وضعف 

الرقابة المصرفية على مدى سنوات.

تونس تعيد رسملة بنكين حكوميين

)بال ليس( تستفيد من )سجلي(

منحت ســلطة النقد الفلســطينية شــركة ”بال ليس“ الفلســطينية للتأجير والتأجير 
التمويلي، صالحية االستفادة من خدمة نظام المعلومات االئتماني (سجلي)، بموجب 

مذكرة تفاهم بين الجانبين.
وقال محافظ ســلطة النقد الفلســطينية الدكتور جهاد الوزير، إن سلطة النقد وقعت 
خالل السنوات األخيرة مذكرات تفاهم مع العديد من مؤسسات القطاع الخاص بهدف 
منحهم الصالحية واالســتفادة من خدمة (ســجلي)، بهدف ضمان ســالمة واستقرار 
العمــل المصرفــي والرقابــة عليــه وتمكين قطاع المنشــآت الصغيرة والمتوســطة 

وتشجيع النمو االقتصادي في فلسطين.
مــن جانبــه، اعتبر رئيس مجلس إدارة ”بال ليس“ هانــي الدجاني، أن توقيع هذه 
المذكرة يســهم في إثراء قاعدة البيانات الخاصة بنظام المعلومات االئتماني وتحقيق 
المنفعــة العامة، باإلضافة إلى تمكين الشــركة من اتخاذ القــرارات االئتمانية بمنأى 
عــن المخاطر، وبالتالــي تقديم خدماتها المتنوعة لمختلف شــرائح المجتمع في كافة 

أنحاء الوطن.

”األفريقي للتنمية“ يقدم قرضًا للمغرب

وقع المغرب والبنك األفريقي للتنمية 
اتفاقــاً يمنح بموجبــه البنــك الحكومة 
بقيمــة  ومنحتيــن  قرضــاً  المغربيــة 
مجموعهما 114.7 مليون دوالر لدعم 
االقتصاد المغربي. وقال مسؤول البنك 
دونالد كابروكا عقب توقيع االتفاقية مع 
وزير المالية المغربي محمد بوســعيد، 

إنــه تم تخصيــص 112.5 مليون دوالر لبرنامج دعم تنافســية االقتصــاد المغربي 
كخطــوة أوليــة لتمكين المغرب من مواجهة الصعوبــات وتعزيز النمو االقتصادي، 
مضيفاً أن هذه اإلصالحات ستمكن من دعم وتطوير مناخ االستثمار الخاص والعام 

في البالد.
وقــدم البنــك منحتين ماليتيــن للمغرب بهدف إنجاح هذا اإلصــالح، تبلغ قيمة كل 
منهما 1.1 مليون دوالر، تم تخصيص األولى لمكتب رئيس الحكومة إلنشــاء خلية 
متابعة لتنسيق عمل مصالح مكتبه، والثانية لتنسيق عمل مصالح التمويالت الخارجية 

والديون لمواكبة التحديات العالمية.
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لها على مس��تويات عدة، تواصل الهيئة جهودها للتغلب على 
هذه التحديات والحتواء المخاطر المرتبطة بها، إذ تسعى دائماً 
لمواكبة المعايير واألنظمة الدولي��ة لمكافحة تبييض األموال 
وتموي��ل اإلره��اب، من خالل تفعي��ل التنس��يق بين مختلف 
األجهزة اللبناني��ة المختصة، باإلضافة إل��ى اعتماد المقاربة 
المبنية على المخاطر لتعزيز الرقابة بهدف حماية القطاعات 

المعنية من مخاطر تبييض األموال وتمويل اإلرهاب.
وتتاب����ع “الهيئ����ة” أيض����اً التزاماته����ا الخارجي��ة في 
أعم��ال المنظم��ات الدولي��ة، كمجموع��ة العم����ل المال��ي 
(FATF( ومجموعة العمل المالي لمنطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا )MENAFATF( ومجموع��ة إغمونت 
(Egmont Group(، حيث تش��ارك بفعالية في المش��روع 
ال��ذي أطلقت��ه المجموع��ة به��دف تفعي��ل وتس��ريع تب��ادل 
المعلوم��ات بين وح��دات اإلخبار المال��ي بخصوص تمويل 

تنظيم “داعش”.

هل تعتقدون أن الهيئة في حاجة إلى 
مزيد من اإلمكانات والتطوير؟

على كل مؤسس��ة تس��عى إلى التميّز 
التكنولوجي��ة  التط��ورات  تواك��ب  أن 
والمتغيرات التي يشهدها العالم. وبدأت 
الهيئة مس��يرتها كمؤسسة غير معروفة 
والدول��ي  المحل��ي  الصعيدي��ن  عل��ى 
وببضع��ة موظفين. غي��ر أن متطلبات 
إل��ى تضاع��ف حجمه��ا  العم��ل أدت 
فأصبح��ت تُعتب��ر من بين المؤسس��ات 

الرائدة في لبنان والمنطقة.
وانطالق��اً م��ن قناعتنا ب��أن العنصر 
البش��ري هو ميزتن��ا الرئيس��ية، نعمل 
باس��تمرار على صقل مهارات جهازنا 
المهن��ي عب��ر تكثي��ف المش��اركة في 
الدورات التدريبية ونش��اطات الهيئات 
اإلقليمي��ة والدولي��ة به��دف االط��الع 
عل��ى أب��رز المس��تجدات الحاصلة في 
مج��ال مكافحة تبييض األموال وتمويل 

اإلرهاب.
وبم��وازاة ذل��ك، نعم��ل عل��ى مكننة 
 )workflow automation( األعم��ال
س��عياً منا إل��ى اختصار الوق��ت وزيادة 

عبد الحفيظ منصور

جهودنا متواصلة
لمواجهة تداعيات
أحداث المنطقة

والتغلب على تحدياتها

أمين سر هيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبيض األموال وتمويل اإلرهاب:

أولويتنا المحافظة على متانة القطاع المصرفي والمالي
أكد أمين سر هيئة التحقيق الخاصة 
لمكافح���ة تبيي���ض األم���وال وتمويل 
اإلرهاب في مصرف لبنان عبد الحفيظ 
الهيئ���ة جهودها  منص���ور، مواصلة 
للمحافظة على متانة واستقرار القطاع 
المصرف���ي والمالي اللبنان���ي، صوناً 

لسمعة لبنان على هذا الصعيد.
وقال منصور ف���ي مقابلة مع مجلة 
“البنك والمستثمر”، إن هيئة التحقيق 
الخاصة تب���ذل جهوداً حثيثة بالتعاون 
مع الجهات المحلية المختصة، إلعداد 
وتطبيق األسس الالزمة ليصبح لبنان 
ف���ي الجهوزية المطلوب���ة عند إعادة 

تقييم مدى امتثاله للمعايير الدولية.
وأشار منصور إلى أن هيئة التحقيق 
الخاصة تتابع أعمالها بالجدية المطلوبة 
وتواص��ل جهودها لمواجه��ة تداعيات 
األحداث التي تشهدها المنطقة، واحتواء 
المخاطر المرتبط��ة بها، والتغلب على 
التحديات غير المس��بوقة الناجمة عنها 
الت��ي تع��رض له��ا لبن��ان، م��ن خالل 
السعي الدائم لمواكبة المعايير واألنظمة 
الدولية لمكافحة تبييض األموال وتمويل 

اإلرهاب.
وفي ما يلي تفاصيل المقابلة:

تؤدي هيئ���ة التحقيق الخاصة دوراً 
تبييض األموال  في مكافحة  أساس���ياً 
وتمويل اإلرهاب منذ تأسيس���ها، هل 
من خطوات قام���ت بها الهيئة مؤخراً 

وقرارات اتخذتها حول قضايا معينة؟
أُنش��ئت هيئ��ة التحقي��ق الخاصة في 
عام 2001، كهيئة مس��تقلة ذات طابع 
قضائ��ي لدى مص��رف لبن��ان، وهي 
تُعتب��ر وح��دة اإلخبار المال��ي اللبنانية 
والمح��ور األس��اس في نظ��ام مكافحة 
تبييض األم��وال وتمويل اإلرهاب في 

لبنان.
وف��ي ظ��ل األح��داث التي تش��هدها 
المنطقة وتُعّرض بلدنا لتحديات ال سابق 
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والمصرفي وس��معة لبنان هو من أولوي��ات عملنا. وفي هذا 
اإلطار، نتعامل مع االتهامات بالجدية المطلوبة ووفق القوانين 
واألنظمة المرعية اإلجراء في لبنان. كما أن التنسيق متواصل 
م��ع المنظمات الدولي��ة والجهات المعنية إلظه��ار وتأكيد أن 
لبنان ملتزم بالمعايير الدولية الخاصة بمكافحة تبييض األموال 

وتمويل اإلرهاب.
وبهذا الخصوص، يمكن اإلشارة إلى تعميم مصرف لبنان 
األساس��ي رق��م 126 تاري��خ 05 / 04 / 2012، الذي يطلب 
من المصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان أن تكون 
على دراية كاملة بالقوانين واألنظمة المطبقة على مراس��ليها 
ف��ي الخ��ارج، وأن تتعام��ل معه��ا وفق��اً للقواني��ن واألنظمة 
واإلجراءات والعقوبات والتقييدات المقررة من قبل المنظمات 
الدولية الشرعية أو من قبل السلطات السيادية في بالد هؤالء 

المراسلين.
في هذه المرحلة، ما هي أولويات المجتمع الدولي واإلدارة 
األميركي���ة في ما خ���ص مكافحة تبييض األم���وال وتمويل 

اإلرهاب؟
يش��هد موض��وع مكافحة تموي��ل اإلرهاب حالي��اً اهتماماً 
كبيراً، وباألخص تمويل تنظيم “داعش” الذي يعتبر من أبرز 

التحديات التي تواجهها البلدان ال سيما بلدان منطقتنا.
وفي ه��ذا اإلط��ار، تب��ذل المنظم��ات الدولي��ة والمجتمع 
الدول��ي، جهوداً مكثف��ة لمكافحة تمويل اإلره��اب ولمحاولة 
تحديد األس��اليب التي يعتمدها ه��ذا التنظيم لتمويل اإلرهاب. 
وق��د أصدر مجلس األمن قرارات ع��دة في هذا الصدد، منها 
الق��رار رقم 2178 بتاريخ 24 / 09 / 2014، حول المقاتلين 
اإلرهابيي��ن األجانب، الذي يلزم في أح��د بنوده الدول تجريم 
سفر مواطنيها إلى الخارج للقتال مع جماعات متشددة ولتجنيد 

آخرين وتمويلهم.
 )FATF( تجدر اإلشارة إلى أن تقرير مجموعة العمل المالي
تحت عنوان “تمويل المنظمة اإلرهابية داعش”، يُش��ير إلى 
أب��رز مصادر تمويل تنظي��م “داعش”، وهي تختلف في عدة 
أوجه عن أس��اليب التمويل المتعارف عليها سابقاً، نذكر منها 
األموال غير المش��روعة الناتجة عن السيطرة على خزانات 
النفط والغاز ونهب المصارف والمزروعات واإلتجار بالبشر 
وبالتح��ف الثقافية والخطف مقابل فدي��ة، باإلضافة إلى جمع 

الفعالية، حيث أطلقنا خالل العام الماضي 
نظام اإلب��الغ اإللكتروني عن العمليات 

 .)E-STR( المشبوهة
ما ه���ي أولويات الهيئة اليوم وعلى 
ماذا تُركز؟ وكيف تعمل وحدة اإلخبار 

المالي، هل تتابع  شبهات معينة؟
إن المجتم��ع الدول��ي والمؤسس��ات 
الدولية تشدد على تطبيق نظم االمتثال، 
ويظه��ر ذل��ك جلي��اً من خ��الل ظهور 
معايي��ر أعلى ومتطلبات أكثر تش��دداً، 
حي��ث فُرضت عقوب��ات مالية ضخمة 
عل��ى مؤسس��ات مصرفية ف��ي النظام 
المال��ي العالمي ألس��باب تتعل��ق بعدم 

االمتثال.
ومن هذا المنطل��ق، نضع في مقدمة 
أولوياتن��ا المحافظة عل��ى متانة القطاع 
المصرف��ي والمالي وس��معة لبنان في 
ه��ذا المج��ال، من خالل بل��ورة أنظمة 
جديدة والتشدد بالرقابة والتقيد بالمعايير 
الدولي��ة، حيث ينعكس ذلك في التعاميم 
التي تصدر عن الهيئة ومصرف لبنان.

وفي هذا السياق، تتابع هيئة التحقيق 
الخاص��ة أعماله��ا بالجدي��ة المطلوبة، 
حي��ث تش��مل مهامه��ا تلق��ي وتحلي��ل 
اإلبالغات الواردة من الجهات الملزمة 
باإلب��الغ وفق القانون 318 تاريخ 20/ 
04/ 2001، وإجراء التحقيقات الالزمة 
بخصوص األشخاص والعمليات المالية 

والمصرفية موضوع هذه اإلبالغات.
وتنظ��ر الهيئة في طلبات المس��اعدة 
الواردة م��ن الخارج والداخ��ل، وتقوم 
بتبادل المعلومات م��ع وحدات اإلخبار 
المالي. كما تق��وم الهيئة بالتحقق دورياً 
من مدى تطبيق المصارف والمؤسسات 
األخ��رى الملزم��ة باإلب��الغ للقواني��ن 
والتعامي��م المرعية اإلج��راء في لبنان 
م��ن خ��الل أعم��ال الرقاب��ة الميدانية 
الت��ي تجريها وفق منهجي��ة مبنية على 

المخاطر.
االتهامات  م���ع  تتعامل���ون  كي���ف 
األميركية لمصارف لبنانية معينة، هل 

تجاوزتم ذلك؟
إن ص��ون س��المة القط��اع المال��ي 

التبرعات عبر شبكات االتصال الحديثة 
وغيرها.

تم انتخابك في ش���هر كانون الثاني/
يناي���ر 2015 ممثالً إقليمي���اً لمنطقة 
الش���رق األوسط وش���مال إفريقيا في 
مجموع���ة “إغمونت”، ثم تم انتخابك 
مؤخ���راً نائباً لرئي���س اللجنة. ما هي 
المس���ؤوليات التي ترتبت عليك نتيجة 

لذلك؟
إن هيئة التحقيق الخاصة هي عضٌو 
ناش��طٌ ف��ي مجموعة “إغمون��ت” منذ 
ع��ام 2003، وه��ي مجموعة أصبحت 
تتألف من 151 وحدة  إخبار مالي تعقد 
اجتماع��ات عدة س��نوياً لتفعيل التعاون 
الدولي بينها ولبحث سبل تطوير عملها.
إن تول��ي هاتي��ن المس��ؤوليتين يأتي 
تقدي��راً للجه��ود التي بذلته��ا الهيئة من 
خالل عمله��ا في المجموع��ة على مّر 

السنين.
وتعم��ل لجن��ة “إغمون��ت” كهيئ��ة 
استش��ارية وتنس��يقية للمجموعة ككل، 
ويق��وم نائ��ب الرئي��س بتقدي��م الدع��م 
والمش��ورة للرئيس حول ش��ؤون تؤثر 
عل��ى المجموعة، كما يمك��ن أن يتولى 
نائ��ب الرئيس بعض مه��ام الرئيس في 
حال غي��اب ه��ذا األخير. أما بالنس��بة 
للمهام المناطة بي كممثل إقليمي لمنطقة 
الشرق األوسط وش��مال إفريقيا فيمكن 

تلخيصها بما يلي:
- التنسيق بين وحدات اإلخبار المالي 
ف��ي المنطقة األعضاء ف��ي المجموعة 

ولجنة “إغمونت”.
وح��دات  بي��ن  التواص��ل  تفعي��ل   -
المنطقة األعضاء في المجموعة ولجنة 
“إغمون��ت” وس��كريتارية  المجموعة 

وفرق العمل التابعة لها.
- تش��جيع وحدات المنطقة األعضاء 
ف��ي المجموعة على المش��اركة الفّعالة 
في أعمال فرق العمل التابعة للمجموعة 

وفي مشاريعها األخرى.
- العمل والتنسيق مع وحدات اإلخبار 
المال��ي في المنطقة غي��ر األعضاء في 
مجموعة “إغمونت” لحثّها ومساعدتها 

نعد األسس الالزمة
تمهيداً إلعادة

تقييم امتثال لبنان
للمعايير الدولية
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العربي��ة والمملكة األردنية الهاش��مية والجمهوري��ة اللبنانية 
والمملكة المغربي��ة ودولة قطر والمملكة العربية الس��عودية 
والجمهورية العربية الس��ورية والجمهورية التونس��ية ودولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
وال ت��زال هناك 7 وحدات إخب��ار مالي في المنطقة خارج 
المجموعة، وأس��عى جاهداً خالل تولي مسؤولياتي للعمل مع 
هذه الوحدات على تحديد العوائق التي تواجهها، وتقديم الدعم 

الالزم لها للحصول على العضوية.
هل حصل تحديث لقانون مكافحة تبييض األموال وأنظمته 
اإلجرائية؟ وكيف تتعاملون مع القوانين الخارجية وتحديداً 

قانون التهرب الضريبي األميركي؟
تق��وم هيئ��ة التحقي��ق الخاصة ومص��رف لبن��ان بمتابعة 
المستجدات الدولية الحاصلة في مجال مكافحة تبييض األموال 
وتموي��ل اإلرهاب. وبناء عليه، نق��وم باقتراح تعديالت على 
القواني��ن المعمول بها في لبنان لتفعي��ل مكافحة هذه الجرائم. 
وفي هذا اإلطار، تم اقتراح تعديالت على القانون رقم 318 / 
2001 لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب، وهي حالياً 

قيد الدرس لدى اللجان البرلمانية المختصة.
م��ن جهة أخ��رى، يقوم مص��رف لبنان بإص��دار األنظمة 
الالزمة وتعدي��ل التعاميم المتعلقة بمكافح��ة تبييض األموال 
وتموي��ل اإلرهاب لصون س��المة القط��اع المصرفي، نذكر 
منها التعديل الذي جرى في أيلول/سبتمبر 2014 على التعميم 
األساس��ي رقم 83 الصادر عن مص��رف لبنان، وذلك بهدف 
تعزيز وظيف��ة االمتثال لدى فروع المصارف والمؤسس��ات 

المالية.
أما بالنس��بة لقان��ون التهرب الضريب��ي األميركي “فاتكا” 

على االنضمام للمجموعة.
التدريبي��ة  الحاج��ات  تحدي��د   -
والمس��اعدات الفنية لوح��دات اإلخبار 

المالي في المنطقة.
ماذا يعن���ي دورك لهيئ���ة التحقيق 

الخاصة وللبنان؟ 
ت��درك هيئة التحقي��ق الخاصة أهمية 
التع��اون الدول��ي وض��رورة اس��تفادة 
الوح��دات من خب��رات بعضها البعض 
ف��ي مج��ال مكافح��ة تبيي��ض األموال 
وتموي��ل اإلرهاب. وفي ه��ذا اإلطار، 
قدم��ت هيئ��ة التحقي��ق الخاص��ة إل��ى 
وحدات إخبار مالي نظيرة، وباألخص 
اإلقليمية منها، مساعدات فنية وتدريبية 
بعضها بمشاركة هيئات دولية وإقليمية، 
في مجال االمتث��ال وتحليل المعلومات 
وتبادلها والرقابة على الجهات الملزمة 

باإلبالغ.
ويترك��ز دوري عل��ى إظه��ار مدى 
الت��زام الهيئ��ة بالمعايي��ر والمش��اركة 
في الجه��ود الدولي��ة المبذولة لمكافحة 
تبيي��ض األم��وال وتموي��ل اإلرهاب، 
وإلى إب��راز الدور ال��ذي تؤديه الهيئة 
ف��ي االجتماع��ات العام��ة للمنظم��ات 
الدولي��ة، نذك��ر منها مجموع��ة العمل 
المال��ي )FATF( ومجموع��ة العم��ل 
المالي لمنطقة الش��رق األوسط وشمال 
إفريقيا )MENAFATF( ومجموعة 
إغمون��ت )Egmont Group( وفي 

فرق العمل التابعة لكل منها.
وعل��ى الرغ��م م��ن أن ه��ذا األم��ر 
س��يتطلب الكثير من الموارد والجهود، 
غي��ر أن م��ردوده على هيئ��ة التحقيق 
الخاصة وعلى لبنان يفوق بكثير الكلفة 

والجهود المبذولة.
ما ه���ي األم���ور التي تس���عى إلى 

إنجازها من خالل دورك الجديد؟
تض��م مجموع��ة “إغمون��ت” حالياً 
م��ن بي��ن أعضائه��ا، 11 وح��دة م��ن 
منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا، 
وهي تمث��ل الدول التالي��ة: الجمهورية 
الش��عبية  الديموقراطي��ة  الجزائري��ة 
ومملك��ة البحري��ن وجمهوري��ة مصر 

فهو خاص بالمواطنين األميركيين فقط 
أو من لديه إقامة ف��ي الواليات المتحدة 
األميركية )Green Card(، وال يؤثر 
على المواطنين من الجنسيات األخرى. 
وتتعامل المص��ارف اللبناني��ة بالجدية 
الالزم��ة لتطبيق متطلب��ات هذا القانون 
مباش��رة مع دائرة اإليرادات الضريبية 

.)IRS( األميركية
التي  التعدي���الت األخيرة  في ضوء 
أقرته���ا مجموعة العم���ل المالي، ما 
المشاريع التي تعكفون على متابعتها، 

وهل من مشاريع جديدة؟
األم��ر ال يتعلق فقط بالتعديالت التي 
حصلت في عام 2012 على التوصيات 
مجموع��ة  ع��ن  الص��ادرة  األربعي��ن 
العمل المالي، بل يش��مل أيضاً التطور 
الحاص��ل ف��ي المنهجية الجدي��دة التي 
س��تعتمد ف��ي “التقييم المش��ترك”، أي 
كيفية تقييم مدى التزام البلدان بالمعايير 
الدولية المطلوبة، والتي أصبحت تشمل 
أيض��اً مدى فعالية نظام مكافحة تبييض 
األم��وال وتمويل اإلره��اب وليس فقط 
وجود قوانين وتشريعات محلية مناسبة.
وتبذل هيئة التحقيق الخاصة بالتعاون 
م��ع الجه��ات المحلية المعني��ة، جهوداً 
حثيثة إلعداد األسس الالزمة لكي نصبح 
بالجهوزي��ة المطلوبة عند إع��ادة تقييم 
مدى امتثال لبنان. هناك مشروعا قانون 
باإلضافة إلى التعديالت المقترحة على 
القانون 318 / 2001 لمكافحة تبييض 
األموال وتمويل اإلرهاب، يتعلقان بنقل 
األموال عبر الحدود وبتبادل المعلومات 
لدى اللجان البرلمانية المختصة.الضريبية، لكنهما ال يزاالن قيد الدرس 

جرائم تبيض األموال
هي مطلق عمل يرمي إلى إخفاء المصدر الحقيقي لألموال غير المشروعة، أو إحداث أي تغيير 
فيها بهدف إضفاء مظهر ش��رعي عليها أو تملّك أو اس��تعمال هذه األموال أو المشاركة في أي من 

األعمال السابق ذكرها، مع العلم بأنها أموال غير مشروعة.
وتعتبر جرائم تبييض األموال تبعيّة، أي يس��بقها جرائم أصلية أنتجت األموال غير المش��روعة، 
ومن أبرزها اإلرهاب وتمويل اإلرهاب واالتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واالستغالل الجنسي 

بما فيه األطفال واالتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

إصدار األنظمة الالزمة
وتعديل التعاميم المتعلقة

بمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب
لصون سالمة القطاع المصرفي
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ضمن الفئللات الفاخرة مثل “فيزا سغنتشللر” 
و“فيزا انفينيللت” الصادرة عن عدة بنوك من 

شركائنا في هذه األسواق.
هل لمستم تغييراً في سلوك المواطنين في 

المنطقة في التحّول نحو الدفع اإللكتروني؟
تشللهد التجللارة اإللكترونية علللى الصعيد 
العالمللي وفللي منطقة الشللرق األوسللط نمواً 
وتطللوراً ملحوظيللن. ويُعتبللر النمو السللريع 
فللي عللدد السللكان، وارتفاع نسللب المدخول 
المتللاح لإلنفاق، والتطوير السللريع في قطاع 
البنيللة التحتية وخصوصا فللي إطار الخدمات 
الحكوميللة اإللكترونيللة والسللفر والضيافللة 
وقطاعللات التجزئة، من العناصللر التي تدفع 
بالتجللارة اإللكترونيللة نحللو التطللور. ومللع 
زيادة وعللي الجمهور بأمان الدفع اإللكتروني 
وسللهولة التعامل مع الوسائل اإللكترونية من 
قبل التجار والمسللتهلكين، تعللّزز التوجه نحو 
اعتمللاد الدفللع اإللكتروني ورافقلله تغيير في 
سلللوك المسللتهلكين نتيجة لذلللك. إضافة إلى 
ذلك، يسللاهم جيللل األلفية في تسللريع عملية 
التغييللر حيللث يعتمللد الوسللائل اإللكترونية 
بسللهولة ومرونة أكبر مقارنة بالجيل السابق. 
ولقد لمسنا تغييراً في هذا االتجاه على مستوى 
المنطقة، لكن هناك فرصاً كبيرة متاحة لمزيد 
من االعتماد علللى الدفع اإللكتروني، لذا نبذل 

جهوداً مستمرة لتطويرها.

ما هي الوس���ائل الت���ي تعتمدونها لتحفيز 
الجمه���ور على اس���تخدام البطاقات؟ نش���ر 
الوعي أم طرح العروض الترويجية من خالل 

المؤسسات المالية التي تتعاملون معها؟
يمكن القول إننا نعتمد كل الوسللائل الازمة 
من حمات نشللر للوعي وحمللات ترويجية 
لتحفيز الجمهور على استخدام البطاقات حيث 
يساهم نشللر الوعي في إطاع الجمهور على 
أمان وماءمة اسللتخدام البطاقات، فيما تساهم 
الحمللات الترويجية في مكافأتهم على اعتماد 
الدفع اإللكتروني. إال أنه ينبغي على كل حامل 
بطاقة اسللتخدامها بمسللؤولية، وال يسللعنا إال 
التشديد كفاية على أهمية التثقيف المالي. ومن 
هذا المنطلق، تستثمر “فيزا”  كثيرا في برامج 
التثقيللف المالي على الصعيللد العالمي لتوعية 
األفراد حول كيفية االدخار ووضع الميزانيات 

واإلنفاق بمسؤولية.
وتطللّور “فيزا” برامللج التثقيف المالي منذ 
العللام 1995، ويتم تطبيللع مبادراتها العالمية 
فللي التثقيللف المالي محلياً عبللر أكثر من 30 
بلللداً، ومن بينهللا برنامج “المهللارات المالية 
العمليللة للحياة”، وهو موقللع إلكتروني حائز 
علللى جوائز تقديريللة، ويهدف إلى مسللاعدة 
المستهلكين على إدارة أموالهم عبر كل مراحل 
http:// :حياتهم. ويتوفر موقع التثقيف المالي
 www.ehsib.MyMoneySkills.com

أكدت “في���زا” الش���ركة العالمية لتقنيات 
الدفع اإللكتروني، أن االنتشار الذي حققته في 
منطقة المشرق العربي يشهد تطوراً متنامياً، 
وأن أعمالها تش����ه�د نم��واً س��نوياً بمع��ّدل 
18 %، مدعوم���ة بالعدي���د م���ن المبادرات 
المبتكرة وإط���الق المنتج���ات الجديدة. كما 
أكدت في ح���وار مع “البنك والمس���تثمر”، 
سعيها الدائم لالس���تفادة من الفرص الكبيرة 
المتاحة في أسواق المنطقة، وخاصة في ظل 
ازدياد وعي الجمهور بأمان الدفع اإللكتروني 
وسهولة التعامل مع الوسائل اإللكترونية من 

قبل التجار والمستهلكين.
وقللال مدير عللام “فيزا” لمنطقة المشللرق 
العربي نبيللل طبّارة: إن التوجلله نحو اعتماد 
الدفللع اإللكتروني الذي يترافللق مع تغيير في 
سلللوك المسللتهلكين، باإلضافللة إلللى ازدياد 
االعتمللاد علللى الدفللع اإللكترونللي، تشللجع 
“فيللزا” لبذل جهود مسللتمرة لتطوير التجارة 

اإللكترونية في أسواق المنطقة.
وكشللف طبّللارة عن خطة “فيللزا” الفتتاح 
مركللزاً لابتكار في دبي مطلللع عام 2016، 
يتيح لتقنيي الشركة وجميع عمائها وشركائها 
فللي المنطقة مسللاحة ابتكار تسللمح بالتطوير 
المشللترك لجيل مقبل من التطبيقات التجارية، 
الفتللاً إلللى سللعي “فيللزا” لتوسللعة حضور 
تطبيقاتها وخدماتها من خال استهداف شرائح 
جديدة ومشللتريات متدنية القيمة. كما دعا إلى 
استخدام البطاقات بمسللؤولية وحكمة، مشدداً 
على أهمية التثقيف المالي واإلنفاق بمسؤولية.

وفيما يلي نص الحوار:
كيف تقيّمون نش���اط “فيزا” في المنطقة 

التي تغطيها مسؤولياتكم؟
االنتشللار الذي حققتلله “فيزا” فللي منطقة 
المشرق العربي يشهد تطوراً متنامياً، واألرقام 
إيجابيللة فللي هذا االتجللاه، لكننا نسللعى دائما 
ونطمح لتحقيق المزيد والفرص متاحة وكبيرة. 
وبلغللة األرقللام، شللهدت أعمالنا نمواً سللنوياً 
بمعّدل 18 %، مدعومة بالعديد من المبادرات 
المبتكرة وإطاق المنتجات الجديدة، خصوصاً 

مدير عام “فيزا” لمنطقة المشرق العربي نبيل طبارة:

انتشارنا يشهد تطوراً متناميًا والفرص كبيرة ومتاحة

نبيل طبّارة
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أكثر من 1200 مشللاركة بأفللام الفيديو التي 
شللاهدها أكثللر من 4.7 مايين شللخص على 
قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بل“فيزا”.
وأطلقنا هذا العام حملة )#مواطن_ولست_

أسللواق  فللي   )#NotATourist( سللائحا( 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، بهدف تعزيز 
السياحة الدولية خال فترة العطات وضمان 
العديللد مللن الفوائللد لحاملللي البطاقللات في 
العطلة الصيفية، وهللي تتيح معلومات وافرة 
وغنية عللن الوجهات لمسللاعدة المسللافرين 
علللى التخطيللط الجيللد لرحلتهللم واالطاع 
علللى العروض الحصرية المقّدمة من التجار 

العالميين المتعاملين مع “فيزا”.
واستناداً إلى دراسة نوايا السفر العالمي من 
“فيزا” 2015، التي أجرتها شللركة “ميارد 
بللروان” بتكليف من شللركة “فيللزا” ما بين 
شللهري كانللون الثاني/يناير وشللباط/فبراير 
2015 مع أكثر من 13603 مسللافرين ممن 
يبلغللون 18 عاماً  وما فوق، عبر 25 سللوقاً 
شملت العديد من دول المحيط الهادئ وأوروبا 
وأفريقيا والشرق األوسط واألميركيتين، تبيّن 
لنا أن المسللافرين أصبحوا يعتمدون أكثر من 
قبللل على التقنيات الرقيمة، ويلجأ 78 % من 
المسللافريلن الدولييلن إلى المعلومات المتاحة 
رقمياً للتخطيط لرحاتهم، بينما يعتمد 66 % 
منهم المصللادر الرقمية للبحللث عن نصائح 
وإرشادات تساعدهم في استكشاف الوجهات. 
ويُعتبللر ذلك انعكاسللاً مذهاً لتأثيللر التفاعل 
الرقمللي على قطاع السللفر، وأحللد مصادر 
اإللهام الرئيسللية لجهودنا في تصميم حماتنا 
الرقميللة، إضافة إلى إبراز رسللالتنا المحلية 
حللول الدفع اآلمللن والمائم مللع “فيزا” في 
األسواق المسللتهدفة، حيث نريد لحماتنا أن 
تطلق حواراً مع الجمهور حول السفر السهل 

والفريد والممتع.
وكذلللك أطلقنا هذا العام حملة في المشللرق 
العربللي تتيح لحاملللي البطاقات فللي األردن 
ولبنان فرصة الفوز بسيارات “ميني كوبر”، 
عبللر سللحب يدخلونه مقابللل كل 100 دوالر 
أميركللي ينفقونهللا خال سللفرهم على بطاقة 
“فيزا”. وهدفت هذه الحملة إلى تعزيز الوعي 
حول أمللان وماءمة اعتماد الدفع اإللكتروني 

خال السفر.

في منطقة الشللرق األوسللط  باللغتين العربية 
واإلنكليزية، ويغطي العناصر المالية األساسية 
كوضع الميزانيات واالدخار وإدارة الحسابات 
المصرفية واستخدام البطاقات بحكمة والتسوق 
اإللكترونللي والوقايللة من الغش. كما يُسللاعد 
الطاب من كل األعمار والمستويات الدراسية 
االبتدائيللة حتللى الثانوية وفي سللن المراهقة 
حتى المرحلللة الجامعية على تعلّم أساسلليات 
إدارة أموالهللم الخاصة. ويتضمن الموقع مواد 

يتابعونها مباشرة مع مدرب.
وتقوم “فيزا” بإبرام شراكات مع مؤسسات 
عديللدة بهللدف تنظيم أنشللطة التثقيللف المالي 
وانجاحهللا، وذلك عبللر أفكار مبتكللرة وغير 
تقليدية مثل مسرحيات التثقيف المالي واأللعاب 
التي تتضمن معلومات تتسق مع عملية التثقيف 
المالي والشللراكة مع الجامعات لتقديم دورات 
للطاب تسللهم في رفع درجللة ثقافتهم المالية 
وتوعيتهم. أما بالنسبة للحمات الترويجية التي 
نطلقها لتحفيز حاملي البطاقات على استخدامها، 
فهللي متنوعللة بطبيعتهللا وال تشللّجع حاملي 
البطاقللات على اعتمادها فحسللب، بل تسللاهم  

بتعزيز السياحة في البلدان التي ينتمون إليها.
لقد أطلقنلا هذه السللنلة حمللة رقميلة مبتكللرة 
 ،)MyEverywhere#( عنللللوان  تحللللت 
يقوم السللياح مللن خالها بتحميللل أفام فيديو 
علللى منصات التواصللل االجتماعي الخاصة 
بشللركة “فيزا” في الشللرق األوسط للترويج 
ألفضللل ما تقّدمه كل مدينة ووجهة. وشللملت 
الحملللة دولللة اإلمللارات ومصللر واألردن، 
حيث شللّكلت عنصرا مهّما ضمن تعاوننا مع 
مجالس السياحة في أبوظبي واألردن ومصر 
لتشجيع المزيد من السياح على الزيارة. ونحن 
كشللركة عالمية للدفع اإللكترونللي، نثق بقوة 
التواصل وانتشاره عبر شبكة اإلنترنت لنصل 
إلى الجمهور األوسللع من مسللتخدمي مواقع 
التواصل االجتماعللي، خصوصاً جيل األلفية 
الللذي له تأثير فّعال على المسللافرين من الفئة 

العمرية عينها.
لقد شللهدنا تجاوباً كبيراً من سكان المنطقة، 
 )MyEverywhere#( حيث حصدت حملة
التي اسللتمرت على مدى شهري نيسان/أبريل 
وأيار/مايو أكثر من 700 ألف مشاركة تفاعلية 
علللى مواقللع التواصل االجتماعللي، وجذبت 

وتم تصميم هذه الحملة نظراً لتضاؤل نسبة 
اسللتخدام بطاقات الدفللع اإللكتروني الصادرة 
في األردن إلتمام عمليات شللراء في الخارج، 
والتللي وصلللت نسللبتها إلللى 30 % فقط من 
إجمالللي عمليات الدفللع الجارية على بطاقات 
“فيللزا” وفللق إحصائيات “فيزا نللت” للفترة 
الممتدة مللن أيلول/سللبتمبر 2013 حتى آب/
أغسللطس 2014. وتبيّللن خللال الحملة التي 
اسللتمّرت علللى مدى شللهري نيسللان/أبريل 
بطاقللات  اسللتخدام  أن   ،2015 وأيار/مايللو 
“فيللزا” خللارج األردن عند نقللاط البيع وفي 
أجهزة السحب اآللي ارتفع بنسبة 17 % خال 
هذين الشللهرين مقارنة بالفترة عينها من العام 
الماضي، مما يللّدل على حاجة قوية لمنصات 

دفع فّعالة في السوق.
وفي لبنان، بيّنت األرقام أن عمليات الشراء 
في الخارج شّكلت 37 % من إجمالي عمليات 
الدفع الجارية على بطاقات “فيزا” خال عام 
2014. كما تبيّن أن اسللتخدام بطاقات “فيزا” 
عند نقاط البيع وفي أجهزة السحب اآللي خارج 
لبنان ارتفع بنسللبة 18 % مقارنة مع شللهري 
نيسللان/أبريل وأيار/مايو مللن العام الماضي، 
وهو ما يدل مجدداً على الحاجة البارزة لوجود 

منصات دفع فّعالة في السوق.
وتعللد النتائللج االيجابية التللي حققتها حملة 
“سافر واربح سلليارة ميني” والنمو العشري 
في اإلنفاق على بطاقات “فيزا” خال الحملة 
مقارنللة مع الفتللرة عينها من العللام الماضي، 
مؤشللراً على إلى نجاح مبادراتنا في التشجيع 
على اعتماد الدفع اإللكتروني في األردن وفي 

لبنان.
ما هي المنتجات المبتك���رة التي طرحتها 

“فيزا” مؤخرا في أسواق المشرق العربي؟
انطاقللا مللن النمللو السللريع فللي عالللم 
التكنولوجيا الذكية الذي تشهده منطقة الشرق 
األوسللط، تمّكنا من تطويللر منتجات مبتكرة 
حللول الدفع المرتبللط بالسللحابة االفتراضية 
وتقنيللة )PayWave Visa( التللي تقضللي 
بتمرير البطاقة أمام جهاز قارئ للمعلومات، 
وهللي منتجات أحدثت ثللورة حقيقية في حياة 

مستخدمي أجهزة الهاتف النقالة في العالم.
على المستوى العالمي، تشهد “فيزا” نمواً 
Visa Pay� )متزايللداً في عملية تبنّللي تقنية 
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فيللزا”، ونعمل حالياً على توسللعة رقعة قبول 
خدمللة )PayWave Visa( لللدى التجار من 
خال اسللتهداف شللرائح جديدة، منها مطاعم 
الخدمة السللريعة ومحطات الوقود وسلليارات 
األجرة وذلك للمشللتريات المتدنية القيمة. في 
حيللن تتيح خدمة “باي وايف” للتجار سللرعة 
وماءمللة أكبللر عنللد الدفع، وهو ما  يسللاهم 
في تعزيز والء المتعامليللن. أما تطبيق “فيزا 
إكسللبلور” علللى جهللاز الهاتف النقّللال الذي 
أطلقنللاه في المنطقللة، فهو موقللع موّحد لكل 
عللروض ومزايللا حاملللي البطاقللات من أي 
مللكان في العالم. ويجد حاملللو البطاقات على 
التطبيق مئات العروض، مما يجعله مائماً لهم 

لاستفادة من مزايا “فيزا”.
وبينمللا تتيح “فيللزا” حمايللة متكاملة ضد 
الغللش، نقوم بخطللوة متقّدمللة لتعزيز حماية 
المعامللات اإللكترونيللة مللن خللال خدمة 
“التحقق من فيزا” )VbV(، التي تتيح طبقة 
أمان إضافية في كل مّرة تسللتخدم فيها بطاقة 
“فيللزا” االئتمانية أو بطاقة الحسللم المباشللر 
من “فيزا” إلجراء عملية شللراء على شللبكة 
االنترنللت لدى تاجر مشللارك. وتسللاعد هذه 
الخدمة على تجنّب االسللتخدام االحتيالي غير 
المصللّرح به قبل حصوللله. وتتيح التحديثات 
الجديللدة على خدمة “التحقق من فيزا” للجهة 
المصللّدرة إنللذار حامللل البطاقللة لمزيد من 
التحقللق في المعامات األعلللى خطورة فقط 
لضمان خدمة دفع سلسللة. كما أن المعامات 
التللي يجريها حاملللو بطاقات “فيللزا” تتمتّع 
بالحمايللة من خال “تصريح فيللزا المتقّدم” 
 ،)VRM( ومديللر مخاطللر فيللزا )VAA(
وهو حّل مزدوج للحماية المتكاملة من الغش 
يتيللح للمؤسسللات المالية المصللّدرة للبطاقة 
التحديد األفضل واحتمللال توقيف الغش عند 

التسديد قبل حصوله.
ما ه���و دور المكاتب المحلي���ة في تعزيز 

نشاطكم مع المؤسسات المالية؟
مكاتبنللا المحلية في البلللدان التي نعمل فيها 
تسهّل التفاعل الشخصي بين مسؤولي “فيزا” 
والمتعاملين،  وتتيح الدعم المباشر والتواصل 
الفعلللي في كل النشللاطات التللي يقومون بها 
للتشللجيع على اعتماد الدفع اإللكتروني بأمان 

وفعالية، مما يساهم في تعزيز نشاط أعمالنا.

Wave( التي تتيح السرعة والماءمة للتجار 
المعتمدين للتقنيللة ولحاملي بطاقات “فيزا”، 
إضافللة إلى مزايللا األمان التللي تحملها تقنية 
الشللريحة اإللكترونية. ومع التطور الحاصل 
في التكنولوجيا، تمهّللد المدفوعات من خال 
حقل االتصال قريب المدى )NFC( الطريق 

أمام المدفوعات اإللكترونية األذكى.
ومثللاالً على ذلللك، أطلقت “فيللزا” خدمة 
العملللة الرقميللة الرمزية المبتكللرة التي تتيح 
للمسللتهلكين إمكانيللة الدفع بأمللان من خال 
أجهللزة الهاتللف النقالللة. هذه العملللة الرقمية 
الرمزية مللن “فيزا” تأتي كبديللل للمعلومات 
الحساسللة المتعلّقة بحسللاب الدفللع الموجودة 
علللى البطاقات الباسللتيكية، حيث تحمل رقم 
حساب رقمي أو “عملة رمزية” يمكن حفظها 
بأمان على جهاز الهاتف النقال، وهي تستخدم 
للتسللوق في المحات وعلى شبكة اإلنترنت، 
ومصممة بحيث تكون صالحة لاستخدام على 
جهاز  أو في متجر أو مشتريات محددة )على 
شبكة اإلنترنت من خال التطبيق وفي المتاجر 

حيث تتاح أجهزة القراءة عن بعد(.
ومن أبرز الخدمات التي أطلقناها هذا العام، 
خدمة “تشلليك آوت من فيللزا”، وهي متوفّرة 
حاليا في دولة اإلمارات، ونعتزم تعميمها على 
المنطقة خال السنة المقبلة كحّل رقمي للدفع، 
يتيح سرعة وأمان عمليات الشراء على شبكة 
اإلنترنت، حيث يمكللن لحاملي بطاقة “فيزا” 
التسللجيل على الشبكة لمّرة واحدة تريحهم من 
اإلجللراءات الطويلة في تكللرار عملية توفير 
اسللم وعنوان حامللل البطاقة عنللد كل عملية 
شللراء. ويتللم تخزيللن المعلومات فللي موقع 
آمن لللدى “فيزا”، وال يمكللن للتاجر أو البنك 
المصّدر للبطاقة الوصول إليها. ويصبح اسللم 
المستخدم وكلمة المرور البيانات الوحيدة التي 
يحتاج لتوفيرها على مواقع التجار المتعاملين 

بخدمة )تشيك آوت من فيزا(.
وفي بداية عام 2016، نخطط الفتتاح مركز 
لابتكار، سلليكون مقره في دبي لكنه سلليتيح 
لتقنيللي “فيزا” وجميللع عمائها وشللركائها 
فللي المنطقة مسللاحة ابتكار تسللمح بالتطوير 
المشللترك لجيل مقبل من التطبيقات التجارية. 
 )Visa PayWave( ونسعى  لتعزيز حضور
وتطبيق “فيزا إكسبلور” وخدمة “التحقق من 

التعامل بالبطاقات يحمل قلقاً لكثيرين حول 
مسائل األمان؟ ما هي ميزات بطاقات “فيزا” 

من حيث عناصر األمان؟
تدرك “فيزا” الحاجللة إلى حماية كل رابط 
ضمن ضوابطنللا والعمل مع اآلخرين للحفاظ 
على الثقة في كل عملية دفع تستخدم فيها قنوات 
“فيزا”. وتعتبر الضوابط األمنية التي طّورتها 
“فيزا” من أجل تأمين بيئة الدفع وحماية بيانات 
البطاقات من أبرز أولوياتنا بالنسبة للمتعاملين 
والتجار وشللركائنا مللن البنللوك التي تصدر 
البطاقات. ولتحقيللق هذه الغاية، تعتمد “فيزا” 
العديد من الطبقات األمنية التي تعمل مجتمعة 
لمنع حاالت االحتيال وكشفها والقضاء عليها. 
كما نخصص استثمارات ضخمة لضمان بقاء 
شللبكتنا )VisaNet( - المؤهلة لمعالجة أكثر 
مللن 56 ألف عملية فللي الثانيللة - واحدة من 
أكثر شبكات الدفع اإللكتروني أماناً في العالم. 
وساعدت جهود “فيزا” في إدارة المخاطر في 
إبقللاء معدالت االحتيال في مسللتويات متدنية 
للغاية، مما مّكن حاملي البطاقات من استخدام 

“فيزا” بثقة تامة.
ت���رّوج “فيزا” الس���تخدام البطاقات خالل 
الس���فر بش���كل خاص. ما هي ميزات اعتماد 

الدفع اإللكتروني خارج البالد؟
اعتماد بطاقات الدفع اإللكتروني خال السفر 
تجنّب المسافرين مشاكل عديدة ترتبط بأسعار 
صرف العمللات، والبحث عن جهاز صرف 
آلللي، والقلق من حمل كميات كبيرة من العملة 
النقديللة. وإضافللة إلى عنصر القبول الواسللع 
االنتشار الذي تضمنه لهم “فيزا” يتمّكن حاملو 
بطاقاتها من االستفادة من مزايا السفر العديدة 
المتاحللة علللى بطاقاتها )باتينوم وسغنتشللر 
وانفينيت(. وبينما تتفاوت المزايا وفق كل جهة 
إصدار، فهي تتراوح ما بين كسب األميال مع 
شللركات الطيران، وإمكانيللة دخول صاالت 
االسللتراحة فللي المطللارات والحصول على 
الحسومات في الفنادق والمطاعم وغيرها من 

مرافق التجزئة في العالم.
إضافللة إلى ذلللك، يمكن لحاملللي بطاقات 
“فيزا” تحميل تطبيق “فيزا اكسللبلور” مجاناً 
على جهاز الهاتف النقال، والذي يشّكل مرجعاً 
الطعام والتسوق والترفيه.شاماً لكل عروض ومزايا “فيزا” في مرافق 
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مهترئة من التداول وطبع عش��رة ملي��ارات عملة جديدة ووضعها في 
التداول اعتباراً من مطلع تموز/يوليو 2015 عبر الصرافات اآللية في 
محافظات دمش��ق والالذقية وطرطوس وتباع��اً في جميع المحافظات 

السورية.
صمود االقتصاد

وأكد ميالة استمرار المصرف المركزي بالدفاع عن الليرة السورية 
واس��تقرارها واتخاذ كل م��ا يكفل تلبية احتياجات الس��وق من أوراق 
نقدية من مختلف الفئات، على الرغم من الحرب الشرس��ة التي تش��ن 
ض��د س��ورية واقتصادها وليرته��ا، معتبراً أن قيام مصرف س��ورية 
المركزي بطباعة وش��حن وإص��دار األوراق الجديدة من فئة )1000 
ل.س(، ما هو إال تأكيد على قوة وصمود االقتصاد الس��وري وقدرته 
على مواجهة كافة التحديات والصعوبات والعقبات التي وضعت عائقاً 
في وجهه وعلى رأس��ها العقوبات األوروبية واألمريكية التي حظرت 

طباعة العملة السورية وشحنها.
ودعا ميالة المواطنين إلى ضرورة التعاون مع المصرف المركزي 
للحف��اظ على األوراق النقدي��ة الجديدة، حيث يحظر تش��ويه األوراق 
المذكورة بأي رس��ومات أو كتابات أو أخت��ام ويحق ألمناء الصناديق 
في المص��ارف رفض قب��ول األوراق المش��وهة بالط��رق المذكورة 

ومصادرتها بما يعّرض حاملها لخسارة قيمتها.
وأوض��ح ميال��ة أن األش��كال والرس��ومات الت��ي تتضمنه��ا ورقة 
ال���1000 ل.س الجدي��دة، هي عب��ارة عن صورة ”م��درج بصرى“ 
على الوجه األمامي للورقة ولوحة ”موزاييك الس��ويداء“ على الوجه 
الخلفي للورقة باعتبارها رمزاً من الرموز التي تعبر عن ثقافة الشعب 
الس��وري. كما أنها تحتوي على التواقيع القانونية، إضافة إلى األرقام 
التسلس��لية والعب��ارات الت��ي تبين جه��ة اإلصدار ”مصرف س��ورية 
المركزي“، وكذلك القيمة االسمية ”ألف ليرة سورية“ فضالً عن سنة 

اإلصدار )1434 ه� - 2013 م(.
مزايا أمنية

ولفت ميالة إلى أن المصرف المركزي راعى في اإلصدار الجديد، 
وجود مزايا أمنية متعددة وحديثة في األوراق النقدية، وقد تم ش��رحها 
وتوضيحه��ا في نش��رات فنية خاص��ة صادرة عن مصرف س��ورية 
المركزي، م��ع التنويه أن هذه المزايا األمنية يمكن التعرف عليها من 
قب��ل المواطني��ن بطريقة س��هلة، وهو ما يؤدي إلى حماي��ة العملة من 

عمليات التزوير والتزييف. ومن جملة هذه المزايا:
1. عالم��ات ب��ارزة: في الوج��ه األمامي، عالمات ب��ارزة تضفي 
على الورقة خش��ونة مميزة حيث أضيفت هذه الميزة األمنية لمساعدة 
المكفوفين على تمييز فئات النقد الوطني عن بعضها كما هي موجودة 
ف��ي األوراق النقدي��ة من فئات )50 - 100 - 200( ليرة س��ورية من 
إص��دار ع��ام 2009 واألوراق النقدي��ة من فئة )500( ليرة س��ورية 

في إطار اإلصدار الجديد تحت عنوان حضارة وانفتاح وتطوير

المركزي السوري يطرح أوراقًا نقدية جديدة من فئة 1000 ليرة
طرح مصرف سورية المركزي ابتداًء من 30 / 6 / 2015 أوراقاً 
نقديـــة جديدة من فئة (1000) ليرة ســـورية إصدار عام 2013 في 
التداول، حيث ســـيتم تداول األوراق النقدية الجديـــدة بالتوازي مع 

األوراق النقدية المتداولة حالياً.
وقال حاكـــم مصرف ســـــورية المركزي أديب ميالـــة، إن طرح 
األوراق الماليـــة الجديدة بدأ في عام 2010 بطـــرح نقود من فئات 
(50 - 100 - 200) ليرة ســـورية، تحـــت عنوان (حضارة وانفتاح 
وتطور) وتبعه طرح األوراق النقديـــة الجديدة من فئة (500) ليرة 
ســـورية في منتصف عام 2014، وصـــوالً إلى البدء بطرح األوراق 
النقدية الجديدة من فئة (1000) ليرة سورية ابتداًء من 30 حزيران/

يوينو 2015.
وأض��اف ميال��ة أن هذا اإلصدار يعتمد عل��ى طباعة وطرح أوراقاً 
نقدي��ة جدي��دة مختلفة من حيث األلوان والرس��وم واألش��كال، وتتمتع 
بجودة عالية من حيث نوعية المواد المستخدمة في صناعتها والميزات 
الفنية المصممة لمنع تزوير العملة، والتي أثبتت حتى تاريخه نجاعتها 
إذ ل��م يرد إلى المص��رف المركزي أي حاالت تزوير حرفية للميزات 
األمنية التي يجري استخدامها في الفئات الجديدة منذ البدء بإصدارها.

متطلبات السوق
وأك��د ميالة أن هذا اإلصدار الجديد ينس��جم مع ما يقوم به مصرف 
س��ورية المركزي بشكل مستمر من أجل تحسين ميزات الفئات النقدية 
المطروح��ة ف��ي التداول، بما يعك��س المظهر الحض��اري والتاريخي 
لس��ورية، ويس��اهم في الحفاظ على س��المة األوراق النقدية السورية 

أثناء التداول، وحمايتها من التعرض للتلف نتيجة كثرة التداول.
وأش��ار حاكم مصرف س��ورية المرك��زي إلى أن ط��رح األوراق 
النقدية الجديدة من فئة )1000ل.س(، يأتي بهدف اس��تكمال اإلصدار 
الجدي��د من الفئات )50 - 100 - 200 - 500( الذي بدأ به المصرف 
المرك��زي، بما يحم��ل من ترس��يخ للطابع الحضاري لس��ورية على 
الرغم من شدة األزمة التي تمر بها، وبما يضمن تكامل وانسجام كافة 
الفئات المطروحة س��واء من حيث الرس��الة التي تقدمها هذه األوراق 
تحت عنوان )س��ورية حضارة وانفتاح وتطور(، أو من حيث األلوان 
والمقايي��س والميزات األمنية وبما يتناس��ب مع تط��ور صناعة العملة 

عالمياً.
وشّدد ميالة على أن قيام المركزي بطرح الفئات الجديدة، يأتي تلبية 
لمتطلبات الس��وق دون أن يكون لهذا الطرح أي آثار تضخمية أو آثار 
سلبية على استقرار سعر الصرف ”ألن المصرف المركزي حريص 
كل الح��رص عل��ى أن يتم ط��رح األوراق الجديدة في إطار اس��تبدال 
األوراق التالف��ة م��ن الفئات القديم��ة دون إحداث أي زي��ادة في حجم 
الكتلة النقدية بما يضمن الحفاظ على استقرار األسعار واستقرار سعر 
صرف الليرة“، مش��يراً إلى أن المصرف سحب 70 مليار ليرة أمواالً 
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7. ألي��اف صناعية متعددة األلوان: وهي عبارة عن ألياف صناعية 
متع��ددة األلوان منثورة على كامل الورقة النقدية تظهر عند تعريضها 

.)UV( لألشعة فوق البنفسجية
ويعتب��ر المصرف المركزي صاحب االمتياز الحصري في إصدار 
األوراق النقدي��ة، ومن هذا المنطل��ق يتولى المصرف المركزي مهمة 
تلبية الطلب على األوراق النقدية، وبالتالي تزويد األسواق باحتياجاتها 
م��ن العملة المحلي��ة، وهنا تقع على عاتق المص��رف المركزي مهمة 
تظهر نتيجة لتطور احتياجات التبادل داخل السوق.تحديد شكل ومواصفات القطع النقدية ما يعتبر من األمور التقنية التي 

إصدار عام 2013.
2. النجم��ة المتغي��رة اللون )ميزة الصورة الكامنة(: عالمة بش��كل 
نجمة في أس��فل يسار الورقة النقدية تظهر بلون موحد عند النظر إلى 
الورقة بش��كل مباش��ر ويظهر رق��م الفئة داخل النجم��ة بألوان متعددة 
عندم��ا تل��وى الورق��ة، أما على الوج��ه الخلفي فتظهر عالمة بش��كل 
مربعات في أس��فل يمين الورقة حيث تتغير أيضاً ألوان هذه المربعات 

عندما تلوى الورقة.
3. خي��ط األمان: عند النظر إلى الورقة بش��كل عادي يظهر جزء من 
شريط الضمان في وسط الورقة النقدية وتظهر مؤشرات بصرية متعددة 

األلوان عند النظر من 
الزواي��ا ومن  إح��دى 
زاوية أخ��رى يتحول 
الشريط إلى لون فضي 
م��ع كتاب��ات متكررة 
 1000SP( لرق�م الفئة
1000 ل.س( ع�ن���د 
النظ��ر إلى الورقة في 

مواجهة الضوء.
4. العالمة المائية: 
الجمهوري��ة  ش�ع��ار 
العربية السورية ورقم 
عن��د  يظه��ران  الفئة 
النظر إلى الورقة في 

مواجهة الضوء.
الرؤي��ة  مي��زة   .5
عبر الورق��ة: عالمة 
عل��ى ش���كل نجم���ة 
تكتم��ل معالمه��ا عند 
النظ��ر إل��ى الورق��ة 
الض��وء وذلك  عب��ر 
على الوج��ه األمامي 

للورقة النقدية.
6. مي��زة التخري��م 
وه��ي  المج�ه����ري: 
عب����ارة ع����ن رق��م 
م��رس�����وم   1000
بتخريم مجه�ري على 
ثقوب صغيرة  ش��كل 
للغاية تظهر فقط عند 
النظ��ر إل��ى الورق��ة 
في مواجه��ة الض�وء 
رق��م  صورة  فتتكون 

1000 عامودية.
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سورية: زيادة تعويضات التأمين للقطاع الخاص

أفاد مدير عام هيئة اإلشراف على التأمين في سورية 
الدكتــور عمــار ناصر آغــا، أن إجمالــي التعويضات 
الممنوحة في ســوق التأمين الخاصة خالل عام 2014 
ازدادت عــن عام 2013، نتيجــة أضرار تعرضت لها 
بعض المنشآت الكبيرة المؤمنة بسبب األحداث الحاصلة 
في البالد. وقال إن نسبة التعويضات المسددة لدى إحدى 
شــركات االســمنت الخاصة بلغت 20 % من إجمالي 
تعويضات السوق كتعويض مدفوع نتيجة تحقق ضرر 
في أحد المعامل خالل األحداث، إال أن هذا العقد تحديداً 
تمت تغطيته من قبل معيد التأمين بشكل كامل وتم تسديد 

المبالغ المترتبة على المعيد للشركة التي التزمت وسددت التعويض بالكامل.
د. عمار ناصر آغا

أكد األميــن العام لمجلس 
الضمان الصحــي التعاوني 
الســعودي محمد الحســين، 
أن موعد التطبيق اإللـزامي 
عــن  الصحــــي  للتأميــــن 
زائري المملكة سيبدأ خالل 
الربـع األخيــر مــن 2015 
ويستثنى منه حجاج بيـت هللا 

الحرام والمعتمرين والدبلوماســيين وزائري الممثليات 
والمنظمــات الدولية لألعمــال الدبلوماســية وضيوف 
المملكــة، موضحاً أن التأمين الصحي ســيكون إلزامياً 
علــى جميع المتقدميــن للحصول على تأشــيرة دخول 
إلى المملكــة، بغرض الزيــارة أو تمديدها أو بغرض 
المرور وكذلك مرافقيهــم، وفقاً لقرار مجلس الوزراء 

رقم 180.
وقــال إن المجلس اعتمد وثيقــة التأمين بحد أقصى 
فــي التغطية العالجية بمبلــغ 100 ألف لایر (26 ألف 
دوالر)، علــى أن تغطــي الحــاالت الطارئــة لجميــع 
مصروفــات الكشــف الطبــي والتشــخيص والعــالج 
واألدويــة، وكافة مصروفات الدخول إلى المستشــفى 
وحاالت الحمــل والوالدة، وأمراض األســنان واللثة، 
وحاالت األطفال المبتســرين (الخدج)، باإلضافة إلى 
حاالت الغسيل الكلوي الطارئ واإلخالء الطبي داخل 
وخــارج المملكــة، واإلصابــات الناتجة عــن حوادث 
الســير، إلى جانب مصروفات تجهيــز وإعادة جثمان 

الزائر المؤمن له المتوفى إلى موطنه األصلي.

التأمين الصحي إلزامي
على زوار السعودية

محمد الحسين

سكان اإلمارات ال يحمون مستقبلهم المالي

كشــف بحــث لشــركة (FPI) للتأميــن علــى الحياة 
والمعاشات والمنتجات االستثمارية، أن 46 % من سكان 
دولة اإلمارات من أرباب األسر ليس لديهم خططاً للتأمين 
علــى الحياة أو الحماية ضد األمراض الخطيرة. وأظهر 
البحث الذي أجرته وكالة ”يوغوف“ لصالح الشركة، أن 
48 % من السكان ال يملكون خططاً للتأمين على الحياة 
أو الحاالت الصحية الحرجة لحماية مستقبلهم المالي في 
حال الوفــاة أو إصابتهم بمرض خطير، على الرغم من 

أن أكثر من نصف المشاركين تعرضوا أو يعرفون شخصاً تعّرض ألمراض القلب أو 
السرطان خالل األشهر الـ12 الماضية، فضالً عن الحوادث المرورية.

وقــال مديــر عام (FPI) ماركوس غنت: أحث كل من ال يملك تأميناً على الحياة أو 
تغطية ضد األمراض الخطيرة، إلى التحدث مع  مستشار مالي، لفهم أهمية هذه األنماط 

من التأمين وتقييم احتياجاتهم الفردية.

ماركوس غنت

تعــد وزارتا الصحة والتخطيــط األردنيتان والبنك 
الدولــي، دراســة لضــم 18 % مــن األردنييــن غير 
المؤمنيــن صحياً إلى التأمين الحكومي قبل نهاية العام 
الجاري، ليصــل عدد األردنيين المشــمولين بالتأمين 

إلــى 100 %.
وقــّدرت مســودة الدراســة التــي يجــري إعدادها 
بالتعــاون مــع (اليــو اس أيــد)، إلى جانب دراســات 
نفذتهــا وزارة الصحــة، كلفــة عالج تلــك الفئة بنحو 

300 مليون دينار (421 مليون دوالر) ســنوياً.

األردن يضم غير المؤمنين صحيًا

”زيورخ“ تضمن ”هارلي ديفيدسون“ في لبنان

أطلقت شــركة زيورخ الشــرق األوســط للتأمين بالشــراكة مع (هارلي ديفيدسون 
لبنان)، وثيقة ضمان الدراجات النارية الحصرية لهواة دراجات هارلي ديفيدسون في 
جميع أنحاء البالد، بالتعاون مع شركة ”أتلنتس فايننشلز“ كوسيط استشاري وإداري.

وتهدف الشراكة التي تمتد لثالث سنوات، إلى تقديم فوائد حصرية ومميزة لدراجات 
هارلي ديفيدســون ومستخدميها، تشمل التغطية العالمية على األضرار والتأمين على 
المالبس الواقية الخاصة بمستخدمي الدراجات، إضافة إلى ما يشمله التأمين التقليدي 
مثل التأمين ضد (الســرقة، الحرائق، األضرار)، إلى جانب المســاعدة الشــاملة على 

الطريق في مختلف أنحاء العالم، وتغطية التكاليف الطبية في حالة التعرض لحادث.
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مخاطر محتملة
وفي حين تتوقع ”إيه أم بيســت“ أن يوفر رفع العقوبات فرصة لشــركات إعادة التأمين 
فإن التقرير يحذر من إمكانية تعرض إيران لمخاطر إضافية. وأوضح المحلل المالي مايكل 
دنكلــي: نظراً الرتفاع مســتوى التعرض للكوارث في البــالد وخاصة من الزالزل، يجب 
التأميــن على المخاطر بحكمة من أجل ضمان إدارة التعرض المتراكم على نحو فعال. في 
إيران، يعتبر مســتوى التعرض للزالزل أعلى بالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي. 

وإضافة إلى ذلك، تتعرض البالد لخطر الفيضانات.
ويضيــف التقريــر أنه إلى جانب مخاطر الكوارث، ســيحتاج وكالء إعــادة التأمين إلى 
النظــر فــي حالة الممتلــكات المؤّمن عليها. وقد تؤثــر البنية التحتيــة المتقادمة في إيران، 
وإمكانيــة اختــالف المعايير فــي إدارة المخاطر، في قرارات التســعير فيها. ومع ذلك، قد 
يتمكن الداخلون الجدد إلى السوق من الحصول على بعض الراحة من صيغ السوق الموحدة 

وحسابات شركات التأمين األساسية المراقبة من قبل إدارة ”بيميه مركزي“ للتأمين.
وفي نفس السياق ، قال ثمانية من بين 11 متخصصاً في صناعة التأمين وإعادة التأمين 
رداً على أســئلة أرســلتها لهــم ”رويترز“ عبر البريــد اإللكتروني، إن إيران ”إما ســوق 

مغرية، أو مغرية جدا“ ال سيما في قطاعات األنشطة البحرية والطاقة.
وبينما قال عدد منهم إنهم يتوقعون دخول الســوق اإليرانية في نهاية عام 2016، اعتبر 
آخرون أنه من الصعب تحديد إطار زمني الستمرار المخاوف بشأن كيفية إلغاء العقوبات 

والموعد الذي سيحدث فيه ذلك.
وسيفتح ذلك أبواب سوق حجمها ثمانية مليارات دوالر، تتمثل في أقساط تأمين للشركات 
العالميــة التي تتطلع للمشــاركة في التأمين من مخاطر كبيرة فــي مجال التصدير. كما أنه 

يبشر شركات التأمين اإلقليمية بتحديد معيار تحتاج إليه بشدة.
وتأتي األنشــطة البحرية والطاقة على رأس القطاعات التي تهتم شركات التأمين بالعمل 
في تحمل عبء أي مطالبات تأمينية مقابل جزء من أقساط التأمين.فيها، على أن تســاهم شــركات إعادة التأمين في أوروبا أو سوق ”لويدز“ للتأمين في لندن 

إزالة العقوبات يُطمئن الشركات رغم المخاطر

السوق اإليرانية تجذب شركات التأمين األجنبية
يمثل رفع القيود التجارية المفروضة على إيران 
فرصة كبيرة بالنســـبة إلى سوق (إعادة) التأمين 
في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، حيث 
من المتوقـــع أن يقوم المشـــاركون األوروبيون 

بإعادة االنخراط والبحث عن حصة في البالد.
وبعــد التعليق المخطــط له لعدد مــن العقوبات 
المفروضــة على إيران من قبــل الواليات المتحدة 
واالتحــاد األوروبــي، من المتوقــع أن تتضاعف 
التجــارة الدوليــة مــع البالد بشــكل ملحوظ خالل 

السنوات القليلة المقبلة.
وفي موجز جديــد بعنوان ”إزالــة العقوبات قد 
تجذب شــركات التأمين وشــركات إعــادة التأمين 
إلى السوق اإليرانية“، تتوقع ”إيه أم بيست“ وهي 
الشركة األقدم في العالم لتصنيف التأمين ومصادر 
المعلومات أن يكون قطاع (إعادة) التأمين متحمساً 
لإلمكانــات في إيران، حيث تعتبر واحدة من أكبر 
أسواق التأمين في المنطقة، إذ بلغت أقساط التأمين 
اإلجماليــة المكتتبــة 7.5 مليــارات دوالر في عام 

.2014
وسيقوم االتحاد األوروبي بإنهاء كل أحكام نظام 
العقوبات التي تغطــي العقوبات والتدابير التقييدية 
في مجاالت من بينها مجال التأمين وإعادة التأمين.

كمــا تتوقــع ”إيــه إم بيســت“ أن يــؤدي رفــع 
العقوبــات للوصول إلى فرص لشــركات التأمين 
األساسية بالنظر إلى المستويات الكبيرة من الفوائد 
المنقوصة  في إيران، وســكان البالد البالغ عددهم 

78 مليون ونسبة الشباب الكبيرة.
االنخراط في السوق اإليرانية

وقال مدير قســم التحليالت في ”إيه أم بيســت“ 
ماهيش ميســتري: مع إزالة القيود، من المتوقع أن 
تقوم شركات إعادة التأمين الكبرى بإعادة االنخراط 
في الســوق اإليرانية. تملك البالد احتياطات نفطية 
كبيرة، ومن المرجح أن تحفز زيادة التجارة الدولية 
التوسع في البنية التحتية وتطوير األعمال. وستقوم 
أكبر شــركات إعــادة التأمين األوروبية بدراســة 
اإلمكانيات في الســوق اإليرانية، ومن المتوقع أن 
يكــون لديها ميزة الريادة على نظيرتها األميركية، 
حيــث من المرجــح أن تبقى العقوبــات األميركية 

قائمة لمدة أطول من القيود األوروبية.
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تحويل مذكرات شرم الشيخ لعقود استثمارية

أكد وزير التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري 
المصــري الدكتــور أشــرف العربــي، أن أكثر من 
50 % مــن مذكــرات التفاهــم التي تــم إبرامها مع 
المســتثمرين في قمة شرم الشيخ االقتصادية تحولت 
إلى عقود استثمارية وبدأ العمل فيها، مشيراً إلى أن 
معظم مذكــرات التفاهم والعقــود المبرمة كانت في 

مشروعات النفط والطاقة واإلسكان.
وأنهت مصر منذ قمة شــرم الشيخ التي عقدت في 

آذار/مارس الماضي، توقيع عقود للبحث واالستكشاف مع شركات نفط عالمية مثل 
”بي بي“ و”بي جي“ البريطانيتين وشركة إيني اإليطالية بحوالي 21 مليار دوالر. 
كمــا تم تحويل أغلب مذكرات التفاهم بشــأن قطاع الكهربــاء التي تبلغ قيمتها 16.3 
مليار دوالر إلى عقود، وكان أهمها مشــروعات مع شــركة ســيمنز األلمانية بســتة 

مليارات دوالر، وترمي إلى تقوية إنتاج البالد من الكهرباء بنسبة 50 %.

د. أشرف العربي

15 % نمو أرباح ”أرامكس“

أعلنت ”أرامكس“ لخدمات النقل والحلول اللوجستية، عن ارتفاع أرباحها الصافية 
بنسبة 15 % للربع الثاني من عام 2015، لتصل إلى 92.6 مليون درهم (25 مليون 
دوالر)، مقارنــة مع 80.8 مليــون درهم (21.7 مليون دوالر) فــي الربع الثاني من 

عــام 2014. وقالت الشــركة: إن إيراداتها 
ارتفعت إلى 967 مليون درهم (263 مليون 
دوالر)، محققة نمواً بنسبة 6 % مقارنة مع 
الفترة نفســها من العام الفائت، لتسجل نمواً 
قوياً في إيراداتها في مختلف األســواق التي 

تعمل فيها.

أكد السفير الفرنســي المعتمد لدى السعودية براتران 
بزانســنو، أن حجم التبادل التجاري بين بالده والمملكة 
شهد تسارعاً وزيادة ملحوظة في الفترة الماضية تجاوز 
عتبة العشــرة مليارات يــورو (10.9 مليــار دوالر)، 
مشيراً إلى أن فرنسا تسجل المرتبة الثالثة في السعودية 
بين كبار المســتثمرين األجانب حيث تستثمر شركاتها 

الفرنسية ما قيمته 15 مليار دوالر.
ونقلــت صحيفــة ســعودية عن بزانســنو قولــه: إن 
الشــركات الفرنســية حصلت علــى العديد مــن العقود 
المهمة في المملكة خالل الســنوات القليلة الماضية في 
ميادين ومشــاريع تنموية مختلفة كثيرة، مضيفاً أن نحو 
80 شــركة فرنسية تعمل في المملكة وتوظف أكثر من 

30 ألف شخص مع نسبة توطين تصل إلى 36 %.

فرنسا ثالث أكبر مستثمر
في السعودية

وقعت وزارة المعادن الســودانية مع شركة ”سيبيريا 
للتعدين“ الروســية، وبحضور الرئيس السوداني عمر 
البشــير، أكبر صفقة اســتثمارية في مجال المعادن في 
تاريخها. وقال وزير المعادن السوداني أحمد الكاروري: 
إن ســيبيريا للتعدين اكتشفت أكبر احتياطات من الذهب 
الخام في السودان في واليتي البحر األحمر ونهر النيل 
كاشفاً أن القيمة السوقية لهذه الكميات من الذهب البالغة 

46 ألف طن  تقدر بنحو 298 مليار دوالر.
وأضاف الوزير السوداني أن نصيب الدولة في العقد 

من الكميات المنتجة 75 % ونسبة الشركة 25 %.
ومن المقرر أن تدخل الشركة الروسية مرحلة اإلنتاج 
خالل 5 أشــهر، وبموجب االتفاق ســيتم استخراج نحو 
33 طنــاً من الذهــب في العام األول ليزيــد هذا اإلنتاج 

خالل عامين ونصف إلى 53 طناً سنوياً.

السودان: احتياطات ضخمة
من الذهب

أحمد الكاروري

436 مليار دوالر صفقات الدمج واالستحواذ

أدى نمو أنشطة االستحواذ التي تشمل شركات عاملة في قطاعات الرعاية الصحية 
والخدمات المالية والتجزئة إلى ارتفاع قيمة الصفقات العالمية المبرمة في يوليو/تموز 
2015 إلى 436.4 مليار دوالر، لتســجل عمليات الدمج واالســتحواذ في يوليو/تموز 
الماضي سابع أعلى مستوى شهري لها منذ بدء تسجيل البيانات وفقاً لبيانات ”تومسون 
رويترز“. ويقل إجمالي قيمة الصفقات في يوليو/تموز الماضي عن مستواه في يونيو 
/حزيــران 2015 البالــغ 546.8 مليار دوالر، وهو أعلى مســتوى شــهري له على 

اإلطالق، لكنه يزيد نحو 50 % عن إجمالي قيمة الصفقات في يوليو/تموز 2014.
وكان ”غولدمان ساكس“ األكثر مشاركة في الصفقات بين بنوك االستثمار، إذ قدم 
المشورة في صفقات بلغت قيمتها 148.8 مليار دوالر. في وقت بلغ فيه حجم أنشطة 

الدمج واالستحواذ العالمية 2.64 تريليون دوالر منذ بداية 2015.
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طرحـــت الجمعيـــة 
الحرفـيــــة للصياغـــة 
بحلــب  والمجوهــرات 
ســبيكة الكيلــو الذهبي 
الســوري في األسواق. 
الجمعية  رئيـــس  وقال 
عبــدو موصللــي، إنها 
المرة األولــى التي يتم 
الكيلــو  تصنيــع  فيهــا 
الذهبــي فــي ســـورية 

مشــيراً إلى أن ســورية هي الدولة الخامسة في منطقة 
الشــرق األوسط والخامسة عشــرة على مستوى العالم 

التي تصنع الكيلو الذهبي.
وأوضــح موصللــي أن وزن الســبيكة يبلــغ 1000 
غــرام، وهي من عيــار 24 قيراطاً. ويبلــغ طولها 12 
ســم وعرضها 5 سم وبسماكة 1 ســم، ومرسوم عليها 
خارطة ســورية وتحتها كلمة ”سيريا“ مع رقم تسلسلي 
لكل ســبيكة إضافة لحرفــي (S) و(A) أول حرفين من 

اسم سورية وحلب باللغة االنكليزية.
من جانبه، أشار الصائغ جورج فرح، إلى أن تصميم 
القالب اســتغرق نحو عــام، بالتعاون مع إدارة مصرف 
ســورية المركــزي، الفتاً إلــى أنه يمكــن حالياً تصنيع 
ما بين25إلى 50 ســبيكة يومياً مــع إمكانية زيادة العدد 

مستقبالً.

إطالق سبيكة الكيلو الذهبي السوري

عبدو موصللي

أظهرت بيانات أن ”إنتل“ للرقائق اإللكترونية كانت 
أكثر الشــركات إنفاقاً على البحــوث والتطوير في عام 
2014، بحجــم اســتثمارات وصل إلــى 11.54 مليار 
دوالر. فيما احتلت شــركة ”هواوي“ الصينية المركز 
األول آسيوياً بحجم نفقات بلغ 6.6 مليار دوالر. وتعتبر 
تلك األرقام ضخمة جداً حســب كبرى شــركات التقنية 
في العالم، حيث تفوقت ”انتل“ على ”آبل“ و”أوراكل“ 

و”فيسبوك“ من حيث استثماراتها في هذا المجال.
يذكر أن إيرادات ”انتل“ بلغت 13.2 مليار دوالر في 
الربع الثاني من 2015، في حين بلغت أرباحها الصافية 

2.7 مليار دوالر خالل نفس الفترة.

”إنتل“ األكثر إنفاقًا
على البحوث والتطوير

”وادي دجلة“ تؤسس شركة للتأجير التمويلي

أطلقت مجموعــة ”وادي دجلة“ 
القابضة المصرية شــركة ”غلوبال 
ليــس للتأجير التمويلــي“ في مصر 
برأســمال 100 مليون جنيه (12.8 
مليــون دوالر) وذلك بالشــراكة مع 
صندوق ”ســند“ التابع لبنك التنمية 

األلمانــي. وقالت ”وادي دجلة“ المملوكة لمجموعة مــن رجال األعمال المصريين، 
إنهــا تهدف لالســتفادة من الطلب المتنامي في القطاع فــي ظل ضعف التمويل المقدم 
للشــركات. وتبلغ حصة ”وادي دجلة“ فــي ”غلوبال ليس للتأجير التمويلي“ 68 %، 
وصندوق ســند 30 % مقابل 2 % لمســاهمين آخرين. ويقوم المؤجر بموجب نظام 
التأجير التمويلي بتمويل شــراء أصل رأســمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره 

لمدة ال تقل عن 75 % من العمر االفتراضي لألصل مقابل دفعات دورية.

أول تصنيف ائتماني للعراق

حصل العراق على أول تصنيف ائتماني له لإلصدارات السيادية، وهو ما سعى إليه 
قبل إصدار ســندات دولية بقيمة خمسة مليارات دوالر، بهدف تخفيف ضغوط تراجع 
أسعار النفط على المالية العامة للدولة. واختارت مؤسسة ”فيتش“ تصنيف (B-) مع 
نظرة مستقبلية مستقرة للعراق، وهو ما يقل ست درجات عن التصنيف االستثماري. 
وعّزت المؤسســة ذلك إلى المخاطر السياسية وغياب األمن، والتي اعتبرتها من أشد 
المخاطر التي واجهها أي كيان ســيادي يتلقى تصنيفاً ائتمانياً من ”فيتش“. وقد تنبأت 

”فيتش“ بعجز في خانة العشرات للمالية العامة للعراق في عام.

بافيت يراهن على ”برسيشين كاستبارتس“

وافقت شركة ”بيركشــاير هاثاواي“ المملوكة لرجل 
األعمال والملياردير األميركي وارين بافيت، على شراء 
”برسيشــين كاســتبارتس“ المصنعة ألجزاء الطائرات 
وأجــزاء أخرى، فــي صفقة تقدر قيمتهــا بأكثر من 32 
مليــار دوالر. وتعد الصفقة أكبر عملية شــراء تقوم بها 
”بيركشاير“ وتسرع تحولها من شركة تعتمد على أنشطة 
التأمين إلى شــركة تشــبه االقتصاد األميركي وتمارس 
أنشــطة في مجــاالت متعددة. وهي تنضــم بموجب هذه 
الصفقــة إلى غزوات ”بافيت“ في قطاعات غير مبهرة، 
بمــا في ذلك شــراء حصــة كبيرة في ”كرافــت هاينز“ 

واالستحواذ الوشيك على أنشطة ”دوراسيل“ للبطاريات من ”بروكتر آند غامبل“.
وأقر بافيت الذي يشــتري شركات غير جذابة بأســعار منخفضة، بدفعه ثمناً كبيراً 

لشراء ”برسيشين كاستبارتس“ التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط والغاز.

وارين بافيت

29



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2015

”أمانات“ تستثمر في ”سكون“

أعلنــــت ”أمـانـــات 
تعــد  التــي  القابضــة“ 
أكبر شــركة مســاهمة 
عامة تعمل في قطاعي 
الصحيـــة  الرعــايــــة 
والتعليــم في المنطقــة، 

عن االســتحواذ على نسبة 35 % من أسهم شركة ”سكون“ العالمية القابضة، بقيمة 
179.2 مليون لایر ســعودي (47.6 مليون دوالرأميركي)، وذلك من خالل شــركة 

تابعة لها.
وقــال رئيس مجلس إدارة ”أمانات“ فيصل بن جمعة بلهول: ترتكز اســتراتيجية 
التنمية واالســتثمار في ”أمانــات“ على توطيد عالقات التعاون مع الشــركات التي 
تمتلــك قاعدة مســاهمين قويــة وإدارة متبصرة ونمــوذج أعمال متميــز. وتحرص 
”أمانات“ على االستثمار في شركات تستفيد من خبراتها في تحقيق القيمة المضافة 

وشركات تتمتع بفرص نمو واعدة واحتياجات رأس مالية للتوسع.
من جانبه، توقع الرئيس التنفيذي لشركة ”أمانات“ خلدون الحاج حسن، أن يرتفع 
الطلــب علــى الرعاية طويلة األمد فــي المملكة إلى نحو 13 ألف ســرير، في وقت 
ترجــح التقديرات حدوث نقص ملحوظ في ظل التوقعات بزيادة القدرة االســتيعابيّة 

اإلجمالية إلى أكثر من ألفي سرير بحلول عام 2017.

أكــد وزيــر الماليــة 
الكويتــي أنس الصالح، 
أن الكويــت لــن تلجــأ 
لالحتياطي العام للدولة 
الذي تديره الهيئة العامة 
لالســــتثمـار، لتمويــل 
فــي  الميزانيــة  عجــز 

الســنة المالية الحاليــة 2015 - 2016 جراء انخفاض 
اســعار النفط، مشــيراً إلى أن احتياطي األجيال القادمة 
يمثل التزاما أخالقيــا وموضوعياً على الجيل الحاضر 
واألجيال المستفيدة من وجود الثروة النفطية، وال ينبغي 
التنصل من هذا االلتزام ســواء حقق الحســاب الختامي 

للدولة فائضاً أم عجزاً.
وســجلت ميزانيــة الكويت عضو منظمــة ”أوبك“ 
عجــزاً فعلياً قدره 2.7 مليار دينار (حوالي 9 مليارات 
دوالر) فــي الســـنة الماليــة 2014 - 2015 المنتهيـة 
فــي 31 آذار/مارس 2015، وهــو األول منذ 1998 

.1999 -
يُذكر أن الكويت تســتقطع نســبة ال تقــل عن 10 % 

سنوياً من إيراداتها الحتياطي األجيال القادمة.

الكويت لن تلجأ الحتياطاتها الضخمة

أنس الصالح

تعتزم مجموعة ”إي.آر.جي“ اإليطالية للطاقة شراء 
محطــات الطاقة الكهرومائية اإليطالية التابعة لشــركة 
”إي.أون“ األلمانيــة للمرافــق، مقابل نحو 950 مليون 
يورو (مليار دوالر) لتوسع استثماراتها في مجال الطاقة 

المتجددة التي تتكون في أغلبها من مزارع رياح.
وتم طــرح مجمع ”تيرنــي“ الكهرومائــي المملوك 
لمجموعــة ”إي.أون“، والذي يولد طاقة 527 ميغاوات 
وينتج نحو 1.4 تيراواط ســاعة مــن الكهرباء في العام 
للبيــع أواخر عام 2013 إلى جانــب أصول أخرى في 

البالد.
وتقوم ”إي.آر.جي“ حالياً بتشــغيل مزارع رياح في 
أوروبــا بطاقــة إجماليــة 1.38 غيغــاوات. ومن خالل 
عملية االســتحواذ ستستمر شــركة تكرير النفط السابقة 
في المضي نحو التحول إلى شركة متخصصة في مجال 

الطاقة المتجددة.

”إي.آر.جي“ تشتري محطات
كهرومائية ضخمة

هروب رساميل من األسواق الناشئة

أظهرت بيانات صادرة عن ”بنك أوف أميركا ميريل لينش“ أن إجمالي التدفقات 
الخارجة من األســــواق الناشـــئة بلغ 29.4 مليارات دوالر منــذ بداية عام 2015، 
حيث ســحب مستثمرون 2.8 مليار دوالر أميركي من األسواق الناشئة في األسبوع 
األول مــن آب/أغســطس الماضي وضخوا المزيد من األموال في أســواق األســهم 

األوروبية.
وبلغ صافي تدفقات األموال على صناديق األســهم األوروبية 83.5 مليار دوالر 
منذ بداية عام 2015، في حين ظلت معنويات المســتثمرين تجاه األســواق الناشــئة 
منخفضــة منــذ بداية العام، لكنها ما لبثــت أن تدهورت كثيراً في األســابيع األخيرة 

بسبب الخســائر الكبرى التي 
منيــت بهــا األســهم الصينية 
وتجدد انخفاض أسعار السلع 
األولية واحتمال رفع أســعار 

الفائدة األميركية.
يُذكــر أن نصــف تدفقــات 
السيولة الخارجة من صناديق 
األســهم في األســواق الناشئة 

خرجت من الصين.
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”إبدار“ يتخارج من ”سكن للتطوير“

أعلــن مصــرف إبــدار فــي البحرين عن 
التخــارج المربح من شــركة ســكن للتطوير 
ذراع التطوير اإلنشــائي للمصــرف، والبالغ 
قيمتــه 30 مليون دوالر. وجاء التخارج الذي 
حقق عوائد استثمار بلغت نسبتها 15.95 %، 
تباعاً لعملية البيع النهائي لجميع فلل مشروع 
ســار ســنترال في 2015، ومرحلــة إعادة 
رأس المال الكلي للمســتثمرين في المشروع 
التي بدأت عــام 2013 وتم االنتهاء منها مع 

سداد رأس المال النهائي وتوزيع األرباح في الربع الثاني من 2015.
وتم البدء بمشــروع سار ســنترال البالغ قيمته 30 مليون دوالر والمؤلف من 82 

فيال فاخرة، عام 2008 من خالل ”سكن للتطوير“.
وقال الرئيس التنفيذي للمصرف باسل الحاج عيسى: تمكنا من االستفادة من نقاط 
القوة األساســية في ســوق العقارات في مملكة البحرين وإنشــاء قيمة جذابة مقترحة 
للمستخدمين النهائيين، من خالل االستفادة من خبرتنا في القطاع وسلسلة من التدابير 

المبتكرة.

باسل الحاج عيسى

”تمكين“ تدعم ”بيل“ لخوض السباق

وقعت ”تمكين“ البحرينية اتفاقية دعم مع شــركة ”بيل“ العالمية لخوض الســباق 
لمصنعهــا الكائــن في البحرين، بعد إقرار وتأكيد الشــركة عزمهــا البدء في اإلنتاج 
خــالل العــام الجاري في المصنــع الذي يحتوي على مرافق بحــث وتطوير حديثة، 
باإلضافــة إلى اتخاذ الشــركة قــراراً بنقل مكتبهــا التنفيذي للمملكــة ليصبح مقرها 
الرئيســي في العالم. وســتقوم ”تمكين“ بموجب االتفاقية بتوفيــر الدعم كمنحة على 
مدى 5 ســنوات، وفق شــروط توجب على الشــركة تنفيذ مهمات محــددة من بينها 

توظيف وتدريب 50 بحرينياً.
وقع االتفاقية كل من رئيس مجلس اإلدارة والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي الشــيخ 
محمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس مجلس إدارة ”بيل“ العالمية لخوذ السباق ستيفان 
كوهن، ضمن برنامج دعم االســتثمار الذي تتبناه ”تمكين“ باالشــتراك مع عدد من 
الجهات الحكومية البحرينية، من ضمنها مجلس التنمية االقتصادية لتنمية وتشــجيع 

االستثمار األجنبي المباشر في المملكة.

قــال الرئيــس التنفيذي 
لشــركة زيــن الســودانية 
الفاتح عروة: إن الشــركة 
تخطط إلنفــاق نحو 200 
مليون دوالر خالل عامي 
2015 - 2016 لتوســعة 
للهاتف  شــبكتها  وتطوير 
عــن  كاشــفاً  المحمــول، 
أن ”زيــن“، التــي تعتبر 
لخدمــات  مشــغل  أكبــر 

االتصاالت في البالد من حيث عدد المشتركين، أكملت 
تركيــب تكنولوجيا الجيل الرابع في العاصمة الخرطوم 

لكنها تنتظر رخصة من الحكومة السودانية لتشغيلها.
وأضــاف: أن إيرادات الشــركة بلغــت 355 مليون 
دوالر فــي النصــف األول مــن 2015، بزيــادة 6 % 
مقارنة مع الفترة نفســها من عام 2014. في حين ارتفع 
الدخــل الصافي بنســبة 31 % وبلــغ 78 مليون دوالر 

خالل نفس الفترة.

”زين“ السودانية تستثمر
200 مليون دوالر

الفاتح عروة

تعتــزم شــركة ”أدويــة الحكمــة“ شــراء األنشــطة 
األميركية للعقاقير النوعية المتخصصة التابعة لشــركة 
”بويرينغــر إنغلهايــم“ األلمانيــة مقابــل حوالي 2.65 
مليــار دوالر نقداً وفي صورة أســهم لتعزيز حضورها 
في الواليات المتحدة. وقالت الشــركة إنها ســتدفع نحو 
1.18 مليار دوالر نقداً، وتصدر 40 مليون ســهم جديد 
بمــا يعادل نحو 16.71 % من رأســمالها المســاهم به 
لصالح ”روكســان البوراتوريز“ و”بويرينغر إنغلهايم 
روكسان“، مشيرة إلى أن تقييم الصفقة ارتكز على سعر 
إصدار متفق عليه ألســهم ”أدوية الحكمة“ الجديدة عند 
23.50 جنيه اســترليني (36.7 دوالر) للســهم وسعر 

تحويل يبلغ 1.56 دوالر لالسترليني.

أدوية الحكمة
تشتري أنشطة لـ”بويرينغر“
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أثرياء الصين يبحثون عن مالذات آمنة

أشــارت تقارير إلى أن أثرياء الصين بدأوا 
بتحويــل أموالهــم إلى الخــارج، بعد الخفض 
المفاجئ للعملة الصينية اليوان، خشية أن يكون 
خفض قيمة العملة أكثر من 2 % الذي تم في 
تموز/يوليو الماضي هــو بداية تراجع طويل 
األمد لقيمة اليوان. وقالت مجموعة ”بوسطن 
االستشارية“ إن هناك نحو 4 ماليين عائلة في 

الصين ثروتها ال تقل عن مليون دوالر.
وبحســب ”جيه.بي مورغان“ يبلغ حجم ”األموال الساخنة“ التي خرجت من البالد 

235 مليار دوالر منذ الربع الثالث لعام 2014 وحتى نهاية الربع الثاني من 2015.

تعــد مالكــة شــركة 
تكنولوجــي“  ”لينــس 
كونفاي  تشــو  الصينية 
(44 عاماً) أغنى إمرأة 
عصاميــة فــي العالــم. 
قائمة  تشــو  وتصدرت 
ســيدات األعمــال فــي 

الصيــن الالتي أقمن ثرواتهن مــن الصفر، وهي نادرة 
من نوادر عالم األعمال، حيث ال توجد في اليابان إمرأة 
مليارديرة عصاميــة واحدة وفقا لمجلة فوربس. أما في 
الواليات المتحدة األميركية وأوروبا، فإن غالبية النساء 
المليارديرات حصلن على ثرواتهن من خالل الميراث.

وتعتبر شــركة ”لينس تكنولوجــي“ التي تبلغ حصة 
تشــو فيهــا 7.2 مليــار دوالر والتي طرحت أســهمها 
لالكتتــاب العام في 2015، واحدة مــن كبار الموردين 
لمــا يُعرف بزجاج التغطية المســتخدم في الحواســيب 
المحمولة واألجهزة اللوحية واألجهزة الجوالة، بما في 

ذلك هاتفي ”آيفون“ و”غاالكسي“.

أغنى إمرأة عصامية في العالم

تشو كونفاي

أعــدت مجلــة ”تايــم“ األميركية قائمــة بأغنى 10 
شــخصيات فــي التاريــخ، تصدرها حاكــم دولة مالي 
فــي القرون الوســطى مانســا موســى، تاله مؤســس 
اإلمبراطوريــة الرومانيــة أوكتافيــان أوغســطس في 
المرتبــة الثانيــة بثــروة تقدر بـــ4.6 تريليــون دوالر 
أميركــي، واإلمبراطــور الصينــي شــين تســونغ في 
المرتبــة الثالثــة، وعاهــل اإلمبراطوريــة المغوليــة 
جالل الدين أبــو الفتح محمد أكبر في المرتبة الرابعة، 
والزعيــم الســوفيتي جوزيــف ســتالين  فــي المرتبة 
الخامســة، واألميركــي أنــدرو كارنيجي فــي المرتبة 
السادســة بـ372 مليار دوالر، ومن ثم مؤســس شركة 
”ستاندارت أويل“ األميركية جون روكفلر في المرتبة 
الســابعة بـــ341 مليــار دوالر، وفارس إقليــم بريتان 
آالن أوبــورن في المرتبة الثامنــة بـ194 مليار دوالر 
وبيل غيتس في المرتبة التاســعة بـ78.9 مليار دوالر 
ومؤســس إمبراطورية المغول جنكيز خان في المرتبة 

العاشرة.

أغنى 10 شخصيات في التاريخ

SCFMS تنهي دراسة نظام الحوكمة

 (SCFMS) خلصت اللجنة المكلفة من هيئة األوراق واألســواق المالية الســورية
بدراســة نظام الحوكمة المطبق على شــركات المســاهمة العامة، إلى بلورة مجاالت 
التطوير بما ينســجم مع المتغيرات الحاصلة في بيئة األعمال المحلية والدولية لتحديد 
أبــرز اإليجابيات والســلبيات المرتبطة به والممارســات الدوليــة المرعية في مجال 
حوكمة الشــركات. وأوضح نائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور علي يوسف، 
أن مجاالت هذا التطوير تركز على ضرورة تفعيل دور مجلس اإلدارة ووجود أعضاء 
مســتقلين وخبراء لدى المجلــس، ووضع ميثاق يتضمن تفصيالً لمهام ومســؤوليات 
وواجبات األعضاء، وبما ال يتعارض مع ممارسات الحوكمة والقوانين ذات العالقة، 

إضافة إلى تشكيل اللجان التي تمكن المجلس من القيام بمهامه بالشكل المطلوب.
وأشار إلى أن اللجنة أكدت على موضوع المسؤولية االجتماعية للشركات المساهمة 
واإلجراءات التي يجب عليها القيام بها فيما يتعلق بالســالمة المهنية والبيئية، وكذلك 
التنمية المحلية واالقتصادية، إضافة للقواعد األخالقية التي تحكم أداءها وممارســاتها 
التجارية واالجتماعية واالهتمام بموضوع إدارة المخاطر في الشركة والرقابة الداخلية.

دبي تستقطب ”وايتل سريتفيكيت“

لتنميــة  دبــي  مؤسســة  نجحــت 
االستثمار بالتعاون مع مركز األعمال 
البريطانيــة، فــي اســتقطاب شــركة 
وايتل سريتفيكيت البريطانية لخدمات 
الموارد البشــرية، من خالل تدشــين 
مكتبهــا االقليمي في دبــي. وتختص 
(وايتل سريتفيكيت) بتصديق الوثائق 

الشخصية والخاصة بالشــركات والمتعلقة بشؤون الموارد البشرية. كما تمتلك قاعدة 
من المتعاملين (أكثر من 50 ألف متعامل) في جميع أنحاء دولة اإلمارات وحول العالم.
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”باي بال“ تقرع جرس ”ناسداك“

قرعــت (PayPal) للدفــع اإللكترونــي جرس 
بــدء التداول فــي بورصة ”ناســداك“، معلنة عن 
اســتكمال انفصالها عن شركة (eBay)، وتحولها 
إلى شركة مســاهمة عامة ومستقلة في ”ناسداك“ 

.(NASDAQ: PYPL) تحت الرمز
وقال الرئيــس والرئيس التنفيــذي لـ”باي بال“ 
دان شولمان: اســتناداً إلى اســتقالليتنا، فإننا نرى 
فرصــة كبيرة لتوســيع دور ”باي بــال“ الريادي 
بالنسبة للمستهلكين وشريكاً للتجار، وفي المساعدة 
على رســم مالمح القطاع فيما يكتسب المال صفته 
الرقمية بوتيرة متســارعة، وفيما تلعب تكنولوجيا 

الهاتف المتحرك دوراً مهماً في االرتقاء بمســتوى المدفوعات وجعلها أكثر ســهولة 
وأماناً، وتوفيرها بأسعار أكثر مالءمة للناس تتيح لهم إمكانية التحرك وإدارة أموالهم 

بصورة أكبر من أي وقت مضى.
وأنجــزت ”باي بــال“ في 2014 عمليــات بقيمة 235 مليــار دوالر في إجمالي 
حجــم الدفعات، وأنتجت عائدات فاقت 8 مليــارات دوالر. فيما بلغت قيمة عملياتها 
46 مليار دوالر في حجم المدفوعات عبر الهاتف المتحرك. وتقدم الشركة خدماتها 

ألكثر من 169 مليون حساب فاعل للمتعاملين في 203 سوقاً حول العالم. 

دان شولمان

”دناتا“ تستحوذ على عمليات لـ”أفيابارتنر“

قالــت ”دناتا“ إنها توصلت إلى اتفاقية مع شــركة ”أفيابارتنــر“، التي تعد مزوداً 
مســتقالً رئيســياً للشــحن في خمس دول أوروبية (هولندا وبلجيكا وفرنســا وألمانيا 
وإيطاليا)، تســتحوذ دناتا بموجبها على عمليات الشــركة لمناولة الشــحن في مطار 

شيبول أمستردام.
وتتضمــن عمليات ”أفيابارتنر“ في مطار شــيبول باإلضافة إلى عمليات المناولة 
الشــاملة للشــحنات، العديــد من التســهيالت المتخصصة بما فيها مركز ”شــيبول“ 
للحيوانــات ومركــز تخزين مكيّف الهواء، باإلضافة إلى مناولة شــحنات الطائرات 

على أرض المطار.
ومع عملية االستحواذ  في أمستردام، عززت ”دناتا“ تواجدها وانتشارها في أوروبا 

بأكثر مــن الضعفين في غضون 
عاميــن فقــط، إذ بــات نشــاطها 

يغطي عشرة مراكز أوروبية.
وبهــذا ترتفع عمليــات مناولة 
الشــحنات التــي تنفذها الشــركة 
اإلماراتية إلــى أكثر من مليوني 
طــن من البضائع ســنوياً في 26 

مطاراً على مستوى العالم.

أثار استثمار قطري بمليار يورو (1.1 مليار دوالر) 
في ”كورت إنجليس“ اإلســبانية خالفاً في مجلس إدارة 
مجموعة المتاجر ذات الملكية العائلية، وســط اتهامات 
من أحد مســاهمي األقلية بأن الصفقة تقدر الشركة بأقل 

من قيمتها الحقيقية.
وكان رئيس الوزراء القطري الســابق الشيخ حمد بن 
جاســم بن جبــر آل ثاني، اشــترى 10 % من ”كورت 

إنجليس“ في يوليو/تموز 2015.
وقالــت ”كوربوراثيون ثيســالر“ المظلة التي تجمع 
حصص المســاهمين من أحــد أفرع العائلة المؤسســة 
للشــركة، إن االســتثمار القطري يعني ”خســارة غير 
مقبولة في القيمة للمســاهمين“، مشــيرة إلى أن المباني 
التي تملكهــا ”كورت إنجليس“ تقــدر قيمتها بنحو 18 

مليار يورو (19.9 مليار دوالر).

استثمار قطري يثير خالفًا
في ”كورت إنجليس“

أظهــرت بيانــات للبنــك المركــزي المصــري أن 
االســتثمار األجنبي المباشــر في مصر، زاد بنســــبة 
193 % وبلــغ 2.9 مليــار دوالر خــالل الربع الثالث 
من السنة المالية 2014 - 2015، مقابل 1.005 مليار 

دوالر في نفس الفترة من 2013 - 2014.
وكانت وزارة المالية كشفت في يوليو/تموز الماضي 
أن االســتثمارات األجنبية المباشــرة بلغــت 5.7 مليار 
دوالر في تسعة أشهر حتى نهاية مارس/ آذار الماضي 
مقابل 3.1 مليار دوالر في األشــهر التسعة األولى من 

.2014 - 2013
يُذكــر أن مصر تســتهدف جذب اســتثمارات أجنبية 
بقيمــة 60 مليــار دوالر في الســنوات األربــع المقبلة 
وتحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 

7 % في المتوسط.

االستثمار األجنبي في مصر
يقفز 193 %
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حيــن بلغت النفقات المصروفة 214.9 مليون 
ليرة سورية بنسبة تنفيذ 118 % مقارنة بالعام 
السابق وبنســبة 38 % من المخطط السنوي. 
كما بلغت األربــاح المحققة (فائض الموازنة) 
136 مليون ليرة ســورية، وبلغ فائض التنمية 
االقتصادية المتاح 152.9 مليون ليرة سورية.
وأشــار علــي إلى أنه مــن المتوقــع توريد 
وتركيب معمل لوحات المركبات من سيارات 
وآليــات خــالل 2015 بعد تصديــق العقد من 
الجهات المختصة وتأمين االعتمادات الالزمة 
لــه، علــى أن يضمن ذلــك تشــغيل وتدريب 
الكــوادر التابعة للمؤسســة على تشــغيل هذا 
المعمل، وســيكون متكامالً وتتسلمه المؤسسة 
علــى مبدأ ”مفتاح باليد“، الفتاً إلى أن تســديد 
قيمة العقد ســتكون بالليرة الســورية حصراً، 
وبما يعــادل نفس القيمة بالقطع األجنبي ولكن 
وفق وســطي ســعر الصرف بحســب نشــرة 
األســعار الصــادرة عــن مصــرف ســورية 
المركــزي، الفتاً إلى أنــه األول من نوعه في 
الشرق األوسط ومن شــأنه أن يحقق إيرادات 
للخزينــة العامــة للدولــة تصل إلــى مليارات 
الليرات السورية، كما يمكن من خالله الدخول 
فــي مناقصــات خارجية على اعتبــاره معمل 

حديث وتصل الجــدوى االقتصادية منه خالل 
العاميــن األولين من تشــغيله إلى مــا يتراوح 
بين 5 إلى 6 مليارات ليرة ســورية. كما يتوقع 
االنتهاء من المرحلة األولى من مشروع أتمتة 
أعمــال بعض المديريات في المؤسســة خالل 

عام 2015 ووضعها في االستثمار.
مشروع نقل الضواحي

وأشــار علي إلى أن المؤسســة تعمل ضمن 
مشــاريعها االســتراتيجية على مشروع قطار 
الضواحي، لالســتفادة من العــروض المقدمة 
مــن الحكومــة الصينيــة بخصــوص إصالح 
وتحديث وإنشــاء السكة الحديد في الجمهورية 
العربية الســورية، على أساس عقد بالتراضي 
مقابــل قرض ميّســر من الحكومــة الصينية، 
حيــث انطلق مشــروع نقــل الضواحي رغبة 
بالمســاهمة في حل أزمــة النقل ضمن المدينة 
وضواحيهــا نظراً لحجم النقــل الداخل لمدينة 

دمشق والخارج منها يومياً.
وقال إن موقع شــبكة المؤسسة في المنطقة 
الجنوبية وخاصة في دمشــق وريفها مناســب 
جداً ألن تلعب هذه الشــبكة بعد تطويرها دوراً 
مميزاً في حــل أزمة النقل، وتوســع المناطق 
السكنية المحيطة بدمشق حالياً، وإنشاء مناطق 
جديــدة يجري إعــداد المخططــات العمرانية 
لهــا، مما يتيح آفاقاً اســتثمارية جديدة لشــبكة 

الضواحي مستقبالً.
وأضاف أن المؤسســة قامــت بتنفيذ أنفاق 
القطــارات كجــزء مــن المشــروع إلى حين 
إتمــام بقيــة إجراءاتــه فــي حــال إقرارهــا. 
معتبــراً أن هذا المشــروع الحيوي ســيجعل 
المؤسسة تســتغني تباعاً عن الخطوط الحديد 
القديمــة بخطــوط وتجهيزات  والتجهيــزات 
جديدة وبمواصفات حديثــة تلبي االحتياجات 

المتزايدة لتطوير قطاع النقل.
ولفت علي إلى أن المؤسســة أعادت تسيير 
قطــار النزهة بين محطتي الربــوة – ُدّمر في 
دمشق مطلع شهر أيار/مايو 2015 بعد إعادة 
راكباً حتى نهاية تموز/يوليو 2015.صيانة الخط بين المحطتين حيث تم نقل 6651 

حسنين محمد علي

المدير العام لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي حسنين محمد علي:

استثمارات كبرى وتمويل ذاتي للمشاريع وتزايد اإليرادات
أكـــد المدير العام للمؤسســـة العامة للخط 
الحديـــدي الحجـــازي حســـنين محمد علي، 
أن إيرادات المؤسســـة تشـــهد تطوراً ونمواً 
متزايداً، على الرغـــم من الظروف المحيطة 
بالواقع االســـتثماري والنشـــاط االقتصادي 

نتيجة األزمة الراهنة التي تمر بها البالد.
وتوقـــع علي أن تصل قيمة االســـتثمارات 
حتى نهاية العام الجاري إلى 500 مليون ليرة 
سورية، بنسبة نمو عن عام 2014 تصل إلى 
162 % نتيجـــة زيادة بدالت االســـتثمارات 
وخاصة فنـــدق ”ســـميراميس“ الواقع في 

الوسط التجاري لدمشق.
وأشار إلى تطور إيرادات استثمار العقارات 
بنســبة 117.8 % خالل عــام 2014 مقارنة 
بعــام 2013 وبنســبة تنفيــذ تبلــغ 95.6 % 
حتــى نهاية تموز/يوليــو 2015، الفتاً إلى أن 
المؤسسة تقوم باإلعالن عن استثمار العقارات 
التي تملكهــا للتعريف بهذه العقــارات وتقديم 
التســهيالت الممكنة، وكان من أبرزها إعفاء 
المتأخرين عن تســديد مســتحقاتهم المالية من 
غرامــات التأخيــر إذا تــم التســديد خالل عام 
2015، وهو ما أثــر ايجابا على التحصيالت 

المالية للمؤسسة.
كما تم مؤخراً استثمار فندق ”سميراميس“ 
مــن شــركة خاصة ببدل ســنوي قــدره 133 
مليون ليرة ســورية، وبإجمالي 4.5 مليارات 
ليرة ســورية خــالل 25 عاماً، وهو اســتثمار 
ســاعد في تخطي المؤسســة لتعثرهــا المالي 
الــذي وقعــت فيه خــالل عــام 2013 وبداية 
عــام 2014، وهــي اآلن قادرة علــى اإليفاء 

بالتزاماتها من مواردها الذاتية.
الخطة اإلنتاجية

وحول الخطة االنتاجية للمؤسسة، قال علي 
إن المؤسســة تقــوم باإلنفــاق علــى موازنتها 
الجارية واالســتثمارية من مواردهــا الذاتية، 
حيــث بلغت إيراداتها حتــى نهاية تموز/يوليو 
من 2015 نحو 351 مليون ليرة سورية بنسبة 
تنفيذ 170 % مقارنة بالعام الســابق وبنســبة 
تزيــد على 58 % من المخطط الســنوي. في 
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واإلم��ارات والكويت وس��لطنة عمان وقط��ر والبحرين) في المرتب��ة األولى عربياً في 
المؤشر العام وبمستوى أداء نسبي (جيد) مقارنة بالمتوسط العالمي. كما تصدرت األداء 
العربي في كل المؤشرات الفرعية في ما عدا مؤشري الوساطة المالية والقدرات التمويلية 
وكذلك اقتصادات التكتل. أما دول المشرق العربي (مصر ولبنان واألردن) فقد حلت في 
المرتب��ة الثانية عربياً بمس��توى أداء (منخفض) مقارنة بالمتوس��ط العالمي، حيث تميز 
أداؤها في مؤشر الوساطة المالية والقدرات التمويلية، وكذلك اقتصادات التكتل. واحتلت 

فيهما المرتبة األولى على المجموعات العربية.
وأض��اف التقري��ر أن دول المغرب العرب��ي (تونس والجزائر والمغ��رب) حلت في 
المرتبة الثالثة عربياً، وبمستوى أداء نسبي (منخفض)، مع األخذ في االعتبار أنها حققت 
أداء أفضل من دول المشرق في مؤشرات االستقرار االقتصادي الكلي والبيئة المؤسسية 
وبيئة أداء األعمال. أما دول األداء ذات المستوى (ضعيف جداً) وهي (العراق وموريتانيا 
واليمن والس��ودان)، فقد جاءت في المرتبة الرابعة عربياً في المؤش��ر العام، وبإمكانات 
جذب ضعيفة جداً لالس��تثمار األجنبي المباشر مقارنة بالمتوسط العالمي، وحلت أخيرة 
في كل المؤش��رات الفرعية فيما عدا مؤش��ر عناصر التكلفة الت��ي حلت فيه في المرتبة 

الثالثة عربياً.
ومقارن��ة بتقرير ع��ام 2014، فقد ارتفعت جاذبية الدول العربية لالس��تثمار األجنبي 
المباشر بدرجة طفيفة بارتفاع قيمة المؤشر في الدول العربية بنسبة 0.3 %، كمحصلة 

جاذبيتها لالستثمار األجنبي في السوق ال تزال ضعيفة

المنطقة العربية رابعة عالميًا في مؤشر االستثمار
حلّت المنطقة العربية للســـنة الثانية على التوالي، 
فـــي المرتبـــة الرابعة عالمياً من بيـــن 7 مجموعات 
جغرافية بمتوســـط أداء ضعيف في مؤشـــر ضمان 
لجاذبية االســـتثمار لعام 2015، الذي يقيس إمكانات 
109 دول عربية وعالمية على جذب االســـتثمارات 
األجنبية، حسب المؤسسة العربية لضمان االستثمار 

وائتمان الصادرات (ضمان).
وقال��ت المؤسس��ة في التقرير الس��نوي ال�30 لمناخ 
االستثمار في الدول العربية لعام 2015، والذي أطلقته 
م��ن مقرها ف��ي دولة الكوي��ت، إن مجموع��ة منظمة 
التع��اون االقتص��ادي والتنمي��ة (OECD)، حلّت في 
المرتبة األولى، تلتها دول شرق آسيا والمحيط الهادئ 
في المرتبة الثانية، ثم دول أوروبا وآس��يا الوسطى في 
المرتبة الثالث��ة، ثم دول أميركا الالتينية والكاريبي في 
المرتبة الخامس��ة، فيم��ا جاءت دول جنوب آس��يا في 

المرتبة السادسة، ودول أفريقيا في المرتبة السابعة.
وأضاف التقرير أنه يرصد إمكانات جذب االستثمار 
في دول العالم عبر 11 مؤش��راً فرعياً، تشمل استقرار 
االقتصاد الكلي والوس��اطة المالية والقدرات التمويلية 
والبيئة المؤسسية وبيئة أداء األعمال، باإلضافة إلى حجم 
الس��وق وفرص وس��هولة النفاذ إليه والموارد البشرية 
والطبيعي��ة وعناصر التكلفة واألداء اللوجيس��تي، إلى 
جانب االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واقتصاديات 

التكتل وعوامل التميز والتقدم التكنولوجي.
وكش��ف مؤش��ر ضم��ان لجاذبي��ة االس��تثمار الذي 
يعتمد على 58 متغيراً اقتصادياً واجتماعياً ومؤسس��ياً، 
أن مجموع��ة الدول العربية تعاني بش��كل عام من أداء 
(متواض��ع ج��داً) في مؤش��ر البيئ��ة المؤسس��ية وأداء 
ضعيف في مؤش��رات اقتصاديات التكتل واالتصاالت 
وتكنولوجي��ا المعلومات واألداء اللوجيس��تي. فيما جاء 
األداء بمس��توى (متوسط) في مؤش��رات حجم السوق 
وفرص وسهولة النفاذ إليه وبيئة أداء األعمال والوساطة 
المالية والقدرات التمويلية. في المقابل، جاء أداء مجموعة 
الدول العربية (متميزاً) في مؤشرات استقرار االقتصاد 

الكلي والموارد البشرية والطبيعية وعناصر التكلفة.
المجموعات العربية األربع

وأوضح التقرير أن هناك تبايناً بين أداء المجموعات 
العربي��ة األرب��ع الت��ي يرصدها التقري��ر، حيث حلت 
مجموع��ة دول مجلس التع��اون الخليجي (الس��عودية 
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والمرافق وكل ما يتصل ببيئة أداء األعمال إلى جانب هيئات تش��جيع االس��تثمار، واألهم 
هو ضمان التطوير المتواصل لبيئة ومناخ االس��تثمار على أسس تراعي المتابعة الدقيقة 
واالس��تجابة السريعة للمس��تجدات الخارجية والس��يما ما يقوم به المنافسون في المنطقة 
والعالم. كما أكدت المؤسسة أهمية تحديد مكامن القوة والضعف على صعيد جاذبية الدولة 
لالس��تثمار األجنبي في ضوء المنافس��ة اإلقليمية والدولية، وعلى ض��رورة العمل على 
تحس��ين مركزها العالمي في مؤشر “ضمان” لجاذبية االستثمار الصادر عن المؤسسة، 
وذلك بإجراءات متنوعة تشمل كل المتغيرات ال�58 التي يرصدها التقرير، وذلك لتعزيز 
اإليجابيات وإزالة المعوقات والتحديات مع مراعاة كل دولة لموقعها ضمن مراحل التنمية.
وأكد التقرير أهمية صياغة اس��تراتيجيات وسياس��ات وبرامج استثمارية أكثر تحديداً 
وفعالية في تحقيق الوصول إلى الجهات المستهدفة، عبر الترويج وخصوصاً الشركات 
متعددة الجنسية والمستثمرين األجانب اللذين لديهم قدرة كامنة للتأثير بقوة في االقتصاد 
الوطني بش��كل فعال، وكذلك قيام االستثمار األجنبي بدور واضح وفعال في تنفيذ خطط 
واس��تراتيجيات النمو والتنمية المستدامة التي تعتمدها الحكومات في مختلف المجاالت، 
مع ضرورة تقييم مردود تلك السياسات لمواصلة تعديلها وتطويرها في المستقبل ولتعزيز 

البعد اإلنمائي التفاقات االستثمار الدولية.
ضرورة التأهيل والتطوير

كم��ا ش��دد التقرير على ضرورة تأهي��ل عناصر اإلنتاج الرئيس��ية وتطويرها لجذب 
االستثمارات، عبر إنشاء وتوسعة المدن الصناعية والتكنولوجية والمناطق الحرة وتوفير 
األراضي المرفقة، إضافة إلى إعادة تخطيط وهيكلة الموارد البش��رية وتعزيز إنتاجيتها 
ومهارتها بتطوير التعليم والتدريب، وكذلك تطوير البحث العلمي ومواكبة المس��تجدات 
التكنولوجية واالبتكارات العالمية وربطها باإلنتاج المحلي، فضالً عن تس��هيل وتيس��ير 
إج��راءات تمويل المش��روعات م��ن البنوك وأس��واق المال المحلية أو عبر مؤسس��ات 
التمويل الخاصة والدولية في العالم، هذا إلى جانب دعم وتأهيل أجيال جديدة من صغار 

المستثمرين وتشجيعهم بالتدريب والتأهيل.
وح��ث التقرير الحكوم��ات العربية على مضاعفة العمل لتعظيم عوائد االس��تثمارات 
األجنبية المباشرة على االقتصادات والمجتمعات العربية، باإلضافة إلى قياس تأثيراتها في 
مؤشرات القيمة المضافة والتصدير والتشغيل والرواتب واألجور واإليرادات الضريبية 
وتكوي��ن رأس المال الثابت والبح��ث العلمي والتطوير، ووضع معايي��ر لمنح األولوية 
للمش��روعات ذات األث��ر اإليجابي عل��ى التنمية وعلى اس��تدامتها. وأوصى الحكومات 
العربية بإجراء مراجعة دورية لجاذبية اقتصاداتها لالس��تثمار، مع التركيز على محاور 
الكفاءة االقتصادية العامة والقدرة التنافس��ية للبلد، ومعايي��ر الجودة واإلنتاجية والتجديد 
واالبتكار، وانفتاح االقتصاد وحرية األسواق، وجودة وكفاءة الخدمات الحكومية بأنواعها 
اتخاذ إجراءات متوقعة وفعالة وشفافة للمستثمرين.وم��دى فاعلية القوانين واحترامها، وااللتزام بالمعايي��ر الرفيعة للحوكمة العامة تضمن 

لتحسن أداء دول المشرق العربي بنسبة بلغت 2.2 %، 
ودول المغ��رب العربي بنس��بة 1.38 % ودول األداء 
الضعيف جدا بنس��بة طفيف��ة 0.5 %، وذلك في مقابل 
تراجع أداء دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 1 %.

وأرجعت المؤسس��ة ف��ي تقريرها، ضع��ف جاذبية 
الدول العربية لالستثمارات األجنبية إلى عوامل عديدة 
أبرزه��ا التوت��رات السياس��ية والتقلب��ات االقتصادية، 
والتضخم وارتفاع األس��عار المتواصل، وارتفاع نسبة 
عجز الموازنات الحكومية، ومشاكل بيئة أداء األعمال، 
وتراج��ع كف��اءة البني��ة التحتية والخدمات اللوجس��تية 
وخصوصا في مجاالت التجارة والنقل، باإلضافة إلى 
تراجع اإلنتاجية الكلية لعناصر اإلنتاج بس��بب عوامل 

عديدة أهمها ضعف المكون التكنولوجي.
دمج سياسات االستثمار

وأوصت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الصادرات في تقريرها السنوي لعام 2015، والمستند 
إلى نتائج مؤشر “ضمان” الذي تعده المؤسسة، لقياس 
جاذبية الدول لالس��تثمار األجنبي ف��ي العالم بضرورة 
قي��ام الدول العربي��ة ببن��اء قواعد بيان��ات ومعلومات 
دقيقة وحديثة وشاملة عن البيئة االستثمارية بشكل عام 
واالس��تثمارات األجنبية بشكل خاص، ورصد مستوى 
التدفقات واألرصدة وتطورها وتوزيعها بحسب الدول 
الواردة منها والشركات المستثمرة والقطاعات الناشطة 
فيها، وذلك وفق منهجية محكمة ومتكاملة تراعي المعايير 
العالمي��ة، وتضمن إمكانية تقييم العوائد من اإلجراءات 
والسياس��ات المتبع��ة، وكذل��ك أثر تلك االس��تثمارات 
عل��ى األداء التنموي داخل الدولة المس��تضيفة. ودعت 
المؤسسة إلى دمج سياس��ات االستثمار في استراتيجية 
التنمية، واعتماد منهج التخطيط القُطري الشامل لجذب 
االس��تثمارات األجنبية وفق مفه��وم متكامل يقوم على 
الترويج الشامل للبلد كموقع جاذب لالستثمار والتجارة 
والسياحة واألعمال، على أن يشترك في وضعه وتنفيذه 
كل الجهات المعنية، السيما جهات التخطيط والعالقات 
الخارجية وإنجاز المعامالت والتش��ريع والبنى التحتية 
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ايريك شــميت رئيس غوغــل منصب رئيس 
مجلــس اإلدارة التنفيــذي أللفابت. وســيتولى 
سوندار بيشاي رئاسة ”غوغل“ التي ستكون 

إحدى شركات ”ألفابيت“.
وقــال بيــدج إن ألفابيت ”هي في األســاس 
مجموعــة من الشــركات“ أكبرها ”غوغل“. 
أضاف أنه في ظل الهيكلية الجديدة ”ســتكون 
غوغل أصغر مع انتقال الشركات البعيدة عن 
منتجات اإلنترنت الرئيســة التي نهتم بها، إلى 

ألفابت“.
وستشمل ”ألفابت“ األقسام التي تركز على 
العلــوم مثــل العدســات الالصقة التــي تقيس 
مســتوى السكر، وشركة ”كالكيو“ التي تعنى 
بأبحــاث الصحــة. وســتكون ”غوغل إكس“ 
التــي تتولى األبحاث حول الســيارات الذاتية 

القيادة ومناطيد اإلنترنت، وحدة مستقلة.
ومن الوحدات األخرى التي ســتفصل عن 
”غوغل“، مشــروع ”وينغ“ لتســليم الســلع 
بطائــرات مــن دون طيار و“غوغــل فايبر“ 
لخدمــة اإلنترنت الســريع ووحدة ”نيســت“ 
ألتممــة المنــازل ووحــدات االســتثمار فــي 
الشــركة العمالقــة التي تتخذ مــن كاليفورنيا 

مقراً لها.
وقــال بيدج: هــذا األمــر يتيح لنــا هامش 
إدارة أوسع إلدارة أمور غير مترابطة بشكل 

مستقل.

مديرون تنفيذيون
وكتــب بيدج في مدونته ”هدفنا بشــكل عام 
هو أن يكون هناك مدير تنفيذي لكل وحدة مع 
وجودي وســيرغي في تصرفهم لمســاعدتهم 
عند الحاجة“. وأتت إعادة الهيكلة هذه وســط 
مخاوف من أن ســيطرة ”غوغل“ على قطاع 
التكنولوجيــا قــد وصلت إلى حدهــا األقصى 
مــع تغير المشــهد في هــذا المجــال. وتهيمن 
”غوغــل“ منــذ ســنوات على مجــال البحث 
عبــر اإلنترنــت حيث جعلت مــن اإلعالنات 
المرتبطــة بهــذه األبحــاث مصــدراً كبيــراً 
للدخل. إال أن أســهمها بدأت تواجه صعوبات 
بعدمــا بلغت أعلى مســتوى لها في مطلع عام 
2014 مــع عدم تســجيلها أي تطور يذكر في 
مجاالت أخرى مثل السيارات الذاتية القيادة أو 

النظارات الذكية ”غوغل غالس“.
ومــن المقــرر أن يضمــن هيكل الشــركة 
القابضــة قــدراً أكبــر مــن الشــفافية المالية. 
وبدايــة من الربع األخير من 2015، ســوف 
تعلــن ”ألفابت“ عن النتائــج المالية لـ”غوغل 
إنكوربوريشين“، وكذا عن مؤسسة ”غوغل“ 
بالكامــل. وفــي الوقت الــذي لــن يتمكن فيه 
المســتثمرون مــن معرفــة نتائج الشــركات 
األخــرى كل واحدة على حدة، ســوف يجعل 
لـ”غوغل“ أسهل.النظــام فهــم كيفية ســير النشــاط األساســي  

إدارات منفصلة للحفاظ على موقعها الريادي

شركة غوغل تعيد هيكلة نفسها باسم ألفابت
نفذت شبكة ”غوغل“ العمالقة، عملية إعادة 
هيكلة واســعة، فأسست شــركة قابضة تحمل 
اسم ”ألفابت“، تشمل األبحاث عبر اإلنترنت، 
فضال عن مجموعة من الشــركات المســتقلة 
التابعة لهــا. والخطوة هي في ما يبدو محاولة 
من جانب محرك البحث الضخم للتركيز على 
مشــروعاته األكثر طموحا وإبداعا. وتحولت 
شــركة غوغل التي يقع مقرها في ماونتن فيو 
بكاليفورنيــا وأسســها الري بيدج وســيرغي 
بريــن عــام 1998 مــن محــرك للبحث على 
االنترنــت إلــى مجموعة شــركات يعمل فيها 
أكثر من 40 ألف شــخص فــي مختلف أنحاء 

العالم.
إدارات منفصلة

وتقضــي إعــادة الهيكلة بأن تشــمل وحدة 
غوغــل محرك البحــث الرئيســي باإلضافة 
إلــى خدمات غوغل مابــس وموقع يوتيوب. 
وباإلضافــة إلــى معمــل غوغل إكــس فإن 
المشــروعات الجديــدة للشــركة مثــل معمل 
كاليكــو المعنــي بإطالــة العمــر االفتراضي 
لإلنســان ووحدة نيســت لتصنيــع المنتجات 
إدارة  لهــا  ســتكون  المتطــورة  المنزليــة 
منفصلــة. ومن بين الوحــدات األخرى التي 
ستشــملها الهيكلة الجديدة وحدة فايبر المعنية 
بتقديم خدمات انترنت فائقة السرعة وغوغل 
للشــركة  االســتثمارية  الــذراع  فينتشــرز 
وغوغــل كابيتال التي تســتثمر في شــركات 

التكنولوجيــا األكبــر.
وســتحل ألفابت محــل غوغل في أســواق 
التداول وســتتحول كل أسهم غوغل تباعاً إلى 
أسهم لـ“ألفابت“ بالعدد نفسه وبالحقوق ذاتها.

وقالت غوغل، إن الهيكلة الجديدة ســتدخل 
حيز التنفيذ في وقت الحق هذا العام وإنها من 
المرجح أن تســفر عن قسمين ماليين يعلن كل 

منهما نتائجه بشكل منفصل.
وأعلن بيدج المدير التنفيذي لـ”غوغل“ عن 
هــذه التغييرات، مؤكداً أنه سيشــغل المنصب 
نفســه في شــركة ”ألفابت“ القابضة الجديدة. 
وســيصبح بريــن رئيســاً أللفابت وســيتولى 
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اإلدارة في األزمات االقتصادية

الدكتور الفرد أ. رياشي

تعتبر القدرة على توفيرالســيولة النقدية (Cash Flow) الكافية للوفاء باإلســتحقاقات القصيرة والمتوســطة األمد هي من المسائل 
البالغة االهمية عند المؤسسات والشركات، لتوفير الدعم الكافي لعجلة العمل وخاصة عند حصول أزمات اقتصادية، كون أن  معظم 
الدائنين يصبحون على عجلة لتحصيل ديونهم تخوفاً من اســتفحال األزمة االقتصادية وكون معظم  المصارف في هذه الحالة تصبح 
متحفظة في منح القروض والتســهيالت المصرفية الى المؤسســات وخاصة المؤسســات المتوســطة أو الصغيرة منها ، أو التي من 

الممكن أن يكون قطاعها يعاني من أزمات أو يعتبر عامل المخاطر عالياً فيها.
السؤال هنا يبقى، ما هي أفضل الطرق لتوفير السيولة النقدية ضمن نسب مالئمة لدعم الية العمل عند حصول ومواجهة ازمات؟

نستعرض هنا 8 خطوات يمكن استعمالها عند مواجهة أزمات تتلخص كاآلتي:
أوالً، علينــا أن نعمل على خفض نســب المخزون (Stock)، كون ان النســب العالية من المخــزون ممكن ان تؤدي الى الحد من 
وجــود الســيولة النقديــة الكافية لضمان فاعلية وآلية العمل المســتلزمة لتحفيز القــدرة على توفير االســتحققات المالية، أال اذا كانت 
المؤسســة لديها باالســاس نسب مالئمة (وليس بالضرورة مرتفعة) من الســيولة النقدية لتكون بوضع مريح في حال حصول ازمات 

اقتصادية معينة.
ثانياً، تقليص المستحقات القريبة األمد (Short-Term Liabilities)، ذلك وكما ذكرنا ان االستحقاقات القريبة األمد تصبح تشكل 
عبئاً على المؤسســة المعنية كون أن الدائنين يصبحون على عجلة لتحصيل أموالهم وكون المبيعات تكون في نســب متباطئة تصبح 
معدالت تحصيل السيولة من المستدينين ضعيفة، االمرالذي من الممكن ان يفاقم األزمة االقتصادية التي قد تواجه المؤسسة المعنية.

ثالثاً، بيع بعض الموجودات واالصول التي يمكن االستغناء عنها لتكون بمثابة الرافعة المالية التي تصبح المؤسسة بحاجة لها.
رابعاً، على المسؤول عن المؤسسة المعنية ان يشرف شخصياً على تطبيق هذه الخطوات وأن يقوم بتفويض فريق التسويق بالقيام 
باالشــراف على القرارت االســتراتيجية، في حين يتولى المسؤول عن االدارة ( إن كان رئيس مجلس االدارة، المدير العام أو المالك 

وبحسب نوع وهيكلية الشركة) باإلشراف على عملية صرف النفقات واالموال.
خامســاً، العمل على القيام بوضع خطوات اولية تهدف الى تأمين معدالت من الســيولة النقدية وتقليص حجم المبيع بالدين ولو كان 

بنسب ربحية اقل.
Cash Break- سادســاً، التقليص من نســب وحجم المبيعات بالســيولة المتعلقة للمنتجات التي التؤمن ربحية أو تســبب خسارة

.Even Point
سابعاً، الحد من المنتجات التي بحاجة الى الحصول على دعم نقدي، باالضافة الى تقليص قنوات التوزيع العالية التكاليف.

ثامناً، علينا ان نبدل الهرمية االدارية من عامودية الى افقية، من اجل تعزيزالقدرة على اخذ القرارات السريعة كما ان هذا سيسفر 
عــن خفــض عامل التكلفة و سيســاهم ايضا بتطوير القدرة على القيــام بتواصل فعال مع الزبائن، ويزيد من عامل المرونة وســرعة 

التحرك في االسواق التي تتواجد المؤسسة فيها.
ان لوجود الســيولة النقدية عامل يمكن ان يفســح المجال لتعزيز القدرة على اقتناص الفرص وذلك على حســاب المنافسين، هذا مع 
العلم بأن نسبة السيولة النقدية ال يجب ان تكون بنسبة كبيرة (والتي تحدده طبيعة عمل ومنتج المؤسسة) ذلك انها من الممكن ان تعتبر 

من الدالالت  على عدم قيام المؤسسة بإعادة استثمار اموالها من اجل توسيعها او توسيع االسواق التي تعمل فيها.
في الطليعة وتأمين طرق فعالة الدارة االزمات.إن األخذ بهذه الخطوات يمكن المؤسسة الواقعة في ازمة اقتصادية من الوصول الى موقع متمايز عن المنافسين مما يسهم في بقائها 
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أكــدت وزارة االقتصــاد والتجــارة الخارجيــة في 
سورية، تطبيق سياسة ترشيد االستيراد بنسب تترواح 
بيــن 90 % و100 % لبعــض المنتجات المســتوردة 
التي ينتج مثيل لها محلياً، وذلك بهدف حماية الصناعة 
المحليــة مــن مثيالتهــا المســتوردة، وكذلك تشــجيع 
الصناعييــن المتضرريــن على إعادة تأهيل منشــآتهم 

والعودة إلى اإلنتاج.
وأوضحــت مصادر في الــوزارة أن هذه السياســة 
ساهمت إلى حد ما بتعزيز وجود المنتج الوطني ودعم 
اســتمرارية عمله من قبــل الحكومة، عبر اتخاذ العديد 
من اإلجراءات وتقديم التســهيالت للصناعيين لتحقيق 
وفــرة في اإلنتاج وتغطية الطلــب المحلي على المواد 

والسلع وخاصة األساسية منها والغذائية.
وأشــارت إلى أن حوالي 90 % ـ 95 % من السلع 
التي كانت تســتورد ســابقاً بكميات كبيرة، طبّق عليها 
الترشــيد بنســبة 90 %، وهو األمر الطبيعي في ظل 
الظروف الراهنة، حيث أن نســبة كبيــرة من المعامل 
التي كانت متضررة عادت إلى العمل من جديد، وكان 
ال بــّد من مســاعدتها على التســويق لمنتجاتهــا داخلياً 
وكذلك التخفيف قدر اإلمكان من تمويل المســتوردات 
بالقطــع األجنبي للســلع التي ال ضرورة الســتيرادها 
وينتج مثيلها محلياً، إذ تم توجيه التمويل بشكل أساسي 
للمــواد الالزمــة للصناعــة وقائمة محددة من الســلع 

الغذائية.

سورية تطّبق الترشيد
على الواردات

ألغت إيران تأشيرات الدخول إلى أراضيها لمواطني 
ســبع دول لتنشيط قطاع الســياحة في البالد، بما يسمح 
للســياح من تركيا ولبنان وأذربيجان وجورجيا وبوليفيا 
ومصر وســورية، التجوال في إيران من دون تأشيرات 

الدخول، وفقاً لصحيفة ”كيهان“ اإليرانية.
وبناء على القواعد الجديدة لنظام التأشيرات، يستطيع 
مواطنــو هذه الدول البقــاء في إيران من دون تأشــيرة 
لفترات متفاوتة بحســب الدولة تتراوح ما بين 15 و90 
يومــاً. وتدرس الســلطات اإليرانية في إطــار البرنامج 
الحكومي لتطوير السياحة إمكانية إدخال نظام ”التأشيرة 

الحرة“ لمواطني 60 دولة أخرى.

إيران تلغي التأشيرات لمواطني 7 دول

دراسة للتبادل التجاري بين الصين وسورية

أكد المديــر العام لهيئة تنمية وترويج الصادرات 
في ســورية إيهاب اســمندر، أن الصيــن تعتبر من 
المستثمرين الخارجيين األساسيين في سورية، وأن 
استقطاب االســتثمارات الصينية لتكون يداً أساسية 
في إعادة إعمار البالد يعتبر ذات أهمية استراتيجية.

وقال اسمندر إن الهيئة أعدت دراسة عن التبادل 
التجــاري بيــن البلديــن، لمعرفــة مــدى التغيرات 
الحاصلة في العالقات التجارية بينهما لتشكل ركيزة 

علمية في بناء جسور جديدة للتواصل.
وأضــاف: في إطار السياســات، مــن المفيد جداً 

توقيع اتفاقية جديدة للتعاون االقتصادي تتالءم مع المتغيرات االقتصادية التي شهدها 
العالــم والمنطقة واقتصاد البــالد خصوصاً، وخاصة مع تغييــر الخارطة الجغرافية 

لتجارة الترانزيت بحكم التخريب الحاصل في سورية.
وتابع اسمندر: أما في إطار التعاون االستثماري، فمن المهم وفقاً للدراسة، عقد ندوة 
مشــتركة للتعرف على أنظمة االستثمار في البلدين، وفتح قاعدة عريضة لالستثمار، 
وخاصــة فيما يخدم التنمية االقتصادية والعمرانية في ســبيل إعــادة إعمار البالد، مع 
تعزيز االستثمار في المناطق الحرة واالستفادة من تجربة المدينة الصينية في المنطقة 

الحرة بعدرا.
كمــا يبــرز في اإلطار العملياتــي فتح فروع مصرفية للصين في ســورية من أجل 
التعامل المباشر دون الحاجة إلى الوساطة المصرفية في دول أخرى، وإنشاء عالقات 
بين بنوك صينية وبنوك خاصة محلية ريثما يتم فتح فروع مصرفية للصين في سورية.

 إيهاب اسمندر

دعوة النضمام سورية إلى ”شنغهاي“

دعــا رئيــس مجلس األعمــال الســوري األرميني 
ليون زكي، إلى إســراع الخطى لالنضمام إلى منظمة 
شانغهاي للتعاون، معتبراً أن الطريق ال يزال مفتوحاً 
أمام سورية لالنضمام إلى المنظمة، ما يمنحها فرصة 
تطويــر اقتصادها مع دول تضم نصف ســكان العالم 
تقريباً. ولفت زكي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات عملية 
من أجل انضمام ســورية إلى المنظمة، على غرار ما 

فعلت دول أرمينيا وأذربيجان وكمبوديا ونيبال التي انضمت كشــركاء في الحوار مع 
المنظمــة، أو روســيا البيضاء التي تم رفــع وضعها ومنحت صفــة دولة مراقب في 

المنظمة في قمتها األخيرة.
وأشــار إلى تضاعف استثمارات ”بريكس“ و”شــانغهاي“ في خارج دولها خالل 
العاميــن الماضييــن، معتبراً أنهما ال يشــكالن فقط كوة أمل لتصحيــح هيكلية النظام 
العالمي الجديد والقطبية الدولية األحادية التي انفردت بها الواليات المتحدة األمريكية 
عقب انهيار االتحاد السوفييتي، بل كوة شعاع لتفاؤل جدي تفضي إلى خروج سورية 

من نفق العقوبات االقتصادية الذي فرضته األحداث المؤسفة عليها.

ليون زكي
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تّوقـعــــت شــــركـة 
”ذا اتــــش هـولـديـنــغ 
انتربرايــس“، أن تنمو 
المأكـــوالت  مبيعـــات 
والمشــروبات في دولة 
اإلمــارات الـعـربـيــــة 
المتحدة بنســبة 36 % 
مع نهاية عــام 2015، 
لتصل إلى 38.5 مليار 
مليــار   10.4) درهــم 

دوالر) بزيادة 36 % في 2011. وقال الرئيس التنفيذي 
لوحــدة الضيافة والتجزئة في الشــركة يوســف جّمال، 
تعليقاً علــى تقرير ”كيه بي أم جي“ الدولية، إن حوالي 
1600 منفذ لبيع المأكوالت والمشــروبات سيتم افتتاحه 
فــي دبي بحلول عام 2019. وأضاف أن جميع وحدات 
الضيافــة لدى ”ذا اتش هولدينــغ انتربرايس“ في أنحاء 
اإلمارات تســجل مبيعات غير مســبوقة فاقت توقعات 

الشركة لمرحلة النصف األول من العام الجاري.

10 مليارات دوالر مبيعات
المأكوالت في اإلمارات

يوسف جّمال

تباطؤ نمو ”السلع الفاخرة“ في دبي

تراجعت أعداد الســياح الروس الوافدين إلى دبي بحسب مجلة أعمال إماراتية، ما 
أدى إلى تباطؤ نمو مبيعات التجزئة للسلع الفاخرة في دولة اإلمارات في الربع الثاني 
من العام الحالي، وأوضحت أن السياح الروس يأتون في المراتب األولى بين السياح 
الذين يزورون دبي إلى جانب السعودية والمملكة المتحدة وألمانيا. كما أشارت المجلة 
إلى انخفاض عدد السياح األوروبيين الوافدين إلى اإلمارات بعد تراجع قيمة اليورو، 
وهو ما أدى إلى تراجع أسعار الفنادق في شهر مايو/أيار 2015 بنسبة 6 % مقارنة 

بنفس الفترة من العام السابق.
ونشــرت المجلة نقــالً عن شــركة االستشــارات ”JLL“، أن أداء قطاع التجزئة 
اليزال مستقراً، ولكن نموه تباطأ باإلضافة إلى تباطؤ نمو أسعار اإليجار في مراكز 

التسوق الرئيسية في دبي.

Aetna Internation-) أظهر بحث أجرته شركة
al) أن المواطنين األميركيين أصبحوا أكثر تنوعاً في 
بحثهــم عن الوظائــف في الخارج، حيــث احتلت دبي 
المرتبــة األولى كوجهــة مفضلة للعمل، ثــم العاصمة 

البريطانية لندن في المرتبة الثانية.
واحتفظت دبي منذ عام 2013 بموقع الصدارة لدى 
األميركيين الباحثين عن العمل في الخارج، لتتمكن من 
إزاحــة لندن عن المركز األول الذي اســتحوذت عليه 

منذ عام 2006.

دبي وجهة العمل المفضلة لألميركيين

تحرير الوقود يدعم اقتصاد اإلمارات

صّرح المستشــار في إدارة الشــرق األوسط وآسيا الوسطى 
فــي صندوق النقــد الدولي زيــن زيدان، بأن سياســات تحرير 
ســعر الوقود في دولة اإلمارات، واحدة من الخطوات اإليجابية 
الستدامة ثاني أكبر اقتصاد عربي، إال أن الحكومة لن تجني من 
هذا اإلصالح عوائد كبيرة في عام 2015، غير أنه من المرجح 
أن يزيد حجم ما ستوفره في األعوام المقبلة. وقال إن اإلصالح 
اإلماراتــي ســيوفر 500 مليون دوالر بنهاية عــام 2015، أي 

أكثر من 0.1 % من الناتج المحلي اإلجمالي. وتوقع صندوق النقد أن تسجل الميزانية 
العامــة المجمعة لإلمارات عجزاً قــدره 2.9 % من الناتج المحلي اإلجمالي هذا العام 

بسبب تراجع أسعار النفط العالمية، وهو ما سيكون أول عجز لها منذ 2009.

زين زيدان

مكتب تجاري روسي في اإلمارات

أصدر رئيس الحكومة الروسية دميتري مدفيديف 
تعليمات تقضي بتوقيــع اتفاقية مع حكومة اإلمارات 
إلقامــة مكتــب لبعثة تجارية روســية فــي أبوظبي، 
يهــدف لتطويــر العالقات االقتصاديــة مع اإلمارات 

وزيادة االستثمارات المتبادلة بين البلدين.
وقالــت الحكومة الروســية إن الجانــب اإلماراتي 
أبــدى خــالل اجتمــاع للجنــة الحكوميــة الروســية 
اإلماراتية المشــتركة للتعاون التجاري واالقتصادي 

والفني، اهتماماً في توسيع الوجود االقتصادي الروسي في اإلمارات، معلناً موافقته 
على افتتاح ممثلية تجارية لروسيا في أبوظبي.

وأكــد نائب وزير التنمية االقتصادية ألكســندر تسيبولســكي، أن قرار افتتاح بعثة 
تجارية روسية في اإلمارات قد اتخذ، وتبقى بعض المسائل التقنية العالقة.

ألكسندر تسيبولسكي
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السعودية: الستئناف استيراد اللحم البرازيلي

زار وفــد ســعودي من الهيئــة العامة للغــذاء والدواء 
جمهوريــة البرازيــل لمعاينة مزارع األبقــار والدواجن 
والمذابــح المحليــة، وذلك بهدف تقييم مســألة إعادة فتح 
السوق الســعودي أمام الصادرات من اللحوم البرازيلية 
الطازجة والمعالجة، والتوسع في عمليات شراء الدواجن 

وفقاً لوزير الزراعة والثروة الحيوانية والتموين.
تأتي هذه الزيارة بعد 4 سنوات من الحظر المفروض 
على استيراد اللحوم البرازيلية إلى المملكة، بعدما أشارت 
تقارير إلى نفوق أحد رؤوس الماشية في والية ”بارانا“ 

نتيجة إصابته بمرض جنون البقر. وقال األمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية 
العربية البرازيلية الدكتور ميشــيل حلبي: إن هذه الزيارة تمثل فرصة ممتازة لتعزيز 

العالقات الحيوية بين السوقين البرازيلي والعربي.

ميشيل حلبي

نقلت صحيفة ســعودية عن مصادر نفطية قولها، إن 
الســعودية قامت بتصدير نحــو 1.59 مليار برميل نفط 
خالل سبعة أشــهر من عام 2015، وبقيمة 338 مليار 
لایر (حوالي 90.13 مليار دوالر)، مشــيرة إلى أن هذه 
القيمة الســعرية أقل بنســبة 49 % من القيمة السعرية 
المحققة خالل نفس الفترة من العام الماضي. وأشــارت 
المصادر إلى أن االســتهالك المحلي فــي المملكة التي 
تعتبر أكبر منتج للنفط داخل منظمة ”أوبك“ بلغ 27 % 

من إجمالي اإلنتاج في نفس الفترة.
يُذكر أن ”أوبك“ أكدت أنها ال تعتزم خفض حصص 
إنتاجها على الرغم من التراجع األخير في أسعار النفط 
واحتمال وصــول اإلنتاج اإليراني إلى الســوق، حيث 
تتوقع المنظمة وضعاً أكثر توازناً واســتقراراً في سوق 

النفط في 2016.

هبوط كبير في إيرادات السعودية

اإلنتاج السعودي يعرقل تعافي النفط

استبعد خبراء اقتصاديون أن تتعافى أسعار النفط سريعاً بسبب المساعي السعودية 
لتعزيز أنشطة التكرير المحلية التي من المتوقع أن تجبر مصافي التكرير في مناطق 
أخــرى على كبح عملياتها، األمر الذي ســيخلق تخمة أكبر من إمــدادات المعروض 
مــن النفط الخام. في وقت تمتلئ صهاريج التخزين في آســيا وأوروبا بالديزل ووقود 
الطائرات، وفي ظل عجز االستهالك المتنامي عن مواكبة تزايد اإلنتاج، عدا أن تباطؤ 
النمــو االقتصادي في الصين أضر بنمو الطلب على الديزل. واعتبر الخبراء أن ذلك 

ال ينبــئ بكثير من األمــل لهوامش أرباح 
مصافــي التكرير األوروبيــة واألميركية 
واآلســيوية التــي تنتــج هذه األنــواع من 
الوقود، فأرباح إنتاجها تراجعت إلى أدنى 
مســتوياتها خالل 5 سنوات في آسيا. وهو 
ما يثير الشكوك بخصوص طلب مصافي 

التكرير على النفط الخام.

اطلع الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية الدكتور 
لــؤي بن أحمد المســلم، على بــدء التشــغيل التجريبي 
للمرحلة األولى من مشــروع تطوير حقل ”آبار سعد“ 
الذي يزود مدينة الرياض بالمياه. وتضم المرحلة األولى 
إنشــاء محطة للضخ بطاقة 500 ألف متر مكعب يومياً 
وتتفيــذ خطاً ناقالً بطــول 62 كيلو متــر طولي، وبناء 
خزانين للتجميع بســعة 40 ألف متر مكعب، باإلضافة 
إلى إنشــاء عدد من المباني ومعدات الخدمات المساندة 
للمشروع بتكلفة تتجاوز 700 مليون لایر (186 مليون 

دوالر).
وأوضحت الشــركة أن المشــروع يهــدف إلى زيادة 

كميات المياه الواردة يومياً للعاصمة بنسبة 14 %.

بدء تطوير ”آبار سعد“
لزيادة مياه الرياض

شركات النفط تواجه أزمة سيولة

أكد تقرير صادر عن بنك االســتثمار ”جيفريز“، أن شــركات النفط ال تزال تعاني 
نزيــف الســيولة وتنزلق أكثر في هــوة الديون كي ال تمس توزيعــات األرباح النقدية 
التي تصرفها للمســاهمين، على الرغم من تقليصها اإلنفاق بمقدار 180 مليار دوالر 
لمواجهة ركود من أســوأ ما عرفه القطاع في عشــرات الســنين. وقال المحللون في 
”جيفريز“، إن شــركات النفط العالمية خفضت نقاط تعادل اإليرادات والتكاليف لديها 
عشــرة دوالرات للبرميــل، لكنها مع ذلك ال تزال بحاجة إلى ســعر يبلــغ 82 دوالراً 

للبرميل في 2016 لتغطية اإلنفاق والتوزيعات.
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3.5 مليار ات دوالر سوق اإلضاءة اإلقليمي

توقعت شــركة ”فروســت آند 
المعلوماتي  الشــريك  ســوليفان“ 
لمعــرض اإلضــاءة في الشــرق 
األوســط 2015، نمــواً مضاعفاً 
في ســوق أنظمــة اإلضــاءة في 
المنطقــة، بحيث يبلــغ 3.5 مليار 
دوالر بحلول عام 2020، خاصة 
في ظل توجه دول مجلس التعاون 

الخليجي نحو استثمارات البنية التحتية الخضراء. وقّدرت الشركة الحجم الحالي لسوق 
اإلضــاءة في الخليــج بنحو 2.5 مليار دوالر، بمعدل نمو ســنوي مركب يتراوح بين 
11 % و12 % خالل الســنوات الخمس المقبلة فــي ظل ارتفاع الطلب في اإلمارات 
والســعودية وقطــر. وأفــادت أن التحول الكبيــر نحو أنظمــة (LED)، يأتي في ظل 
اســتحواذ اإلضاءة على 25 % من إجمالي استهالك الطاقة في الشرق األوسط حيث 
معدل استخدام الكهرباء هو األعلى في العالم، فيما يمكن توفير أكثر من 5 ماليين طن 

.(LED) من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بالتحول إلى
ويشــارك في معرض اإلضاءة المقرر إقامته خالل الفترة من 6–8 تشرين األول/

أكتوبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي، أكثر من 350 عارضاً من 27 دولة، 
يقدمون أكثر من 430 عالمة تجارية.

وقعت شركة الستوم الفرنسية عقداً مع الهيئة القومية 
للســكك الحديــد الجزائرية لتوريــد 17 قطــاراً متعدد 
الوظائف من طراز ”كوراديا“ للربط بين المدن، بقيمة 
200 مليــون يورو (219 مليــون دوالر)، على أن يتم 
تســليم أول قطــار في عام 2018. ويأتــي هذا العقد في 
نطاق برنامج توســيع وتحديث شــبكة السكك الحديدية 
الجزائرية لربط مدينة الجزائر العاصمة بمدن رئيســية 
أخرى مثل أوران وأنابة والقسطنطينية وبشار بواسطة 
قطارات حديثة. ويعمل القطار الذي ســيتم تشــغيله في 
الجزائــر بنظــام مزدوج (حــراري وكهربائــي – 25 
ك.ف). ويســير بســرعة قصوى قدرها 160 كلم/س. 
ويبلــغ طول القطار الذي يتكون من ســتة عربات 110 

متراً، ويتسع لـ265 راكباً.

الجزائر تستورد 17 قطاراً ”كوراديا“

قال متحدث باســم 
النيجيــري  الرئيــس 
محمــد بخــاري، إن 
يخطــط  الرئيــس 
النفط  لتقسيم شــركة 
الوطنية إلــى كيانين 
أن  كاشفاً  منفصلين، 
الكيان األول سيكون 

مشغالً مستقالً واآلخر سيكون ذراعاً استثمارياً.
وكان بخــاري الــذي انتخب فــي آذار/مارس 2015 
بفضل وعود بمكافحة الفســاد، أوضح أنه يريد إصالح 
القطــاع النفطــي الذي يدر نحــو 70 % مــن إيرادات 
نيجيريا. كما تعهد بتعقب واســتعادة مــا وصفها بمبالغ 

مالية ”ال يمكن تصورها“ سرقت من القطاع النفطي.
يشار إلى أن بخاري كان قد حّل مجلس إدارة الشركة 

ومن المتوقع أن يقيل مزيداً من مسؤوليها.

تقسيم شركة النفط النيجيرية

محمد بخاري

الجزائر ترفع إنتاجها النفطي وتعلن عفواً ضريبيًا

ارتفــع إنتاج الجزائر العضو في منظمــة ”أوبك“ من النفط الخام بمقدار 32 ألف 
برميــل يومياً، بعد بــدء اإلنتاج في حقلين جديدين، وفقا لمســؤول في وزارة الطاقة 
الجزائرية، أكد أن إنتاج بالده ارتفع عندما بدأ حقل بئر ســباع إنتاج 20 ألف برمل 
يومياً إضافة إلى 12 ألف برميل يومياً من حقل بئر مسنة في منطقة حاسي مسعود. 
وتســعى الجزائــر التي تعتمد على الطاقــة في 60 % من ميزانيتهــا العامة، لجذب 
اســتثمارات أجنبيــة في قطاع النفــط لتزيد إنتاجهــا الذي أصابه الجمود لســنوات، 
ومنحــت تراخيص لـ4 مناطق فقط من أصل 31 منطقة طرحتها في جولة عطاءات 

في سبتمبر/أيلول 2014.
مــن جهة ثانيــة أطلقت الجزائر عفواً ضريبياً يســتهدف الجزائريين العاديين الذين 
يدفعون ضريبة على الدخل بواقع 7 % ينتهي في كانون األول/ديســمبر 2016، في 
إطار سعيها لتحسين ماليتها العامة بعد هبوط النفط 50 % والحد من التهرب الضريبي 
الذي يكبدها أربعة مليارات دوالر سنوياً. وتوقع مسؤولون جزائريون هبوط إيرادات 
البالد من النفط والغاز هذا العام مع تراجع أســعار النفط العالمية إلى 34 مليار دوالر 
بعد أن بلغت 68 ملياراً في 2014. في حين توقعوا أن تبلغ فاتورة واردات البالد 57.3 

مليار دوالر في 2015 متجاوزة بكثير الصادرات للمرة األولى.
يذكر أن تراجع اإليرادات النفطية أجبر الجزائر على تجميد سلسلة من برامج التنمية 

وال سيما في قطاع األشغال العامة.
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العمل  وزارة  أعلنت 
فــي تركيا عــن عزمها 
تصاريــح  منــح  عــدم 
لالجئين  خاصــة  عمل 
السوريين، بسبب الظلم 
الــذي قد يقــع على قوة 
فــي  التركيــة  العامــل 
البــالد، داعيــة الــدول 
األخرى إلى المســاعدة 

في حل مشــكلة الالجئين. وقــال وزير العمل والضمان 
االجتماعي التركــي فاروق جليك: ال توجد خطط لمنح 
تصاريــح عمــل آلالف الالجئيــن الســوريين بموجب 
برنامج عام. وال يمكــن أن يكون هناك إجراء عام يقدم 
لهــم تصاريح عمل ألن لدينا قوة العمل الخاصة بنا. إننا 
نحاول تعليــم وتدريب العاطلين لدينا، حتى يتمكنوا من 
إيجاد وظائف في تركيا. سيكون من الظلم أخذ وظائفهم 

وإعطائها لالجئين.

ال تصاريح عمل للسوريين في تركيا

فاروق جليك

أكد رئيس اتحاد صناعة النفط والغاز الروسي عيسى 
غوتشيتل، أن شركات الطاقة الروسية تستطيع استئناف 
تنفيــذ التزاماتها التعاقدية في ســورية في حال تالشــي 
المخاطر التي تواجه االســتثمارات واســتقرار الوضع 
في البالد، كاشفاً أن قيمة االلتزامات التعاقدية لشركات 
النفط والغاز الروســية في ســورية تبلغ نحو 1.6 مليار 
دوالر. وكان غوتشــيتل اجتمــع في دمشــق مع رئيس 
الوزراء الســوري وائل الحلقي، ووزير النفط ســليمان 
عباس، حيث أشار الجانب السوري إلى حاجة البالد إلى 
كميات من النفط لتشــغيل مصافتي بانياس وطرطوس 
وكذلــك من أجــل تأمين المنتجات النفطية للشــعب قبل 

حلول موسم الشتاء.

مشاريع في سورية تنتظر االستقرار

20 % نمو الخدمات اللوجستية الخليجية

قالت ”ميســي فرانكفورت“ الشــرق األوســط، إن الخدمات اللوجستية في منطقة 
الخليج تنمو ســنوياً بنســبة 20 %، حيث تتميز األســواق الخليجية بموقعها المميز 
وبأهميتها بالنســبة للشــركات العالمية، باإلضافة إلى ســهولة وبســاطة اإلجراءات 
والخدمات المتوفرة للشــركات العاملة في الخليج، مؤكدة على أهمية هذه األســواق 
وخاصة دولة اإلمارات الرابعة عالمياً في ســوق السلع التنافسية والتي تعتبر مركزاً 
إقليمياً هاماً للنقل والخدمات اللوجســتية. وأعلنت الشركة عن تنظيم معرض الشحن 
والنقل ومناولة المواد ”ماتريالز هاندلنج الشــرق األوســط 2015“ خالل الفترة 14 

– 16 أيلول/سبتمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.
ويعد الحــدث الذي يقام 
كل عامين منصة التواصل 
الـوحـيــدة  المتخصصــــة 
اللوجســـتـيـات  لقطاعـات 
والتخزين وإدارة ســلسـلة 
التوريــد والشـــحـن علـى 
مســـتـوى المنطقـة، حيث 
يقدم أكثر من 150 عالمة 

من 17 دولة.

مقايضة تاريخية بين أميركا والمكسيك

قــررت إدارة الرئيس األميركي باراك أوباما الســماح للمــرة األولى ببيع كميات 
محدودة من النفط الخام األميركي للمكســيك، في خطوة جديدة تهدف لتخفيف حظر 

تصدير النفط المحلي.
وقال مســؤول أميركي إن وزارة التجارة ”تبــدي موافقة على عدد من الطلبات“ 
لتصديــر الخــام األميركي في مقابل النفط المكســيكي المســتورد. وهذه المقايضات 
النفطية واحدة من عدة اســتثناءات محتملة يســمح بها القانون الذي صدر قبل أربعة 

عقود، والذي يحظر معظم صادرات النفط األميركي.
وستســاعد الشحنات التي من المرجح أن تكون من النفط الصخري الخفيف عالي 
الجــودة مصافي المكســيك المتقادمة على إنتاج المزيد من الوقود الممتاز. وســوف 

تســتـمـر المصافـي 
األميـركـيــــة فـــي 
الـحـصـــول عـلــى 
النفــــط المكســيكي 
الثقيل الذي يناسـبها 
أكثـر مـــن الـخـــام 
مـن  القادم  الخفيـف 
ونــورث  تكســـاس 

داكوتا.
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إيطاليا تعزز عالقاتها االقتصادية بإيران

عقــد وزيــر الخارجيــة اإليطالي باولــو جنتيلوني 
محادثات مع مســؤولين في طهران، لينضم بذلك إلى 
عدد مــن المســؤولين األوروبيين الذين يســعون إلى 
إقامة عالقات أوثق مــع إيران بعد توصلها إلى اتفاق 
بشــأن برنامجها النــووي مع القــوى العالمية. وتخلل 
زيــارة جنتيلوني لطهــران، توقيع مذكــرة تفاهم بين 
بنك االســتثمار ”ميديوبانــكا“ ووزارة التنمية ووكالة 
ائتمانــات التصديــر (اس.ايه.ســي.إي) مــن الجانب 

اإليطالي، وكل من وزارة االقتصاد اإليرانية والبنك المركزي اإليراني.
وأكدت عضــو الوفد اإليطالي المرافق وزيرة التنمية االقتصادية اإليطالية فيدريكا 
جويدي، أن إيطاليا ستســتثمر بكل تأكيد في صناعة الســيارات اإليرانية في المستقبل 

القريب، مشيرة إلى أن عدد السيارات التي تنتج في إيران مرتفع.

باولو جنتيلوني

شراكة نووية بين روسيا وإيران

أكــد وزير الخارجية اإليراني محمد جواد 
ظريف، أن روســيا هي الشــريك الرئيســي 
لبالده فيما يخص التعاون في المجال النووي. 
واعتبــر خــالل مؤتمــر صحفــي مشــترك 
مــع نظيره الروســي ســيرغي الفروف في 
موســكو، أن رفع العقوبات المفروضة على 
طهران سيزيل العقبات التي تقف في طريق 

التعاون التجاري االقتصادي مع موســكو، ومن ضمنهــا مجال النفط والغاز، آمالً أن 
يحصل التعاون في مجال اســتخدام الطاقة النووية لألغراض السلمية، وفي ”مشاريع 

لبناء وحدات جديدة لتوليد الطاقة في بوشهر وفيما يخص الوقود النووي.
من جانبه، قال الفروف إن العقد الموقع بين روســيا وإيران لبناء 8 وحدات لتوليد 

الطاقة النووية سيساهم في تعزيز االقتصاد اإليراني.

النفــط  وزيــر  قــال 
اإليراني بيغــن زنغنه: 
إن بــالده تخطط لزيادة 
إنتاجها من النفط الخام 
بمقدار 500 ألف برميل 
الرغم من  علــى  يومياً 
تراجــع أســعار الخــام 
في األســواق العالمية، 

متوقعــاً عودة اإلنتاج اإليراني إلى مســتوى 3.8 و3.9 
مليون برميل في غضون األشهر القليلة المقبلة.

وأضــاف زنغنــه: بعثت رســالة إلى منظمــة الدول 
المصــدرة للنفط ”أوبــك“ بأن العقوبات ســترفع، وأن 
إيران ستعود إلى مستويات اإلنتاج السابقة، ولن تطلب 
إذناً من أحد الســتعادة حقوقها. هــذا في وقت بلغ إنتاج 
إيران من الخام فــي يوليو/تموز الماضي 2.85 مليون 

برميل يومياً، وفقا لنتائج المسح إلنتاج ”أوبك“.

إيران لن تطلب إذنًا
لزيادة إنتاجها النفطي

بيغن زنغنه

معرض صناعي روسي إيراني

تخطط روسيا وإيران لتنظيم معرض صناعي في طهران في ديسمبر/كانون األول 
2015 وفقا لوزارة الصناعة الروســية، التي أعلنت أن الحدث ســيكون أول معرض 
مشترك ينظمه البلدان بشكل رسمي، علماً أن الشركات الروسية كانت تشارك فقط في 
معارض نظمتها إيران. ففي يونيو/حزيران عام 2015 شــاركت 10 شركات روسية 
في المعرض الدولي الرابع لالبتكار والتكنولوجيا ”INOTEX 2015“ في طهران 
الذي شــهد مشــاركة مؤسسات وشركات من 15 دولة منها شركات من إيطاليا والهند 
والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنســا والصين وسويســرا وغيرها. ومن المقرر أن تقيم 
إيران في تشرين األول/ أكتوبر المقبل معرض طهران الصناعي الدولي الخامس عشر.

زار نائــب وزيــر االقتصــاد والتجــارة والصناعــة  
الياباني دايشــيرو ياماجيوا، العاصمة اإليرانية طهران 
في شهر آب/أغسطس 2015، برفقة مسؤولين تنفيذيين 
يابانيين من قطاعات النفــط والغاز وصناعات أخرى، 
حيث نقــل رغبة بــالده القوية في اإلســراع بتحســين 
العالقــات االقتصادية مع إيران عقــب االتفاق النووي 
بين طهــران والقوى الكبــرى. ومهد االتفــاق الطريق 
أمام تخفيف العقوبــات المفروضة على إيران، وهو ما 
دفع البعثات الدولية إلى التوافد على طهران سعياً وراء 
التجارة في أكبر اقتصــاد يعاود االنضمام إلى منظومة 
التجارة والمال العالمية منذ تفكك االتحاد السوفيتي سابقا 

عام 1991.

اليابان تدشن عالقاتها االقتصادية
مع إيران
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أطلقت شركة دوكاب 
بصناعــة  المتخصصة 
الكابــالت الكهربائيـــة 
عاليــة الجــودة، أحدث 
خـطــــوط إنتاجـهــــــا 
لمنتجات كابالت التحكم 
التي  المرنة ”دوبـان“، 
يمكــن اســتخدامها في 

لوحــات المفاتيــح وأجهــزة التحكم والقيــاس ولوحات 
المتابعة ومفاتيح التشغيل.

وقــال الرئيــس التنفيــذي للعمليــات التجاريــة فــي 
”دوكاب“ محمد عبد الرحمن المطوع: لقد وظف فريق 
عمل ”دوكاب“ خبراتهم لتطويــر مجموعة ”دوبان“، 
والتــي اكتســبناها من خالل مشــاركتنا فــي العديد من 
المشاريع البارزة في المنطقة. وجاء اإلعالن عن إطالق 
المجموعة الجديدة خالل لقــاء خاص عقدته ”دوكاب“ 

لعمالئها وموزعيها في ”أبراج اإلمارات – جميرا“.

”دوكاب“ تطلق ”دوبان“

محمد عبد الرحمن المطوع

وقعت هيئة اإلمارات للتصنيف ”تصنيف“ وشــركة 
أبوظبــي إلدارة الموانئ البترولية ”إرشــاد“ المملوكة 
بالكامل لشــركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ عقداً 
لمدة سنة يتم بموجبه معاينة وتصنيف 31 سفينة بحرية 
من أسطول الشركة، من بينها قاطرات وقوارب سريعة 
وبارجات، حيث ستتم عمليات المعاينة والفحص بدولة 
اإلمــارات. ووقــع االتفاقيــة كل من الرئيــس التنفيذي 
لـ”تصنيف“ المهندس راشد الحبسي، والمدير التجاري 
لـ”إرشاد“ علي محمد العامري، في خطوة جديدة تهدف 
الهيئــة للتأكيد من خاللها على دورهــا المهم في قطاع 

المالحة بالمنطقة العربية.

”تصنيف“ تعاين سفن ”إرشاد“

فشل الـ12 بشأن التجارة عبر ”الهادىء“

فشــل مفاوضــو الدول الـــ12 حــول اتفاقية 
التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ في التوصل 
إلــى اتفاق نهائي خــالل اجتماعهم في هاواي، 
بسبب استمرار الخالفات حول قضايا رئيسية، 
كدخــول بعض المنتجــات إلى األســواق مثل 
األلبــان واألرز والســكر، إلــى جانب مســائل 
الملكية الفكرية وأســعار األدويــة وقطع غيار 

السيارات.
وقــال الممثــل األميركي الخاص للشــؤون 

التجارية مايكل فرومان: إن الدول المشاركة في المفاوضات قررت استكمال المباحثات 
على صعيد ثنائي بهدف تذليل العراقيل التي ال تزال تعترض إتمام االتفاقية.

مايكل فرومان

نمو صادرات اسكتلندا الغذائية إلى المنطقة

شــهدت صــادرات اســكتلندا مــن المــواد الغذائية 
والمشــروبات االســكتلندية إلى دولة اإلمارات زيادة 
بنســبة 25 % في عام 2014 مقارنة مع عام 2013، 
لتبلــغ قيمتهــا 124 مليــون جنيــه اســترليني (192 
مليــون دوالر). وبذلك قفزت اإلمــارات من المركز 
15 لتصبح ثامن أكبر وجهة لصادرات اســكتلندا من 

المواد الغذائية والمشروبات.
وقــال المديــر اإلقليمي لهيئــة التنمية االســكتلندية 
الدولية في الشــرق األوســط توم مارشبانكس: تعكس 

هذه الزيادة في صادرات اسكتلندا الغذائية إلى هذه المنطقة نسبة الطلب المتزايد من 
كبار الطهاة والمشــترين من قطاعات البيع بالتجزئة والمســتهلكين في ســائر أنحاء 

الشرق األوسط.

توم مارشبانكس

السعودية تلجأ للطاقة الشمسية

أبرمت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية مذكرتي تفاهم مع الشــركة السعودية 
للكهرباء وشــركة تقنية للطاقة، إلنشــاء مركز مشــترك لألبحاث والتطوير في قطاع 
التوزيع التابع للشركة، وإنشاء أول محطة طاقة شمسية مستقلة في المملكة بسعة 50 

ميغــاوات في مدينة األفالج. ومن المتوقع أن تســهم 
المحطــة في توفير مــا يزيد علــى 4 ماليين برميل 
من وقــود الديزل عالي التكلفة، وبالتالي توفير 900 
مليــون لایر (240 مليــون دوالر) على الســعودية، 
إضافة للحد من انبعاثات الغازات الضارة والســامة 

بما يعادل 1.7 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.
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توقع تقرير لـ”بيزنيس مونتر انترناشيونال“، أن تنمو 
مبيعــات قطاع التجزئة في اإلمارات بنســبة 32.9 % 
بحيــث ترتفع من 114 مليار درهــم (31 مليار دوالر) 
في عــام 2011 إلى 151 ملياراً (41 مليار دوالر) في 

.2015
وأشــار تقريــر لـ”ألبين كابيتــال“، إلــى أن صناعة 
التجزئــة فــي دول الخليج تحافظ علــى الزخم اإليجابي 
مدعومة بعوامل رئيســية من أبرزها، النمو االقتصادي 
وارتفاع القوة الشرائية وتزايد أعداد السكان وتغير أنماط 

االستهالك وزيادة تواجد العبي التجزئة الدوليين.

33 % نمو مبيعات التجزئة في اإلمارات

أعلنــت دائرة التنمية 
االقتصاديــة فــي دبــي 
ممثلة في قطاع الرقابة 
وحمايـــــة  التجاريــــة 
المســتهلك، عــن أتمتة 
نظام تسـويــة غرامـات 
المخالفــات التجاريــــة 
التــي تصدر للمنشــآت 
التجارية المخالفة حيث 
المتعاملين  بإمكان  بات 

من أصحاب الرخص التجارية تقديم طلب تســوية ومن 
ثــم يقوم النظــام بشــكل أوتوماتيكي بدراســة ومعالجة 
الطلب، ومن ثم الرد على المعاملة دون أي تدخل بشري 

في عملية اعتماد أو رفض المعاملة.
وقــال مديــر إدارة تنفيذي قطــاع الرقابــة التجارية 
وحمايــة المســتهلك محمد لوتــاه: يهدف نظام تســوية 
الغرامــات الجديد إلى تقديم تســهيالت مالية للمتعاملين 

بشكل أكثر سالسة.

”اقتصادية دبي“: المعلوماتية
لتسوية الغرامات التجارية

محمد لوتاه

32 مليار دوالر مشاريع طرق خليجية

تستضيف أبوظبي النســخة األولى لمعرض ومؤتمر 
”ناترانــز أرابيــا 2015“، الحــدث األول من نوعه في 
المنطقــة المتخصص فــي البنيــة التحتية لقطــاع النقل 
والمواصالت. ويستعرض الحدث خالل الفترة 25-27 
تشرين أول/أكتوبر المقبل، مشاريع البنية التحتية للطرق 
الحالية والمســتقبلية فــي المنطقة والتي يجــري تنفيذها 
بوتيرة ســريعة خالل الســنوات الخمــس المقبلة بتكلفة 
32 مليــار دوالر. ويناقش قضايا الســالمة على الطرق 

وصيانتها، وإضافة التكنولوجيا في إدارة الحوادث.
وقال مدير معرض ومؤتمر ”ناترانز أرابيا 2015“ أليكس هوف: خسرنا ما يقارب 
10 آالف شخص جراء حوادث الطرقات في دول الخليج العربي في عام 2014، وهو 

ما يمثل موت شخص كل 53 دقيقة.
مــن جهته، أشــار أخصائي الســالمة في قســم التخطيط في دائرة النقــل - أبوظبي 
د.عارف محمود: إلى رؤية أبوظبي الهادفة لخفض عدد الحوادث المرورية للحد من 
الخســائر الماديةَ الناجمة عنها والتي تقدر بنحو 3 مليارات درهم سنوياَ (800 مليون 
دوالر). ويقام على هامش الحدث مؤتمر الشرق األوسط السادس للسكك الحديدية الذي 
يعرض مشاريع شبكات طرق ومواصالت يجري تنفيذها بين دول الخليج بقيمة 200 

مليار دوالر وتنجز في 2016.

أليكس هوف

اإلمارات تؤكد دعمها للدول الفقيرة

أكدت دولة اإلمــارات التزامها بالعمل 
والتعــاون المشــترك مــع كافــة الجهات 
والمؤسسات الدولية واالقليمية للمساهمة 
في تطوير خطط عمل كفؤة ووضع حلول 
مبتكرة من شأنها دعم التنمية االقتصادية 

المستدامة للدول الفقيرة والنامية.
جاء ذلك خالل مشاركة اإلمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماع المجلس الوزاري 
لصنــدوق أوبــك للتنمية الدولية ”أوفيد“ الـ36 على مســتوى وزراء المالية في الدول 
األعضــاء في الصندوق، الذي عقد في العاصمة النمســاوية فيينا مؤخراً، بمشــاركة 
وزراء الماليــة وكبار المســؤولين من الدول األعضاء لالطالع على ســير األعمال، 
ومســتوى اإلنجاز، وتطوير الخطة االســتراتيجية للصندوق لعام 2016. وقال وكيل 
وزارة المالية اإلماراتية يونس حاجي الخوري الذي ترأس وفد بالده في االجتماع، إن 
اإلمارات تضطلع بدور رائد في توفير المساعدات والبرامج التنموية والفنية وتطوير 
المشــاريع االقتصادية التي تســاهم في تعزيز فعالية القطاع الخاص وتدفع من عجلة 
قطاعــي التجــارة والصناعة. ووفقاً لتقرير صــادر عن منظمة التعــاون االقتصادي 
والتنميــة في 2015، احتلت اإلمارات المرتبة األولى عالمياً للعام الثاني على التوالي 
كأكبر مانح للمساعدات اإلنمائية الرسمية في عام 2014 قياساً بدخلها القومي اإلجمالي.
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خفض تصنيف االتحاد األوروبي

خفضت وكالة التصنيف االئتماني ”ســتاندرد اند بورز“ اآلفاق االقتصادية لالتحاد 
األوروبي من مستقرة إلى سلبية بعد دعم التكتل لليونان وقرار بريطانيا إجراء استفتاء 

على البقاء في االتحاد، مما يعني احتمال خفض درجة تصنيف التكتل.
وقالت الوكالة إن استخدام االتحاد األوروبي باستمرار ألمواله لمساعدة دول أعضاء 
تنطوي على مجازفة (بما فيها اليونان أخيراً) من دون أن ترتكز على أسس، هو أحد 
األسباب التي دفعتها إلى اتخاذ هذا القرار. وألمحت الوكالة األميركية إلى أن اليونان لن 
تتمكن من احترام ديونها حيال االتحاد األوروبي. وأضافت أن االتحاد سيقدم قروضاً 

خاســرة للمــرة األولــى فــي إطــار ”خطة 
يونكــر“ لإلنعاش االقتصــادي، معربة عن 
قلقهــا أيضاً من احتمال خروج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي على أثر االستفتاء المزمع 

تنظيمه في 2016.

تعتزم هيئة قناة ”بنما“ خفض الحد األقصى لغاطس 
الســفن التي تمر عبر القناة، بسبب الجفاف الناجم عن 
ظاهرة ”النينو“ المناخيــة. وقالت الهيئة إنه ابتداًء من 
الثامن من ســبتمبر/أيلول 2015 سيكون أكبر غاطس 
مسموح به هو 11.89 متراً، بتراجع عن الحد االقصى 
الحالــي وهــو 12.04 متــراً، مضيفة أن هــذا التغيير 
ســيؤثر على نحو 20 % من الســفن التي تستخدم هذا 
الطريــق. وأشــارت الهيئة إلى أنه إذا اســتمر الجفاف 
فإنها قد تخفض بشكل أكبر الغاطس إلى 11.73 متراً.

وأكدت دراســة إيطالية أن مشــاكل قنــاة ”بنما“ ال 
تقتصــر على ”النينو“، إذ تشــير التوقعات إلى أن قناة 
الســويس الجديدة ستســتوعب نحــو 25 % من حركة 

المالحة التجارية التي كانت تعبر ”بنما“.

”النينو“ تضر بقناة باناما

”جنرال إلكتريك“ تورد توربينات لألناضول

وقعــت ”جنرال إلكتريك للنفط والغاز“ 
عقــداً جديــداً لتوريد معــدات ”توربينية“ 
متطــورة تدعــم المرحلــة األولــى مــن 
مشــروع خط أنابيب نقل الغــاز الطبيعي 
العابر لألناضول (TANAP) المشــترك 
بين شــركات النفط الوطنيــة األذربيجانية 
”ســوكار“، وخطوط أنابيب نقل البترول 

الحكوميــة التركية ”بوتاش“ و”بريتش بتروليوم“. ويســاهم هذا المشــروع بموجب 
االتفاقية التي وقعها الرئيس والرئيس التنفيذي لـ”جنرال إلكتريك“ في الشرق األوسط 
وشــمال أفريقيا وتركيا رامي قاســم، ومدير عام (TANAP) ســالتوك دوزيول، في 
نقل الغاز من أذربيجان إلى أســواق الطاقة األوروبية عبر تركيا، مما يتيح اســتمرار 
إمــدادات الغاز بال انقطاع، مع توفير مزايا مجزيــة من حيث األمان وتنويع مصادر 
الطاقة. وتنتج ”جنرال إلكتريك“ من خالل منشآتها في 4 مدن تركية، أكثر من نصف 

كمية الطاقة الكهربائية الناتجة عن الغاز الطبيعي في تركيا.

ذكرت هيئة اإلشــراف علــى البورصة في الواليات 
المتحدة (إس إي ســي)، أنه بات يتعين على الشــركات 
األميركية الكبرى بموجب قاعدة قانونية جديدة، الكشف 

عن الفرق في الرواتب بين المديرين والموظفين.
وســجلت رواتب رؤســاء الشــركات فــي الواليات 
المتحدة خالل العقود األخيرة ارتفاعاً كبيراً، حيث كانت 
أعلى بحوالــي 300 مرة من معــدل رواتب الموظفين 
العاديين ســنة 2013، مقابل 20 ضعفاً المســجلة ســنة 
1963، بحســب دراســة لمعهد ”ايكونوميك بوليســي 

انستيتوت“.
ومن المقرر أن تدخل هذه القاعدة المستقاة من قانون 
إدارة بورصــة ”وول ســتريت“ ســنة 2010، حيــز 
التنفيذ سنة 2017، وستشمل جزءا كبيراً من الشركات 

المدرجة في البورصة رغم تحفظات أوساط األعمال.

اتساع الهوة بين المدراء وموظفيهم

تسفير شاحنات بضائع عبر مرفأ طرابلس

أشــرف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في الشمال توفيق دبوسي، على 
تسفير الشاحنات المحملة بالبضائع عبر عبارات ضخمة تم تخصيصها لهذه الغاية عبر 
مرفأ طرابلس، منوهاً بالدور المحوري للقطاع الخاص في الحياة االقتصادية في لبنان 
في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البالد. وقال دبوسي: إن كلفة نقل الشاحنات عبر 
البحر سترتفع، والحكومة خصصت مبالغ مالية لدعم الفرق، لكن الكل يعلم أن وضعها 

صعب. لذلك أصر القطاع الخاص على إكمال الطريق.
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تكبد المنتجون الزراعيون األوروبيون خســائر تقدر 
بنحــو 5.5 مليار يــورو جراء الحظــر المفروض من 
قبل روســيا على اســتيراد عدد من المنتجــات الغذائية 
والزراعيــة من االتحــاد األوروبــي رداً على عقوبات 
االتحاد األوروبي ضد موسكو بسبب موقفها من األزمة 
األوكرانيــة. وقال رئيس النقابــة األوروبية للمزارعين 
والعاملين في التعاونيات الزراعية ألبرت يان مآت: إن 
الحظر التجاري الروســي، الذي يؤثر على التعاونيات 
الزراعيــة، أدى إلــى تراجــع الصــادرات الزراعيــة 

والغذائية لدينا إلى النصف تقريبا.
ورحب رئيس النقابة، التي يقع مقرها في بروكســل 
وتمثــل مصالح 28 مليون مــن المزارعين األوروبيين 
بقرار المفوضية األوروبية توســيع تدابير الدعم المالي 
للقطاع الزراعي األوروبي، ولكنه وصفها بغير الكافية 
لتغطية الخســائر التــي تكبدها قطاع اللحــوم والفواكه 

والخضروات ومنتجات األلبان جراء هذا الحظر.

اليونان خططت لمواجهة أزمتها بالتأميمروسيا تكّبد الزراعة األوروبية المليارات

كشــفت صحيفــة ”إيفيميريدا تون 
ســينتاكتون“ اليونانية أن أثينا كانت 
تنــوي تطبيق خطة طارئــة في حال 
اضطرت لقطيعة مع الجهات الدائنة 
تشــمل إجراءات تأميــم وتحقيق في 

الفساد يستهدف شركات ألمانية.
وقالــت الصحيفة نقالً عن مصادر 

حكومية: إن الخطة تشمل تأميم شركة أوباب التي تحتكر المراهنات ورسوم استخدام 
الطرق الســريعة وأكبر جســر في البــالد، وأن أثينا كانت تنــوي العمل على مكافحة 
الفســاد باستهداف عدة شــركات ألمانية نشطة في اليونان مثل ”سيمنز، ليدل، اليانتس 
وهوشــتيف“. وكان رئيس وزراء اليونان ألكســيس تســيبراس، صّرح أنه طلب من 
وزير المالية السابق يانيس فاروفاكيس وضع خطة دفاعية في حال اضطرت اليونان 

للخروج من منطقة اليورو تحت ضغط دائنيها األكثر تشدداً ومن بينهم ألمانيا.

اليونان تخصخص مرافق عامة

اتفقت اليونان مع دائنيها الدوليين على مذكرة تفاهم تسارع بموجبها إلى خصخصة 
موانئها ومطاراتها اإلقليمية والشركة المشغلة لشبكة الكهرباء. ويتوقع أن تصل حصيلة 
عمليــات الخصخصة إلى 6.4 مليار يورو (7 مليــار دوالر) خالل 2015 - 2017. 
وتعهدت أثينا بموجب االتفاق باتخاذ ”خطوات ال رجعة فيها“ بحلول تشــرين األول/
أكتوبر 2015 لخصخصة شــركة ”إيه.دي.إم.آي.إي“ المشغلة لشبكة الكهرباء، ما لم 
يتم تقديم خطة بديلة تثمر عن نتائج مماثلة. وفي نهاية 2014 جرى اختيار ”فرابورت“ 

األلمانية باعتبارها صاحبة العرض 
األفضل في صفقة إلدارة 14 مطاراً 
إقليمياً فــي اليونان، لكــن تم تجميد 
الصفقة منذ تولي حكومة أليكســيس 
تســيبراس اليســارية الســلطة فــي 

كانون الثاني/يناير الماضي. قالت شركة الكهرباء والماء القطرية إنها ستبدأ العمل 
في تشــييد أكبر محطة لتوليد الطاقــة وتحلية المياه في 
البالد، اعتباراً من أكتوبر/تشرين األول المقبل، وبقيمة 
10 مليــارات ريـــال (2.75 مليــار دوالر). وكشــفت 
الشــركة أن الطاقــة اإلنتاجية للمحطة التي تســمى ”أم 
الحول“ ســتبلغ  2520 ميغاوات من الكهرباء، و136 

مليون غالون من مياه الشرب في اليوم.

قطر: مشروع ضخم لتوليد الكهرباء

أنبوب عمالق للغاز في آسيا

أعلنت الحكومة الباكســتانية أن وضع حجر األســاس لمشروع بناء أنبوب عمالق 
للغاز بين تركمانســتان والهند مروراً بأفغانســتان وباكستان، ســيتم في كانون األول/
ديســمبر 2015. ويهدف المشــروع الذي يطلق عليه اسم ”تابي“، وتبلغ كلفته عشرة 
مليارات دوالر، لنقل الغاز التركماني إلى الهند مروراً بأفغانستان، ومروراً بمقاطعة 
بلوشستان الباكستانية. وكان مقرراً بناء األنبوب منذ أمد بعيد، لكنه لم يجد طريقه إلى 
التنفيذ بسبب االضطرابات السياسية التي تهز بعض مناطق آسيا الوسطى، إال أن إبرام 

إيران اتفاقا نووياً مع الدول الست الكبرى وضع ”تابي“ على سكة التنفيذ من جديد.
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أدى تبنــي مجموعــة فنــادق ومنتجعــات موفنبيــك 
ألنشــطة صديقة  للبيئــة إلى خفض مســتويات الطاقة 
والميــاه بمعــدالت قياســية، وذلك في كل منشــآتها في 
الشرق األوسط خالل عام 2014. ونتج عن ذلك خفض 
اســتهالك الطاقة والمياه بنسبتي 7.8 % و6.3 % على 
التوالي في عام 2014، مقارنة باألرقام المسجلة في عام 

.2013
فنادق  وتمكنــت 
األوســط  الشــرق 
التابعــة للمجموعة 
من توفير 270 ألف 
ســاعة مــن الطاقة 
علــى مــدار العام، 
المياه  توفيــر  ومن 
بما يكفي لتعبئة 46 
مســبح مــن الحجم 

األوليمبي.

أكـــــد وزيـــــــر 
الخارجيـة األميركي 
جـــون كيـــري، أن 
الدوالر قد ال يصبــح 
عملــة االحتياطــــي 
انسحبت  إذا  العالمي 
الواليـــات المتحـــدة 
من االتفــاق النووي 
الذي أبرم بين إيران 
والقــــوى العالميـــة 
الســت فــي فيينا في 

تموز/يوليــو الماضي، معتبراً أن االنســحاب األحادي 
مــن االتفاق ســينال من قناعــة الناس بالــدور القيادي 

للواليات المتحدة ومصداقيتها.
تأتي تعليقات كيري في إطار معركة مستعرة لكسب 
تأييــد الكونغرس لالتفــاق النووي مع إيــران أو منعه 
على أقــل تقدير من وأده. وأمــام الكونغرس حتى 17 

سبتمبر/ أيلول 2015 لقبول أو رفض االتفاق.

فشل ”النووي اإليراني“ يضر بالدوالر

جون كيري

قرار برنامج المساعدات الثالث لليونان

أقرت مجموعة اليورو برنامج المساعدات الثالث 
لليونــان خــالل جلســة طارئة لــوزراء ماليــة دول 
المجموعة عقدت في بروكسل منتصف آب/أغسطس 

.2015
وقــال رئيس مجموعــة اليورو يروين ديســيلبوم، 
إن حجــم برنامــج المســاعدات الذي تم إقــراره بلغ 
86 مليــار يــورو (95 مليــار دوالر)، يتضمن مبلغ 
قدره 25 مليار يــورو (27.7 مليار دوالر أميركي) 
مخصــص إلعــادة رســملة المصــارف، مضيفاً أن 

صندوق النقد الدولي ســينظر في مشــاركته ببرنامج المساعدات الثالث في الخريف 
المقبــل. وتحصل اليونان بعــد إقرار البرنامج من قبل المقرضين، على مســاعدات 
عاجلة قدرها 3.2 مليار يورو (3.5 مليار دوالر) لدفع مستحقات سنداتها التي سبق 
أن اشــتراها المركزي األوروبي. أما الحزمة األولى من القرض فقد تبلغ 25 مليار 

يورو.

يروين ديسيلبوم

”جنرال إلكتريك“ تعول على تخزين الطاقة

قال مدير أنشطة تخزين الطاقة في 
”جنــرال إلكتريك“ جيــف ويات، إن 
الشركة تريد أن تصبح العبا ”كبيرا“ 
فــي ســوق أنظمــة تخزيــن الطاقــة 
المســتخدمة إلدارة إمدادات الكهرباء 
وهــو القطاع الذي تتوقع الشــركة أن 

يتضاعف بمعدل أربعة أضعاف حجمه، ليبلغ ستة مليارات دوالر بحلول 2020.
ويتنامى الطلب على أنظمة البطاريات المســتخدمة في األغراض الصناعية بسبب 
االعتماد المتزايد على مصادر طاقة متقطعة مثل الرياح والطاقة الشمســية، والحاجة 

إلى سرعة زيادة قدرة الشبكات عندما يشهد الطلب على الكهرباء طفرات.

”موفنبيك“ تحقق أرقامًا قياسية

”جراندويلد“ توقع 4 عقود جديدة

أعلنت شــركة ”جراندويلد“ عن توقيعها أربعة عقود جديدة لتصميم وبناء وتســليم 
أربعة زوارق دعم سريع، بطول 42 متراً لصالح شركة ”جلوبال مارين“. ويستوعب 
الزورق 69 شــخصاً، إضافة إلى مســاحة تحميل تبلغ 104 أمتار مربعة قادرة على 

تحميل 85 طناً من الشــحنات المحمولة علــى ظهر الزورق. 
وتصل ســرعته إلى ما يزيد علــى 25 عقدة. وإضافة إلى ذلك 
ســيتم تزويــد المركب بأحــدث المعدات المالحيــة وفقاً لطلب 
العميــل. حضر توقيع العقــود مدير عــام ”جراندويلد“ جمال 
العبكي، والمدير العام لشركة ”جلوبال مارين“ شهرام ناظمي.
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أعلنت وزارة النقل الســعودية أن افتتاح طريق الربع 
الخالي الرابط بين المملكة وسلطنة عمان سيتم بعد أشهر 
قليلة، بحســب وكيل وزارة النقل لشؤون الطرق هذلول 
الهذلول، الذي كشــف أن تكلفة إنشاء هذه الطريق بلغت 

945.6 مليون لایر (نحو 252 مليون دوالر).
وقال الهذلول: نظراً لكــون الطريق يمر في معظمه 
بكثبــان رملية هائلة، فقد اشــتملت األعمــال على رفع 
وإزاحة وتســوية تلك الكثبان بكميات كبيرة، باإلضافة 

إلى األعمال اإلنشائية وفق المواصفات المعتمدة.
ويبلغ طــول الطريق في جزئه المقــام على أراضي 
المملكة، أكبر دولة خليجية من حيث المساحة والسكان، 
نحو 566 كلم. وينطلق من منفذ البطحاء حتى حقل شيبة 
ثــم إلى أم الزمول على الحدود الســعودية العمانية عبر 

منطقة الربع الخالي الصحراوية.
ويعتبــر هذا الطريــق الوحيد الذي يربط الســعودية 
بســلطنة عمــان، ثانــي أكبــر دول الخليــج مــن حيث 
المســاحة، مباشرة من دون المرور بدولة اإلمارات من 

خالل مروره بالربع الخالي.

السعودية تتوقع 1.5 مليون حاج

افتتاح طريق الربع الخالي خالل أشهر

توقعت وزارة الحج في المملكة العربية السعودية، أن يصل إجمالي عدد الحجاج 
هذا العام إلى 1.5 مليون حاجاً، منهم 1.3 مليون حاج من خارج المملكة ونحو 185 

ألفاً من داخلها.
جاء ذلك في اجتماع لجنة الحج المركزية التي ترأســها أمير منطقة مكة المكرمة 
خالد الفيصل آل ســعود في ديوان اإلمارة، حيث تم تسليط الضوء على أبرز مالمح 

الخطة التشغيلية لوزارة الحج في موسم الحج لعام 2015.
وشــملت الخطة أعداد الحجاج والنطاق الزماني والمكاني، ومنح تأشــيرات الحج 
من خالل النظام الموحد لحجاج الخارج، باإلضافة إلى ضبط وتقنين أســعار وحزم 

خدمات حجاج الداخل وأساليب النقل.
وأوضحت لجنة الحج المركزية الســعودية، أنه ستتم عملية نقل أكثر من 375 ألف 

حــاج بقطار المشــاعر هذا 
العام. يُشــار إلى أن حجاج 
العام الماضي بلغوا مليونين 
و85 ألف حاج، منهم مليون 
و389 ألف حاج من خارج 
المملكة والبقية من داخلها، 
وأغلبهم مــن المقيمين غير 

السعوديين.

توقع الخبير في اقتصاديات المياه الصحية في السوق 
الســعودية راشــد بن زومــه، ارتفاع اســتهالك المياه 
المعبأة في المملكة في مواســم الحج والعمرة بنســــبة 
10 %، ونمو االســتهالك المحلي في حدود 4 % إلى 
5 % ســنوياً، مقدراً حجم االســتثمارات السعودية في 
هذا القطــاع بنحو 8 مليارات لایر (2.1 مليار دوالر) 

ألكثر من 450 مصنعاً وطنياً في السوق.
وقال بن زومه، وهو أحد كبار المستثمرين في قطاع 
الميــاه المعبأة، إن وفرة المعروض مــن المياه المعبأة 
تشــعل المنافســة التي تصب في صالح المســتهلك في 
نهاية األمر، ألن المصانع ســوف تعمل على تخفيض 
أســعارها لكسب أكبر عدد من المســتهلكين، الفتاً إلى 

الزيادة الكبيرة في 
اإلنتاجية  الطاقــة 
والتــي تتجــــاوز 
6.5 مليارات ليتر 

سنوياً.

الحج والعمرة يزيدان استهالك المياه

تسوية بين )الخليج للمالحة( و)نوردك أمريكان(

أبرمت شــركة الخليج للمالحة القابضة ومقّرها 
دبــي اتفاقية تســوية مع شــركة نــوردك أمريكان 
تانكرز المحدودة ومقرها جزر برمودا، باعتبارها 
إحــدى الدائنيــن الرئيســيين، وفــي أعقاب نشــر 
التقرير المالي األخيــر لـ”الخليج للمالحة“، الذي 
كشــف عــن ارتفاع صافــي أرباحها بنســبة 172 
% ليصــل إلــى 10 ماليين درهــم (2.74 مليون 
دوالر أميركــي) خــالل النصــف األول من العام 
الجاري، مع وصول إجمالي رأس المال إلى أكثر 
من 551.7 مليون درهم (نحو 150 مليون دوالر 

أميركي). وستقوم ”الخليج للمالحة“ بموجب أحكام االتفاقية بإصدار سندات إلزامية 
التحويــل (MCBs) بقيمة اســمية تبلغ 37.34 مليون درهم كتســوية كاملة ونهائية 

لمطالبات ”نوردك أمريكان“.
وأثنى مؤّسس ورئيس مجلس إدارة ”الخليج للمالحة“ هزاع بكر القحطاني، على 
الدعم الكبير الذي تحظى به الشــركة من قبل المســاهمين والمســتثمرين والسلطات 
التنظيميــة الحكوميــة لتســوية الديــون العالقة، والذي يشــكل دافعاً قويــاً في إنجاح 

المفاوضات مع ”نوردك أمريكان“، وغيرها من الجهات الدائنة.

هزاع بكر القحطاني
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بالرئيس األس��بق حس��ني مب��ارك. وفي عام 
2007 ش��كلت حرك��ة المالح��ة عب��ر قن��اة 
السويس 7.5 % من حركة المالحة التجارية 

العالمية بحسب مجلس المالحة العالمي.
وته��دف مصر من تش��غيل المجرى الجديد 
البالغ طوله 72 كيلومتراً إلى مضاعفة القدرة 
االس��تيعابية لحركة المالحة في القناة. وتتوقع 
هيئ��ة قناة الس��ويس أن يكون بوس��ع نحو 97 
س��فينة عبور القناة يومياً بحل��ول عام 2023 

مقابل 49 سفينة حالياً.
كما ستس��مح القناة الجديدة بس��ير السفن في 
االتجاهين، ما س��يقلص الفت��رة الزمنية لعبور 
الس��فن من 18 إلى 11 ساعة. وسيؤدي افتتاح 
القناة الجديدة إلى زيادة إيرادات القناة السنوية 
من 5,3 ملي��ارات دوالر متوقعة للعام 2015 

إلى 13.2 مليار دوالر عام 2023.
ويعتبر مشروع قناة السويس الجديدة جزءاً 
من خطة اقتصادية لتطوير منطقة قناة السويس 
لتجعل منها مركزاً لوجستياً وصناعياً وتجارياً 
م��ن خالل بن��اء موان��ئ عديدة تق��دم خدمات 
لألس��اطيل التجارية الت��ي تعبر القن��اة. ومن 
المتوقع أن يوفر هذا المشروع أكثر من مليون 

وظيفة خالل السنوات ال�15 المقبلة.
قناة السويس الجديدة

يندرج مشروع قناة السويس الجديدة ضمن 
رؤية ش��املة لتطوير منطقة صناعية متطورة 
على طول خط القناة، تعرف بمش��روع )تنمية 

قناة الس��ويس(. هذا المشروع الجديد سيساهم 
بخل��ق فرصاً كبيرة لتطوي��ر مناطق صناعية 
تخدم قطاع��ات مختلفة مث��ل التصنيع والنقل 
وإص��الح الس��فن. وس��يتيح المح��ور الجديد 
الوصول لما يزيد عن 1.6 مليار مستهلك حول 
العالم نظراً لما تتمتع به القناة من موقع متميّز 
في التجارة العالمية، ستستفيد مصر من التنمية 
المستدامة القتصادها بصورة كبيرة عن طريق 

خلق فرص عمل جديدة لسنوات قادمة.
القناة الجديدة

يُساهم بناء القناة الجديدة بموازاة القناة الحالية 
ف��ي مضاعفة حجم هذا المم��ر المائي الضخم 
مما يتيح تقليص فترة انتظار وعبور الس��فن. 
كما تس��مح القناة اإلضافي��ة بمضاعفة حركة 

المرور اليومية للسفن بحلول عام 2023.
ومن المتوقع للمشروع أن يسهم في ازدهار 
االقتصاد المصري عبر مضاعفة حجم الدخل 
التجاري للدولة، كما ستغدو منطقة قناة السويس 
تدريجي��اً جزءاً ال يتجزأ من مش��هد اقتصادي 
متطور يدعم مختل��ف القطاعات القائمة على 
الكفاءات، وتوفير مليون فرصة عمل إضافية 

ألبناء الشعب المصري.
وقد تع��اون أكثر من 43 أل��ف عامل لحفر 
وبن��اء قناة الس��ويس الجدي��دة، م��ا أثمر عن 
تطوي��ر واحد م��ن أضخم المش��اريع الوطنية 
للقرن الحادي والعشرين. ووصل حجم أعمال 
الحفر على الناش��ف في مشروع قناة السويس 

عبد الفتاح السيسي متحدثاً خالل حفل االفتتاح

في محاولة إلنعاش اقتصادها بعد 150 عاماً على افتتاح قناتها

مصر تدشن ”السويس الجديدة“ لترفع إيراداتها إلى 13 مليار دوالر
افتتحـــت مصر مشـــروع قناة الســـويس 
الجديدة يوم 6 آب/أغسطس 2015 بعد حوالي 
150 عاماً على افتتاح قناتها القديمة، مؤكدة 
أن مشروعها هذا يمثل انطالقة لمشروعات 
أخرى من بينها مشـــروع تنمية منطقة قناة 

السويس وتوسعة ميناء شرق بورسعيد.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، 
إن افتتـــاح القناة هو انطالقة لمشـــروعات 
جديدة، ولعل أكثرها اقتصاداً بهذا اإلنجاز، هو 
مشروع التنمية في منطقة قناة السويس حيث 

تم اعتماد المخطط العام للمشروع.
وأضاف أن الحكومة ستشـــرع على الفور 
فـــي تنفيذه بتنميـــة وتطوير منطقة شـــرق 
بورســـعيد، والتي ستشـــهد توســـعة ميناء 
شرق بورسعيد وتطويره واالهتمام بالظهير 
البنية  للمينـــاء وكذلك تطويـــر  الصناعـــي 
األساســـية للمنطقة وربطها مع المشروعات 
األخـــرى الجـــاري تنفيذها، مشـــيراً إلى أنه 
ســـيلي ذلك البدء مباشـــرة في تنمية مناطق 

اإلسماعيلية والقنطرة والعين السخنة.
ودش��ن الرئي��س المصري “قناة الس��ويس 
الجدي��دة” الت��ي تعقد اآلم��ال عليه��ا إلنعاش 
االقتصاد المص��ري المتدهور، بعرض جوي 
وبحري تقدمه على متن يخت “المحروس��ة” 
الملكي الذي شارك في افتتاح القناة قبل حوالي 
150 عام��اً، وذلك بحضور عدد من رؤس��اء 
ومل��وك دول عربية وأجنبي��ة، باإلضافة إلى 
ممثلين عن ش��ركات اس��تثمارية عمالقة. كما 
عبرت أول سفينة تجارية قناة السويس الجديدة 
بع��د قليل م��ن توقيع الرئي��س المصري على 
وثيقة التشغيل الفعلي للقناة، وكانت سفينة تابعة 

لشركة “سي.إم.إيه - سي.جي.إم”.
وترب��ط قناة الس��ويس، الت��ي افتتحت عام 
1869، بي��ن البحري��ن األحمر والمتوس��ط، 
وه��ي من ط��رق المالحة الرئيس��ية للتجارة 
العالمية وال س��يما لنقل النفط، ومصدراً مهماً 
للعمالت األجنبية بالنسبة للسلطات المصرية 
الس��اعية إل��ى تحريك عجل��ة االقتصاد الذي 
تده��ور منذ ث��ورة ع��ام 2011 التي أطاحت 
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البحرية لمالك السفن، ويرفع من درجة تثمين 
قناة السويس واإلس��هام في زيادة الطلب على 

استخدام القناة كممر مالحي رئيسي عالمي.
قناة السويس الجديدة ... باألرقام

- يبلغ طول قناة السويس األصلية 190 كلم، 
ويبلغ ط��ول القناة الجدي��دة 72 كلم، منها 35 
كلم حفر جاف، و37 كلم توسعة وتعميق للقناة 

األصلية.
- تولت اإلدارة الهندس��ية بالقوات المسلحة 
العم��ل واإلش��راف على تنفيذ المش��روع إلى 

جانب هيئة قناة السويس.
- ش��اركت في عمليات الحف��ر المائي نحو 
45 “كراكة” تمثل 75 % من كراكات العالم، 
بينها أكبر ثالث “كراكات” على مستوى العالم 
وقام بأعمال “التكريك” تحالفين يضم شركات 

الجدي��دة إلى 250 مليون مت��ر مكعب، بتكلفة 
550 ملي��ون دوالر. كم��ا بل��غ إجمال��ي عدد 
المقاولين 80 ش��ركة، إضافة إلى 6 ش��ركات 
تكريك، ومجموع��ة الجرافات التابعة ل�“هيئة 
قناة الس��ويس”، وتوظيف طاق��ة إجمالية تبلغ 
4300 مع��دة هندس��ية. وبل��غ إجمالي كميات 
أعم��ال التكريك 242 ملي��ون متر مكعب من 

الرمال بتكلفة 2.1 مليار دوالر.
وتضمن��ت المرحل��ة األول��ى م��ن إنج��از 
المش��روع تعميق وتوس��يع 37 كيلومتراً من 
المجاري الجانبية الغربية بعمق 24 متراً. فيما 
تم حف��ر المجرى المالح��ي الجديد بطول 35 
كيلومتراً وعمق 24 متراً وعرض 317 متراً.
وجاء تمويل المش��روع كثمرة تكافل الشعب 
المصري، حيث منحت “هيئة قناة الس��ويس” 
حقوق ملكية وتش��غيل المش��روع، وكذلك حق 
تلقي التموي��ل من المواطني��ن المصريين عن 
طريق البنوك المحلية. واستطاعت الهيئة خالل 
6 أيام الحصول على 8.5 مليار دوالر. كما أتيح 
للمستثمرين فرصة استثمار مبالغ مالية محددة 

تتراوح بين 10 جنيهات مصرية وما فوق.
مزايا القناة الجديدة

تحقق القن��اة الجديدة العبور المباش��ر دون 
توقف لعدد 45 س��فينة ف��ي كال االتجاهين مع 
إمكانية عبور السفن حتى غاطس 66 قدماً في 
جميع أجزاء القناة. كما تس��اهم في زيادة عائد 
قناة السويس بنسبة 259 % عام 2023 ليكون 
13.226 ملي��ار دوالر مقارنة بالعائد الحالي 
5.3 ملي��ار دوالر، مما ي��ؤدي إلى االنعكاس 
اإليجابي المباشر على الدخل القومي المصري 

من العملة الصعبة.
ويس��اهم المش��روع الجديد بتعظم القدرات 
التنافس��ية للقناة وتميزها على القنوات المماثلة 
ورف��ع من درجة التصني��ف العالمي للمجرى 
المالحي نتيجة زيادة معدالت األمان المالحي 

أثناء مرور السفن.
وتحق��ق القن��اة الجدي��دة أكب��ر نس��بة م��ن 
االزدواجية في قناة الس��ويس وزيادتها بنس��بة 
50 % م��ن ط��ول المجرى المالح��ي وتقليل 
زم��ن العبور ليكون 11 س��اعة ب��داًل من 18 
ساعة لقافلة الش��مال. كما تقلل زمن االنتظار 
للس��فن ليكون 3 س��اعات بدالً م��ن 8 إلى 11 
س��اعة، مما ينعكس على تقلي��ل تكلفة الرحلة 

أمريكية وإماراتية وهولندية وبلجيكية. وصلت 
أعلى المعدالت في “التكريك” إلى 41 مليون 
متر مكعب في الشهر، لتدخل موسوعة جينيس 

العالمية.
- الحف��ر الج��اف، تم من خالل��ه رفع 250 
ملي��ون م3 م��ن الرمال الجافة بواس��طة الهيئة 
الهندس��ية للقوات المس��لحة من خ��الل إنجاز 
يصعب تك��راره مرة أخرى، حيث ش��اركت 
والحف��ارات  “الل��وادر”  م��ن  مع��دة   4300
والقالب��ات وس��يارات “الل��وري” ف��ي نق��ل 
الرمال. كما ش��اركت في المشروع 84 شركة 

مدنية وكتيبتا طرق وكتيبتا إزالة ألغام.
- تم عمل 23 “س��يفون” أسفل قناة السويس 
الجديدة لنقل المرافق، وذلك بالتنسيق مع الهيئة 
الهندسية للقوات المس��لحة. كما تم عمل ثالثة 
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للمصريين من خالل إنتاج أفضل األسماك من 
“الدنيس” و“القاروص”.

مشروع تنمية محور قناة السويس
- يس��تهدف هذا المش��روع، والذي تعد قناة 
السويس الجديدة جزءا منه، تحويل محور قناة 
الس��ويس من مجرد معبر تج��اري إلى مركز 
صناعي ولوجستي عالمي إلمداد وتموين النقل 

والتجارة.
- يج��ري العمل حالياً على تطوير 6 موانئ 
ضمن مش��روع تنمية محور القن��اة، من بينها 
تطوير ميناء العريش، ليكون بطول 500 متر 
أرصف��ة، ليس��توعب نحو 80 ألف طن س��فن 
وربطه بمصانع االس��منت، ما يسهم في جعل 
س��يناء منطق��ة حضارية ويوف��ر فرص عمل 
حقيقي��ة البناء س��يناء. وكذل��ك تطوير مينائي 
العين السخنة والطور اللذين يسهمان في ربط 
شمال سيناء بجنوبها واالدبية وشرق التفريعة 
وبورسعيد. وسيس��هم تطوير هذه الموانئ في 
استيعاب البضائع والتطور االقتصادي الكبير، 
خاصة في منطقة شرق آسيا واستقبال الناقالت 

العمالقة.
منطقتي��ن  إنش��اء  المش��روع  يتضم��ن   -
صناعيتين، ومش��روع مزارع األسماك بقناة 
السويس يهدف إلى رفع مستوى األمن الغذائي 

في مصر.
- يهدف المشروع إلى تحقيق تنمية مستدامة 
اقتصادي��اً مصحوبة بخلق مجتمعات عمرانية 
جديدة في ش��رق بورس��عيد والس��خنة وخليج 
الس��ويس، وباكتمال مش��روع قناة الس��ويس 

مراس��ي للمعديات، وبناء معديات جديدة لنقل 
المواطنين بين ضفتي القناة.

- أنج��زت أعم��ال “التكري��ك” رفع 258 
مليون م3 من الرمال المش��بعة بالمياه في أكبر 
عملية تكريك في التاريخ تتم خالل عام واحد.

- عمل��ت 121 فرقة في أعمال التكس��يات 
بقناة السويس الجديدة.

- التجهي��ز المالح��ي للقن��اة الجدي��دة م��ن 
نش��ر العالم��ات المالحي��ة وإنش��اء محط��ة 
لإلرش��اد وإعداد الخرائط المالحية والخرائط 
اإللكتروني��ة وتدريب المرش��دين على نموذج 
العبور بالقناة الجديدة وطبع الخرائط الخاصة 
بالقناة ونشرها على جميع التوكيالت المالحية 
العالمية للحفاظ على سالمة الوحدات البحرية 

والعاملين عليها.
- القن��اة الجدي��دة تض��م 110 م��ن أح��دث 
“شمندورات” العالم التي تقوم بإرسال إشارات 
لقادة السفن عن حركة المد والجزر والتيارات 

البحرية.
- ت��م بن��اء 8 معديات جدي��دة بحمولة 320 
طناً، وتم االنتهاء م��ن بناء اثنتين منها، وذلك 
به��دف تحدي��ث أس��طول المعديات ف��ي هيئة 
قناة الس��ويس وتحس��ين الخدمة للعابرين بين 
ضفتي القن��اة وزيادة عوامل األمان في حركة 

المعديات.
- ت��م االنته��اء م��ن حف��ر 300 حوض في 
مش��روع االس��تزراع الس��مكي. وت��م تجهيز 
460 حوضاً من بين 3828 حوضاً مستهدف 
حفره��ا، وذلك لرفع مس��توى األم��ن الغذائي 

الجديدة تتضاعف المس��احة المأهولة بالسكان 
في مصر إلى 12 % بدالً من 6 %.

- يساهم المشروع في تعزيز تواصل سيناء 
مع المناطق المصرية األخرى، ويسهل حركة 
العبور بين ش��به جزي��رة س��يناء وبقية أنحاء 
مصر عبر األنفاق المزمع حفرها أسفل القناة، 

ومن ثم تعزيز األمن القومي المصري.
- كما يتضمن المشروع إنشاء بنية تحتية من 
شق طرق وجسور وصرف صحي ومحطات 
مي��اه ورص��ف ط��رق واتص��االت وكهرباء 
وشقق ومدارس ومراكز صحية ومشروعات 

وخدمات وتشمل 3 مراكز رئيسية:
- تنمية بورسعيد مع منطقة شرق بورسعيد.
- تنمية اإلس��ماعيلية وضاحي��ة األمل، مع 

وادي التكنولوجيا واإلسماعيلية الجديدة.
- تنمية ش��مال غ��رب خليج الس��ويس، مع 

ميناء ومطار السخنة.
كما يشمل كذلك:

 - الس��ويس   / القاه��رة  ط��رق  تطوي��ر   -
اإلسماعيلية � بورسعيد إلى طرق حرة، للعمل 
على س��هولة النقل والتحرك بين أجزاء اإلقليم 

والربط بالعاصمة.
- إنش��اء نف��ق اإلس��ماعيلية الم��ار بمحور 
الس��ويس للرب��ط بي��ن ضفت��ي القناة “ش��رق 
وغرب” والذي س��يكون األكبر من نوعه في 

منطقة الشرق األوسط ويتسع ألربع حارات.
- إنش��اء نفق جنوب بورس��عيد أس��فل قناة 
الشرقي والغربي إلقليم قناة السويس.السويس لسهولة الربط واالتصال بين القطاعين 
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بالقن��اة م��ن 22 % إل��ى 30 %، وق��د تصل 
إلى 35 %، مشيراً إلى أن المجرى المالحي 
الجديد س��يعمل على تقليل فترة انتظار السفن 
في القناة من 25 ساعة إلى 4 ساعات، متوقعاً 
تحقي��ق “طفرة كبيرة في اإلي��رادات اليومية 
للقن��اة”، وذلك بارتف��اع عدد الس��فن العابرة 
للقناة من 49 س��فينة يومياً في عام 2014 إلى 

97 سفينة في عام 2023.
واعتب��ر ج��ودة أن قن��اة الس��ويس الجديدة 
مشروعاً اقتصادياً كبيراً، من شأنه أن يساعد 
كثي��راً في رب��ط المجرى المالح��ي بالوادي 
والدلت��ا، داعي��اً الدول��ة المصري��ة إل��ى عدم 
االكتفاء فقط بالقناة الجديدة، فهناك المش��روع 
األه��م المتمثل في تنمية محور قناة الس��ويس 
الذي س��يحقق تنمية حقيقية في 6 محافظات، 
وه��ي بورس��عيد واالس��ماعيلية والس��ويس 
وجن��وب س��يناء وش��مالها ووس��طها، حيث 
ينتظر أن تستوعب تلك المحافظات ما يقرب 
من 10 ماليين مواطن مهاجر، من محافظات 
ال��وادي والدلتا إلى المحافظات الس��ت خالل 

السنوات الخمس المقبلة.
وحذر جودة من توق��ف طموح الدولة عند 
حفر قناه السويس الجديدة لزيادة أعداد السفن 
التي تمر في القناة، ألن انعكاسات ذلك ستكون 
كارثية، مرجحاً أن هذا األمر بعيد عن تفكير 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيس��ي، الذي 

أعلن أكثر من مرة حرصه على تحقيق تنمية 
حقيقة وتجارة حرة وغيرها من المشروعات، 
مث��ل صناع��ة الس��فن والحاوي��ات ومزارع 
األس��ماك وصناعة التعدين خاصة في وس��ط 

سيناء.
مجرد أمنيات!

ف��ي المقاب��ل، ش��كك البع��ض ف��ي جدوى 
المش��روع، معتبراً أنه ال طائل منه للبالد ولو 
في المس��تقبل القريب على األقل. وقال أستاذ 
االقتصاد في الجامع��ة األميركية في القاهرة 
أحمد الكمالي، إن التوقعات “مجرد أمنيات”، 
مضيف��اً ف��ي تصريح لوكالة رويت��رز: لم تتم 
دراس��ة ج��دوى - أو لم نعرف بذل��ك - لتقييم 

جدوى المشروع.
من جهته، قال وليام جاكس��ون من مؤسسة 
“كابيتال إيكونوميكس”، من المفترض ان تزيد 
حركة التجارة العالمية بنسبة 9 % سنوياً حتى 
العام 2023، كي يحقق المش��روع اإليرادات 
المستهدفة. في حين ال تزيد التقديرات لمتوسط 
نمو ه��ذه التجارة في الس��نوات األربع المقبلة 

على 3 %.
ومن��ذ عام 2011 لم تحق��ق القناة زيادة في 
اإلي��رادات ت��وازي النمو في حرك��ة التجارة 
العالمي��ة. ويضي��ف جاكس��ون: بينم��ا ارتفع 
حجم التجارة العالمية بمتوسط 2.9 % خالل 
األع��وام 2011 - 2014، ارتفع��ت إيرادات 

بانتظار تدفق االستثمارات واختبار قدرة القطاع العام على دفع النمو

هل تنقذ قناة السويس االقتصاد المصري؟
تمّكنت مصر من إنجاز مشـــروع توسعة 
قناة الســـويس في سنة واحدة، وقبل الوقت 
المحدد له بعامين، وهو زمن قياسي بالنظر 
إلى ضخامته. األمر الـــذي اعتبره محللون 
رسالة قوية من القيادة المصرية إلى العالم، 
مفادهـــا أن مصر مصممة علـــى دفع عجلة 
النمو، وهدفها المحوري جذب االستثمارات 
األجنبية إلطـــالق برامج تنموية تخلق آالف 
الوظائف وتقلّص معدل البطالة في أكبر بلد 

عربي من حيث عدد السكان.
لك��ن على الرغم م��ن األج��واء االحتفالية 
الت��ي س��ادت الش��ارع المصري بع��د افتتاح 
القن��اة الجديدة، وما رافقها من صدى إعالمي 
عالم��ي ودعاية رس��مية وصفت المش��روع 
ب�“هدي��ة مصر إلى العال��م” ... برزت العديد 
م��ن اآلراء والتحلي��الت الت��ي تضاربت بين 
مؤيد للمش��روع ومتفائل بجدواه االقتصادية، 
وبين مشكك بأهميته ومتشائم من النتائج التي 
س��تحققها التوس��عة الجديدة، في ظ��ل تباطؤ 
حرك��ة التجارة العالمية ونظ��راً لعدم ازدحام 

الحركة في القناة.
تفاؤل رسمي

وفيما تأمل الس��لطات المصري��ة أن يرفع 
المشروع الجديد إيرادات القناة بشكل عام إلى 
13.5 ملي��ار دوالر بحل��ول العام 2023 من 
نح��و 5.5 مليارات دوالر ف��ي 2015، توقع 
مدي��ر مرك��ز الدراس��ات االقتصادية صالح 
ج��ودة، أن تحقق مصر طف��رة اقتصادية بعد 
تنفيذ مح��ور تنمية القناة، الذي يضم نحو 42 
مش��روعاً تجارياً وصناعياً وموانئ، مش��يراً 
إلى أن توسعة القناة سيزيد إيراداتها إلى 6.5 

مليارات دوالر أميركي العام المقبل.
ورأى جودة أن المواطن المصري سيشعر 
بتعاف��ي اقتصاد ب��الده بعد تنفيذ مش��روعات 
مح��ور تنمية قناة الس��ويس الجدي��دة، متوقعاً 
أن تبلغ إيراداتها نحو 100 مليار جنيه سنوياً 

)12.7 مليار دوالر(.
وأض��اف ج��ودة أن قناة الس��ويس الجديدة 
س��وف تس��اعد على زيادة حرك��ة الحاويات 
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س��يتباطأ إل��ى 3.4 % بي��ن العامي��ن 2007 
و2016، ف��ي حي��ن كانت النس��بة 7 % في 

السنوات العشر السابقة 1996 - 2005.
أم��ا كولين كردالن��د من ش��ركة “كالرك 
صن” المتخصصة في تقديم خدمات الش��حن 
المتكامل��ة، ف��رأى أن األه��داف الكبيرة التي 
أعلنته��ا الحكوم��ة المصرية “ال تس��تند إلى 
معطي��ات تدعمه��ا على األرض”، إذ تش��ير 
بيانات وكالة “بلوم بيرغ” إلى أن عدد السفن 
التي تعبر قناة السويس يظل أقل بنسبة 20 % 
مقارن��ة بالع��ام 2008 ويزيد بنحو 2 % فقط 

القناة بنسبة 2 % فقط في الفترة نفسها.
من جانبه، قال مايكل فرودل من مؤسس��ة 
“سي ليفل غلوبال ريسكس” لالستشارات، إن 
القناة ربما تواجه خطراً آخر يتمثل في توسعة 
قن��اة “بانما” الت��ي يتوقع أن تكتم��ل في عام 
2016، وأن تؤدي الجت��ذاب حركة المرور 

من الطريق بين آسيا وأميركا الشمالية.
أم��ا ش��ركة “ميرس��ك الي��ن” للخط��وط 
المالحي��ة، وهي أكبر عمالء قناة الس��ويس، 
فصرح��ت بأنه عل��ى الرغم م��ن الوفر الذي 
س��تحققه التوس��عة الجديدة للقناة ف��ي تكاليف 
الوق�ود للس��فن األكبر حجم�اً، ف�إن الش��ركة 
ل��ن تزيد عدد س��فنها العابرة للقن��اة في العام 

الحالي.
وف��ي اإلط��ار عين��ه، اعتب��ر اقتصاديون 
وفاعل��ون في قط��اع الش��حن البح��ري، إن 
توقع��ات الحكوم��ة المصري��ة بش��أن زيادة 
إي��رادات القن��اة بعد التوس��عة الجدي��دة تظل 
مفرط��ة ف��ي التفاؤل، إذ أن أغل��ب المنتجات 
التي تمر عبر القناة هي المواد النفطية والغاز 
الطبيعي المسال، وهي تجارة تشهد منذ أشهر 

طويلة تراجعاً نتيجة ضعف الطلب العالمي.
وف��ي الوق��ت ال��ذي تق��ول فيه الس��لطات 
المصرية إن التوس��عة س��تمكن من مضاعفة 
أعداد الس��فن العابرة، ف��إن واقع نمو التجارة 
العالمية ال يؤش��ر على أنها س��تزيد بالضعف 
أيض��اً نتيج��ة ارتباطه��ا بش��كل وثي��ق م��ع 
االقتص��ادات األوروبي��ة الت��ي تم��ر بفت��رة 

ضعف.
الطاقة االستيعابية

م��ن جهت��ه، اعتب��ر مدي��ر ف��رع ش��ركة 
“كوس��كو” الصينية في مصر شو تشي بين، 
وه��ي ثالث أكبر ش��ركة للش��حن بالحاويات 
عالمي��اً، أن األم��ر ال يتعل��ق برف��ع الطاق��ة 
االستيعابية للقناة، وإنما يرتبط بتطور التجارة 
بين الشرق والغرب، ونمو االقتصاد العالمي 

وال سيما في أوروبا.
وكان متحدث باسم هيئة قناة السويس، قال 
إن النمو المتوقع لعدد السفن العابرة للقناة بعد 
التوسعة وزيادة اإليرادات اعتمدت على نمو 
التجارة العالمية بنحو 4 % سنوياً بين العامين 
2003 و2014، في حين تشير أرقام صندوق 
النقد الدولي إلى أن معدل نمو التجارة العالمية 

مقارنة بعشر سنوات خلت.
وفي السياق نفسه، قال ميشيل برمان رئيس 
قس��م المخاطر التش��غيلية في مؤسسة “بي أم 
أي” التابعة لش��ركة “فيت��ش” األميركية، إن 
س��رعة العبور ليس��ت في الوقت الحالي هي 
العامل األساس��ي بالنس��بة لش��ركات الشحن 
بالحاويات التي تستعمل قناة السويس، مشيراً 
إلى وجود فائض في س��فن الحاويات مقارنة 
بالطل��ب العالمي، وما يزيد م��ن هذا الفائض 
لتأمين حركة التجارة بين آسيا وأوروبا.بحس��ب برم��ان، ه��و تصنيع س��فن عمالقة 

صك��ت وزارة المالي��ة المصرية 22 أل��ف )عملة ذهبية( تذكارية، ت��م توزيعها على كبار 
الحضور من زعماء ورؤساء الدول الذين حضروا الحفل، تخليداً لذكرى افتتاح قناة السويس 
الجديدة، وهي عبارة عن عملة ذهبية متدرجة األوزان منها ربع أوقية إلى 5 أوقيات جميعها 
م��ن )عي��ار 21(، وتم تصميمها على ش��كل كرة أرضية وس��فن عمالقة تمر بقناة الس��ويس 

ومنقوش عليها عبارة “قناة السويس الجديدة من مصر للعالم أجمع”.
وبلغت القيمة اإلجمالية للذهب الذي تم س��حبه بغرض س��ك ه��ذه الكمية نحو 200 مليون 
جني��ه )25.5 مليون دوالر(، باإلضافة إلى المعادن األخرى المس��تخدمة في الس��ك كالفضة 
والنحاس. وتم عرض كميات من العملة الذهبية من فئتي الربع والنصف أوقية للبيع للجمهور 
في منفذ مصلحة سك العملة. كما تمت طباعة طابع بريدي جديد لمناسبة التدشين، وهو يحمل 

ص��ورة س��فينتين متقابلتي��ن في 
والجدي��دة،  القديم��ة  القناتي��ن 
وبينهم��ا مفتاح الحي��اة في مصر 
القديمة، ورسومات من الحضارة 
المصري��ة مث��ل األه��رام، وذلك 
أسوة بطباعة أول طابع بريد عند 

تأميم قناة السويس قبل 59 عاماً.

صك تذكاري ذهبي
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يمكن توظيفها بالش��كل األمثل في رسم مالمح 
المرحلة المقبلة في عم��ل  الوزارة، بالتوازي 
مع اس��تعداد الوزارة للتدخل السريع في اتخاذ 
القرارات اآلنية والعاجلة التي تتبلور مشاريعها 
وأفكارها من الطروحات التي يتقدم بها أعضاء 
المجلس االستشاري بهدف اإلسراع في معالجة 
الملف��ات العالقة والعقب��ات التي تعترض عمل 
الوزارة والجهات التابع��ة لها، وإيجاد الحلول 
المناس��بة التي من ش��أنها تس��هيل اإلجراءات 
تجاه كل ما فيه الصالح العام، انطالقاً من كون 
أعضاء المجلس االستش��اري يمثلون بخبرتهم 
قطاعات هامة وحيوية تجعلهم مطلعون بشكل 
فوري على كل ما هو ضروري التخاذه ويعود 
بالنفع الع��ام على الدول��ة والمواطن. وعملهم 
ينعكس بشكل مباشر على الجانب االقتصادي 
واالجتماعي والخدماتي وصوالً إلى المواطن، 

هذا من ناحية.
ومن ناحية أخرى، باش��رنا بعقد اجتماعات 
شهرية للمديرين المركزيين في الوزارة الذين 
يمثل كل منهم قطاعاً من قطاعات النقل، نظراً 
ألهمي��ة ه��ذه االجتماعات وض��رورة عقدها 
بش��كل دوري لبح��ث المواضي��ع التي تتصل 
بجوان��ب العمل والخدم��ات المقدمة للمواطن 
عل��ى اعتب��ار وزارة النق��ل وزارة خدماتي��ة 
بالدرجة األولى، ال سيما في ما يتعلق بالوضع 

االقتصادي، إضافة لكشف المعوقات والعقبات 
والعمل على تذليلها بشكل فوري.

كيف نظمتم أوضاع مديريات النقل للحيلولة 
دون ح���دوث فجوات في الخدم���ات المقدمة 

للمواطن؟
لق��د بدأنا م��ن المديري��ات الت��ي تعرضت 
إلج��رام وتخري��ب المجموع��ات اإلرهابي��ة 
المسلحة، حيث تابعت شخصياً وزرت مرات 
عدة مديرية النقل في جوبر التي تقع على خط 
التماس. ونظراً لعزم العاملين في هذه المديرية 
على االستمرار، اتخذ القرار بتجهيز جزء من 
المبنى الجدي��د للوزارة ليكون مق��راً لمديرية 
نقل دمشق وبالس��رعة القصوى بالتوازي مع 
تجهي��ز مراكز لخدمة المواط��ن تقدم خدمات 
مديرية النقل في ش��وارع وأحياء رئيس��ية في 

العاصمة كالتجهيز وخالد بن الوليد.
كما قمنا بجولة على مديريات النقل في ريف 
دمشق وطرطوس والالذقية وغيرها للوقوف 
عل��ى احتياج��ات المواطنين وس��ماع آرائهم 
ومالحظاته��م، وكذل��ك االس��تماع لمقترحات 
موظفي المديري��ات واحتياجات العمل لديهم، 
ناهي��ك بمتابع��ة وزيارة مكاتب نق��ل البضائع 
ومحطات الس��كك الحديدية، حي��ث تم االتفاق 
م��ع محافظ��ة الالذقية إلنش��اء نقط��ة للقطار 
في مدين��ة جبلة ليصار إل��ى تطوير ربط هذه 
المدينة بمدينة الالذقية ألغراض النقل المدني 
لألش��خاص، نظراً لإلقبال على ذلك ومطالبة 

المواطنين في تلك المنطقة به.
ما هو واقع النقل البحري في ظل انخفاض 

عدد السفن التي ترفع العلم السوري؟
ال ش��ك أن العقوب��ات االقتصادي��ة الجائرة 
المفروض��ة على الش��عب الس��وري والحظر 
المفروض على س��ورية ب��كل قطاعاتها، أدت 
دوراً ف��ي هذه المس��الة بالنظر إلى أن س��فننا 
باتت تواجه صعوبات في العمل. وبالتالي من 
الطبيع��ي ألي بلد في العال��م أن يلجأ إلى رفع 
عل��م آخر غي��ر علمه الوطني، م��ع التأكيد أن 
هذه الناحية ليس��ت عمالً مؤذياً أو س��لبياً، وال 
يحمل في مضامينه أو يفرز في تبعاته مساس��اً 

د. غزوان رفعت خيربك

وزير النقل السوري غزوان خيربك ل�”لبنك والمستثمر“:

نستعيد النقل في البحر والجو وال مصلحة ألحد بمقاطعتنا
أكد وزير النقل الس���وري الدكتور غزوان 
رفعت خيربك، أن س���ورية تستعيد النقل في 
البحر والجو وال مصلح���ة ألحد بمقاطعتها، 
حيث تعمل طائرات الخطوط السورية بطاقتها 
القصوى والبحث جار لرفد األسطول بطائرات 
جديدة رغ���م الحصار والحظ���ر، فيما وضع 
المرافىء السورية ”جيد“ وفي تطور مستمر 

على الرغم من كل ما يحيط بها.
وكشف خيربك لمجلة ”البنك والمستثمر“، 
عن ق���رب إصدار التعرف���ة الخاصة بتحويل 
الرس���وم المرفئية من الليرة الس���ورية إلى 
القط���ع األجنب���ي باس���تثناء البضائع محلية 
المقص���د، وكذلك قرب إصدار دفتر ش���روط 
الس���تثمار محطة حاوي���ات طرطوس على 
مبدأ التش���اركية، باإلضافة إلى صيغة تسمح 
بترخي���ص ش���ركات النقل الج���وي المنتظم 
للشحن أو النقل، وإعادة هيكلة قطاع الطيران 

وفصل الخدمات عن اإلشراف.
وش��ّدد خيربك على أهمية النقل البحري في 
سورية بعد أن باتت المرافئ تعد المنافذ األكثر 
أهمية في تدفق البضائع والسلع والمنتجات إلى 
الداخل الس��وري. وأشار إلى أن تطوير قطاع 
النقل السككي متواصل ويجري العمل إلعادة 
ربط الس��احل السوري بدمش��ق بالتزامن مع 
اس��تعداد المؤسس��ة لفترة إعادة اإلعمار نظراً 

المتالكها إمكانيات كبيرة جداً.
وفيما يلي نص الحوار:

بدأت���م بترتيب البي���ت الداخل���ي للوزارة 
م���ن اإلدارة المركزي���ة وتحدي���داً المجلس 

االستشاري. ما هي رؤيتكم في هذا الصدد؟
كان ال ب��د من تفعيل المجلس االستش��اري 
لوزارة النقل الذي يرأسه الوزير لتحقيق التكامل 
بي��ن المجلس وبقية أجهزة ال��وزارة والجهات 
التابع��ة لها، وال س��يما في وض��ع تصورات 
ومقترح��ات وخطط قابلة للتنفي��ذ الفعلي على 
أرض الواق��ع في إطار المعطي��ات الموجودة 
واإلمكاني��ات المتاحة أمام الوزارة. إضافة إلى 
ذلك، من المهم االستفادة من الخبرات الطويلة 
ألعض��اء المجلس ف��ي مجال عمله��م، والتي 
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التكاف��ؤ بين س��عر الصرف وال��دوالر. ومن 
ه��ذا المنطلق لجأت ال��وزارة إلى اإلبقاء على 
التعرفة بالليرة السورية للبضائع ذات المقصد 
المحلي ولكن بما يع��ادل كمية القطع األجنبي 
المقررة وفق نشرة أسعار القطع الصادرة عن 

مصرف سورية المركزي.
ويتضمن مرفأ الالذقية ش��ركة خاصة، وأياً 
كانت البضائع فإن الش��ركة تس��توفي الرسوم 
بال��دوالر، وفي الوقت نفس��ه يس��توفي المرفأ 
بالدوالر وبالليرة. في حين أن مرفأ طرطوس 
يستوفي الرس��وم بالكامل بالليرة السورية من 
البضائع ذات المقصد المحلي. كما أن التعرفة 
المطبقة منذ بضع سنوات وضعت على أساس 
سعر 55 ليرة سورية لصرف الدوالر الواحد. 
وأدت مجم��ل ه��ذه العوام��ل إل��ى اتخ��اذ هذا 
الق��رار، مع التأكيد على أن الربح من الس��لعة 

ليس هو المهم بل عدم الخسارة.
تجربة محطة الحاويات في المرافئ كانت 
إيجابية. ه���ل تفكرون بتعميمه���ا كنوع من 

التشاركية؟
م��ن المؤكد أن ال مانع لدى وزارة النقل من 
ذلك ف��ي المرافئ وفي المط��ارات كذلك، مع 
المحافظة على العمالة الموجودة في كل جهة، 
إضافة إلى تنفيذ ذل��ك وفق القوانين واألنظمة 
الس��ورية التي تضمن أن يكون العمل لصالح 
س��ورية دون أي احتم��ال آخر. وتعتبر تجربة 
مرفأ الالذقية مشجعة، حيث تجاوزت إيرادات 
المرف��أ من محطة الحاويات خالل عام 2013 
إيرادات المرفأ بمراحل، والوزارة حالياً بصدد 
إعداد دفتر ش��روط لط��رح محطة طرطوس 

لالستثمار على مبدأ التشاركية.
كما ت��م الب��دء بوضع دفتر ش��روط خاص 
بطرح محطة طرطوس لالس��تثمار على هذا 
المبدأ، وهناك بعض الجهات الرسمية تريد أن 
تستثمر في محطة الحاويات بمرفأ طرطوس، 
ناهيك بأن الدولة تضمن من خالل هذه التجربة 
ريعاً يعود إليها، مع بقاء هذه الشركات ضمن 
ملكية الدولة وهذه الجهات وكذلك بقاء العامل 
السوري المؤهل موجوداً بعد انتهاء التشاركية.

تطوي���ر المرافئ ملف قدي���م جديد. ما هي 
رؤيتكم في هذا المجال؟

ال شك في أن محدودية الموارد تؤدي دوراً 
في هذه المسالة، لذلك يمكن تنفيذ هذا المشروع 

بالموق��ف الوطن��ي، حيث أن الس��فن ال تزال 
مس��تمرة في عملها االعتي��ادي. مع أن الكثير 
م��ن دول العالم بم��ا فيها ال��دول الكبرى تلجأ 
إل��ى هذا اإلجراء حتى تضمن سالس��ة عملها 
ونق��ل البضائ��ع. كم��ا أن دوالً غي��ر معروفة 
وش��ديدة الصغر وكيانات أخرى يكاد وجودها 
يقتص��ر على التصنيف الدولي تؤمن مواردها 
من خالل الرس��وم التي تتقاضاها من الس��فن 
الت��ي ترفع علمه��ا، وبالتالي م��ن الطبيعي أن 
تلجأ أي دولة إلى السماح لسفنها برفع أي علم 
آخر فوقها ضمن الضوابط والقوانين الوطنية 

الناظمة لذلك، لتحقق هدفها.
المرافئ السورية التزمت بسداد الضرائب 
المترتبة عليها في موعدها. كيف توصلتم إلى 

ذلك؟
وضع المرافئ الس��ورية “جي��د” وتتطور 
باستمرار رغم كل ما يحيط بها. وكان عدد من 
اإلدارات في س��نوات س��ابقة يتباطأ في تسديد 
التزاماته بش��كل كامل للجهات المس��تحقة، ال 
س��يما الضرائب. ولكننا اتفقنا في وزارة النقل 
والجه��ات التابعة عل��ى أن تقوم المؤسس��ات 
بتسديد ما يترتب عليها من مياه وكهرباء ووقود 
وضرائب ورسوم للمالية وغيرها، وهو ما قام 
به مرفأ الالذقية بعد انقطاع تلقى على أثره ثناء 
م��ن وزير المالية حيث ارتاحت وزارة المالية 
لهذه الدقة في الس��داد من قب��ل اآلخرين، وهو 
ما يعطي مؤش��راً عن الوض��ع الجيد للمرفأ، 
إضافة إلى أن االلتزام بالسداد يمكن المالية من 
التخطيط على أس��س متينة، ألنها باتت تعرف 

كم ستتلقى وسطيّاً من هذه الجهة مثالً.
ما هو أثر تحويلكم الرس���وم المرفئية من 
اللي���رة الس���ورية إلى القط���ع األجنبي على 

الخزينة العامة للدولة؟
إن التعرف��ة الخاصة بذلك قيد الدراس��ة ولم 
تصدر بعد، ولكنها أقرت من اإلدارات ويجب 
أن تقر م��ن مجال��س اإلدارات، ومن المتوقع 
أن تص��در قريباً، ولها أهداف عدة منها توحيد 
التعرفة بي��ن المرفأين من جه��ة وبين التجار 
الذين تكون بضائعهم مقصداً محلياً أو ترانزيت 
من جهة أخرى. فنتيجة للتغيّرات السريعة في 
س��عر الصرف أصبح��ت التعرفة قليل��ة جداً، 
وبقيت التعرفة على حالها في حين ارتفع مبلغها 
وصرف الدوالر فخسرت المرافئ نظراً لعدم 

مع جه��ة ما على مبدأ التش��اركية، مع التأكيد 
أن المشروع طرح دائماً بفهم فني غير واضح 
لجه��ة أن المطروح اليوم ليس تعميق الغاطس 
وإنم��ا إنش��اء أرصفة جدي��دة بغاطس عميق، 
بمعن��ى مرفأ جديد يضاف للقديم كون ظروف 
المراف��ئ راهناً تس��مح من حيث المس��احات 
بإضافات جديدة وبمواصفات ممتازة تستوعب 
سفناً أكبر وبحموالت أكبر. مع اإلشارة إلى أن 
التنفيذ وفقاً للفهم السابق هو عبارة عن إخراج 
المرف��أ م��ن العم��ل بالنظر إل��ى أن إصالحه 
أو توس��عته يعن��ي عدم القدرة على اس��تثماره 
والعمل في��ه وتكاليفه عالية جداً، فيما رصيف 
جدي��د وس��احة جدي��دة يض��اف إلى الس��ابق 
سيكون عبارة عن مرفأ جديد لجهة أننا نحتاج 
الغواط��س الحالي��ة العاملة ونحت��اج غواطس 
أعمق، وهي محاولة من خالل األفكار الجديدة 
إلضافة أعمال جديدة مع المحافظة على ما هو 

قائم والعمل عليه.
كي���ف تمكنتم من حل مش���كلة المئات من 

عمال المرافئ بعد أن بقيت عالقة لسنوات؟
لق��د اس��تصدرنا خ��الل األش��هر الماضية 
ق��راراً بالتعاقد مع العمال العرضيين في مرفأ 
طرطوس والبالغ عددهم 1723 عامالً، وكذلك 
العمال الذين عملوا مع الشركة الفيليبينية التي 
كانت تس��تثمر محطة حاويات مرفأ طرطوس 
والبال��غ عددهم 145 عامالً، وتم حل مش��كلة 
العم��ال المؤقتين العاملين وفق نظام األش��هر 
الثالث��ة )العمال��ة الموس��مية(. إذ أن بعضه��م 
بقي يعمل وف��ق هذه اآللية لنحو 10 س��نوات 
في المؤسس��ة العامة للنقل البحري بالرغم من 
أنه��م أصبحوا ج��زءاً ال يتجزأ م��ن عمل هذه 

المؤسسات نظراً للحاجة إليهم.
وال أخفي أن مؤسسات النقل البحري تعاني 
الي��وم فعلياً من نقص العمال��ة، كما أنها تعاني 
في الوقت نفس��ه من فائض حملة الش��هادات، 
ولكنه��ا تعمل رغم ذلك بكف��اءة بروح الفريق 
الواح��د عل��ى مس��توى كل مؤسس��ة وعل��ى 
مس��توى المؤسس��ات القطاعية، بحيث تكون 
مؤسس��ات النقل البحري أس��رة واحدة تدرس 
مجتمع��ة وتطرح اآلراء حول كل تش��ريع أو 
ن��ص يتعلق بعملها. مع اإلش��ارة إلى أن خطة 
عام 2016 وضعت بالتكامل بين هذه الجهات 
كاف��ة، وكذلك حال مؤسس��ات النق��ل الجوي 
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لبع���ض العواصم العربية بداي���ة رفع الحظر 
المفروض على خطوط الطيران الخارجية إلى 

سورية؟
ال ب��د من التأكيد أن الطائرات الس��ورية ال 
تتقي��د بكل ه��ذه العقوبات وليس��ت معنية بها. 
أما الش��ركات األخرى فهناك أكثر من شركة 
تقدمت مبدية رغبتها بالنقل بين س��ورية وبين 
بعض الدول ف��ي أوروبا الش��رقية والغربية، 
وهي تعلم تماماً بمسألة الحظر وإذا أرادت أن 

تكسر هذه العقوبات فالمسألة بين أيديها.
أما بالنسبة لس��ورية فقد وافقت وزارة النقل 
لنحو 9 جهات على النقل س��واء لمطار دمشق 
الدولي أو مطار الش��هيد باسل األسد الدولي في 
الالذقي��ة. وأؤكد أن كل من قاطع س��ورية جواً 
قد خسر وال مصلحة ألي شركة أن تسلك غير 
الطريق الجوي الس��وري كون س��ورية نقطة 
وصل ش��ديدة األهمية جواً وبراً كما هي بحراً، 
فم��ن يعبر أجواءها يوفر على نفس��ه المس��افة 
والوق��ت وبالتالي األجور، وم��ن المؤكد حالياً 
أن كل الش��ركات لديها الرغبة بذلك ولكن ذلك 
ش��أنها، وهذه المعادلة تنطبق أيضا على البحر 
فم��ن أراد أن يتجاه��ل المرافئ عليه أن يتحمل 
زيادة تكالي��ف النقل على البضائع على الناقل، 
وبالتالي نفس المعادلة تنسحب على النقل البري.

وتوصلنا إلى دراس��ة نهائية وباتت المسألة 
ف��ي مرحلة اتخ��اذ الق��رار، وإذا نج��ح االمر 
س��يكون هناك ش��ركات وطنية ضمن شروط 
جي��دة، مع األخذ بعين االعتب��ار أن ذلك يعني 
إعادة النظر بمؤسس��تي الطيران الموجودتين 
)السورية والمدني( لجهة إعادة الوجه الحقيقي 
للطي��ران المدني بحيث يصبح لدينا مؤسس��ة 
للطي��ران تمث��ل س��لطة الطيران م��ن تطبيق 
األنظمة والقواني��ن ومنح الموافقات، في حين 
انها اليوم تملك س��لطة الطي��ران والمطارات 
كذلك، ولكن بفصلهما يكون لدى الوزارة هيئة 
للطي��ران المدني تمثل س��لطة الطيران كجهة 
إش��رافيه على شركات النقل الجوي وشركات 
الش��حن وتبق��ى مؤسس��ة أخ��رى للمطارات 
مس��ؤولة ع��ن المط��ارات وإنش��ائها بحي��ث 
تش��به في وضعها ج��واً المرفأ والنقل البحري 
والموانئ، أي أن التجربة البحرية سوف تنقل 

إلى القطاع الجوي.
تطوير قطاع النقل الس���ككي بما يلقاه من 

والنقل البري والطرقي، كما هو حال الوزارة 
وجهاتها التابعة كلها.

باالنتقال إلى قطاع النقل الجوي. ما هو حال 
أسطول الطيران اليوم؟

يش��تمل أس��طول الطائرات الس��ورية على 
 )Air Bus( نوعين إثنين من الطائ��رات هما
و)ATR( إضاف��ة إل��ى طائ��رة )جامب��و( قيد 
الصيان��ة ولكنها محجوزة من قبل الس��لطات 
الس��عودية، وهو بالمجمل ع��دد محدود. ولكن 
البح��ث ج��ار وقائم لرفد األس��طول بطائرات 
جدي��دة رغ��م الحص��ار والحظ��ر الظالمي��ن 
المفروضين على الش��عب السوري، مع األخذ 
في االعتب��ار أن الطائرات العاملة حالياً تعمل 
بطاقته��ا القص��وى لتغطي��ة الطل��ب الداخلي 
والخارجي على النقل الجوي من دون السماح 
بوجود أي فج��وة في الخدمة المقدمة أو نقص 
فيها كما لو كانت كل الطائرات السورية تعمل، 
ب��ل يمكن القول أن الطاق��ة القصوى في عمل 
طائراتنا أوصلتنا إلى مرحلة العمل كما لو كان 

أسطولنا أكبر مما هو حالياً.
ما هي مالم���ح اس���تراتيجية وزارة النقل 

بالنسبة للنقل الجوي؟
عملت وزارة النقل وبشكل حثيث على تطوير 
النق��ل الجوي منذ فت��رة، ووصلت أخي��راً إلى 
صيغة تتضمن السماح بترخيص شركات النقل 
الجوي المنتظم، سواء للشحن أو النقل العادي، 
عل��ى أن تقوم هذه الش��ركات بعمليات الخدمة 

كاملة للطائرات والمواطنين في المطارات.
أم��ا بالنس��بة للنقل الجوي الع��ارض، فيقوم 
برحالت حسب المواسم والظروف التشغيلية، 
ويدفع مقابل ذلك تعويضاً تجارياً ل�“الس��ورية 
للطيران” كونه يُعتبر جزءاً من حصتها كناقل 
وطن��ي حكومي وحي��د. ومع بداي��ات األزمة 
والحظ��ر كان ال بد من وجود ش��ركات أخرى 
نظراً لخوف الكثير من الش��ركات من مس��ألة 
العقوبات إال من بعض الدول الصديقة كالعراق 
وإيران وس��واهما، كما انكفأت كل الش��ركات 
العالمية وبقيت السورية للطيران وحيدة، ومع 
اشتداد األزمة انشغلت الطائرات السورية بالنقل 
الداخلي إلى الالذقية والقامش��لي بشكل أساسي 
مع اإلش��ارة إلى أن الطائرات الموجودة تعمل 

بكامل طاقتها لتغطية الحاجة قدر اإلمكان.
هل يمكن اعتبار الرح���الت التي بدأتم بها 

قب���ول المواطنين في ظ���ل محدودية الموارد 
معضلة، كيف تتعاملون معها؟

يعتبر قطاع النقل السككي من أول القطاعات 
التي تعرض��ت للتخريب على يد المجموعات 
اإلرهابية المسلحة، وبعض الخطوط خرجت 
م��ن الخدمة نتيجة األعم��ال اإلرهابية. وعلى 
الرغ��م م��ن أن الخطوط الس��ورية من أفضل 
وأطول الش��بكات في المنطقة، يقتصر عملها 
الي��وم على قطاع��ات الالذقي��ة - طرطوس - 
حمص، والعمل ج��ار حالياً على تطوير ربط 
الساحل بدمشق. وعلى الرغم من أنها مرتبطة 
باألساس، إال أنها تعرضت للتخريب في بعض 
العقد، وإمكانية التنفيذ من قبل المؤسسة المعنية 
بها مكلف جداً. واليوم تحّضر المؤسسة نفسها 
لفترة إعادة األعمار ألنها أساساً تمتلك إمكانيات 
كبي��رة جداً، مع األخذ بعين االعتبار أن س��كة 
الحديد بإمكانها أن تعود إلى الحياة بسرعة أكثر 
من أي مرفق خدماتي آخر حال انتهاء األزمة، 
وه��ي مقبولة جداً خاصة في أوس��اط الطالب 
حيث يتم النقل يومي��اً بين طرطوس والالذقية 
بأعداد كبيرة وبأسعار منطقية جداً تقترب من 
الرمزية. كما أنها حاجة ال يستغنى عنها بالنسبة 
لبعض الفعاليات االقتصادية التي تشكل السكك 
الحديدية بالنس��بة لها عصب العمل وانس��ياب 
البضائع، كون أن الش��حن عبر الس��كة الحديد 
أضم��ن وأرخص، حت��ى أن الكثير من المواد 
الالزمة لخدمات تمس الش��عب السوري كامالً 

ال تنقل إال عبر السكك الحديد.
م���اذا ع���ن اس���تثمار الممتل���كات العائدة 
لوزارة النقل مثل المنشأة الواقعة في الوسط 
التجاري لدمشق كموقع محطة الحجاز وفندق 

سميراميس؟
في الواقع أغلب الممتل��كات التابعة لوزارة 
النق��ل م��ن ه��ذا النوع تع��ود للخ��ط الحديدي 
الحجازي، وقد تم عرض فندق “سميراميس” 
لالستثمار ورسى العطاء على مستثمر جديد. 
وم��ن المقرر وفق��اً لالتف��اق أن يق��وم بإعادة 
تجديد الفندق كامالً خارجياً وداخلياً وفق رؤية 
استثمارية متطورة، وسيحمل الفندق بعد انتهاء 
العم��ل فيه الطراز العمراني لدمش��ق ونكهتها 
المميزة، أما منطق��ة محطة الحجاز فما زالت 
الظروف الراهنة.عالقة ف��ي بع��ض التفاصيل القانونية بس��بب 
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ألف طن، ومستودع مبّرد بسعة 1500 طن.
وأوضح مدير الشركة أن السبب في ارتفاع اإليرادات يعود 
إلى عمل المرفأ في البضائع العامة، باإلضافة لضبط الخدمات 
المباعــة على كافــة أنحاء المرفأ كعمليــات الدخول والتأجير 
وضبط تحصيــل اإليرادات، بالتوازي مــع حصة المرفأ من 
اإليرادات التي تحققها محطة حاويات الالذقية الدولية في مرفأ 
الالذقية (بموجب عقد التشاركية الذي تم البدء بتنفيذه في عام 
2009) حيث يستوفي المرفأ نحو 61 % من إيرادات محطة 
الحاويــات التي تصل مســاحتها البرية إلــى 67 هكتاراً. كما 
تضم بنية تحتية تشتمل على الرصيفان (12) و(12 أ) بطول 
370 متراً، وبعمق يتراوح ما بين 12.5 متر و13.30 متراً، 
وكذلــك الرصيفــان (14) و(15) بطــول 440 متراً وبعمق 

13.30 متراً.
وأشار ســليمان إلى أن المختبر المركزي في مرفأ الالذقية 
لعب دوراً مهماً في تســريع دورة المعامالت وتيســيرها على 
أصحابهــا والمرفأ معاً، حيث تم تأميــن التجهيزات المخبرية 
الحديثــة الالزمــة إلجراء كل التحاليــل المتوجبة على عينات 
البضائــع الــواردة والصــادرة ضمن مختبر المرفــأ من دون 
الحاجة إلرسال هذه العينات إلى الجامعة أو مديرية الزراعة أو 
التموين أو الصحة أو أية جهة أخرى خارج المرفأ. وهو ما أدى 
إلى تسريع دورة العمل وتخفيض زمن انتظار السفن في المرفأ 

وتسهيل اإلجراءات المرافقة لرحلة البضائع ضمن المرفأ.
ولفت إلى أن أبرز المواد المستوردة عن طريق المرفأ، هي 
السكر والحبوب كالقمح واألرز والذرة والطحين، إضافة إلى 
األخشاب واآلالت. أما أبرز المواد المصّدرة عبره فتتمثل في 
المعدات والرخام ومؤخراً المواد الغذائية كالخضار والفاكهة 

وغيرها.
االهتمام بالتجهيزات واآلليات

وقال سليمان إن المرفأ أولى بالتوازي مع ذلك وعلى الرغم 
من كل الظــروف، اهتماما إضافياً باآلليات البحرية والبرية، 
حيث يمتلك العديد مــن اآلليات البحرية كالقواطر والرافعات 

العائمــة وزوارق الغطــس واإلرشــاد 
والمواصــالت، باإلضافــة إلــى العديد 
من اآلليــات البرية كروافــع الرصيف 
الكهربائية والروافــع البرية والناقالت 
والســتافات  والحاضنــات  الشــوكية 
والشاحنات ورؤوس القطر والقاطرات، 
إلى جانــب 4 روافع ”غانتري كراين“ 
لتنــاول الحاويات و4 روافــع ”هاربر 
موبايــل كرايــن“ بقدرة كبيــرة لتناول 

الحاويات والبضائع.
وأكد ســليمان أن وزارة النقل تعتزم 
القيام بمشــروع لتوســيع مرفأ الالذقية 
وتعميق غواطسه، وذلك بهدف استقبال 
أكبر عدد ممكن من الســفن واستثماره 
بالشكل األمثل، مشيراً إلى أنه تم تشكيل 
لجنة من العامليــن في المرفأ باإلضافة 
إلــى مجموعة من الخبــراء المختصين 
في هذا المجال لتقديم الدراسات الالزمة 

بهذا الشأن.
كمــا يتم العمل على وضع مشــروع 
مســودة لتعديــل القانون رقــم 27 لعام 
2008، المتعلق برســوم ترخيص بناء 
الســفن وتسجيل الســفينة ونقل ملكيتها 
وشــطبها ورســوم الوصول والمغادرة 
والمنائــر بالنســبة للســفن التــي تدخل 
موانئ الجمهورية العربية الســورية أو 
ترســو في مياهها اإلقليمية، إضافة إلى 
الرسوم السنوية لرسو السفن السورية. 
وكذلك دراسة رســوم الوثائق القانونية 
والشهادات والبيانات والتصديقات التي 
تمنح للسفينة ورســوم تراخيص المهن 
واالعمال البحرية والمهن التي تستدعي 
صعــود أصحابهــا إلى الســفن، إضافة 
إلى العقوبــات والغرامات التي تفرض 
على الســفن عند ارتكابهــا المخالفات، 
وسيكون أول أهداف هذا التعديل تبسيط 
إجراءات تســجيل الســفن تحــت العلم 
تسجيل سفنهم تحت العلم السوري.الســوري، لتشــجيع مالكي السفن على 

تبسيط إجراءات تسجيل السفن
لتشجيع مالكي السفن
على تسجيل سفنهم
تحت العلم السوري

المدير العام للشركة العامة لمرفأ الالذقية أمجد سليمان:

33 % زيادة في اإليرادات المحققة رغم كل الظروف
أكـــد المديـــر العام للشـــركة العامة 
لمرفـــأ الالذقيـــة أمجد ســـليمان، أن 
المرفأ اســـتطاع أن يقدم خدمات كبيرة 
للحركة التجارية علـــى الرغم من كل 
الظـــروف العامة، كاشـــفاً عن تحقيق 
المرفأ إيرادات بقيمة 4024 مليار ليرة 
سورية خالل الشـــهور السبعة األولى 
من العام الجاري، بزيادة 33 % قياساً 
إلى الفترة نفسها من 2014 التي بلغت 

إيراداتها 3 مليارات ليرة.
وأشار سليمان إلى أن إيرادات المرفأ 
بلغت 3.5 مليارات ليرة ســورية خالل 
النصف األول مــن 2015، مقابل 5.9 
مليــارات ليرة طوال عــام 2014، أي 

بزيادة عن المخطط مقدارها 75 %.
االستيعاب وفق الظروف

وقال ســليمان إن عــدد البواخر التي 
دخلــت مرفــأ الالذقية خالل الشــهور 
الســبعة األولى مــن 2015، لم يتجاوز 
251 سفينة، نتيجة للحصار االقتصادي 
الجائر المفروض على الشعب السوري 

وظروف الحظر الممارسة ضده.
وأضــاف أن عدد الحاويات المتناولة 
فــي المرفأ بلغ خالل الشــهور الســبعة 
األولــى مــن 2015 نحــو 130 ألــف 
حاويــة. في حين بلــغ عــدد الحاويات 
المتناولة خالل النصف األول من العام 
الجاري نحو 113 ألــف حاوية مقارنة 
مع مناولــة 26 ألف حاوية لنفس الفترة 

من العام الماضي.
وتابع أن وزن البضائع العابرة للمرفأ 
بلــغ 1597 مليــون طن، الفتــاً إلى أن 
النشاط والنتائج المحققة في المرفأ تعود 
إلى جانب التعامل مع الظروف الحالية، 
لالســتثمار األمثل ألماكن اإليداع حيث 
يحتــوي المرفــأ على 14 ســاحة إيداع 
مكشــوفة بمســاحة 50 هكتــاراً، و17 
مســتودعاً مغلقاً بمساحة 12.8 هكتار، 
إضافــة إلى صومعة حبوب بســعة 35 
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بــدالت خــزن البضائع بما يتناســب مــع مشــروع التعرفة 
المرفئية لكال المرفأيــن، وكذلك تم تصحيح بعض العمليات 
المذكورة في التعرفة وتم اعتمادها إلخراج مشروع التعرفة 

في أسرع وقت.
وعن نتائج مرفأ طرطوس خالل األشهر السبعة الماضية، 
قال حايــك إن االحصائيات التي تغطي هذه الفترة، كشــفت 
أن إجمالــي البضائع العابرة للمرفأ وصل إلى 2029 مليون 
طــن، في حين بلغ عــدد الحاويات المتناولة فــي المرفأ 18 
ألف حاوية. أما عدد البواخر التي دخلت المرفأ خالل الفترة 

نفسها فقد وصل إلى 391 سفينة.
كمــا بلغــت اإليــرادات اإلجماليــة للمرفأ خالل الشــهور 
الســبعة األولى من العام الجاري 2179 مليار ليرة سورية، 
مشــيراً إلــى أن توليفــة المــواد العابرة للمرفأ تشــتمل على 
الملــح والشــعير والصويا والذرة والحديــد والفحم الحجري 
والســيارات واآلليات والخشــب واالســمنت ومواد متنوعة 

أخرى.
إبرام العقد

وأشــار حايك إلــى أن المصادقة قد تمت من قبل رئاســة 
مجلس الوزراء على العقد المبرم بين الشــركة العامة لمرفأ 
طرطــوس ومؤسســة تنفيــذ اإلنشــاءات العســكرية، لتنفيذ 
 (a) مشــروع تأهيل الطريق بين المســتودعات على اللسان
باستبدال طبقات الرصيف االســفلتي ببالط ”بيتوني“ بقيمة 
إجمالية تصل إلى 2952 مليون ليرة ســورية، مما ســيؤثر 

إيجاباً على عمل المرفأ.
وأكــد أن مشــــروع توســــيـع مرفــأ طرطــــوس مــــن 
المشــاريع البارزة التي تعمل عليهــا وزارة النقل في الفترة 
الراهنــة، والتي قطعــت أشـــــواطا كبيرة فــي هذا المجال، 
حيث تم حســم جميع األمور الفنيــة والعلمية وبقي موضوع 

التمويل.
واعتبر حايك أن مشــاريع التطويــر التي يتم العمل عليها 
حالياً لمصلحة المرفأ، من شــأنها أن تنهض بعمله وإنتاجيته 

وحتــى باإليــــرادات التــي يحققهـــا، 
نظـراً لتمتعـــــه بتوليفــة من الميزات 
التي تشــمل توســطه السـاحل الشـرقي 
وقربــه  المتوســـط  األبيــض  للبحــر 
مــن مراكــز اإلنتاج وشــبكة الخطوط 
والطرق البريــة قليلة التضاريس التي 
الســورية  المحافظــات  بــكل  تربطــه 
مــع  بالتــوازي  المجــاورة،  والــدول 
مقومــات خاصــة أخرى، حيــث تبلغ 
الطاقة التصميمية اإلجمالية للمرفأ 12 
مليون طن، منها 6 ماليين طن للبضائع 
عامة، و6 ماليين طن للفوسفات، وهي 
أرقام لم يتوقف عندها المرفأ حيث تبلغ 
طاقته االســتيعابية الحاليــة 18 مليون 
طن، منها 6 ماليين طن فوســفات و8 

ماليين طن للبضائع العامة.
وأشــار حايك إلــى أن قــدرة المرفأ 
على استيعاب الحاويات تتراوح ما بين 
500 و600 ألــف حاويــة ســنوياً، في 
حين تبلغ مساحته 3 ماليين متر مربع، 
منهــا 1.2 مليــون متر مربع مســاحة 
مائيــة و1.8 مليون متر مربع مســاحة 

أرضية.
في حيــن يبلغ عرض قنــاة الدخول 
200 متــر وبعمــق 514 متــر. أمــا 
المكســر الــرئـيســي فيبلـــغ طـولــــه 
2650 متــراً، والمكســــــر الثانــوي 
1620 متــراً، وذلــك بالتــوازي مــع 
مجموعــة من المحطات الرئيســية في 
الميناء، والتي تشمل محطة الحاويات 
بمســاحة كلية تبلــغ 7392 متر مربع 
ومحطــة الحبوب التي تبلغ مســاحتها 
الكليــة 2005 أمتــار مربعــة، بطاقة 
اســتيعابية تبلــغ 85 ألف طن ســنوياً، 
ومحطة الفوســفات حيث يمتد رصيف 
الفوســفات على شكل جسر في حوض 
المرفــأ بطــول 270 متــر، وبغاطس 
88 ألف طن سنوياً.عمقــه 11 متراً بطاقة اســتيعابية تبلغ 

تبلغ الطاقة التصميمية اإلجمالية للمرفأ
12 مليون طن

منها 6 ماليين طن للبضائع عامة
و6 ماليين طن للفوسفات

المدير العام لشركة مرفأ طرطوس نديم حايك لـ”البنك والمستثمر“:

تعديل تعرفة المرفأ ومحطة حاوياته لتطوير تنافسيتهما
كشـــف المدير العام للشركة العامة 
لمرفـــأ طــرطــوس الدكتـــــور نديــم 
علي حايك، أن العمل جار على تعديل 
التعرفة المرفئية في مرفأي طرطوس 
مــع  متقاربــة  لتصبـــح  والالذقيـــــة 
أســعار المرافئ المجـاورة، وبميـزات 
تنافســـية ومحفـــزة لمالكي الســـفن 

والمستوردين.
وأكــد حايــك أن مرفــأ طرطــوس 
مســتمر في العمل بطاقته القصوى في 
ظــل اإلمكانات المتاحة، حيث يشــكل 
حاليــاً المنفــذ األكثر أهميــة في مجال 
النقــل نتيجة الظــروف المؤقتــة التي 

تعانيها المراكز الحدودية األخرى.
محطة الحاويات وتعرفتها

وقال حايك إن مرفأ طرطوس مهتم 
بمدى تنافسية تعرفة محطة حاوياته من 
خالل العمل على تعديلها، الفتاً إلى أن 
شركة مرفأ طرطوس قد أعّدت دراسة 
عــن هــذه التعرفــة وتبيّن لهــا وجود 
تفاوت كبير بيــن تعرفة المحطتين في 
طرطــوس والالذقية زيــادة ونقصاناً، 
لجهة وصولها إلى 70 دوالر بالنســبة 
للبدالت المرفئيــة للحركات اإلجبارية 
على الحاوية المليئة من ســعة 40 قدم 
عند ســحب البضاعة مــع الحاوية إلى 

مقصدها.
كما تبيّن وجــود انخفاض في تعرفة 
محطة حاويات طرطــوس عن تعرفة 
محطــــة حاويــات الالذقيــة الدوليــة، 
تقريبــاً  أميركــي  دوالر   40 بمقــدار 
بالنســبة لتفريــغ البضاعة مــن حاوية 
20 قدم من المستودع ومن سحبها إلى 

مقصدها.
وأضــاف: بنــاء عليــه، تــم تعديــل 
بعــض األرقــام للوصول إلــى صيغة 
منطقية في مشروع التعرفة بما يجعلها 
منافسة للتعرفة المعمول بها في محطة 
حاويــات الالذقيــة، وكذلــك تصحيــح 
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وقال حمود إن المؤسســة عملت خالل عام 
2015 بشــكل حثيث على صيانة وتنفيذ جملة 
من المشاريع الطرقية، حيث بلغت قيمة خطتها 
لهذا العام 6.1 مليارات ليرة ســورية، منها 4 
مليــارات ليــرة لمشــروعين هما قيــد التنفيذ. 
وقــد تــم تنفيــذ 77 % من الخطة حتــى نهاية 
تموز/يوليــو 2015، وبما يعادل 138 % من 
البرنامج الزمني للتنفيذ وذلك بالمقارنة مع عام 
2014 حيــث تم حتى تموز/يوليو تنفيذ أعمال 
بنســبة 24 % فقــط، وهو ما يعكــس صورة 
حقيقية عن نشاط المؤسسة في تنفيذ المشاريع 
والمهام المناطة بها. وأضاف أن إجمالي قيمة 
المشــاريع التي نفذتها المؤسسة خالل الشهور 
الثمانية األولى من 2015، بلغت 5.75 مليار 
ليرة ســورية، وهو ما يزيد بنحو 1.25 ملياراً 
عن إجمالي قيمة المشاريع التي تم تنفيذها في 

عام 2014 كامالً.
الجدوى االقتصادية

وفي ما يتعلق بالدور االقتصادي للمشاريع 
الكبــرى التي تنفذها المؤسســة، قال حمود إن 
كل مشــروع جديد تطرحه المؤسســة تدرس 
الجدوى االقتصادية منه أوالً، كما يدرس األثر 
االقتصادي والتنموي والبيئي وكذلك العمراني 
منه، الفتاً إلى أن المؤسسة أخذت في االعتبار 
فــي كل مشــاريعها، ال ســيما فــي المناطــق 
النشــطة اقتصادياً كالســاحل الســوري، تدفق 

المدير العام لمؤسسة المواصالت السورية علي حمود لـ”البنك والمستثمر“:

الطرق المنفذة هذا العام تتفوق على مثيالتها في المنطقة
كشـــف المدير العـــام للمؤسســـة العامة 
للمواصالت السورية المهندس علي حمود، 
أن المؤسســـة قد طبقت على كل مشـــاريعها 
هذا العام أعلى المواصفات الطرقية العالمية، 
مؤكداً أن الطرق المنفذة في سورية هذا العام 
تتفـــوق على مثيالتها فـــي المنطقة وتوازي 

الطرق العالمية وبمواصفات ممتازة.
وقال حمود إن المؤسســة تقــوم حالياً بتنفيذ 
أعمال صيانــة على طريق دمشــق– بيروت 
ضمن مشــاريعها باعتباره شــرياناً اقتصادياً 
حيوياً شــديد األهمية، حيث باشــرت تحســين 
جودة الطريق، الفتاً إلى أن المؤسسة وضعت 
خططاً ضخمة لتنفيذها على هذا الطريق سيتم 
المباشرة بها حال تحسن الظروف االقتصادية 

وانحسار األزمة الحالية.
خطة بديلة

وأكد حمود أن المؤسسة وضعت خطة بديلة 
للطرق والجسور الهامة على الشبكة الطرقية 
لكل المحافظات، بهدف إيجاد البديل الســريع 
في حال تضرر أحد المواقع الهامة، حيث تبيّن 
أهمية تطبيق هذه الخطة بالتنســيق مع جهات 
القطــاع العــام، الفتــاً إلى أن قيمــة األضرار 
الناجمــة عن األعمــال اإلرهابيــة التي لحقت 
بالطرق والجسور والمنشآت التابعة للمؤسسة 
العامــة للمواصالت الطرقيــة بلغت نحو 4.9 

مليارات ليرة سورية (22 مليون دوالر).
وأوضح حمود أن المؤسســة قامت بتكليف 
العامــة  اإلنشــاءات  وشــركات  مؤسســات 
بتنفيــذ األعمال والمشــاريع العاجلــة المتعلقة 
بإصــالح وإعادة تأهيل ما تــم تخريبه على يد 
المجموعات اإلرهابية المســلحة على الطرق 
المركزية والجسور التي تعرضت لألضرار، 
أو تنفيذ بعض األعمال والمشــاريع البديلة لما 
تــم تخريبه حتى تعود الحركــة المرورية إلى 
طبيعتها بشكل كامل، إضافة إلى تأمين المرور 
علــى هذه الطرق بأمان، مشــيراً إلى أن تكلفة 
أعمال اإلصالح وإعــادة التأهيل التي تتم عن 
طريــق القطاع العام حصــراً بلغت نحو 763 

مليون ليرة سورية ( 3.4 مليون دوالر).

البضائع ونقلها إلى جهات المقصد عند دراسة 
المشــروعات ومثال ذلك المشــاريع الطرقية 
فــي منطقة الخريبــات في طرطــوس، والتي 
كان السبب في دراستها والمباشرة في إنشائها 
السماح لالختناقات المرورية باالنسياب بشكل 
سهل وسلس بسبب الضغط الكبير الذي حصل 
علــى المدخليــن الشــمالي والجنوبــي لمدينة 
طرطوس، بالنظــر إلى تدفق البضائع بغزارة 
إلى مرفأي طرطــوس والالذقية ونقلهما عبر 
هذه الطرق، وكذلك األمر بالنســبة لباقي العقد 

المرورية المنتشرة على كامل مساحة القطر.
وأشــار حمود إلى أهمية مشــروع توســعة 
طريــق معلوال– دمشــق، ال ســيما في منطقة 
الثنايــا، حيــث أصبح عــرض الطريق 9.25 
أمتــار، ما أفرز ســهولة في المــرور وحركة 
اآلليات وباألخص الشاحنات التي تنقل البضائع 
والســلع، مبيناً أن تكلفة هــذا الطريق وطريق 
حمص– دمشق القديم (الذي تم توسيعه بطول 

20 كلم) بلغت 1.5 مليار ليرة سورية.
وعــن مشــروع ”الدائري الشــمالي“ حول 
دمشــق، قــال حمود إن هذا المشــروع يشــكل 
جزءاً مهماً من مشروع تحويلة دمشق الكبرى 
التي تشــكل حلقة كاملة حــول العاصمة لربط 
مناطق ريف دمشق بعضها ببعض وتصريف 
االختناقــات المرورية العابرة من دون الدخول 
إلى العاصمــة والتخفيف عنها من الشــاحنات 
وآليــات الترانزيــت العابــرة لســورية، ناهيك 
بتقديم الخدمة الطرقية والطرق الحديثة للمعامل 
والمرافــق الخدماتية المنتشــرة حول دمشــق 
وكذلك االنتقال إلى مطار دمشق الدولي من دون 
المرور بمدينة دمشق. وأشار إلى أن التعاون مع 
الدول الصديقة لســورية والشــريكة لها تجارياً 
كان مثمراً فيما سبق، أما حالياً وبسبب ظروف 
الحرب التي تشــن على ســورية فإن االعتماد 
بالكامل هو على المهندس الســوري الذي أثبت 
أنه ذو خبرة كبيرة، مما أّمن لهذا القطاع البديل 
الجيد عــن الخبــرات الخارجية مع اســتمرار 
ذات الخبرة والتجربة في مجال الطرق.التعاون والتواصل مع البلدان الصديقة لسورية 

المهندس علي حمود
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لم تجــري محادثات مع إيران بشــأن التعاون 
االقتصادي، غير أن واشــنطن وطهران أطلقا 
غرفة تجارة مشــتركة، قد تمهــد الطريق أمام 

دخول الشركات األميركية السوق اإليرانية.
تطوير قطاع الطاقة

تعتمد الجمهورية اإلســالمية على إيراداتها 
النفطية لتمويل موازنتها وبنسبة 50 %. ومن 
هذا المنطلق، يشكل تطوير قطاع النفط والغاز 
وزيــادة إنتاجيته أولوية بالنســبة إليران، التي 
كانــت قبل العقوبات ثاني أكبــر مصدر للنفط 
في منظمة ”أوبك“، بإنتــاج يومي يقّدر بنحو 
4 ماليين برميل، عدا عن امتالكها ثاني أكبر 
احتياط عالمي من الغاز الطبيعي، إال أن نقص 
التمويل بســبب العقوبات منعها من اســتغالل 
هذه الثــروة. وفور توقيع االتفــاق النووي مع 
السداســية الدوليــة، أعلنت إيــران عن وضع 
خطــط إلعادة بنــاء قطاع الطاقة واســتهداف 
مشــاريع في قطاعي النفط والغاز بقيمة 185 

مليار دوالر بحلول 2020.
وشــرع مسؤولون من شــركة تكرير النفط 
اإليرانيــة (إن.آي.أو.آر.دي.ســي) والشــركة 
الوطنية للبتروكيماويات وشــركة ”بيرشيان“ 
للنفــط والغاز، بإجراء محادثات مع شــركات 
عالميــة  للخدمــات النفطيــة مــن أجــل إبرام 
عقــود لمشــروعات إصــالح قطــاع التكرير 
والبتروكيماويــات ال تقــل قيمتهــا عــن 100 

مليار دوالر. وأبدت شركة ”توتال“ الفرنسية 
ومجموعــة ”إينــي“ اإليطالية للنفــط والغاز 
رغبتهمــا فــي العودة لالســتثمار فــي تطوير 
حقــول النفط اإليرانية بعــد رفع العقوبات. أما 
شــركة ”رويال داتش شــل“ فكانت من أوائل 
الشركات التي استبقت إعالن االتفاق وأجرت 

محادثات مع طهران حول التعاون التجاري.
صناعة السيارات

شــهدت صناعة الســيارات في إيران نمواً 
مطــرداً فــي الســنوات التي ســبقت العقوبات 
الغربية. وســاهم في ذلك ارتفاع مستوى دخل 
الشعب اإليراني الذي يعتبر أعلى من المتوسط 
العالمي، حيث وصل اإلنتاج المحلي إلى 1.6 
مليون سيارة في 2010. وفتح االتفاق النووي 
الباب أمام عودة الشركات األوروبية إلى السوق 
اإليرانية، لكن هذه الشــركات ستواجه منافسة 
شرسة من الشركات الصينية التي استفادت من 

العقوبات لتعزيز تواجدها في إيران.
وتجري ”بيجو ستروين“ الفرنسية محادثات 
مع شــريكها التاريخي ”إيران خودرو“ بشأن 
مشــروع إيرانــي لصناعــة الســيارات، فيما 
تتنافــس معها شــركة ”رينو“ الفرنســية على 
صدارة الســوق اإليرانية من خالل ســيارتها 
االقتصادية ”لوغان“ أو ”توندار“ كما تعرف 
فــي إيران. كما تخطط ”رينو“ لشــراء حصة 
أقلية في شريكها اإليراني ”بارس خودرو“ في 
مشــروع مشترك، إلى جانب شراء بنية تحتية 
مثل مصانع سيارات مملوكة لمجموعة ”سايبا“ 
التابعة لـ“بارس خودرو“. وفي السياق عينه، 
ذكــرت مصادر في قطاع صناعة الســيارات 
أن ”فولكســفاغن“ و“فورد“ و“فيات“ تعتزم 

العودة إلى إيران بعد رفع العقوبات.
أما على صعيد االســتثمار، فقد بدأت شركة 
”فرســت فرانتير كابيتــال ليمتــد“ إجراءات 
تأســيس صندوق استثماري لها في إيران، في 
حين شــرعت شركة ”شارلمان“ من بريطانيا 
بالتعــاون مــع شــركة ”تركــواز بارتنــرز“ 
األوراق المالية في طهران.اإليرانيــة لتأســيس صناديــق لالســتثمار في 

وفود وشركات دولية تتسابق للحصول على موطىء قدم في السوق ”الواعد“

مؤشرات التطبيع االقتصادي العالمي مع إيران تتسارع
بــدأت مؤشــرات التطبيع االقتصــادي بين 
إيــران والمجتمع الدولي تظهر بشــكل عملي 
ومتســارع. ويبدو أن الجمهورية اإلســالمية 
على موعد لحصد ثمار ”االتفاق النووي“ الذي 
توصلــت إليه مع مجموعة 5 + 1 في فيينا في 
تموز/يوليــو الماضي، بالنظر إلى عدد الوفود 
الدبلوماسية واالقتصادية الغربية التي توافدت 
إلــى طهران ســعياً إلبــرام اتفاقيــات تجارية 
واقتناص الفرص االستثمارية الثمينة المتاحة، 
وتعزيز حظوظ بلدانها وشــركاتها بالحصول 
علــى موطئ قــدم في اقتصاد ”واعــد“، يقّدر 

حجمه بأكثر من 400 مليار دوالر.
واستقبلت إيران في أقل من شهرين عدداً من 
المســؤولين األوروبيين برفقة وفود اقتصادية 
رســمية، وكان أول الواصليــن إلــى طهران 
وزير االقتصاد األلماني سيغمار غابرييل، تبعه 
وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس، ومن 
ثم وزير خارجية إيطاليا باولو جنتيلوني، حيث 
أعربوا عن رغبة شركات بالدهم في العودة إلى 
السوق اإليرانية لالستثمار في مختلف القطاعات 
وال ســيما في مجالي الطاقة والســيارات. كما 
زار طهران وفد من وزارة االقتصاد والتجارة 
والصناعة اليابانية برئاســة دايشيرو ياماجيوا، 
الــذي نقل رغبة بــالده ”القوية“ في اإلســراع 

بتحسين العالقات االقتصادية مع إيران.
وعلــى الرغم مــن أن الســلطات األميركية 
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ذكرت مجلة ”إكونوميســت“ أن شــركة ”إعمار“ - 
كبرى شــركات التطوير في إمارة دبي من حيث القيمة 
الســوقية - تأمــل فــي أن تحقــق مزيداً مــن النمو عبر 
مشــاريعها في الخارج، حيث تشكل مشاريعها العالمية 
قرابــة 11 % من عائداتها، وهو رقم تســعى الشــركة 

لمضاعفته في السنوات القليلة المقبلة.
المبهــرة  ”إعمــار“  مبانــي  إن  المجلــة:  وقالــت 
ومجمعاتهــا الســكنية ســاهمت فــي وضــع دبي على 
خارطة التنافســية المعمارية العالمية، مشــيرة إلى أن 
الشــركة لم تميّز نفســها بحجم مشاريعها، وإنما بجودة 

تلك المشاريع.

”إعمار“ تسعى لمضاعفة
إيرادات مشاريعها

الكويت: طلب قوي على العقار السكني

قــال رئيس اتحــاد العقاريين في الكويــت توفيق الجراح، 
إن معدل إشــغال السكن الخاص بلغ نحو 98 %، وهو دليل 
واضح على توجه المســتثمرين للعقار السكني، الفتا إلى أن 

معدل اإلشغال هو أهم محرك الرتفاع أسعار العقار.
وأرجــع الجراح ظاهرة ارتفاع أســعار العقــار إلى زيادة 
الطلــب علــى الوحــدات الســكنية مقابــل المعــروض منها 
فضالً عن غياب عملية تســريع توزيــع األراضي، مبيناً أن 

المستثمرين بدأوا ببناء البيوت السكنية لغرض االستثمار نتيجة انخفاض نسبة الفوائد 
على الودائع البنكية. وأشار إلى أن توجه المستثمرين في الكويت خالل الفترة الراهنة 
يتركز نحو العقار السكني أكثر من العقار االستثماري، بسبب تحقيقه عوائد أكبر تزيد 

نسبتها على 9 %.

توفيق الجراح

أعلنــت وكالة ”بيزنــس فرانس“ عن مشــاركة 13 
شركة فرنســية ضمن جناحها في معرض دبي للفنادق 
الــذي تقام فعالياته خالل الفترة 28-30 أيلول/ســبتمبر 

.2015
وقالت الوكالة إن خبرات الشــركات الفرنسية سوف 
تفــي باحتياجات ُصنّاع القرار في المشــروعات العامة 
والخاصة ومديري المشــتريات بسالسل الفنادق الرائدة 
التي تزور أكبر معرض في المنطقة من أجل اكتشــاف 

أحدث االتجاهات في قطاع الفنادق.
وأضافت الوكالة: تم اختيار ُدبي الســتضافة معرض 
”إكســبو الدولي 2020“، ومــن المقرر أن تبدأ اإلمارة 
العديــد مــن المشــروعات الجديــدة لمضاعفــة طاقتها 
الفندقية قبل هذا الحدث، إلى جانب اســتكمال العديد من 
المشــروعات الفندقية والســكنية، في وقــت يُقّدر حجم 
السوق الخليجية بحوالي 22 مليار دوالر، ويٍمثل نصيب 
دولة اإلمــارات العربية الُمتحدة ثُلثــي القيمة اإلجمالية 

لجميع المشروعات.

13 شركة فرنسية في ”دبي للفنادق“

قطر: ارتفاع المعامالت العقارية 48 %

أعلــن بنك الدوحة أن قيمة إجمالــي معامالت القطاع 
العقــاري في قطر بلغت 9.8 مليار دوالر خالل النصف 
األول من 2015، أي بزيادة نسبتها 48 %، وبقيمة تعادل 

6.6 مليار دوالر مقارنة بنفس الفترة من عام 2014.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك ر.ســيتارامان، إن الطلب 
على العقارات السكنية مستقر بسبب ارتفاع عدد السكان 
بنســبة 9 %، واســتقرار إيجــارات القطــاع العقــاري 

التجاري، وتراجع الطلب على المكاتب السكنية بسبب غياب المشاريع الجديدة، مشيراً 
إلى ارتفاع معدالت نمو قروض القطاع العقاري في قطر إلى 4.6 % خالل النصف 
األول مــن العام الجاري، وارتفاع القروض بالعملة المحلية في القطاع العقاري إلى 

93 % من إجمالي القروض في حزيران/يونيو 2015.

ر.سيتارامان

”دريك آند سكل“ تفوز بعقد

أعلنت (دريك آند سكل إنترناشـيونـال) ألنظمـة التصميــم 
والهنــدســـــة والبنــاء، عن فوز شــركتها (دريك آند ســكل 
لألعمال الهندسية) في الكويت، بعقد بلغت قيمته 218 مليون 
درهم (59 مليون دوالر) لتطوير أعمال الهندسة الميكانيكية 
والكهربائية والصحيــة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
في مشــروع حرم جامعي في دولــة الكويت، من المقرر أن 
يُنجز في عام 2018. وقال المدير التنفيذي لشركة دريك آند 
سكل لألعمال الهندســية أحمد الناصر: إن دولة الكويت تعد 

أحد أهم أسواقنا االستراتيجية في منطقة الشرق األوسط. ويعتبر هذا العقد مكسباً كبيراً 
بالنسبة لنا كونه سيعزز من شراكتنا مع المؤسسات الرائدة في القطاع التعليمي.

أحمد الناصر
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تركيا: السوريون أبرز مشتري العقارات

شهدت أسعار العقارات في تركيا ارتفاعاً ملحوظاً خالل العامين الماضيين جّراء 
اإلقبــال العربي الكثيف على العقــارات فيها من جهة، وعمليــات التطوير العقاري 
التي تقوم بها السلطات التركية من جهة أخرى، خصوصاً في منطقة إسطنبول التي 

تتركز فيها الفورة العقارية، باإلضافة إلى مناطق أخرى سياحية كمدينة بورصا.
وأكــد رئيس مجلس إدارة المركز العقاري ورئيس مجلس اإلشــراف على غرف 
أصحــاب العقارات فــي تركيا صفاء جونــان، أنه أصبح من الصعــب العثور على 
عقارات ووحدات ســكنية في مدينة بورصا، بعد اإلقبال الكثيف الذي شهدته المدينة 

من قبل المستثمرين العرب القادمين من دول الخليج العربي.
وأعلن أن قطاع العقارات في المدينة أصبح يواجه صعوبة في تلبية الطلب المتزايد، 
مضيفاً: نواجه صعوبات للعثور على عقارات ووحدات سكنية في بورصا، إذ تعود 
ملكية 10 % من العقارات في المدينة لمســتثمرين عرب، ويتربع الســوريون على 

المشــترين،  قائمــة  رأس 
للوحــدات  فقــط  ليــس 
إلماكــن  وإنمــا  الســكنية 
العمل والــورش والمحال 
ويضخــــون  التجاريــــة، 
جـديــــدة  اســـتـثـمــارات 
فــي قطاعـــات األغذيـــة 

والمنسوجات والعقارات.

أبــرم رجــل األعمال الهندي يوســف علــي، صفقة 
بقيمــة 110 مالييــن جنيــه اســترليني (171 مليــون 
دوالر) لتطوير فندق فاخر في الموقع األصلي لشــرطة 
”ســكوتالند يارد“ في لندن. ووقع علي الذي يعتبر أحد 
أغنى رجال األعمال الهنود ورئيس مجموعة ”اللولو“ 
العالمية للتجزئة والضيافة في أبوظبي، عقداً مع شركة 
”غاليارد هومز“ الســتكمال المشروع في موقع المقر 

السابق لشرطة لندن.
وينظر إلى األصول الفاخرة السيما العقارات الفاخرة 
فــي لندن على نطاق واســع، باعتبارها أصوالً ال تتأثر 
بالركــود بفضل الزيادة المســتمرة في قيمتها وأســعار 
إيجاراتها القوية، وهو ما يمنحها على ما يبدو قدرة على 

مقاومة الصدمات االقتصادية المحلية والعالمية.

فندق فاخر بدًال
من مقر شرطة لندن

”موفنبيك“ تدير ”بوراكاي بيتش“ الفلبيني

وقعت شــركة فنادق ومنتجعــات ”موفنبيك“ عقداً إلدارة منتجع ”ســول مارينا“ 
الفلبيني، الذي سيحمل اسم منتجع ”موفنبيك بوراكاي“، على أن يبدأ المنتجع المكون 

من 333 غرفة باستقبال ضيوفه في شهر كانون األول/ديسمبر 2015.
ويقــع منتجــع ”موفنبيك بــوراكاي“ في الشــمال الغربي للجزيرة عند شــاطىء 
”بونتا بونغا“ المشــهور برماله البيضاء الناعمة ومياهه الالزوردية. وهو من أرقى 

منتجعات العطالت في آسيا.
وقال رئيس العمليات 
فنــادق ومنتجعات  فــي 
”موفنبيك“ في الشــرق 
أندرياس  وآسيا  األوسط 
ماتمولر: يعد توقيع العقد 
بالنسبة  ملحوظاً  تطوراً 
يُعــّزز  إذ  لموفنبيــك، 
حضورها في واحد من 
الســياحية  المواقع  أكثر 

تميزاً في آسيا.

أنجــزت شــركة ”الشــعفار للمقاوالت“ اإلنشــاءات 
الهيكليــة لمشــروع التطويــر العقاري ”مارينــا بلوم“ 
فــي مرســى أبوظبــي. وهو مشــروع عقــاري متعدد 
االســتخدامات تــم طرحــه مــن خــالل شــركة ”بلوم 
لإلنشــاءات العقاريــة“. ويتضمــن المشــروع المتوقع 
إنجازه بالكامل خالل الربع الثالث لعام 2016، فندقاً من 
فئة (خمس نجوم)، و57 شقة فندقية تتميز بإطاللة على 
الخليج العربي، إضافة إلى مناطق مخصصة لمحال بيع 

التجزئة في الواجهة البحرية.

إنجاز اإلنشاءات الهيكلية
لـ”مارينا بلوم“
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توقع خبراء عقاريون وباحثون اقتصاديون أن تشهد 
دول الخليــج طفرة عمرانية كبيرة خالل األعوام القليلة 
المقبلة، مدفوعــة بتزايد النمو الســكاني وتدفق العمالة 

الوافدة وارتفاع حركة السياحة.
وأظهــر تقرير صــادر عن شــركة  األبحاث ”البن 
كابيتــال“، أن عدد ســكان دول الخليــج يرتفع بمعدل 
ســنوي مركــب نســبته 2.5 %، متوقعــاً أن يصــل 
عدد الســكان اإلجمالــي إلى 57 مليون نســمة بحلول 
عــام 2018، األمر الذي سيســهم في ارتفــاع الطلب 
على العقارات الســكنية والتجارية ومنشــآت التســوق 
والضيافــة والرعاية الصحيــة والترفيه والبنية التحتية 

في دول الخليج.

طفرة عمرانية
مقبلة على الخليج

افتتحت ”ستاروود للفنادق والمنتجعات“ فندق ”فور 
بوينتس اســطنبول دودولو“، الذي يقــع في قلب مدينة 
دودولــو أكبر منطقة صناعية في اســطنبول، في إطار 

توسيع نطاق عملها في تركيا.
ويمتاز الفندق الجديد بســهولة الوصول إلى الطريق 
الســريع المتجه إلى أوروبا، ويبعــد نحو 20 دقيقة عن 
مطار ”صبيحة كوكجــن“ الدولي. ويضم 182 غرفة، 
ومطعم ”ذي ريســتورانت“، وســبع قاعات مخصصة 
لالجتماعات تمتد على مساحة 224 متر مربع، ومركز 

لياقة بدنية.
وتمتلك ”ستاروود“ حالياً 13 فندقاً في تركيا، وتعتزم 
افتتاح فندقين إضافيين هما ”فور بوينتس باي شيراتون 
اسطنبول بهتشــهير“ و”شيراتون اسطنبول أتاشهير“، 
ليصل عدد فنادقها إلى 15 فندقاً في تركيا، تندرج تحت 

سبعة من عالماتها العصرية الشهيرة.

”ستاروود“ تطلق ”فور بوينتس“
في تركيا

انفتاح سوق بيع العقارات في الشارقة

ذكر تقرير شــركة ”أســتيكو“ للخدمــات العقارية حول أداء الســوق العقاري في 
اإلمارات الشمالية خالل الربع الثاني من 2015، أن سوق بيع العقارات في الشارقة 
شــهدت انفتاحــاً جيداً خالل األشــهر األخيرة. وأشــار التقرير إلــى أن إعادة اطالق 
مشــروع مجموع الشموس الســكني في الشــارقة ومواصلة تطوير مشروع جزيرة 
النور وغيرها من المشــاريع، من شــأنه أن يعّزز من أداء الســوق والثقة في قطاع 
االستثمار وبيع العقارات السكنية في اإلمارة على المدى البعيد فيما بدأت تشعر بتأثير 

العودة العكسية إلى دبي.
وجــاء فــي التقريــر أن 
السوق العقاري في الشارقة 
يواجه ضغطــا، يتمثل في 
أن ســوق العقــارات فــي 
دبــي بــات أكثر رســوخاً 
إضافة إلى ما يتمتع به من 
تشــريعات داعمة وشفافية 

للمشتري.

أول مشروع لـ”داماك“ في لندن

”دامــاك  لشــركة  المملوكــة   (DICO UK Property Holdings) أعلنــت 
إنترناشــونال“، عن إطالق أول مشــروع سكني لها في لندن يحمل عالمة تجارية من 
عالــم األزياء، وهو برج مؤلف من 50 طابقاً، ويتضمن 360 وحدة ســكنية بتصاميم 
داخلية من ”فيرساتشي“ التي ستتولى تصميم الردهة والمرافق، باإلضافة إلى التصاميم 

الداخلية والتجهيزات لكل شقة.
وتشمل مرافق البرج صالة للتمارين الرياضية فائقة الحداثة، وحمام سباحة داخلي 
و”سبا“، وردهة خاصة للمالكين ومنطقة ألعاب لألطفال وسينما وحدائق على السطح، 

وهي جميعها من تصميم ”فيرساتشي هوم“.
ويقــع البرج في وســط ”ناين إلمز“ المطلــة على نهر التايمــز والمجاورة لمنطقة 
”باترســي“ في العاصمة البريطانية. ويتألف البرج المخطط إنجازه عام 2020، من 
وحدات ”بنتهاوس“ الفاخرة، وشقق مختلفة من غرفة أو غرفتين أو ثالث غرف نوم، 

باإلضافــة إلى وحــدات ”مانهاتن ســتوديو“، تطل 
علــى المدينة ونهر التايمــز بمناظر بانورامية تمتد 

إلى قصر وستمنستر و”لندن آي“.
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اليوان مع تحقيق سوق األسهم اليابانية لمكاسب بنسبة 74.1 %. ومؤخراً، تراجعت 
قيمة اليورو بنســبة 11.7 % مقابل الدوالر األميركي ما بين شــهري كانون الثاني/
يناير ونيســان/أبريل 2015، وهي الفترة نفســها التي حققت فيها األســهم األوربية 

مكاسب بنسبة 22.1 %.
ثالثــاً، قد تكــون هذه الخطوة من قبل بنك الشــعب الصيني مدفوعــة بالرغبة في 
ضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة (SDR) لصندوق النقد الدولي. وحقوق 
الســحب الخاصة هي أصول احتياطي عالميــة تتألف في الوقت الراهن من الدوالر 

األميركي واليورو والجنيه االسترليني والين الياباني.
وسيراجع صندوق النقد الدولي السلة هذا العام مع وضع إمكانية ضم ”الرنمينبي“ 
إلى هذه الســلة في االعتبار. وتعتبر زيــادة تحرير العملة من بين المعايير المطلوبة 
لالنضمام لهذه السلة. ولهذا الغرض، غيّر بنك الشعب الصيني طريقة احتساب سعر 
الصــرف اليومــي للعملة حيث أصبح الزماً على صناع الســوق حاليــاً األخذ بعين 
االعتبار التغييرات التي تطرأ على قيمة العملة في اليوم السابق، وظروف العرض 
ستنجح الصين في تحقيق أهدافها الثالثة؟.والطلب في السوق، وكذلك الحركات التي تشهدها العمالت الرئيسية األخرى. فهل 

الصين تخفض ”اليوان“ وتغير احتساب سعر الصرف

عوامل ثالثة فرضت الخطوة في ظل تباطؤ االقتصاد
فاجأت الصين أسواق العالم بأكبر تخفيض لقيمة عملتها 
خــالل أكثر مــن عقدين من الزمــن. فقد قام بنك الشــعب 
الصينــي (البنك المركزي الصيني) في 11 آب/أغســطس 
بخفض ســعر الصــرف اليومــي لعملتــه مقابــل الدوالر 
األميركي بنسبة 1.9 %. كما غيّر البنك المركزي الطريقة 
التي يتم بها احتســاب سعر الصرف اليومي بما يتوافق مع 
وضع السوق، األمر الذي أدى إلى مزيد من االنخفاض في 

قيمة اليوان بنسبة 1.6 %.
عوامل اإلجراء الصيني

ولكــن ما الذي دفع البنــك المركزي الصيني التخاذ مثل 
هذا اإلجراء؟

هناك ثالثة عوامل هي التي قادت إلى هذه الخطوة:
أوال، من شــأن انخفاض قيمة اليوان أن يؤدي إلى زيادة 
الصادرات الصينية ومســاعدة االقتصــاد على النمو. وفي 
الواقــع، فإنه على الرغم من أن عملة اليوان كانت تنخفض 
مقابل الدوالر األميركي، إال أن قيمتها كانت ترتفع بقوة في 
نفــس الوقت مقابل معظم العمالت األخرى. وعلى أســاس 
الــوزن التجــاري، ارتفعت قيمــة اليوان بنســبة 13.6 % 
خالل فترة االثني عشــر شــهراً الماضية حتى تموز/يوليو 
عــام 2015. ونظــراً لالرتباط الوثيق بين ســعر الصرف 
الفعلــي لليوان وأداء الصــادرات الصينية، فقد أدى ارتفاع 
قيمة اليوان إلى تراجع الصادرات بنسبة 8.3 % في تموز/
يوليو مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أســوأ بكثير من 
االنخفاض الذي كان متوقعاً بنســبة 1.5 %. ومن المحتمل 
أن يكــون صدور بيانات الصادرات هو ما دفع الســلطات 

الصينية إلى التصرف بسرعة وبشكل غير متوقع.
ثانياً، إن من شــأن خفض قيمة اليــوان إعطاء دفعة إلى 
سوق األســهم الصينية المضطرب. فعلى الرغم من اتخاذ 
السلطات الصينية مجموعة من التدابير، ظل سوق األسهم 
يشــهد تقلبات طوال األســابيع القليلــة الماضية، مصحوبة 
بمخــاوف حــول التداعيــات المحتملــة لهــذا األمــر على 
االقتصــاد الحقيقي. ومن خالل تعزيزهــا للصادرات، فإن 
من شأن خطوة خفض اليوان كذلك تحسين الدخل الخارجي 
للشــركات الصينية برفع أرباحها، وبالتالي أسعار أسهمها. 
كمــا تؤكــد التجربــة الحديثة فــي كل من اليابــان ومنطقة 
”اليورو“ هذا االرتباط بين خفض قيمة العملة وأداء سوق 
األســهم. ففي الفتــرة ما بين تشــرين الثاني/نوفمبر 2012 
وأيار/مايــو 2013، انخفضــت قيمــة الين مقابــل الدوالر 
األميركــي بنســبة 29 %. وترافق هذا االنخفاض في قيمة 
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للكفــاءات المهنية لــم يعد محصوراً باألســواق التقليديــة التي لطالما 
شكلت مصدراً للكفاءات الوافدة إلى الدولة مثل الهند وباكستان والدول 
العربيــة المجــاورة، بــل أصبحت الدولة تشــكل مقصداً مهمــاً للعمل 
للكفاءات المهنية القادمة من أسواق عالمية بما في ذلك المملكة المتحدة 
والواليات المتحدة، األمر الذي يؤكد نجاح الدولة في تأسيس بيئة عمل 

ومناخ اقتصادي قادر على المنافسة عالمياً.
قطاعات متقدمة

كما أظهرت الدراســة أن قطاعات الخدمات المتخصصة والهندسة 
والهندســة المعمارية والخدمات المالية والتأمين والتكنولوجيا وتجارة 
التجزئة والمنتجات االســتهالكية، جاءت في مقدمة القطاعات األكثر 
جذبــاً للكفــاءات الوافدة لدولــة اإلمارات. ومن ناحية أخرى، شــغلت 
هــذه الكفاءات عــدة مواقع وظيفية كان من أبرزهــا موظفي المبيعات 
ومتخصصــي التســويق وإداريــي المشــاريع ومتخصصــي تمويــل 

المؤسسات ومحاسبين واستشاريين ومهندسي ميكانيك.
وتقدمــت اإلمــارات علــى العديد مــن دول العالم مــن ناحية جذب 
الكفــاءات المهنيــة، مثــل سويســرا (0.90 %)، والمملكــة العربيــة 
الســعودية (0.85 %)، متبوعة بســنغافورة وجنوب أفريقيا وإيرلندا 
وأستراليا وكندا والبرازيل والمكسيك وبلجيكا. في حين جاءت كل من 
الدول المصدرة للكفاءات في العالم.الهند (0.23- %) وفرنســا (0.20- %) وإيطاليا (0.19- %) كأكثر 

يوضح الجدول التالي حسب األولوية قائمة الدول المصدرة للكفاءات 
المهنية إلى دولة اإلمارات:

يوضح الجدول التالي حســب األولوية قائمــة الكفاءات المهنية التي 
تســتقطبها دولة اإلمارات العربية المتحدة على حسب قطاعات العمل 

الرئيسية:

* يعتمــد المؤشــر علــى حســاب الفارق بيــن الكفــاءات المهاجرة 
والكفاءات الوافدة، ويدل المؤشــر اإليجابي على النجاح في استقطاب 

كفاءات وافدة أكثر من خسارة كفاءات مهاجرة.

تقرير ”لينكدإن“ العالمي عن جذب الكفاءات المهنية

اإلمارات األولى عالميًا في استقطاب االختصاصيين
تصدرت دولة اإلمــارات قائمة الدول األكثر جذباً للكفاءات المهنية 
فــي العالم للعام الثاني علــى التوالي، بفارق إيجابي بنســبة 1.89 % 
لمجمل القوى العاملة في الدولة، وذلك وفقاً لمؤشر شركة ”لينكدإن“، 
أكبر وأوســع شــبكة تواصل مهني في العالم، لمتابعة هجرة الكفاءات 

المهنية.
وقال رئيس حلول المواهب في ”لينكدإن“ الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيــا علي مطر: أبرزت نتائج هذه الدراســة تصدر دولة اإلمارات 
للعام الثاني على التوالي قائمة الدول األكثر استقطاباً للكفاءات المهنية 
في العالــم. وتتيح قاعدة أعضاء ”لينكدإن“ والتي تضم أكثر من 380 
مليون عضواً حول العالم، منهم أكثر من 16 مليون عضواً في منطقة 
الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، ومليونين من دولة اإلمارات، فرصة 
فريــدة لنــا لمتابعة هجرة الكفــاءات المهنية وتوّجهاتها على مســتوى 

العالم.
تصدير الكفاءات

وأدرجــت ”لينكدإن“ في دراســتها الدول التي تعــد من أعلى الدول 
تصديــراً للكفاءات إلى دولة اإلمــارات، حيث جاءت بمقدمتها كل من 
الهند بنســبة 28 %، إضافة إلى المملكة المتحدة وباكستان والواليات 
المتحدة وقطر، وشــكلت باقي دول مجلس التعاون الخليجي ما نســبته 

11 % من  مجمل  القوى العاملة الوافدة إلى الدولة.
وأضاف مطر: الالفت في هذه الدراسة أن استقطاب دولة اإلمارات 
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حالة تعطل خطوط اإلمداد ألســباب أمنية أو جيوسياســية، وهو ما قد 
يؤدي إلى ارتفاع األسعار ألعلى من المتوقع.

ومــن المفترض أن يحــدث تقلص في حجم المعروض في أســواق 
النفــط ابتداًء من عام 2017، مما ســيقود إلى ارتفاع األســعار. ومن 
حيث المعروض، ســيضطر المنتجون من خارج ”أوبك“ إلى خفض 
االســتثمار في نهاية المطاف استجابة النخفاض أسعار النفط، وهو ما 

سيؤدي بدوره إلى تباطؤ نمو اإلنتاج.
ومــن المرجــح أن يكون منتجو النفــط عالي التكلفــة أول من يتأثر 
بهــذا األمــر، بمن فيهم منتجــو النفط الصخري فــي الواليات المتحدة 
والنفط الرملي في كندا والنفط البحري قبالة خليج المكســيك وسواحل 
غــرب أفريقيا. وتفيد التقارير بأن شــركات النفــط الكبرى قد قلصت 
اســتثماراتها بالفعــل بقيمــة 200 مليــار دوالر أميركي مــن اإلنفاق 
الرأســمالي على المشــاريع الجديدة (5.6 مليارات دوالر أميركي في 
كندا، وهي المنطقة األكثر تأثراً)، األمر الذي ســيؤدي إلى تراجع نمو 

اإلنتاج في المستقبل.
أما من حيث الطلب، فمن المرجح أن يزيد اســتهالك النفط استجابة 
النخفاض األسعار، وبشكل رئيسي في األسواق الناشئة، وذلك استناداً 
إلــى التوقعات بــأن يرتفع النمو العالمي. لذلك مــن المفترض أن يقود 
تباطؤ نمو المعروض مقروناً بارتفاع الطلب إلى تآكل فائض العرض 
ارتفاع تدريجي في أسعار النفط إلى نحو 60 دوالراً للبرميل.في أســواق النفط العالمية ابتداًء من عام 2017، وهو ما ســيؤدي إلى 

المعروض يربك التوقعات واستقرار في 2017

أسعار النفط مرّشحة للبقاء منخفضة مع الفائض
انهارت أســـعار النفط مرة أخرى إلى ما دون مستوى 50 دوالراً 
للبرميل. وأدى هبوط أســـواق األســـهم الصينية إلى هـــز الثقة في 
توقعـــات النمو العالمـــي، في حين تفاجأت أســـواق النفط بالزيادات 
المســـتمرة في إنتاج النفط العالمي، على الرغم من انخفاض أسعار 
النفط. وهو ما، يرجح أن تســـتمر الوفرة الحالية في أســـواق النفط 

العالمية حتى عام 2016.
وابتداًء من عام 2017، مع سعي المنتجين والمستهلكين للتكيّف مع 
انخفاض األسعار، يُتوقع أن تبدأ أسواق النفط في لجم حجم المعروض، 
ممــا ســيؤدي تدريجياً إلى أســعار أكثر ثباتاً. ونتيجــة لذلك، نتوقع أن 
يكون متوســط أســعار النفط بحــدود 55 دوالراً للبرميل خالل الفترة 

2016-2015، قبل أن يرتفع إلى 60 دوالراً للبرميل في 2017.
نمو االقتصاد العالمي

ارتفعت أسعار النفط بنسبة 45.5 % خالل النصف األول من العام 
الجاري، مدفوعة بشــكل رئيسي بالتحســن في توقعات نمو االقتصاد 
العالمــي. وفــي وقت الحق، فقدت أســعار النفط كل مكاســبها تقريباً، 
وانخفضــت إلــى أقل مــن 50 دوالراً للبرميل. وقــد كان هناك مزيج 
مــن عوامل العرض والطلب وراء هــذا التراجع األخير. وكان الدافع 
األساســي وراء ضعــف الطلب هو المخاوف التي نشــأت من الصين 
بشــأن النمو العالمي. ومن جهة المعــروض، فقد أدى االتفاق القاضي 
برفع العقوبــات الدولية عن إيران، إلى جانــب الزيادة المتواصلة في 

اإلنتاج العالمي إلى إضعاف التوقعات المرتبطة بأسعار النفط أكثر.
وزادت كميــات المعروض في أماكن أخرى، ممــا أربك التوقعات 
بشــأن تخفيض إنتــاج النفط على خلفية انخفاض األســعار. وقد ارتفع 
إنتاج الســعودية إلى مستوى قياسي بلغ 10.3 ماليين برميل في اليوم 
خــالل تموز/يوليو المنصرم حســب وكالة الطاقة الدولية. كما يشــهد 
اإلنتــاج ارتفاعاً فــي دول أخرى داخــل منظمة ”أوبــك“، خصوصاً 
فــي العراق (4.1 ماليين برميل في اليوم خالل شــهر حزيران/يونيو 
الماضــي، بارتفــاع من متوســط 3.3 ماليين في عــام 2014). وبلغ 
مجموع إنتــاج النفط في منظمة ”أوبك“ في شــهر تموز/يوليو 31.7 
مليــون برميــل في اليوم، بارتفاع من متوســط 30.03 مليون في عام 

.2014
فائض المعروض

ما هو تأثير ذلك على أسعار النفط في المستقبل؟
تشــير أحدث التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية، أن أسواق 
النفــط العالمية ســوف تشــهد فائضاً في المعروض بنحــو 1.9 مليون 
برميل في اليوم خالل عام 2015. واستناداً إلى تقديرات الوكالة، فإننا 
نتوقــع حدوث فائض آخــر في المعروض في عــام 2016 بنحو 1.1 
مليــون برميــل في اليوم. ولكن يبقى هناك احتمــال واحد بأن ال تكون 
توقعاتنا للمعروض من النفط في األســواق مطابقــة للواقع، وذلك في 
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مسيرة نحله في “غزو األفاق النائية”

اليوم الوطني للبيرو في (كويا دبي)

احتضن مركز بيروت للمعارض معرضاً اس��تعاديا للفنان وجيه 
نحله، بعنوان “غزو اآلفاق النائية”، أقيم تحت رعاية وزير الثقافة 
ريمون عريجي، وبإشراف سيزار نمور. واحتوى المعرض أعماالً 

تلخص مسيرة الفنان منذ بداياته والتي يعود بعضها للعام 1949.
وتخلل المعرض أربعة فيديوهات س��لطت الضوء على مس��يرة 
الفن��ان، م��ن بينها فيلم ثالثي األبعاد من إخراج جمال أبو الحس��ن، 
وعروضاً أخرى تظهر أعمال نحله النحتية والجداريات واألعمال 
الضخم��ة في المط��ارات والقصور في المملكة العربية الس��عودية 
وغيرها من دول الخليج العربي، إلى جانب العش��رات من األعمال 

التي تعرض للمرة األولى وتمثل مسيرته الفنية.

احتف��ل مطعم “كويا دبي” ال��ذي يقّدم أطباقاً من البيرو وأميركا 
الالتينية، بالي��وم الوطني لدولة البيرو في أج��واء التينية احتفالية 
مميّزة، حيث استضاف أجمل الفعاليات والرقصات واألغاني التي 

تعكس تراث وثقافة البيرو وأميركا الالتينية.
كم��ا قّدم فريق الخدمة في المطعم بمالبس��هم البيروفية التقليدية 
لضيوف المطعم أش��هى المشروبات البيروفية التقليدية التي قدمها 
مكت��ب التجارة واالس��تثمار لدول��ة البيرو في اإلم��ارات العربية 

المتحدة.

“أكوافنتشر” أفضل مدينة مائية

صنّف تقرير موقع “تريب أدفايزر” الدولي المتخصص بالسياحة 
العالمية، مدينة “أكوافنتشر” المائية بمنتجع “أتالنتس - النخلة” في 
دبي ضمن أفضل خمسة مدن مائية في العالم واألفضل في المنطقة.
وتمتد “أكوافنتش��ر” على مس��احة 17 هكتار، وهي ذات إطاللة 
ش��اطئية خالبة على هالل جزي��رة النخلة. وتحت��وي على برجين 
مائيين ضخمين. وتعد مركزاً للمنزلق األكبر قطراً في العالم وألول 
منزل��ق عامودي للعائالت في العال��م. كما تحتوي على أطول حبل 
تنقّل )Zipline( في العالم يتم تثبيته في برج مدينة مائية، باإلضافة 

إلى تجارب تفاعلية فريدة مع األسماك الشعاعية وأسماك القرش.

“ماجستي 105” في معرض إندونيسيا
تستعد شركة الخليج لصناعة القوارب )جلف كرافت( لعرض أحد 
يخوتها الفاخرة “ماجس��تي 105” في معرض إندونيسيا لليخوت، 
الحدث الذي يلبي احتياجات أكبر سوق للمنتجات الفاخرة في جنوب 
ش��رق آسيا من ناحية عدد السكان. كما تعتزم الشركة المشاركة في 
معرضي “كان” و“موناكو” الدوليين لليخوت والقوارب ب�أسطول 
م�ن مراكبها، التي يأتي في طليعتها اليخت “ماجس��تي 135” أكبر 

يخت تعرضه الش�ركة وتس�تعد إلبهار أوروبا به.

75



جديد مرايا

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2015

“ذا بالك اليون” في دبي
افتت��ح مطع��م “ذا ب��الك 
اليون” أبوابه في فندق “ذي 
إت��ش دبي” لذواق��ة الطعام 
ومحب��ي األطب��اق التقليدية 
والمبتك��رة وأفض��ل أنواع 
المش���روبات. واس��ت�وحى 

المطعم تصميمه م��ن ديكور الردهات الفاخرة في مدينة نيويورك، 
حي��ث تتزي��ن جدرانه باللوح��ات التي تع��ود لرس��امين أميركيين 
معاصرين. وتوفر المقاعد الحمراء التي تتماش��ى مع لون الخش��ب 
راحة للضيوف وإحساساً بالفخامة. ويتميز المطعم بتقديم “لوك إن 

مينيو” التي يشرف على تحضيرها الشيف رايان ويديل.

“جيليت” تعيد صياغة مفهوم الحالقة
 )Fusion ProGlide( كش��فت “جيليت” عن ماكينة  الحالق��ة
بتقنية )FlexBall(، التي ستساهم في إعادة صياغة مفهوم الحالقة، 
وس��تتوفر في االسواق اعتباراً من أيلول/سبتمبر 2015. وقالت إن 
التقنية الجديدة اس��توحيت من حركات الوجه التي يقوم بها الرجال 
لش��د الجلد ومحاولة إيصال الشفرة إلى جميع مناطق الوجه، حيث 

تتميز شفراتها بتصميمها الذي يمّكنها من الحركة 
للتكيف مع ش��كل وجه الرج��ل، بدالً من 

أن يضط��ر لتحري��ك وجهه في كل 
اتجاه، بما يمنح حالقة مثالية ومتقنة 
ودقيقة للغاي��ة على مختلف مناطق 

الوجه وانحناءاته.

جاين قنصل تطلق مجموعتها الخاصة
أطلقت جاين قنصل مجموعتها 
الجديدة من مالبس البحر خالل 
عرض أزياء صيف��ي، أقيم في 
)The Garten( ف��ي بيروت. 
وضم��ت المجموع��ة مايوهات 
م��ن  بمزي��ج  تتأل��ق  رياضي��ة 
األل��وان واألش��كال، وبتصاميم 

عصرية تناسب النساء والرجال وجميع األجسام واألشخاص ولكل 
المناس��بات المناسبات والنش��اطات الرياضية الصيفية. وأعلنت أن 
50 % من ريع مبيعاتها، ستذهب إلى جمعية سند التي تقدم خدمات 

الرعاية لذوي األمراض المستعصية التي ال أمل بالش�فاء منها.

ST.JAMES لتزيين المائدة
 )Fortnum & Mason( طرحت
آنية )St.James( الخزفية الحصرية 
كعنصر مثال��ي لتزيين المائدة وزيادة 
متعة وجبات اإلفطار العائلي أو مأدبة 

العشاء الرسمية.
ويتم استخدام ه�ذه الخزف الصينية 
البيضاء في صالون الش��اي الش��هير 
 )Diamond Jubilee Tea Salon(
ف��ي بيكاديللي ال��ذي افتتحت��ه الملكة 
البريطاني��ة ع��ام 2012، وكذلك في 

)Restaurant & Tea Salon( في دبي.

أحذية “بنسيمون” في الشرق األوسط
أحد  “بنسيمون”،  قامت 
الفرنس��ية  الموضة  رموز 
أحذيتها  تش��كيلة  بإط��الق 
القماش��ية األيقوني��ة الت��ي 
تحمل اس��م الماركة، للمرة 
األولى في منطقة الش��رق 
األوسط. وقد تم إطالق هذه 

المارك��ة التي تُعن��ى بالحياة ألول مرة في الس��بعينيات في باريس. 
ويتم إنتاج األحذية الرياضية المصنوعة من أنسجة طبيعية ومطاط 
طبيع��ي 100 % ف��ي أوروب��ا وصبغه��ا بقوس قزح م��ن األلوان 

والطبعات الرائعة في فرنسا.

“ألبينو” األبيض في أتالنتس
م�ن�ت�ج���ع  أض��اف 
“أتالنت��س – النخل��ة” 
تمس��احين  دب��ي  ف��ي 
“ألبين��و”  صنف  م��ن 
البيضاء نادر الوج�ود، 
أك��واري�������وم  إل����ى 

الحجرات المفقودة، التي تحتوي على نح��و 65 ألف كائن مائي.
وقال��ت مدير أكواري��وم الحجرات المفقودة في المنتجع ناتاش��ا 
كريس��تي: هدفنا توفير أفضل التجارب المائية في العالم. ويعد هذا 
الصنف المهدد باالنقراض، األكثر ندرة ضمن فئة التماسيح ذوات 

الدم البارد.
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سكوتالند أفضل وجهة للعب الغولف
استطالع  كشف 
الخط��وط  أجرت��ه 
البريطانية،  الجوية 
أن 32 % م�������ن 
اللبنانيين يعت��برون 
أن س��كوتالن��د هي 
أفضل وجهة للعب 

الغولف في العالم.
وأع��رب س��فير 

الخطوط الجوية البريطانية ونجم الغولف جستن روز، عن استمتاعه 
بلعب الجولف في سكوتالند ودبي.

احتفاالت لـ“فورسيزونز” القاهرة
فندق  يحتف��ل 
فورس���ي�زون�ز 
ة  ه��������ر ل�ق�ا ا
ف�ي�رس������ت   -
ن������س  ري�زي�د
ال�ع�����ام  ه���ذا 
بمرور خمس���ة 
عام��اً  عش�����ر 
الضياف���ة  م��ن 

األس��طورية، بصفته أول فنادق فورسيزونز التي افتتحت للنزالء 
في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

جديد “أماري هافودا” المالديفي
منتجع  أعل��ن 
“أماري هافودا” 
ج�������زر  ف����ي 
ع���ن  المالدي��ف 
ع��رض  إط�الق 
ممي��ز، يش���م�ل 
استقبال شخصين 
في فيال شاطئية.

ويتيح المنتجع  االستمتاع بتجربة “مركز الرياضات المائية” أو 
“مركز الغوص” الستكشاف عالم تحت الماء النابض بالحياة وسط 

الشعاب المرجانية المحيطة بالجزيرة.

رافلز براسلين سيشيل ينضم لفيرتوزو
مجموعة  أضاف��ت 
“فيرتوزو” التي تضم 
أهم وكاالت الس��ياحة 
والس���ف�ر وم���زودي 
الخدمات الس����ياحي�ة 
الفاخرة، فندق رافل��ز 

براس��لين - سيش��يل لقائمة فنادقها الحصرية. وجاء هذا اإلعالن في 
أعقاب حصد هذا المنتجع الفاخر المطل على المحيط الهندي، سلسلة 
من النجاحات بما فيها تصنيفه ضمن أفضل 10 منتجعات حول العالم 
في دليل الس��فر “فوربس”، وكأفضل منتجع يضم فلالً فاخرة ضمن 

جوائز السفر العالمية لعام 2014.

خيمة “الريتز-كارلتون”
أعل���ن فن���دق 
الريتز-كارلت��ون 
أبوظب�ي )غران��د 
ك�ن���ال(، ع�����ن 
افتت���اح خيمت����ه 
الصيفية التي تتيح 
لضيوفه��ا اختبار 

تجرب��ة عربية فريدة، واالس��تمتاع بمجموعة من النكهات الش��رق 
أوسطية، وتذوق مجموعة واسعة من األطباق العربية وسط أجواء 
مريح��ة، باإلضافة إلى مجموعة واس��عة من األطباق المكس��يكية 

كخيار بديل عن أطباق اللحم والضأن التقليدية.

عروض من “مازاغان” لحاملي “فيزا”
منتج���ع  كش��ف 
مازاغ�ان الس�ي�احي 
ع����روض  ع�����ن 
لحاملي  مخصص��ة 
بطاق�ات “في����زا”، 
إقام��ات  تش�����م�ل 
ونش��اطات ترفيهية 

غير مسبوقة. وقال المنتجع إنه سيكون بإمكان المستفيدين الحصول 
على عبور مجاني غير مح��دود إلى نوادي األطفال “بيبي كلوب” 
و“كيدز كلوب” و“كلوب راش”، ودخول مرافق الدراجات الهوائية 

والتنس ومركز اللياقة، باإلضافة إلى توصيل مجاني إلى المطار.
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برامج غوص في “أتالنتس”
كش���ف 
م��رك�����ز 
ال�غ���وص 
بم�ن�ت�ج��ع 
“أتالنت��س 
- النخل��ة” 
دبي،  ف��ي 
ع����������ن 

مجموعة من برامج الغوص الجديدة لألطفال والشباب التي تخولهم 
التع��رف على أكثر م��ن 65 ألف كائن مائي تتخ��ذ من “أتالنتس” 

موطناً لها.

La Montre Hermès في أبوظبي
ت  ز ع��������ّز
 La Montre“
 ”H e r m è s
ح�ض����وره����ا 
أب�وظ�ب���ي  ف�ي 
م����ن خ������الل 
م��ع  ش���راكته�ا 
ش��ركة “المنارة 

العالمي��ة للمجوهرات”. وتعرض مجموعة م��ن أحدث إصدارات 
)La Montre Hermès(، فض��الً ع��ن مجموعاته��ا األكثر تألقاً 
.Heure Hو Dressageو Cape Cod و Arceau وشهرة مثل

أكسسوارات الشاطىء من “ميني”
شركة  طرحت 
مجموع��ة  مين��ي 
م������ن  كام�ل�����ة 
األكس��س����وارات 
الصيفية في جميع 
ص�االت الع�رض 
الخاص��ة بها لدى 

ش��ركة )بس��ول - حنينه(في لبنان. وتضمن��ت المجموعة نظارات 
)مين��ي تش��ارلز(، ونظارات )مين��ي هنري(، وأحذية الش��اطىء، 
باإلضافة إلى حقيبة قطن بيضاء ومنشفة الشاطئ وسماعات األذن 

من “ميني”.

“أوميغا” في كرانس مونتانا
افتتحت “أوميغ��ا” العالمية 
بحض��ور س����ف�ي��ر عالمته��ا 
سيرجيو غارسيا، متجراً جديداً 
له��ا ف��ي كران��س - مونتان��ا، 
ليك��ون ثام��ن بوتي��ك لعالمة 
أوميغا في سويس��را، يعرض 
عدداً من تصاميمها التي تتميز 

بالدقة والمهارة واإلبداع.
ويمتد البوتي��ك الجديد على 

مس��احة 120 متراً مربعاً. ويضم فريق عم��ل متعدد اللغات لتلبية 
احتياجات متعاملي “أوميغا” من مختلف الثقافات.

“بيريليه” تجسد شاعرية الوقت
طرحت “بيريليه” أربع 
مودي��الت جدي��دة مزين��ة 
بالذهب لخطي “فيرس��ت 
كالس” و“فيرست كالس 
تصميمها  تم  س��كالتون”، 
“لتجسد ش��اعرية الوقت” 

الساعات،  أنظار هواة  وتجذب 
حيث تتميز بش��كلها األخدودي 
 )4N( وعلب��ة الذهب ال��وردي
عي��ار 18 قي��راط، والتي يبلغ 

قطرها 42.5 ملم، وسماكتها 10.70 ملم.

منتدى فن صناعة الساعات الفخمة
أعل��ن منظم��و “أس��بوع الس��اعات 
– دب��ي” ال��ذي تق��ام فعاليات��ه خ��الل 
تش��رين األول/أكتوب��ر المقب��ل، ع��ن 
انعق��اد “منت��دى فن صناعة الس��اعات 
الفخمة” على هامش الحدث، بمشاركة 
نخب��ة من الخب��راء الدوليي��ن من بينهم 
قيِّمون ومؤلف��ون ومؤرخون ومقتنون 
ومختص��ون ف��ي عالم��ات الس��اعات 

الفخمة. ويناقش المتحدثون وفي مقدمتهم رئيس هيئة تحكيم “جائزة 
جنيف الكبرى للس��اعات الفخمة” أوريل باكس، عدداً من المحاور 
ذات الصلة، في غاليري الربع الخالي في مركز دبي المالي العالمي.
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إطالق “ريتشارد ميل بوبا واتسون”
كش��فت دار ريتش��ارد مي��ل ع��ن 
س��اعة ريتش��ارد ميل بوبا واتسون، 
التي صدرت بنس��خة مح��دودة حيث 
تتوف��ر منه��ا 50 قطعة فق��ط، لتكون 
بذل��ك أح��دث إع��ادة إطالق لس��اعة 
)RM 055( األصلية المش��هورة من 

“ريتشارد ميل”.
تتوفر الس��اعة الجديدة في بوتيكات 

ريتش��ارد ميل في جنيف وباريس وش��ارع مونت في لندن ومتاجر 
ه��ارودز وميالن��و وموناكو ودبي وأبوظب��ي والدوحة والبوتيكات 

الفرعية في بورتو كيرفو ونادي سان تروبيه للبولو.

إصدار محدود من (تازيو نوفوالري 336)
ع��ززت )إبره��اد آن��د ك��و( 
الفاخرة  للس��اعات  السويس��رية 
نوف��والري(  )تازي��و  تش��كيلة 
بموديل )تازيو نوفوالري 336( 
وبكمية مح��دودة، تخلي��داً للرقم 
القياسي المسجل باسم بطل سباق 
السيارات الذي كان مصدر إلهام 

ألحب تشكيالت الشركة.
جدي��ر بالذك��ر أن )إبره��ارد 

آن��د كو( ه��ي الراعي والميقاتي الرس��مي لس��باق )غ��ران برميو 
نوفوالري(.

Pathos جديدة باللون الوردي
 CARL F.( عالم��ة  أضاف��ت 
BUCHERER( قطعة فنية جديدة 
لمجموع��ة )Pathos( الش��هيرة، تم 
تصميمها بالل��ون الوردي من الذهب 
عيار 18 قيراط على شكل الهالة الذي 
يعتب��ر من أبرز تصامي��م المجموعة 
بحيث تعبر عن الرفعة وأعلى معايير 
الفخامة. وتأتي هذه الساعة بنسختين: 

تتمي��ز األولى بتصميم مموج في حين تتميز الثانية بتصميم زخرفة 
على شكل خطوط متداخلة. وتعتبر ساعة )Pathos( الجديدة مزيجاً 

متكامالً من التالعب ببريق الذهب الوردي وتألأل األلماس.

SATELLITE WAVE أحدث إصدارات
كشفت “سيتيزن” للساعات اليابانية 
عن أح��دث إصداراتها من س��تاليت 
وايف ضم��ن فئة )GPS( التي تتميز 
بأسرع استقبال لإلش��ارة من األقمار 
االصطناعي��ة وف��ي وقت قياس��ي ال 
يتخطى 3 ث��وان. وتتكون الموديالت  
من خمس ساعات جديدة تتسم بتصميم 
كالس��يكي بس��يط، إضافة إلى موديل 
)ستااليت وايف - جي بي أس( الجديد 

وه��و موديل التوقيت العالمي متعدد الوظائ��ف، الذي يقدم وظائف 
متنوعة ومتطورة مثل بيان التوقيت المزدوج والكرونوغراف.

Vintage Collection تطرح Tissot
 Tissot ع��ن طرح س��اعات ”Tissot“ أعلن��ت

Vintage Collection المصنوع��ة من الذهب 
والمزدان��ة بزخ��ارف قديمة جميل��ة التصميم. 
وهي تتوفر بطرازي��ن أوتوماتيكي وكوارتز، 
وتمتاز إص��دارات الكوارتز بنحافة تصميمها 
ونقائها وطابعها الكالس��يكي بفضل تفاصيل 
مثل المؤش��رات المس��تقيمة التي تحل محل 
األرقام الرومانية لتمنحها مزيداً من النعومة. 
أم��ا اإلصدارات األوتوماتيكي��ة فتقدم مزيداً 
من الفخامة من خالل نقش غيلوش��ي يزين 

الميناء حتى في الطرازات ذات الميناء المصنوع من عرق الصدف.

“أوميغا” تطلق ساعة أولمبيات ريو
أعلنت “أوميغ��ا” عن إطالق 
س��اعة “س��ي ماس��تر بول هيد 
ري��و 2016” قبل عام من موعد 
بدء بطولة األلعاب األولمبية في 
البرازيل الع��ام المقبل، واحتفاالً 
بالم��رة الثالثة الت��ي تضاف فيها 

رياض��ة “الغولف” إلى قائمة األلع��اب األولمبية. وقالت “أوميغا” 
إنها صممت 316 قطعة فقط من هذه الساعات، التي تحتفي بالتاريخ 
والتميز الرياضي وبدقتها العالية وتصميمها الفريد وش��كلها الملفت 
للنظر، والتي يتناس��ق حزامها الجلدي األزرق بش��عار بطولة ريو 

لأللعاب األولمبية 2016.
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روبوتات قادرة على التطور ذاتيًاالشوكوال لتحسين المزاج الرومنسي

أثبت علماء من جامعتي دريكسيل وبنسلفانيا أن المزاج الرومانسي 
للنساء يرتفع بعد تناولهن الشوكوال. وتوصل العلماء إلى هذه النتيجة 
بعد إجراء تصوير مقطعي ألمخاخ النساء قبل تناولهن طعاماً وبعده. 
ف��ي الحالة األولى عرضت على النس��اء رس��وم ذات طابع حيادي 
وصور ذات طابع رومانس��ي، فكان��ت ردود أفعال أمخاخهن على 

هذين النوعين من الصور مماثلة تماماً.
أما في الحالة الثانية فقد أطعم الباحثون النساء قطعاً من الشوكوال 
قبل عرض الصور عليهن، ما أدى إلى اش��تداد ردود أفعال أمخاخ 
النس��اء عند مش��اهدتهن صوراً ذات طابع رومانس��ي، األمر الذي 

يعني أن المزاج الرومانسي للنساء يرتفع بعد تناول الشوكوال.

ذك��رت مجل��ة )PLoS ONE( أن علم��اء جامع��ة كامب��ردج 
البريطانية باالشتراك مع علماء من زيوريخ السويسرية، تمكنوا من 
ابتكار روبوتات لديها إمكانية التطور بطريقة طبيعية كما األجس��ام 

البيولوجية وباالستناد إلى قوانين الطبيعة.
هذه الروبوتات عبارة عن “أم ميكانيكية” على ش��كل أذرع تنقل 
المكعبات بواس��طة محرك داخلي. ينتج ع��ن تجميع هذه المكعبات 
روبوتات - أطفال، قادرة على الحركة البطيئة فقط على سطح أفقي.
وتعط��ي هذه النتائج العلماء األمل في أن هذه الطريقة س��تصبح 
األساس في تصميم روبوتات قادرة على التفكير، والتطور ذاتياً في 

االتجاه األفضل.

هل األخطبوط كائن فضائي؟
ث�ب�ت�������ت  أ
ت  ص����ا فح�و
ل�ح�م�������ض  ا
الت�ي  الن��ووي 
عل�ى  أُجري�ت 
األخطبوط�ات 
ه�����������ذه  أن 

المخلوق��ات غريبة التكوي��ن وتختلف تماماً عن س��ائر الحيوانات 
مم��ا دفع بع��ض العلماء إلى االعتقاد ب��أن األخطبوطات ال تنتمي 

لمخلوقات كوكب األرض.
وبيّ��ن تحليل أول تسلس��ل “جينومي” كام��ل، أن األخطبوطات 
لديها مس��توى معقد جداً من بروتينات الجينات المش��فرة التي يبلغ 

عددها 33 ألفاً.
وقال الباحث األميركي الدكتور “كليفتون راجسدال” من جامعة 
ش��يكاغو: األخطبوط يبدو مختلفاً تماماً عن سائر الحيوانات، حتى 
ع��ن الرخوي��ات األخرى، بما لدي��ه من ثماني��ة أذرع قادرة على 
اإلمساك بأي ش��يء، ودماغه قادر على حل المشاكل التي تتطلب 

ذكاًء.

لقاح واعد لعالج اإلنفلونزا
كشفت دراستان 
جديدت��ان نتائ����ج 
واع�����دة تمهِّ����د 
الطريق للحصول 
على عالج عالمي 

لإلنفلونزا.
اللقاح  وأظه��ر 
التجريب��ي ق��درة 

كبي��رة عل��ى الحماي��ة من ع��دة أنواع فرعي��ة م��ن اإلنفلونزا لدى 
الحيوانات. وقال الخبراء إن معظم اللقاحات تس��تخدم رأس جزيئة 
“الهيماغلوتينين” على س��طح فيروسات اإلنفلونزا، بينما تستهدف 
الدراستان الجديدتان جذر الجزيئة، موضحين أن الفرق هو أن رأس 
الجزيئة يتغيّر بش��كل دوري ما يستلزم إنتاج عقارات جديدة بشكل 
س��نوي لمجاراة التغييرات في الرأس، بينم��ا الجذر أقل قدرة على 

التكيف والتغيّر.
وأظهر اللقاح الجديد نتائج ممتازة على الحيوانات المستخدمة في 
التج��ارب، ما دفع العلماء إلى االعتقاد بأنَّهم على الطريق الصحيح 

إلنتاج لقاح عالمي ذي فعالية في مكافحة اإلنفلونزا.
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“إكسير الشباب” أصبح حقيقة
ب�ت�ك�����ر  ا
إسبان  علماء 
اً  مس�تحض�ر
طبي��اً أطل��ق 
اس����م  علي�ه 
كس�����ي��ر  “إ
الش����ب��اب” 

يطي��ل عمر اإلنس��ان إلى 135 س��نة، وت��م اختباره عل��ى الفئران 
المخبرية، حيث تمكنوا من إطالة عمرها بنسبة 65 %.

والح��ظ الباحث��ون تباط��ؤ ش��يخوخة الفئ��ران عند اختب��ار هذا 
المستحضر المكون من جزيئتين تحجب مفعول البروتين المسؤول 

عن تنظيم والدة الخاليا الجذعية.
وق��ال رئيس الفريق العلمي فيرناندو غارس��يا: نعتقد أن الفئران 
نموذج جيد لمقارنتها باإلنس��ان في هذا الموضوع. نظرياً يمكن أن 

تصبح استنتاجاتنا األساس في االختبارات السريرية.
وسيتم إعداد “اإلكسير” الختباره على اإلنسان، بعد إجراء بعض 
البحوث اإلضافية التي تتركز على كيفية طرد البروتين المس��ؤول 

عن الشيخوخة من الجسم.

علماء يخترعون دواء للغباء

خوذة طبية لعالج االكتئاب

أعد علماء ألم��ان دواء يحوي مادة 
فريدة بوسعها مكافحة بعض األمراض 
التي يصاب بها دماغ اإلنسان. ويتميز 
هذا ال��دواء بقدرته على عالج الرجل 

والمرأة من الغباء.
وق��ال الباحث ف��ي المعه��د هانس 
غيله��ر روب��رز، إن ال��دواء الجدي��د 
ق��ادر على وق��ف النش��اط الزائد في 
بع��ض مجموعات الخالي��ا العصبية 

لدى اإلنسان، ولذلك بوسعه إحالل االستقرار في عمل مخ اإلنسان 
وتحس��ين قدرته على التفكير والتركيز. اتض��ح للعلماء بعد إجراء 
سلسلة من التجارب، أن الدواء يزيد فرص تعافي المرضى التام من 
أم��راض خطرة مثل “الزهايمر”. فيما يجري العمل لتجربة الدواء 
عل��ى الفئران، وفي حال نجاح التجربة س��يتخذ الباحثون في معهد 

الوراثة الجزيئية قراراً حول جدوى إجراء تجارب إضافية.
ويأم��ل األطباء في أن يحدث اكتش��افهم ث��ورة حقيقية في مجال 
الط��ب، في ظ��ل معاناة الماليين من النس��اء والرج��ال من مرض 

الزهايمر.

كش������ف��ت 
ش�ركة “نيورو 
إليكترك����س” 
ع�ن  اإلس�بانية 
خ��وذة جدي��دة 
على  تس����اعد 
الدماغ  ع��الج 
م�ن  البش���ري 
أع��������راض 

االكتئ��اب والجلطة الدماغية. وتعتم��د الخوذة في عملها على رصد 
اإلشارات الدماغية التي يرسلها المخ إلى الخاليا العصبية، ومن ثم 
يعالج المريض بتوليد تيار كهربائي ضعيف من خالل مجموعة من 

األسالك الموصولة داخل الخوذة.
ويعتمد وضع األس��الك داخل الخوذة عل��ى نوع المرض وحالة 
المريض، فعالج حاالت االكتئاب يس��تهدف أجزاء في المخ مختلفة 
عن تلك التي يس��تهدفها عالج الجلطة. وف��ور تحديد الخوذة للجزء 
المس��تهدف في المخ، فإنها ترس��ل إليه تي��اراً كهربائياً ضعيفاً لمدة 

20 دقيقة.

القمر بعين “دبي سات2”
الت�ق����ط القم�����ر 
الصناع����ي “دب���ي 
سات2”، الذي يملكه 
ويديره “مركز محمد 
ب��ن راش��د للفضاء” 
ص���ورة فضائ�ي����ة 
واضحة وعالية الدقة 
وه��و  األرض  لقمر 
االكتمال  ح��ال  ف��ي 
)ب��در(، م��ا يعك��س 
في  العالية  التقني��ات 

تصميم هذا القمر الصناعي وحس��ن إداراته وتعّدد استخداماته. وقد 
تم التقاط الصورة للبدر بزاوية ميل دورانية تبلغ 0 درجة، وزاوية 

انحدار دورانية تبلغ 79.63 درجة.
وقال مدير عام المركز يوس��ف حمد الشيباني: شّكل التقاط “دبي 
س��ات2-” صورة للقمر إنجازاً جديداً يضاف إلى “مركز محمد بن 
راش��د للفضاء” المصمم في األساس اللتقاط صور فضائية لكوكب 

األرض من الفضاء.
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االحتيالي التي تســتهدف مناطــق مثل كوريا 
الشــمالية وكوريا الجنوبية وروســيا واليابان 

وبنغالدش وتايلند والهند وموزامبيق وألمانيا.
وتمكن الباحثون األمنيون في ”كاسبرسكي 
الب“ من رصد تقنيات وأنشطة جديدة لعصابة 
(Darkhotel) تعرف باسم الهجمات الخبيثة 
 ،(APT) المتقدمة المســتمرة عبــر اإلنترنت

والتي التزال نشطة ألكثر من ثماني سنوات.
وفــي هجمات نفذتهــا ســنة 2014 وقبلها، 
كانــت العصابــة تســيء اســتخدام شــهادات 
 Code-Signing) اإللكترونيــة  المصادقــة 
Certificates) وتلجــأ إلى طرق غير مألوفة 
مثل اختراق وصالت اإلنترنت (Wi-Fi) في 
الفنــادق لتلغيمها بأدوات تجســس على أنظمة 
مســتهدفة. وقد شهد عام 2015 انتشاراً واسعاً 
لهذه التقنيات واألنشطة، وتمكنت ”كاسبرسكي 
الب“ من اكتشاف وســائل قرصنة إلكترونية 
جديدة، منها على سبيل المثال، الملفات الخبيثة 
القابلة للتنفيذ، واالستخدام المتواصل لشهادات 
المصادقــة اإللكترونيــة المســروقة وتقنيات 
خــدع الهندســة االجتماعية بصورة مســتمرة 
واستغالل الثغرات غير المكتشفة المسّربة من 

شركة ”هاكينج تيم“.
االستعانة بوثائق مسربة

وقال باحث األمن الرئيسي في ”كاسبرسكي 
Dark-) الب“ كورت بومغارتنر: تعود عصابة

hotel) بنوع آخر من هجمات استغالل الثغرات 
 Adobe Flash) غير المكتشــفة في برامــج

Player) المثبــت علــى أحد مواقــع اإلنترنت 
المخترقــة. ويبــدو أنها اســتعانت هــذه المرة 
بالوثائق المسربة من شركة ”هاكينج تيم“. لقد 
تمكنت هذه العصابة سابقاً من شن هجمات عن 
طريق استغالل ثغرات غير مكتشفة في برنامج 
(Flash) المثبت فــي نفس الموقع اإللكتروني 
المخترق الذي أصدرنا تقريراً بشــأنه على أنه 
إحدى هجمات الثغرات غير المكتشفة التي تشن 
على (Adobe) في كانون الثاني/يناير 2014. 
وعلــى ما يبــدو أن (Darkhotel) تمكنت من 
تجميــع رصيد وافر من الثغــرات األمنية غير 
 (Flash) المكتشفة وشبه المكتشفة في برنامج
على مدى السنوات الماضية، ومن المحتمل أنها 
اســتطاعت جمع المزيد من تلك الثغرات لشن 
هجمات دقيقة تستهدف أفراداً رفيعي المستوى 
حــول العالم. ومن خــالل الهجمات الســابقة، 
يمكننا التوصل إلى أن العصابة تتجســس على 
الرؤوســاء التنفيذيين وكبار نواب الرؤوســاء 
ومدراء المبيعات والتسويق وموظفي األبحاث 

والتطوير.
وقــد عملت العصابــة منذ العــام الماضي، 
علــى تعزيــز تقنياتهــا الدفاعية، فعلى ســبيل 
المثال، قامت بتوسيع نطاق قائمة تكنولوجياتها 
الخاصــة بمكافحــة التتبــع. وقد صمــم مدير 
عــام  إصــدار   (Downloader) التحميــل 
2015، للتعــرف على تكنولوجيــات مكافحة 
وذلك بهدف تخطيها وتجاوزها.الفيروسات المتوفرة لدى نحو 27 شركة أمن، 

“Darkhotel” هجمات خبيثة لعصابة التجسس اإللكتروني

اختراق الشبكات باستغالل وثائق مسربة من ”هاكينج تيم“
في أعقــاب حادثــة تســريب وثائق تخص 
شــركة ”هاكينج تيــم“ المتخصصــة في بيع 
برامــج تجســس نظاميــة لبعــض الحكومات 
ووكاالت إنفــاذ القانون، بدأ عدد من عصابات 
التجســس اإللكترونــي يســتخدم - ألغراض 
خبيثة خاصة بها - األدوات التي تقدمها شركة 
”هاكينــج تيم“ إلى عمالئهــا لتنفيذ الهجمات. 
وقد شــمل هذا شــن هجمات عديدة الستغالل 
 (Adobe Flash Player) الثغرات استهدفت
و(Windows OS). وقــد تــم تطويع واحدة 
على األقل من هذه الهجمات ألغراض أخرى 
من قبل عصابة التجسس اإللكتروني المحترفة 

.(Darkhotel)
توصلــت الشــركة األمنيــة ”كاسبرســكي 
الب“ إلــى أن (Darkhotel)، وهي عصابة 
تجســس إلكترونــي على مســتوى عــال من 
االحتراف اكتشــفها خبراء الشــركة في عام 
اختــراق  علــى  بقدرتهــا  وتشــتهر   ،2014
شبكات (Wi-Fi) في الفنادق الفاخرة لسرقة 
معلومــات عن مجموعــة مختارة مــن كبار 
المســؤولين التنفيذييــن للشــركات، تلجأ إلى 
اســتخدام هجمات ”اســتغالل الثغــرات غير 
المكتشــفة“ والمجّمعــة من شــركة ”هاكينج 
تيــم“، وذلــك في أعقــاب االختــراق العنيف 
الذي تعرضت له الشركة وتسبب في تسريب 

وثائق بالغة السرية خاصة بها.
هجوم استغالل الثغرات

ولــم يكن هجوم ”اســتغالل الثغــرات غير 
المكتشفة“ هو الوحيد الذي تشنه هذه العصابة، 
إذ تشــير اإلحصائية إلــى احتمال قيام عصابة 
(Darkhotel) علــى مــدى الســنوات القليلة 
الماضيــة، بشــن ســت هجمــات ”اســتغالل 
الثغرات غير المكتشــفة“ أو أكثر، مســتهدفة 
برامــج (Adobe Flash Player)، وبأنهــا 
كانت على ما يبدو تســتثمر أمواالً طائلة لدعم 

استكمال ترسانتها الخبيثة.
ووســعت العصابــة في عــام 2015 نطاق 
انتشــارها الجغرافــي حــول العالــم، في حين 
تواصــل شــن العديــد مــن هجمــات التصيّد 
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شريك مايكروسوفت اإلقليمي
أعلن��ت “ألفا دات��ا” عن 
“ش��ريك  بجائ��زة  فوزه��ا 
مايكروسوفت اإلقليمي لعام 
2015” في دولة اإلمارات، 
لتميزها بابتكار وتنفيذ حلول 
القائم��ة عل��ى  المتعاملي��ن 

تكنولوجيا مايكروسوفت.
وقال مدير قس��م حوس��بة الش��ركات في “ألفا داتا” عمار سينغ: 
نتعاون منذ س��نوات مع “مايكروس��وفت” من أج��ل توفير خدمات 
وحلول البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لدفع عجلة 

النمو في القطاعين الحكومي والخاص في دولة اإلمارات.

فرع إلكتروني لـ“المياه الوطنية”
أطلق��ت ش��ركة المي��اه الوطني��ة الف��رع اإللكترون��ي لخدمات 
المتعاملين عبر موقعها الرسمي )www.nwc.com.sa(، الذي 
يوفر كاف��ة الخدمات التي تقدمها الش��ركة لمتعامليها في الرياض 
وجدة بنس��بة 100 %، مس��تهدفة بذلك تمكين أكثر من 600 ألف 
متعام��ل م��ن تنفيذ خدماتهم على مدار الس��اعة، وبش��كل متكامل 

وبجودة عالية.

“مايندوير” تختار (أوريون 11 جي)
أعلن��ت ش�����ركة 
مايندوي���ر لحل����ول 
تكنولوجيا المعلومات 
عن اختيارها لتطبيق 
جي(   11 )أوري��ون 
آي  )ث����ري  م����ن 
كم����زود  إنفوتي��ك( 

لحلول تخطيط موارد المشاريع ضمن تطبيقاتها السحابية، باالعتماد 
على تطبيق “جافا” الجديد )J2EE(، والمزّود بأس��اس للعمل عبر 
شبكة اإلنترنت، مما يجعله تطبيقاً متعدد المستويات وقابل للتطوير 

مع تحقيق إدارة مثلى لسير العمل وتنظيم البيانات والمستندات.

“ميتا بايت” ُتعلن عن شراكتها
أعلنت شركة ميتا بايت تكنولوجيز 
عن ش��راكتها م��ع ش��ركة إي اَر بي 
مايسترو، بهدف دعم متعامليها الذين 
يعتمدون على نظام التش��غيل “ساب” 
ف��ي أتمتة عناصر التحك��م والدخول، 
الفص��ل  عملي��ة  عل��ى  والمس��اعدة 
والرصد بين الواجبات بسرعة وبكلفة 
معقولة. وق��ال الرئي��س التنفيذي في 

)ميتا بايت تكنولوجيز( س��ليل ديجا: نحن فخورون بش��راكتنا مع 
)إي اَر بي مايسترو(، التي تقدم الحلول للتحديات الحالية لمتعاملينا 

.)SAP( الذين يعتمدون على نظم التشغيل

(أتش أم أتش) تعزز قدراتها الرقمية
أعلنت “أتش أم أتش” إلدارة الضيافة 
عن تحس��ين وتعزي��ز قدراته��ا الرقمية 
لتمكي��ن المس��افرين م��ن الدخ��ول إلى 
اإلنترنت واستخدام الهاتف المحمول، من 
خ��ال دمج مزايا جذابة وتوفير محتوى 
متميز يتيح منفذاً مباشراً للضيوف عبر 
موقع المجموعة على اإلنترنت للتعرف 

على األسعار الواقعية وما يتوفر من غرف، وبالتالي زيادة إيرادات 
الحجز المباشر عبر اإلنترنت. وقال الرئيس التنفيذي للشركة لوران 
فوافنيل: إن التزامنا بتحسين طريقة االتصال مع ضيوفنا وخدمتهم 

لمصلحة فنادقنا هي لب استراتيجيتنا لابتكار.

(ويندوز 10) متاح مجانًا
أعلنت “مايكروس��وفت” أن نظام التش��غيل “ويندوز 10” بات 
متاحاً على شكل تحديث مجاني أو مرفقاً بأجهزة الكمبيوتر واألجهزة 
اللوحية الجديدة في الش��رق األوسط. ويشتمل النظام على ابتكارات 
مثل تطبي��ق )Xbox( و)Microsoft Edge( ويمنح المس��تخدم 
تجربة تتميز بمزيد من الخصوصية واإلنتاجية. وقالت الش��ركة إن 

على  مقدم  النظام 
ش��كل خدمة ويتم 
تلقائي��اً  تحديث��ه 
ب�االب�ت�ك�����ارات 
لتح�دي�ث�����ات  وا

األمنية.
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نمو إيرادات الخدمات السحابية
أعلنت )SAP( العالمية للحلول البرمجية، أن إيرادات اشتراكات 
ودعم الخدمات السحابية قبل تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالي��ة )IFRS(، بلغت 555 مليون ي��ورو )611 مليون دوالر(، 
وارتفعت بنس��بة 129 % خ��ال الربع الثاني م��ن 2015 مقارنة 

بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وقالت الشركة إن إيرادات الخدمات السحابية والحلول البرمجية 
بمنطقة أوروبا والش��رق األوس��ط وأفريقيا نمت بنسبة 10 % قبل 
تطبي��ق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، مقابل نمو إيرادات 
اشتراكات ودعم الخدمات السحابية بنسبة 94 %، ونمو حجوزات 

الخدمات السحابية الجديدة بنسبة تتجاوز 100 %.

ألفا: ثغرة في الهواتف الذكية
نبّهت شركة ألفا بإدارة “أوراسكوم” 
لاتصاالت، مش��تركيها إلى ضرورة 
االنتباه عند تلقي رس��ائل من مصادر 
غريب��ة، عق��ب اكتش��اف ثغ��رة ف��ي 
الهواتف الذكي��ة التي تعمل على نظام 
)Android(. وقال��ت: إن القراصن��ة 

تمكن��وا م��ن اختراق ه��ذه الثغ��رة والتحكم بها بش��كل كامل، عبر 
الرس��ائل متعددة الوس��ائط )MMS(، ما يتيح لهم س��رقة البيانات 
وقرصنة المعلومات الشخصية والتجسس على الهاتف وإلغاء نسخ 

البيانات واختراق التطبيقات وغيرها من أعمال القرصنة.
وقدمت الش��ركة عدداً من اإلرشادات لمتعامليها لحماية هواتفهم 
الذكي��ة وعدم الوق��وع ضحية القرصنة، وف��ي مقدمتها عدم فتح أو 
تحميل أي محتوى متعدد الوس��ائط يصل إلى الهاتف، حتى لو كان 
من مصدر موثوق فيه، مش��يرة إلى أنه يمكن لهذه الوسائط اختراق 
الهاتف بشكل مباشر حتى في حال لم يضغط المستخدم على الملفات 
لتحميلها، وهو ما يتطلب وقف خاصية التلقي التلقائي للرسائل عبر 
 Messages> Settings> Multimedia :اتباع الخطوات اآلتية

.)messages uncheck auto retrieve

“كونيج” تفتتح معهداً إقيليميًا
سليوش��نز”  “كوني��ج  افتتح��ت 
)Koenig Solutions( الهندي��ة، 
أول معه��د تدريب إقليم��ي لها في 
إمارة دب��ي، يوفر منص��ة تعليمية 

ألكثر من1000  طالب.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي 
للشركة روهيت اغاروال: سيكون 
للمعه��د دور إيجاب��ي وفاعل على 
صعي��د تلبي��ة الطل��ب المتزايد في 

المنطقة على الدورات التدريبية المعتَمدة في مجال األمن السيبراني 
وتكنولوجيا المعلومات.

سيمبليفايد سوليوشنز إلى إبيكور
وي��ر  س��وفت  “إبيك��ور  أعلن��ت 
برمجي��ات  لحل��ول  كوربوريش��ن” 
األعم��ال، ع��ن إنضم��ام “س��يمبليفايد 
سوليوش��نز” إلى شبكة شركائها، وعن 
طرح حلول الجيل الجديد من برمجيات 
“إبيكور” ضمن قطاع الضيافة المتنامي 

في المنطقة.
وقال مدير قس��م قن��وات التوزيع في الش��رق األوس��ط وأفريقيا 
والهند آنيش كاناران: يحتوي الحل “إبيكور آي سكاال” على قدرات 
متطّورة تلبي االحتياجات المحددة لقطاع الضيافة، كما يوفر تجربة 

مستخدم غنية مع مرونة عالية وأداء رفيع.

11 % نمو برمجيات استقصاء األعمال
كشفت مؤسسة “جارتنر” للدراسات 
واألبح��اث العالمي��ة، أن إجمال��ي قيمة 
إيرادات الش��رق األوس��ط وأفريقيا من 
سوق برمجيات اس��تقصاء المعلومات 
وعملي��ات التحليل، بلغ��ت 245 مليون 
دوالر خ��ال ع��ام 2014. وواصل��ت 
ش��ركة “أس إيه ب��ي” تصدرها لقائمة 

الشركات الموردة للمنطقة في هذا القطاع. وقال مدير األبحاث جواو 
تابادينهاس إن معدالت نمو الش��ركات صاحبة الحصص الس��وقية 
األعلى في الس��وق، تراوحت ما بين النم��و المتواضع والمراوحة 

في المكان.
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عشرات اآلالف من المتفرجين في أكثر من خمسة عروض.
أجهزة اإلسقاط

وتجدر اإلشــارة إلى أن ”باناســونيك“ تملك عالمياً الحصة الكبرى 
من أجهزة اإلسقاط الصناعية التي تزيد شدة السطوع فيها على 5000 
لومــن، وفقاً للبيانات التي قدمتها بحوث ســوق أجهزة اإلســقاط ”بي 
أم إيه“. كما أن أجهزة اإلســقاط المســتخدمة في هذا العرض هي من 
النــوع ذاته الذي اســتخدم في حفل افتتــاح دورة األلعاب األولمبية في 

لندن 2012.
وقال رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشــركة ”باناسونيك“ 
في أميركا الشــمالية جوزيف تايلور: هــذا األداء الفني الرقمي الباهر 
الممزوج ببيئة غير تقليدية ”ســطح بحيرة من صنع اإلنسان“ يوضح 
كيــف يمكن لإلســقاط الســمعي البصــري أن يرتقي بحــدود األعمال 

الترفيهيّة.
وأضــاف أن العمــل مع شــركاء مثل ”شوشــيكو“ و“تيم الب“ في 
هذا المشــروع، يسمح لـ”باناسونيك“ بإظهار أنواع جديدة من الحلول 
البصريــة عاليــة التأثيــر لعمالئنا في مجــال األعمال المباشــرة بين 
الشركات، حيث ستجعل جماهيرهم يعودون طالبين المزيد. كما يسمح 
لنا بتســليط الضوء على الميزات الرئيســية ألجهزة اإلسقاط المدمجة 

الخفيفة وعالية األداء من ”باناسونيك“.
وكان قرار ”باناسونيك“ في الدخول في شراكة مع ”شوشيكو“ مبيناً 
بشــكل كبير على الفلسفة المشــتركة بينهما. وقال الرئيس التنفيذي في 
شــركة ”باناسونيك“ ساتوشي تاكياســو: نحن نقّدر جهود ”شوشيكو“ 
الســتمرارها دائماً في ابتكار شيء جديد مع اهتمامها في الوقت نفسه 
بالتقاليد، مشيراً إلى أن الهدف المشترك هو نقل جزء نادر وجميل من 
الثقافــة اليابانيّة إلــى الناس في البلدان األخرى التــي لم تختبرها بعد، 
كابوكي وأن تفاجئ وتلهم كل من يشاهده.معرباً عن أمله في أن تترك ”باناسونيك“ انطباعاً ال يمحى من عرض 

عروض اإلسقاط الصناعية على شاشات مائية في العالم

األكبر لمسرح الكابوكي من سلسلة ”باناسونيك“
أنجزت شــركة ”باناسونيك“ واحدة من أكبر عروض اإلسقاط على 
شاشــة مائيــة في العالم، بعــد أن قّدمت دعماً خاصاً لعروض مســرح 
الكابوكــي التي أقيمت في فندق ”بيالجيو“ الــذي تملكه منتجعات ”أم 

جي أم“ الدولية.
وقد استخدمت الفعالية التي أنتجتها شركة ”شوشيكو كو“ المحدودة 
تحت عنوان ”كوي - تسوكامي“  أي ”صراع مع الشبوط“، 16 جهاز 
إسقاط من سلسلة ”باناسونيك“ (بي تي- دي زد 21 كي) بسطوع قدره 
20000 لومن، ليحطم األرقام القياسية السابقة لعروض اإلسقاط على 

شاشات مائية.
وقــد زودت أجهزة اإلســقاط  نوافيــر فندق ”بيالجيو“ بإســقاطات 
عمالقــة، وصلت إلى ارتفــاع 18 متراً وعرض 300 متر، أي بحجم 

ثالثة مالعب كرة قدم أميركية تقريباً.
أشكال الفن الياباني

وكان المتعاون الرئيســي في هذا العــرض مختبر ”تيم الب“ الذي 
يحظــى باحترام عالمــي ألعماله الفنية المنتجــة بالتكنولوجيا الرقمية. 
وأتاحت الفعالية لجمهور الس فيغاس، مشــاهدة شــكل من أشكال الفّن 

الياباني التقليدي الذي يتمتع بتاريخ غني يمتد ألكثر من 400 عام. 
الجديــر بالذكر، أن فعالية ”باناســونيك“ تقــدم عروض ”كابوكي“ 
في نوافير ”بيالجيو“ للمرة األولى ضمن سلسلة من المشاريع إلنشاء 
نمــوذج ترفيهــي جديد مــع عناصر من مســرح الكابوكــي. ويجري 
التخطيــط إلقامــة ”مهرجــان كابوكــي اليابان“ مع عروض مســرح 
الكابوكي وفعاليات ذات الصلة، في أيار/مايو 2016 في الس فيغاس.

وعلــى خشــبة مســرح مميــزة تطفو فــوق بحيــرة فنــدق بيالجيو 
االصطناعيــة الشــهيرة عالميــاً، أّدى الفنانان إيشــيكاوا ســوميغورو 
وناكامورا يونيكيشــي األداء المذهــل من ”نيو كابوكي“، جامعين بين 
عنوان كابوكي الياباني التقليدي الذي يقدم صيفاً ”صراع مع الشبوط“ 
وبين الفّن الرقمي الخيالي الحديث. ولفتت عظمة األداء على المســرح 

86



جديد تقنية

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2015

تقنية “الكل في واحد”

أعلن��ت ش��ركة “أم أم دي” المتخصصة في مج��ال التكنولوجيا 
وشريك ترخيص العالمة التجارية لشاشات )Philips(، عن منتجها 
“الكل في واحد”، المتمثلة في تقنية حامل الشاش��ة الجديدة )فيليبس 
USB Docking(، والتي تس��مح للمس��تخدمين من وصل جهاز 
الكمبيوتر المحمول بواسطة كابل )USB( وتعليق الشاشة المتوافقة 
مع معايير )VESA( عليها، وبالتالي الحصول على وسيلة وصل 
مرنة لكل األجه��زة الطرفية المكتبية، وكذلك اإلنترنت عن طريق 

وصلة )USB 3.0( واحدة فائقة السرعة في قاعدة شاشة واحدة.

“ديل” تطرح منتج Wyse الجديد
النق��اب  دي��ل  ش��ركة  كش��فت 
عن أح��دث منتجاتها من سلس��لة 
األجهزة الخفيفة أو االس��تهالكية 
)Wyse(، ال�م�ج�ه����زة ب�ن�ظ��ام 
 Windows 10 IoT( التش�غي�ل
Enterprise(، والمزودة بأحدث 
نس��خة من برنامج سطح المكتب 
 ،)vWorkspac( االف�ت�راض���ي
م��ا يجعله��ا األس��هل اس��تخداماً 
واس��تثماراً من قبل م��دراء تقنية 
المعلوم��ات م��ن أج��ل تخطي��ط 
المكتب  ونش��ر وتش��غيل س��طح 

االفتراضي.
وتوفر هذه الحلول الجديدة مرونةً إضافيةً للمؤسس��ات في نشر 
البن��ى التحتية لس��طح المكتب االفتراض��ي )VDI(، القائمة على 

.)Microsoft Azure( نظام التشغيل
كذل��ك، تدعم هذه الحلول الجديدة طلبات موظفي المعرفة بنقاط 

طرفية قوية وآمنة ال تساوم على األداء أو اإلنتاجية.

شاشات بقدرات عرض فائقة
أط�ل�ق����ت 
ش��������رك��ة 
“إيه أو سي” 
لمتخصصة  ا
شاش��ات  في 
ال��ع������رض 
الكمبيوتري، 
ش���اش���ت�ي�ن 

بحجم 81.3 سم 
وبتقني��ة  بوصة(   32(

.)QHD(و )UHD( وضوح
وتجمع شاش��ة )إي��ه أو س��ي U3277PQU( الم��زودة بلوحة 
)AHVA-IPS( وبقي��اس 3840×2160 بكس��ل، وشاش��ة )إي��ه 
أو س��ي Q3277PQU( الم��زودة بلوح��ة )AMVA( وبقي��اس 
2560×1440 بكس��ل، كل من الدق��ة العالية والحجم الكبير، حيث 
توفران قدرات عرض فائقة وقوية للمستخدمين وتوفير صور غنية 
بالتفاصيل وقيمة حقيقية لس��طح المكتب، ع��دا عن تقنية الخلو من 

الوميض وميزات أخرى كثيرة.

إريكسون تقود توحيد الجيل الخامس
“إريكس��ون”  أك��دت 
مواصل��ة مبادرتها الخاصة 
“الجي��ل  نظ��م  بتطوي��ر 
الخامس”، من خالل دورها 
كمنس��ق لمش��روع االتح��اد 
األوروب��ي الجدي��د لموفري 
خدمات االتص��ال المتحرك 
والالسلكي الداعمين لمجتمع 

.)METIS-II( 2 المعلومات 2020، المعروف باسم ميتيس
وقالت “إريكس��ون” إن مش��روع “ميتيس 2” يساهم من الناحية 
االستراتيجية، في توفير آفاق للتعاون والشراكة بين القطاعين العام 
والخاص في مجال البنية التحتية للجيل الخامس، بهدف إجراء تقييم 
مش��ترك لمفاهيم الش��بكات الالس��لكية لهذا الجيل، ووضع خارطة 

طريق لتطوير طيف الجيل الخامس الترددي.
يذكر أن المشروع يرتكز على تحالف دولي يضم 23 شريكاً من 
مختلف مناطق العالم، قدموا مبادرات راس��خة في مجال دراس��ات 
وأبحاث الجيل الخامس )الصين واالتحاد األوروبي واليابان وكوريا 

الجنوبية والواليات المتحدة(.
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جدران حماية السلكية ألمن الشبكات
أط�ل�ق������ت 
 )Dell( شركة
سلسلة جداران 
ي�������ة  ل�ح�م�ا ا
الالس�����ل�ك�ي�ة 

)SonicWALL TZ( الجديدة، التي تتيح حزمة شاملة من الحلول 
الخاصة بأمن الش��بكات الالس��لكية، وتعمل على تمكين الش��ركات 
الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمؤسسات العمالقة من جني فوائد 
 )802.11ac( األمن واألداء التي توفرها منافذ الش��بكات الالسلكية
المنتشرة على مستوى المؤسسة، وذلك من خالل وحدة تحكم بسيطة 

إلنشاء وإدارة الشبكات، وبكلفة إجمالية أرخص للملكية.

كمبيوتر لالستخدامات الشاقة
 )Dell( كشفت
ع��ن الكمبيوت���ر 
الجدي��د  اللوح��ي 
 Latitude 12(
Rugged Tab-

let(، الذي يتميز بمتانته وتحمله االس��تخدامات الشاقة أثناء العمل 
وتحت أقس��ى الظروف. وهو أحدث إصدار يعزز من شهرة سلسلة 
منتج��ات “ديل” من األجهزة المبتكرة ش��ديدة التحمل، والتي تضم 
 Latitude 12( الكمبيوت��رات المحمولة من فئة “نوتبوك” وه��ي
 ،)Latitude 14 Rugged Extreme(و )Rugged Extreme

.)Latitude 14 Rugged(و

شاشات األلعاب من (إيه أو سي)
استعرضت “إيه 
أو س����ي” خ��الل 
ف��ي  مش����اركته�ا 
فعالي��ات مع��رض 
“ج�ي�م�زك�����وم”، 
منتج��ات  أح���دث 
ش�اش���ات األلع�اب 
)إيه  وه��ي  لديه�ا، 

أو س��ي G2460PQU/BR( و)إيه أو سي G2460PG(، اللتان 
تتميزان بقدرات عرض سلسة لأللعاب بفضل توفيرها معدل تحديث 

144 هرتز ووقت استجابة 1 م/ث.

ماسحتان ضوئيتان من “براذر”
كش��فت ش��ركة “براذر 
إط��الق  ع��ن  العالمي��ة” 
ماس��حتين ضوئيتين لسطح 
المكتب في أسواق اإلمارات 
هما “بيه.دي.أس- 5000”  
  ”6000  - و“بي��ه.دي.أس 

المصممتي��ن خصيصاً لتلبية المه��ام كبيرة الحجم. وتش��ّكل هاتان 
الماسحتان إضافة نوعية إلى مجال المسح الضوئي من حيث المساعدة 
في زيادة الكفاءة التشغيلية في الشركات الصغيرة ومتوّسطة الحجم 
ضم��ن مختلف القطاعات الحيوية في الدول��ة، بما في ذلك الرعاية 

الصحية والتجزئة والتعليم والقطاع المالي والقانوني.

هاتف G4 لعشاق التصوير
أطلقت “أل جي إلكترونيكس” 

هات��ف )G4( ال��ذي يتيح 
لعش��اق التصوي��ر التمتع 
بمزاي��ا متقدم��ة لكامي��را 
الهات��ف ذات اإلمكاني��ات 

 )F1.8( العالية، التي صممت بدقة 16 ميغابكس��ل وبفتحة عدس��ة
تس��مح بوصول الضوء إلى مستش��عر الصورة بنسبة 80 %. ومع 
اإلصدار الثاني من مثبت الصورة البصري الجديد والمحسن للمرة 
األول��ى )OIS 2.0(، يق��دم )G4( أداءاً عالياً في ظروف اإلضاءة 
الضعيف��ة، بفضل ما يقوم به من توس��يع م��دى تثبيت الصورة من 

درجة واحدة إلى درجتين على المحورين األفقي والعمودي.

“سوني” تطلق هاتفين ذكيين
كش��فت “س��وني” 
ع��ن إضاف��ة هاتفين 
ذكيي��ن جديدي��ن إلى 
م���ن  مجم�وع�ت�ه���ا 
األجه����زة الذكي�����ة 
الهات�ف الذكي، وهم�ا 
 Xperia C5( هاتف

Ultra Dual( المتميز بتقنية الصور الذاتية )سلفي( االحترافية مع 
كاميرا أمامية وخلفية بسعة 13 “ميغا بكسل” وشاشة عالية الجودة 
من دون إطار بحجم 6 إنش، وهاتف )Xperia M5 Dual( الذي 

يتميز بكاميرا “سوني” المضادة للماء ذات التصميم المثالي.
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جهاز لتعقب السباحة
أط��ل����ق ك��ل 
م��ن “ميس��فيت” 
و“س�����ب��ي��دو” 
جه��از لتعق�����ب 
والسباحة  النشاط 
والن��وم، يحم���ل 
عالم��ة “س��بيدو 
شاين”. وس�يتوفر 
الجهاز في البداية 
التجزئة  لمبيعات 
ف����ي  حصري����اً 

متاجر “آبل” ح��ول العالم. ويعتبر الجهاز األول من نوعه الذي تم 
تصميمه مع أخذ السباحين بعين االعتبار.

وتقوم الخوارزميات الخاصة لتعداد الدورات المدمجة في برامج 
الجهاز الثابتة بتعقب عدد دورات السباح بدقة في كافة أنواع السباحة. 
كما يقوم بالمزامنة مع تطبيق “ميسفيت” لنظامي “أندرويد” و“آي 
أو أس”، ويع��رض عدد الدورات ومس��افات الس��باحة، إلى جانب 

السعرات الحرارية التي تم حرقها والنقاط التي تم إحرازها.

أجهزة تنظيف روبوتية في دبي
ت  ش����ر با
م�ج�م�وع����ة 
“ترانس�غارد” 
دبي  ومقره��ا 
مع  بالتع��اون 
ش��ركة “سيلد 
اير” بتجرب��ة 
ن�����س  م��ك��ا
ت��ن��ظ��ي����ف 
في  روبوتي��ة 

مركز التس��وق “دبي فيس��تيفال س��يتي”، في تجرب��ة جديدة تعتبر 
األول��ى من نوعها في اإلم��ارات والمنطقة. وتوفر الش��ركة ثالثة 
أن��واع مختلف��ة من روبوت��ات التنظيف ضمن مجموع��ة منتجاتها 
المتنوعة للرعاية والتنظيف، والتي تعرف ب�مجموعة “انتيليبوس”. 
وت��م تصميم كل جهاز روبوت لن��وع معين من األرضيات والبيئة. 
ويع��رف النوع الذي تت��م تجربته ب�)هايدروبوت س��كروبر(، وهو 
مصمم تحديداً لألرضيات الصلب��ة، ويُعد مثالياً لمجمعات التجزئة 

المغلقة مثل مراكز التسوق.

“توشيبا” تطرح كمبيوتر هجين
ش��ركة  طرح��ت 
الخلي�ج  “توش��ي�ب�ا” 
كمبيوت�ر )س�اتالي��ت 
L10W( المح��ّدث، 
بكونه  يتمي��ز  والذي 
جهاز هجين يجمع ما 
بين كمبيوتر محمول 

وجهاز “تابلت”.
ويوف��ر الجهاز ما 
يص��ل إل��ى خمس��ة 

أنماط اس��تخدام لتناس��ب مختلف احتياجات المستخدم، كما يحتوي 
شاشة بقياس )11.6( بوصة، وأحدث معالجات “إنتل”.

وق��ال المدي��ر العام للمنتج��ات والخدمات الرقمية في الش��ركة 
س����انتوش فارغيز: يمن��ح التصميم المبتكر له��ذا الجهاز الهجين 
حري��ة التنق��ل للعاملين والطالب عل��ى حد س��واء. إذ توفر قدرة 
)س��اتاليت L10W( للتبدي��ل بس��هولة بين وضعيات االس��تخدام 
المختلفة مرونة غير محدودة تمكن المس��تخدمين من إنهاء مهامهم 

بسرعة وكفاءة .

تنامي االشتراك في الجيل الرابع
قالت رئيسة “إريكسون” 
لمنطقة الش���رق األوس���ط 
وش����رق أفريقي���ا رافي����ة 
إبراهيم، إن منطقة الش��رق 
إمكان��ات  تش��هد  األوس��ط 
متنام�ي����ة ع�ل���ى صعي���د 
المجتمع الشبكي، حيث من 
االشتراكات  تنامي  المتوقع 
في الجيل الرابع بمعدل 50 
ضعفاً بحلول 2020 لتصل 
إلى 210 مليون اش��تراك، 

مشيرة إلى أن هذا يتخطى معدل النمو العالمي.
وأعلنت “إريكسون” عن تحقيق زيادة في مبيعاتها على مستوى 
المنطقة بنس��بة س��نوية بلغت 44 % وبنس��بة فصلية بلغت 44 % 
للم��رة الثانية خالل الربع الثاني لعام 2015، مرجعة هذا النمو إلى 
تواصل االس��تثمارات الكبيرة في حلول النطاق العريض المتحرك 
في جميع أنحاء المنطقة. في حين أظهرت مبيعات حلول الدعم نمواً 

.)OSS( قوياً وال سيما في مجال حلول دعم العمليات
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وســاحات للطائــرات، إال أنه نتيجة تكلفة المشــروع العالية ومحدودية 
اإليــرادات حالياً، كان الحل في توســعة مبنى الركاب مرحلياً إلى حين 
توافر اإليرادات للمضي في المشروع األساسي نظراً لكون مطار الباسل 
مطاراً محورياً وذو أهمية لناحية وقوعه في مدينة ســاحلية، إضافة إلى 
االتفاق مع ”السورية للشبكات“ لتنفيذ اإلنارة المالحية في مطار الباسل.

رحالت السورية لم تتوقف
أما عن هبوط بعض طائرات الشركات األجنبية في سورية كالخطوط 
األوكرانية بالتوازي مع تسيير رحالت بين دمشق والمنامة، قال زيدان 
إن رحــالت الطائرات الرســمية الســورية لــم تتوقف يومــاً إلى الدول 
العربيــة ولم يغلق في وجهها أي مطار مــن مطاراتها، بل كان الحظر 
بشكل رئيسي في أوروبا. ومن هنا دخلت الشركات الخاصة إلى السوق 
كونها ال تخضع للحظر المفروض على شركة الطيران العربية السورية 
باعتبارها الناقل الوطني الرســمي، ما أفرز تنشيطاً لقطاع النقل الجوي 
عامة في سورية لتأمين حاجة المواطنين ولو لمسافات قريبة كدمشق – 
بيروت. أما بالنســبة للطائرات األوكرانية، فهي تجربة ال تزال حديثة، 
وبــدأت الرحــالت بالهبوط في مطار الباســل إلى حيــن تبلور الجدوى 
االقتصادية منها بالنسبة للشركة المشغلة، مؤكداً ترحيب الطيران المدني 

السوري بأي شركة خاصة ترغب وبجدية في العمل بالنقل الجوي.
وأشار زيدان إلى أن المؤسسة نفذت خالل عام 2014 صيانة ساحات 
مطار دمشق الدولي، وحافظت على استمرارية تشغيل المطارات بشكل 
دائــم. أما في 2015 فباشــرت بتنفيــذ اإلنارة المالحية وتوســيع صالة 
الركاب لمطار الباسل الدولي في الالذقية بالتوازي مع صيانة الساحات 
واستكمال ما توقف منها نتيجة الخالف العقدي مع الشركة الماليزية في 
مطار دمشق الدولي، كاشفاً عن عزم المؤسسة خالل 2016 تنفيذ خطة 
خاليا التوتر المتوسط في مطار دمشق الدولي.تأهيــل مهبط مطار الباســل الدولي والمهبط الطويل واســتبدال وتجديد 

المهندس إياد زيدان

المدير العام للطيران السوري إياد زيدان لـ”البنك والمستثمر“:

الكوادر السورية صامدة ونرحب بالشركات الخاصة للنقل الجوي
أكد المدير العام لمؤسســـة الطيران المدني السورية المهندس إياد 
زيدان، أن الكوادر السورية المتخصصة والنوعية، صامدة وحافظت 
عليها المؤسســـة وتعمل بشكل كامل وتساهم بدور أساسي وفعال في 
استمرار عمل المطارات السورية، كاشفاً أن نسبة الكوادر التي غادرت 
المؤسسة ”قليلة“ وال تتجاوز 10 % ال سيما االختصاصات النوعية 

والدقيقة كالمراقبين الجويين ومفتشي السالمة وفنيي الطيران.
وأشــار زيــدان إلــى أن عدد الطائــرات التي هبطت فــي المطارات 
الســورية خالل النصف األول مــن 2015 بلغت 8375 طائرة، ونقلت 
658 ألف راكب، منوهاً إلى أن الطيران المدني تمّكن بعد أربع سنوات 
من اإلرهاب في ســورية من التأقلم مــع واقع األزمة، وبات يعمل وفق 
مبــدأ (الضروري واألكثر ضــرورة)، بانتظار انحســار األزمة لتنفيذ 
مشاريع استراتيجية، ال سيما مشروع إنشاء مبنى جديد للركاب وتوسعة 
الســاحات في مطار دمشــق الدولي بحيث يســتوعب نحــو 10 ماليين 

مسافر.
استمرار العمل في مطار دمشق

وأكد زيدان أنه على الرغم من كل الظروف التي مرت فيها سورية، 
إال أن العمل وخاصة في مطار دمشق الدولي باعتباره المطار المركزي 
األهم، اســتمر على مدار الساعة من دون توقف ولم يغلق مطار دمشق 
الدولــي يوماً واحداً. أمــا مطار حلب فقد اســتمر بالعمل ضمن األزمة 
لثالث ســنوات، ولكن ســلطة الطيران في ســورية ارتأت بالتنسيق مع 
الجهــات المعنية إغالقه بعد أن اشــتد اإلرهاب في المنطقة المحيطة به 
حفاظــاً على الــركاب وعلى الحالة الفنية للمطار. فــي حين أدى مطار 
الباســل في الالذقية خالل سنوات األزمة دوراً هاماً وفعاالً على الرغم 
من عدم قدرته الفنية من حيث مســاحة الصالة الســتقبال عدد كبير من 
الرحالت يومياً، وكذلك حال مطار القامشــلي الذي استمر بالعمل رغم 
محدودية قدرته أيضــاً. أما مطار دير الزور فقد تعّرض لنفس ظروف 

مطار حلب وتوقف عن العمل بالنسبة للرحالت المدنية.
وأشــار زيدان إلى أن االعتماد خالل هذه األزمة يرتكز على الكوادر 
والشــركات الوطنية للعناية بالمطارات الســورية، الفتاً إلى أن المعاناة 
كانــت في الحصول على التجهيزات من أوروبا التي مارســت الحظر 
ضد ســورية ولــم تقبل توريد أي قطعــة الزمة لتشــغيل أي جهاز من 
األجهــزة، إضافة إلى انخفاض اإليرادات التــي تتكون بالدرجة األولى 
من إيرادات العبور واإلقالع واإلنارة واإليواء، بالنظر إلى أن شركات 
الطيران وفي إطار الحظر توقفت عن الهبوط في المطارات الســورية 
والعبور حتى في األجواء السورية. وعلى الرغم من كل هذه الظروف، 
نجحت المؤسســة العامة للطيران المدني في الحفاظ بنســبة كبيرة على 

استقرار هذا القطاع.
وعن توســعة الصاالت في مطار الباســل، قال زيدان إن المشــروع 
األساسي في هذا اإلطار كان بناء صالة ركاب جديدة ومكاتب وملحقاته 
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طيران الخليج: رحلتان إلى القاهرة

زادت ش��ركة طي��ران الخليج الناقل��ة الوطنية لمملك��ة البحرين 
رحالته��ا بي��ن البحرين والقاهرة من 12 إلى 14 رحلة أس��بوعية، 
اعتباراً من 24 آب/أغسطس 2015 لتلبية الطلب المتزايد على هذه 
الرحالت من قبل المسافرين. وقالت إنه تم التوصل إلى هذا االتفاق 

كثمرة للمحادثات الناجحة لزيادة حقوق النقل الجوي بين البلدين.
م��ن ناحية أخرى، اس��تقبلت الش��ركة عدداً م��ن ممثلي صناعة 
الس��فر والرحالت الروس في البحرين كجزء من رحلتهم التعريفية 
التي منحتهم الفرصة الستكش��اف البحرين وزيارة عدد من المعالم 
الس��ياحية فيها، إلى جانب اختب��ار منتجات طيران الخليج في الجو 
وعلى األرض، وزيارة المقر الرئيسي للناقلة الوطنية للقاء أعضاء 

من اإلدارة التنفيذية واإلطالع على ما تقدمه طيران الخليج.

جائزة اإلمارات للطائرات من دون طيار
م����ن  كل  أعل��ن 
“جائ��زة اإلم��ارات 
للطائ�����رات م�����ن 
دون طي��ار لخدم��ة 
ومرك��ز  اإلنس��ان” 
ال�ت�ج����اري  دب����ي 
العالمي عن ش��راكة 
الس���تضافة منطق��ة 
خاص���ة بأنش����ط�ة 
الطائرات المس��ي�رة 

ع��ن بُعد، والتي س��تكون األكبر على اإلطالق في منطقة الش��رق 
األوسط، وذلك ضمن فعاليات “أسبوع جيتكس للتقنية 2015”.

وتس��تخدم الطائرات المسيرة عن بعد في قطاع اإلنشاءات لتفقد 
عوامل السالمة في مواقع مشاريع البناء والتشييد، في حين تبحث 
الجهات القائمة عل��ى تقديم خدمات الرعاية الصحية في إمكانيات 
نق��ل األدوية من المستش��فيات إلى المرضى ف��ي المناطق البعيدة 
باس��تخدام هذه الطائ��رات، التي تش��هد كذلك إقب��االً من واضعي 

المخططات الخاصة بالمدن الذكية دعماً لجهود السالمة العامة.

أكبر طائرة في العالم

م��ن المقرر إط����الق أكب��ر طائ����رة في العالم تحم��ل اس����م 
)Stratolaunch Carrier( مطل��ع  ع��ام 2016 ف��ي أول رحلة 
تجريبية لها، حيث ال تزال قيد اإلنش��اء حالياً في مركز “موهافي” 
الفضائي في والية كاليفورنيا في الواليات المتحدة األميركية. وهي 
مجهزة بس��تة محركات، وس��وف يصل مدى جناح��ي الطائرة إلى 
117 متراً. وستكون هذه الطائرة بمثابة وسادة ناقلة هوائية عمالقة 
في السماء، مما يسمح بنقل الحموالت للوصول إلى الفضاء بصورة 

أسرع وبتكلفة أقل من التكنولوجيات القائمة حالياً.
وستحلق الطائرة على ارتفاعات تصل إلى 9100 متر، ومن هذا 

االرتفاع ستقوم بإطالق الصواريخ الفضائية.

“طيران اإلمارات” إلى بغداد
ن��ف  تس��تأ
شركة طيران 
اإلم�����ارات 
رحالته������ا 
إلى العاصم�ة 
ال�ع�راق��ي���ة 
ب���غ���������داد 

اعتباراً من 17 أيلول/س��بتمبر 2015، بعد توقفها مؤقتاً منذ كانون 
الثاني/يناي��ر المقبل.  وس��وف تس��تأنف طيران اإلمارات تش��غيل 
عملياتها إلى العاصمة العراقية بأربع رحالت أس��بوعياً باس��تخدام 

طائرة )إيرباص أيه 300 - 330( بتقسيم الثالث درجات.
وق��ال نائ��ب رئي��س أول طي��ران اإلم��ارات لدائ��رة العمليات 
التجاري��ة ماجد المعال، إنن��ا قررنا بعد مراجع��ة األحوال األمنية 
وإجراءات الس��المة استئناف تش��غيل رحالتنا المنتظمة بين دبي 
وبغ��داد، ونظراً للدور الحيوي الذي يلعبه قطاع النقل الجوي فإننا 
نأمل أن يساهم استئناف رحالتنا في دعم جهود التنمية االقتصادية 
ف��ي الع��راق من خالل تس��هيل الوص��ول إلى األس��واق وفرص 

االستثمارات العالمية.
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237 مليونًا أرباح “العربية للطيران”

أفضل مقعد ضيافة لـ“السعودية”

أعلن��ت “العربية للطيران” عن تحقيق صافي أرباح بقيمة 237 
ملي��ون درهم )64.5 ملي��ون دوالر(، فيما وص��ل صافي األرباح 
خالل الربع الثاني من عام 2015، إلى 152 مليون درهم، وهو ما 
يمثل تراجعاً بنسبة 4 % و12 % على التوالي مقارنة بنفس الفترة 
من عام 2014. كما نقلت 3.6 مليون مس��افر خالل النصف األول 
من عام 2015 بزيادة قدرها 9 % مقارنة بنفس الفترة من 2014. 

فيما ارتفع عدد المسافرين 4 % ليبلغ 1.8 مليون مسافر.

تسلمت الخطوط الجوية العربية السعودية طائرة جديدة من طراز 
)بوينغ - B777-300ER( عريضة الهيكل وبعيدة المدى، مجهزة 
بأفضل مس��تويات الراح��ة والرفاهية س��واء المقاع��د المريحة أو 
المساحات المناسبة بينها، وكذلك وسائل الترفيه والخدمات األخرى 
في الطائرة، وفقاً لمدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية صالح 
الجاسر، الذي قال أنه تم تزويد مقصورة ركاب درجة األعمال التي 

تضم 30 مقعداً بأحدث المقاعد التي ُصممت بعناية.

“دبي لصناعات الطيران” تسدد قرضًا
دب��ي لص�ن�اع��ات  س���ّددت 
الط�ي��ران بالكام���ل ق��رض���اً 
مصرفي��اً بقيم��ة 705 ملي��ون 
دوالر أميرك��ي، مس��تفيدةً من 

عائدات بيع “ستاندرد آيرو”.
وكان��ت الش��ركة قد حصلت 
على القرض م��ن “بنك بروة” 
و“دويتش����ه ب�ن���ك” و“ب�ن��ك 
اإلمارات دبي الوطني” و“نور 

بنك”.
الم�ن�ت���دب  ال�ع�ض��و  وق�ال 

ف��ي دبي لصناعات الطي��ران خليفة الدبوس: إن الوف��اء بالتزامنا 
يع��ّزز مصداقيتنا لدى البنوك، ويمنحنا قدرة أكبر على االس��تعانة 
بش��ركائنا في القطاع المصرفي لتمويل مشاريع وصفقات عمالقة 

بسرعة أكبر.
م��ن جهته، قال الرئيس التنفيذي للش��ركة في��روز تارابور: إن 
تس��ديد القرض يعزز مكانة الش��ركة باعتبارها من أقوى شركات 

تأجير الطائرات من حيث الرأسمال في العالم.

إيران تشتري 300 طائرة
ق��ال القائم بأعم��ال رئيس هيئة الطيران المدن��ي اإليرانية محمد 
خوداكرام��ي: إن إيران تخطط لش��راء نحو 90 طائرة س��نوياً من 
ش��ركتي “بوينغ” و“ايرباص” لتحديث أس��طول طائراتها المتقادم 
ف��ور رف��ع العقوب��ات الغربية المفروض��ة عليها، كاش��فاً أن بالده 

ستشتري الطائرات من الشركتين بأعداد متساوية.
وأض��اف: أن إيران تحتاج مبدئي��اً إلضافة 80 طائرة على األقل 
إلى أس��طولها س��نوياً، أي ما يعادل 300 طائرة خالل 5 س��نوات، 
الفتاً إلى أن بالده س��تمول تلك المشتريات بآليات مختلفة، من بينها 
اإليجار والقروض األجنبية واألموال الحكومية. فيما قّدر مسؤولون 
إيرانيون وغربيون حاجة إيران إلى نحو 400 طائرة في الس��نوات 

ال�10 المقبلة.

الرمز المشترك بين (األردنية)و(القطرية)
وقعت شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية والخطوط الجوية 
القطرية إتفاقية تعاون تجاري على أس��اس الرمز المش��ترك، الذي 
يوفر للمس��افرين مزيداً من خيارات الس��فر على خطوط الناقلتين، 
حيث يتمتع المسافرون على رحالت الشركتين بين عمان والدوحة 
بنفس المس��توى المتميز من الخدمات، بما يمهد الطريق للمزيد من 
رح��الت الرمز المش��ترك بين الناقلتي��ن الحاصلتين على عضوية 

 )oneworld( تحالف 
العالم��ي في المس��تقبل 
القري��ب عب��ر وجهات 
سفر جديدة في الواليات 

المتحدة وآسيا.

 )
العالم��ي في المس��تقبل 
القري��ب عب��ر وجهات 
سفر جديدة في الواليات 
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مشروع عدن أبرز معالم بريطانيا

اس��تعرضت مجلة “هاي اليف” الصادرة عن الخطوط الجوية 
البريطاني��ة أبرز المعالم المعمارية الت��ي تميّز بريطانيا في القرن 
الح��ادي والعش��رين من خالل اس��تبيان اس��تمر على م��دى ثالثة 
أشهر، حيث طلبت من قرائها تسمية المباني التاريخية أو الجديدة، 
الت��ي ي��رى القراء أنها تجّس��د وتعكس طابع المملك��ة المتحدة في 

القرن الحالي.
وجاء في مقدمة أبرز المعالم التي تحدد األفق البريطاني “مشروع 
عدن” في مقاطعة “كورنوال” الذي نجح في تحويل الفخار الصيني 

القديم إلى حديقة عالمية مواكبة للقرن الحادي والعشرين.

خطوط جديدة من أجنحة الشاممطار للطائرات الخاصة في الدمام

وقع��ت إدارة مط��ار الملك فهد الدولي عقداً لبناء وتش��غيل مبنى 
الطيران الخاص مع ش��ركة “أكس ج��ت” األميركية المتخصصة 
ف��ي مجال بناء وتش��غيل مباني الطيران الخ��اص، بحضور رجال 
أعمال ومالك طائرات خاصة في مقر المطار في الدمام. وقال مدير 
عام المطار م. يوس��ف الظاهري، إن المش��روع جاء بعد أن ارتأت 
إدارة المطار ضرورة إيجاد مبنى متخصص يخدم مالكي الطائرات 

الخاصة من خالل مطار الملك فهد الدولي.
وأضاف أن المش��روع خصص مس��احة 100 أل��ف متر مربع 
لوق��وف الطائرات و30 ألفاً لمبنى الطي��ران الخاص، الفتاً إلى أن 
إنجازه يس��تغرق 24 شهراً، وستقوم الش��ركة المنفذة بتشغيله لمدة 

23 سنة.

أكد رئي��س مجلس إدارة مجموعة ش��موط التجارية، اس��تمرار 
العمل بتسيير رحالت جوية عبر شركة أجنحة الشام إلى العديد من 
العواصم األوروبية، الفتاً إلى أن إعادة فتح خطوط جوية جديدة إلى 
أوروب��ا لن تؤثر على برنامج الخطوط المفتتحة حالياً، بين دمش��ق 
والكويت واس��طنبول والدوحة واإلمارات ومدينة النجف العراقية، 
لتس��هيل وصول المغتربين الس��وريين إلى وطنه��م وتخفيف عناء 

السفر إلى المطارات المجاورة في طريق عودتهم إلى سورية.
وأش��ار إلى استمرار الش��ركة في تس��يير رحالتها الداخلية بين 
دمش��ق والالذقية والقامشلي، بأس��عار اقتصادية مناسبة تقترب من 
أس��عار التكلفة لجميع المواطنين، وتلبي متطلبات الزبائن وتتناسب 

مع ازدياد حجم الطلب في السوق السورية الداخلية الواعدة.

(فالي دبي) في مطار اإلمارة الجديد

أعلنت “فالي دبي” عن عزمها البدء بتسيير رحالتها من مطار 
“دبي ورلد س��نترال - آل مكتوم الدول��ي” اعتبارا من 25 أكتوبر/ 
تشرين األول 2015، مما سيدعم جهود إمارة دبي لتشجيع شركات 
الطيران على االنتقال من مطارها الرئيسي المزدحم. وبذلك تصبح 
“فالي دبي” خامس شركة تعمل من “دبي ورلد سنترال” حيث ال 

تزال ناقالت عديدة تقاوم نقل عملياتها من مطار دبي الدولي.
وتقوم شركات الطيران األربع التي تعمل بالفعل من هناك بتسيير 
رحالت إلى خمس وجهات فقط. ويقع مطار دبي األصلي في وسط 
اإلمارة في حين يبعد المطار الجديد نحو 60 كيلومتراً ويقع بالقرب 

من حدود دبي مع أبوظبي.
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كيوشو تنتج 15 مليون “نيسان”

احتفلت “نيس��ان” بالعيد األربعين على بدء اإلنتاج في مصنعها 
الكائن في منطقة “كيوش��و” اليابانية، الذي خرجت الس��يارة رقم 

15 مليون من خطوط إنتاجه.
حض��ر االحتفال حاك��م محافظة “فوكيوكا” اليابانية هيروش��ي 
أوغاوا، ورئيس “نيس��ان” التنفيذي للتنافس��ية هيروتو س��ايكاوا، 
ونائ��ب رئي��س “نيس��ان” التنفي��ذي لقس��م التصني��ع فومياك��ي 
ماتس��وموتو، إلى جانب عدد من المدراء التنفيذيين وحوالي 500 

موظف.

“أودي” تطرح أحدث تقنيات اإلضاءة
حت  طر
 ” ي د و أ “
المصابي�ح 
الم����زودة 
ب��تق��ن�ي���ة 
)ماتريكس 
 )OLED
ض��م�����ن 
“مع��رض 

الس��يارات الدول��ي” بفرانكفورت. وتتي��ح هذه التقني��ة التي تعتبر 
أحدث تكنولوجيا إضاءة الس��يارات، مزيداً م��ن الفرص واالبتكار 
في التصميم، حيث أنها تمتاز بكونها مصادر إضاءٍة مسطحة ترتقي 
إضاءتها إلى مس��توى جديد م��ن التجانس، وتتنوع ش��دة إضاءتها 
بش��كل مس��تمر، وال ينتج عنها أي ظالل وال تتطلب أي عواكس، 
مم��ا يعزز من فاعلية وخفة وزنها، ع��دا عن أنها بالكاد تحتاج إلى 
التبريد. كما تعكس هذه المصابيح معايير التصميم والهندسة رفيعة 
المستوى. وتجري المش��اريع األولية حالياً إلدراج تقنية المصابيح 

العضوية )OLED( في صنع المصابيح الخلفية.

Live Love Mzaar مازدا” في“
نظمت “آي. 
بوخاطر”  أن. 
وكيل س�يارات 
“م��ازدا” ف��ي 
فعالية  لبن��ان، 
به���ا  خاص���ة 
ضمن مهرجان 
 Live Love“

Mzaar”  ال��ذي أقيم قرب حدائق م��زار في منطق��ة فاريا، حيث 
أجرت الش��ركة منافس��ة إلطالق عنان وإبداع ال��زوار من خالل 
الطل��ب منهم رس��م أحدث طرازين م��ن صنع م��ازدا )مازدا 2( 
و)مازدا 3( -اللتين تم اس��تعراضهما في الحدث- على لوحة رسم 

في غضون 5 دقائق.
ومنح��ت الش��ركة الفائ��ز بأفضل رس��مة في المس��ابقة فرصة 
لالستمتاع بقيادة سيارة “مازدا” جديدة الطراز طوال عطلة نهاية 

أسبوع.
وقد شارك الزوار أعمالهم الفنية مع اآلخرين عبر وسائل التواصل 

.)MazdaArtContest#( االجتماعي من خالل هاشتاغ

Unicart في المعرض العالمي للرجال

ش��اركت “Unicart” الوكيل الحصري لعالمة “Honda” في 
لبن��ان عض��و “Tewtel Group”، في المعرض العالمي للرجال 
“MENs WORLD 2015” ال��ذي أقيم في مارينا ضبية، حيث 

عرضت مجموعة واسعة من أحدث نماذج دراجاتها.
وقال��ت مديرة التس��ويق ف��ي “Tewtel Group” ريم تنير: إن 
“هوندا” حرصت على تقديم نماذج مميّزة ومتنوعة خالل السنوات 
األخيرة، وهي تطمح لالس��تمرار في هذا النهج مع تقديم المزيد من 

المنتجات السبّاقة لكسب إعجاب كافة زبائنها.
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BMW جوهر التصميم في سّيارات

 )BMW( أك��د نائ��ب الرئي��س األول للتصميم ف��ي مجموع��ة
آدريان ف��ان هويدونك، التزام المجموع��ة بتصميم منتجات غايتها 
الحرك��ة واألصال��ة، وف��ي الوقت عين��ه التطلّع إلى المس��تقبل بما 
يجّس��د التكنولوجيا المتطّورة التي تشّكل عنوان منتجات المجموعة 

وتراعي تصاميم )BMW( ألدّق التفاصيل.
وقالت المجموعة في بيان لها، إن اسم )BMW( بات مترادفاً مع 
تصميم السيّارات األصيل الذي يحّضر السائق إلى التجربة الباهرة 
الت��ي تنتظره وهي متعة القيادة، مضيفة أن تصاميمها س��بّاقة ألنها 
تزخر بابتكارات رائدة ال تنفّك تضع معايير جديدة في فئة السيّارات 

الراقية.

MINI إعادة تنظيم استراتيجية

إطالق “النقل المستدام”

أعلن��ت مجموعة )BMW( عن عزمها إع��ادة ترتيب منتجات 
 MINI( واستراتيجيتها، خالل حفل طرح سيارة )MINI( عالمة
Clubman( في برلين. وقال عضو مجلس اإلدارة والمسؤول عن 
عالمة )MINI( بيتر ش��وارزنباور: اش��تهرت العالمة بأنها رمز 
 )MINI Clubman( لألفكار المبدعة واإللهام والشغف، وتعزز
هذه الفلس��فة التي سترّكز على 5 طرازات أساسية تتمتّع بشخصية 
قوية. وتوقعت المجموعة أن يستقطب هذا الطراز األشخاص الذين 
يقّدرون التصميم المذهل والقيادة الممتعة والعملية في الوقت عينه، 

فضالً عن تعدد المزايا والراحة عند القيادة لمسافات طويلة. 

تطلق “القمة العالمية لطاقة المس��تقبل 2016” التي تس��تضيفها 
شركة مصدر في الفترة بين 18 و21 كانون الثاني/يناير المقبل، قسماً 
خاصاً بالنقل المستدام ضمن فعاليات “أسبوع أبوظبي لالستدامة”، 
يهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على المركبات المرّشدة الستهالك 
الوقود في المنطقة. وفي رد فعل سريع على تعديل الدعم الحكومي 
عن الوقود في اإلمارات، حّث خبراء الطاقة سائقي المركبات على 
اقتناء المركبات المرش��دة الس��تهالك الوقود، توفيراً لنفقات الوقود 
المتزايدة ودعماً لخطط دولة اإلمارات المتعلقة باالستدامة في إطار 

“رؤية اإلمارات 2021” و“رؤية أبوظبي 2030”.

(إنفينيتي Q30) في األسواق قريبًا

أعلنت “إنفينيتي” عن طرح أول س��يارة من طراز )Q30( التي 
تنتمي إلى فئة السيارات المدمجة والفخمة، في معرض فرانكفورت 
الدولي للس��يارات خالل الفترة 27-17 أيلول/سبتمبر 2015، قبل 

دخولها إلى األسواق قريباً.
وقال��ت “إنفينيتي” إن )Q30( الجديدة كلياً، ترس��ي مفهوماً لفئة 
جدي��دة من الس��يارات، وتقدم مواصفات القي��ادة الديناميكية باألداء 
الواث��ق وس��رعة االس��تجابة، باإلضافة إل��ى الراح��ة المميزة في 

مقصورة السيارة والتحكم المتقن.
وخضعت )Q30( لالختبارات وعمليات التطوير النهائية مؤخراً 
في أوروبا. وسيتم تصنيعها في مصنع “سندرالند” بالمملكة المتحدة 

التي ستصبح رابع دولة في 3 قارات تصنع سيارات “إنفينيتي”.
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قيادة “جاكوار الند روفر” عن بعد

“مازيراتي” تعود الى الهند

كش��فت 
ك��ة  ش����ر
ج�اك���وار 
الند روف�ر 
ع�ن بعض 
التقني����ات 
النموذجي�ة 
ل�ت��������ي  ا
طورته��ا، 

والرامية إلى توفير قيادة آلية في المستقبل، تتيح للسائق قيادة السيارة 
عب��ر هاتفه الذكي وهو خارجه��ا، من خالل تطبيق يتضمن التحكم 

بالتوجيه ودواسة الوقود والفرامل.
كما تتيح هذه التقنيات للسائقين المشي بجانب سياراتهم بسرعة 4 
أميال/الساعة، وإجراء المناورات عند مواجهة أي تحديات وبمنتهى 
الس��المة، أو حتى التحايل على مختلف تضاريس الطرق الوعرة، 
باإلضافة إلى احتماالت مس��تقبلية بتوفير قي��ادة آلية بمجرد إعطاء 
السائق أمراً من هاتفه لتجنب إحدى العقبات أو الخروج من منطقة 

ركن السيارة، بحيث تتكفل السيارة بالباقي.

أعلنت “مازيراتي” اإليطالية لصناعة السيارات الفاخرة عودتها 
إلى السوق الهندية، بما يتماشى مع استراتيجيتها حيث لدى السوق 
الهندية إمكانية استيعاب كبيرة للعالمة التجارية على مدى المستقبل 

المتوسط.
وقالت “مازيراتي” إنها ش��هدت نمواً كبي��راً من حيث مبيعاتها 
السنوية التي وصلت إلى 36 ألف و500 وحدة في عام 2014، من 
خالل دخول أس��واق جديدة وإضافات جديدة إلى محفظة منتجاتها، 
م��ن بينها الجيل الس��ادس م��ن “كواتروبورتيه” ال��ذي إنضم إلى 

“غران توريزمو” و“غران كابريو” و”غيبلي”.

فيراري تطرح (488 سبايدر)

طرحت “فيراري” س��يارتها الجديدة )فيراري 488 س��بايدر(، 
وهي أقوى س��يّارة بمحّرك وس��طي خلفي مؤلّف من 8 أسطوانات 
بشكل V من المصنّع اإليطالي العريق، مع سقف معدني قابل للطي 
)RHT(، وأعلى مستوى من االبتكارات التقنية والتصميم الحديث.

وتعتبر فيراري أول ش��ركة تطرح س��قفاً معدني��اً قابالً للطي في 
س��يّارة من هذا النوع، كحل يؤمن وزناً أقل بنحو 25 كلغ، وراحة 
أفضل داخل المقصورة مقارنة بالس��يّارات ذات الس��قف القماش��ي 
التقليدي. وتس��تهدف هذه الس��يارة المتعاملين الذين ينش��دون متعة 
القي��ادة في اله��واء الطلق في س��يارة رياضية عالية األداء، تتّس��م 

بصوت محرك فيراري الذي ال يشبه أي صوت آخر.

“بوش” تخفض وقت صيانة السيارات
أع�ل�ن���ت 
“ب�����وش” 
تقني��ة  ع��ن 
جديدة تساهم 
ف��ي خف�ض 
الوقت ال��ذي 
ت�ق�ض��ي����ه 
الس��ي�ارات 
ف����ي ورش 

الصيان��ة بنس��بة عالية، في تطور س��ينعكس إيجاب��اً على أصحاب 
السيارات الذين عانوا من االنتظار طويالً للقيام بإجراءات الصيانة 

الدورية.
وقال الرئيس اإلقليمي للشركة أندرياس بوديمير: نعمل باستمرار 
من أجل تس��ريع عملية الصيانة الدورية للسيارات. لقد انقضت تلك 
األي��ام التي كان يعمل فيها ميكانيكي الس��يارات بكد دون وجود أي 
وس��يلة لمساعدته س��وى حقيبة أدواته التي يثق بها. اليوم أصبحت 
البرمجيات الحاس��وبية بمثابة أفضل صديق للميكانيكيين في ورش 

الصيانة والخدمة لدينا.
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(على حلة عيني) في البندقية
 )twofour54( أعلنت
المنطق��ة اإلعالمية الحرة 
في أبوظبي، عن مشاركة 
فيلم )على حلة عيني( في 
فعاليات )أيام فينيسيا( التي 
تق��ام على هام��ش الدورة 

ال���72 م��ن مهرجان البندقية الس��ينمائي في الفترة م��ا بين 2 - 12 
أيلول/سبتمبر 2015.

وحص��ل الفيل��م على دع��م من صن��دوق “س��ند” المدعوم من 
)twofour54(، بس��بب أصالة الموضوع وجرأة وتفرد الطرح، 
باإلضافة إلى قوة األعمال السابقة لمخرجته التونسية ليلى بوزيد.

UHF تخصيص طيف ترددات
أكد تقرير لالتحاد العالمي لالتصاالت 
المتنقل��ة أن الب��ث التلفزيون��ي الرقمي 
األرض��ي في ال��دول العربي��ة ال يحتاج 
إل��ى تخصيص حص��ري لحزمة التردد 
 UHF - 470-694( العال��ي  ف��وق 

 )UHF( وأشار إلى أن استخدام مقدار كبير من حزمة .)ميغاهيرتز
لصال��ح الب��ث الجوال، يس��مح بتحقي��ق منافع مهمة ف��ي المنطقة، 
داعي��اً فريق العم��ل العربي الدائم للطي��ف الترددي إل��ى الموافقة 
على تخصيص أولي مش��ترك للبث واالتصاالت المتنقلة في طيف 
 )WRC( خ��الل مؤتم��ر االتصاالت الراديوي��ة العالمية )UHF(

الذي ينظمه االتحاد في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

شركات العالقات العامة المستقلة
أعلنت ش��ركة وورلد وايز بي آر 
أفيليتس التي أسس��تها ش��ركة شمال 
ومقره��ا  التس��ويقية  لالتص��االت 
دب��ي، أن ش��ركتي “س��ي ج��ي آر 
كوميونيكيش��نز” و“س��ابينا كوف��و 
كوميونيكيش��نز” ق��د انضمت��ا إلى 
تحالفها العالمي لش��ركات العالقات 

العامة المستقلة.
وقالت مديرة العالقات العامة في 

“ش��مال” نتالي فيزيلي��ه: إن هذا االنضمام إلى ش��بكتنا يعد إضافة 
متميزة ونقلة جيدة في هذا الوقت.

أجنيلي أكبر مساهم في إكونومست
أصبح����ت 
عائل��ة أجنيلي 
لي������ة  إليطا ا
أكبر مس��اه��م 
م�ج�ل���ة  ف��ي 
“إكونومست” 
البري�ط�ان�ي���ة 
م�واف�ق��ة  بعد 
“ب�ي�رس��ون” 

على بيع حصتها في المجلة األسبوعية والبالغة 50 % إلى “إكسور” 
المملوكة لعائلة “أجنيلي” ومجموعة إكونومست مقابل 469 مليون 
جنيه استرليني )731 مليون دوالر(. وقالت “إكونومست” المعروفة 
بدعمها لسياسات حرية األسواق، إن الصفقة ستجري بالشكل الذي 

يضمن لها استقاللية سياستها التحريرية.
وبموجب الصفقة تدفع “إكس��ور” 287 مليون استرليني )453 
مليون دوالر( لزيادة حصتها إلى 43.4 % من 4.7 %، بينما تدفع 
مجموعة إكونومس��ت 182 مليون استرليني )287 مليون دوالر( 

إلعادة شراء األسهم العادية المتبقية ل�“بيرسون”.

“نيكي” تشتري (فايننشال تايمز)

اش��ترت مجموعة “نيكي” اإلعالمية اليابانية صحيفة “فايننشال 
تايمز” من “بيرس��ون” البريطانية مقاب��ل 1.3 مليار دوالر، بعدما 
تغلبت على منافستها األلمانية “أكسيل سترينغر”. وشكلت الصفقة 
أكبر استحواذ تقوم به مؤسسة إعالمية يابانية، وإنجازاً بارزاً لشركة 

مملوكة لموظفيها.
وتتمتع صحيفة “نيكي” التي يزيد توزيع نسختها الصباحية فقط 
عن ثالثة ماليين نس��خة بس��معة قوية لما تنش��ره م��ن أخبار مالية 

واقتصادية في اليابان، لكنها تكافح لالنتشار خارج سوقها المحلية.
يُذك��ر أن “فايننش��ال تايمز” تأسس��ت في ع��ام 1884 ووظفت 

أشخاصاً بارزين في اإلعالم والسياسة.
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تكنولوجيا برمجية محلية لإلعالنات
 )AdZouk( أعلن��ت ش����بكة
اإلعالنية على اإلنترنت وش��ركة 
)StackAdapt( للتكن�ول�وج�ي��ا 
البرمجيّ��ة اإلعالنية، توقيع اتّفاق 
شراكة إلطالق وتوزيع تكنولوجيا 
برمجي��ة محلي��ة لإلعالن��ات في 
منطقة الش��رق األوس��ط وش�مال 

إفريقيا بشكل حصري.
وتس���م�ح الش���راكة الجدي���دة 
للمعلنين بولوج س��وق اإلعالنات 

المحلية من أجل ش��راء أفضل مواقع اإلعالنات، مع االس��تفادة من 
إمكانية الشراء بالمزايدة. وتظهر الوحدات اإلعالنية المحلية بشكل 

بث مباشر، ما يعزز إمكانيات توزيع المضمون من نص وفيديو.
وق��ال المدي��ر اإلداري لش��ركة )AdZouk( جايم��ي أثيرتون: 
يتح��ّول ع��دد متزايد من معلن��ي العالم��ات التجارية إل��ى اعتماد 
اس��تراتيجيات أكثر جذباً الهتمام المستخدمين إلى المحتوى. وتقديم 
هذا المحتوى إلى الجمهور بأس��لوب مس��تهدف يشكل إضافة فعالة 

جداً إلى تقديماتنا األساسية.

تعينات جديدة في (سرفيس بالن)

عيّن مكتب “سيرفس بالن الشرق األوسط” األلماني المتخصص 
في مجال اإلعالن، كالً من بِت لوديج وماريو ريتز ووس��يم الس��بع 
ضمن فري��ق عمل مكتبها اإلقليم��ي، على أثر انتق��ال مديره العام 
الس��ابق ي��ان فيليب يان إلى الصين إلدارة مكتب “س��يرفس بالن” 

هناك.

إدارة اإلعالم المطبوع في الرياض
ت�ع�ت����زم 
ب�ري�ن����ت  (
بروموش�ن( 

و)ميس��ي دوس��لدورف( تنظي��م سلس��لة م��ن المؤتم��رات الدولية 
المتخصص��ة في إدارة اإلعالم المطبوع في كانون األول/ديس��مبر 
من ع��ام 2015 في “فن��دق الفيصلية” بالري��اض، على أن تتولى 

شركة معارض الرياض التنظيم في موقع المؤتمر.
وتس��تقطب الندوات مشاركة واس��عة من أبرز األسماء األلمانية 
الرائدة في قطاع تصنيع معدات ونظم الطباعة وتحويل الورق بهدف 
استعراض أحدث االبتكارات وال�ت�طبيقات والتقنيات المتطورة التي 

من شأنها أن تمثل إضافة هامة لإلعالم المطبوع في المنطقة.

“مجّرات” لنشر المعرفة بعلوم الفضاء
أطل��ق “مركز محمد 
للفض��اء”  راش��د  ب��ن 
مجلة علمية متخصصة 
الفض��اء  بعل��وم  تعن��ى 
والتكنولوجي��ا المتع��ددة 
تحم��ل اس��م “مجّرات” 
وتهدف إلى نشر المعرفة 
وتوعية  الفض��اء  بعلوم 
المجتمع بدور وإنجازات 
المرك��ز، باإلضافة إلى 
الفضاء  أخب��ار  تغطي��ة 
المحلي  المس��توى  على 

والعالمي، كما تهتم باالكتشافات العلمية حول العالم.
وتصدر المجل��ة باللغتين العربية واإلنكليزية مرة كل ش��هرين. 
وتطرح الموضوعات المختلفة بطريقة سلس��ة تتناسب مع مختلف 
الشرائح العمرية والمستويات العلمية والتعليمية. وقالت مدير تحرير 
المجلة من��ى القمزي، إن “مجرات” تتمي��ز بأنها أول مجلة علمية 

متخصصة في علوم الفضاء على مستوى دولة اإلمارات.

“جيه.دبليو.تي” تروج للسياحة
فازت شركة “جيه.دبليو.تي” 
العالمية للدعاية واإلعالن، بعقد 
قيمته 22.5 مليون دوالر سنوياً 
لتنفيذ حملة ترويج سياحي لمصر 
في الخارج لمدة 3 سنوات بعد أن  
تقدم��ت بأفضل عرض مالي في 

مناقصة عالمية.
وقال وزير السياحة المصري خالد رامي: لدينا هدف استراتيجي 
يتمث��ل في الوصول إلى 20 مليون س��ائح بحلول 2020. هذا العام 
س��نزيد عدد السياح بنحو 7 إلى 8 % وبحلول 2016 سننمو بنسبة 

في خانة العشرات.
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مقر جديد لغرفة تجارة حلب
غرف���ة  أعلن���ت 
تج��ارة حل��ب ع��ن 
في  عملها  إنط��اق 
مقرها الجديد الكائن 
في منطقة المحافظة 
القنصلي��ة  مقاب����ل 
الروس��ية. ويتضمن 
المق��ر الجديد جناح 

واسع يضم مكتباً لرئيس وأعضاء مجلس اإلدارة، ومكاتب تتضمن 
كافة األقس��ام اإلدارية والمالية، إضافة إلى مكتب اس��تقبال وصالة 

كبيرة لخدمة أعضاء الغرفة المنتسبين والمراجعين لها.

The Spot Saida بدل (صيدا مول)
أعلن��ت ش��ركة )B.A. United Holding( ع��ن ضّم مركز 
صيدا مول إلى ش��بكة )The Spot( لمجمعات التسّوق التابعة لها، 

.The Spot Saida وتغيير اسمه إلى
وقالت مديرة التس���ويق في الش���ركة ترايس���ي أبو م�راد: لدينا 

في صي��دا موقع 
أس�����س لنفس��ه 
مكان��ة متمي���زة 
... لك��ن بالتأكيد 
لدين��ا  س��يكون 
لمس��تنا الخاصة 

داخله.

دبي عضو “االتحاد العربي للصادرات”
لتنمية  أعلن��ت مؤسس��ة دب��ي 
الصادرات التابع��ة لدائرة التنمية 
ع��ن  دب��ي،  ف��ي  االقتصادي��ة 
انضمامه��ا إلى عضوي��ة مجلس 
لتنمي��ة  العرب��ي  االتح��اد  إدارة 
وأك��د  الصناعي��ة.  الص��ادرات 
المدير التنفيذي للمؤسسة المهندس 
ساعد العوضي، أن التتويج يعزز 
م��ن مكانة دب��ي كمرك��ز إلعادة 

التصدير ومحطة لقطاع األعمال والمؤسسات الراغبة في استدامة 
مشاريعها في مختلف األسواق العالمية.

(أكاديميا الدولية) تطلق برنامجًا بيئيًا
أعلنت “أكاديميا 
الدولي��ة” لحل��ول 
دبي،  ف��ي  اإلدارة 
ع���ن ت�ض�م�ي���ن 
مناهجها الدراس�ية 
ومب�ادرات  برامج 
وفعالي��ات بيئي��ة، 
في إطار حرصه�ا 

على توعية الطلبة باألهمية البالغة للبيئة، وتنمية الموارد المس��تدامة 
عل��ى اختاف مصادرها، وف��ي ظل االهتمام المتزاي��د الذي تبديه 

جهات محلية وعالمية بالبيئة.

“البركة” يشارك في التعليم والتدريب
شارك بنك البركة - سورية 
في “معرض التعليم والتدريب 
األول” ال��ذي أقيم في دمش��ق 
مؤخراً برعاي��ة وزير التعليم 
ونظمت��ه  الس��وري،  العال��ي 
ش��ركة “مس��ارات”، وض��م 
الجامعات الحكومية والخاصة 

والمعاهد التعليمية التابعة لتعريف الطاب بالجامعات.
وق��ال الرئيس التنفيذي للبنك محمد حلبي: تهدف مش��اركة البنك 
إل��ى التعريف بخدمة “إجارة الخدم��ات التعليمية” المصرفية التي 

تساعد الطاب على تمويل أقساطهم الجامعية.

طارق بن هندي رئيسًا تنفيذيًا
عينت ش��ركة اإلمارات 
دب����ي ال��وط�ن����ي إلدارة 
ب���ن  ط���ارق  األص���ول، 
الرئي��س  بمنص���ب  هندي 
التنفيذي للشركة خلفاً لديفيد 

مارشال.
ويتمي��ز بن هندي بخبرة 
اكتس��بها عل��ى م��دى أكثر 
من 13 عاماً من العمل في 
القطاع، وس��يكون مسؤوالً 

عن نمو وتطوير عمليات الشركة على كافة المستويات.
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“سمارت ورلد” تنال االعتماد الذهبي
حصلت شركة سمارت 
ورلد على شهادة االعتماد 
الذهبي من “سيسكو” في 
دولة اإلمارات بعد تلبيتها 
لمجموع��ة م��ن المعايير 
الصارم��ة التي وضعتها 
“سيس��كو” عل��ى صعيد 

الكفاءة في مجال الشبكات والخدمات والدعم ورضا المتعاملين.
وأك��د الرئي��س التنفي��ذي ل�“س��مارت ورلد”عبد الق��ادر عبيد 
علي، التزام الش�ركة الراس����خ تجاه توفير الحلول التقنية المثالية 

لمتعامليها.

الفائزون بمسابقة “تحدي االبتكار”
ع���ل��������ن  أ
“اإلم�������ارات 
اإلس�امي” عن 
أس��ماء الفائزين 
بتح�دي االبتكار 
الثاني  الس��نوي 
ضمن المس��ابقة 

الموجه��ة نحو طاب الجامع��ات في الدولة لتطوي��ر حلول جديدة 
تس��اهم في إحداث تغييرات إيجابية ملموسة في القطاع المصرفي. 
وحصل الفائزون على فرصة التدرب العملي المباشر لدى مصرف 

اإلمارات اإلسامي، عاوةً على جوائز نقدية ومكافآت أخرى.

معرضان جديدان للطالء
أعلنت “دي. أم. جي” عن إطاقها 
معرضين جديدين هما “مؤتمر شرق 
أفريقيا للطاء” في كينيا، و“معرض 
آسيا الوسطى للطاء” في كازاخستان.

وقال نائ��ب رئيس فعالي��ات قطاع 
الطاء لدى الشركة إيان فوكس: هناك 
العديد من الموردين المحليين في هذه 
المناط��ق مم��ن ال يقوم��ون بعمليات 

تصدير، لكنه��م يرغبون بحضور معارض تقام في آس��يا وأفريقيا 
أكث��ر من رغبتهم بحضور معارض تق��ام في منطقة الخليج، حيث 

يعود ذلك بالدرجة األولى إلى قصر مسافة السفر.

LEED سيتي سنتر مردف يحصل على
ح��ص�������ل 
سنتر  “س��يتي 
التابع  مردف” 
ل�م�ج�م��وع���ة 
ماج��د الفطي��م 
اإلمارات�ي����ة، 
على ش����ه�ادة 

)LEED( الذهبي��ة ع��ن فئة التش��غيل والصيان��ة )EBOM( من 
المجل��س األميركي للمباني الخضراء، ليك��ون بذلك أضخم مركز 
تس��وق يحصل على ه��ذا التصنيف ف��ي مجال اإلدارة المس��تدامة 

لمنشآت تجارة التجزئة والعقارات على مستوى العالم.

“هواوي” ضمن أفضل 100 عالمة
أُدرجت “هواوي” 
ض�م�����ن ق�ائ�م�����ة 
“بران���دز” ألفض�ل 
تجارية  100 عامة 
عالمية لسنة 2015، 
بذل��ك  ون�ج�ح����ت 
في الدخ��ول إلى هذه 

القائمة للمرة األولى. وجاء هذا اإلنجاز مع اس��تمرارها في تحقيق 
المزيد من االنتشار العالمي على صعيد الحلول التقنية، وبعد تتويج 
الش��ركة بع��دد من األلق��اب العالمية وتصنيفها ضم��ن قائمة “إنتر 

براندز” ألفضل 100 عامة تجارية عالمية في العام الماضي.

أفضل مكتب ترويج سياحي
ف����از مكت���ب 
دائ��رة الس��ياح�ة 
ل�ت�س�����وي���ق  وا
بدب��ي  التج��اري 
اس����ترالي��ا  ف�ي 
بجائزة  ونيوزيلدا 
مكت���ب  “أفضل 
تروي��ج س��ياحي 

عالمي” من االتحاد األس��ترالي لوكاالت السفر، خال حفل توزيع 
“جوائز صناعة السفر الوطنية” السنوي الذي أقيم في مدينة سيدني 

وهو الفوز الثاني للمكتب خال ثاث سنوات.
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“إمباور” تدّور 11 طنًا من الورق
نجح��ت مؤس�س����ة اإلم��ارات 
ألنظم����ة التبري�����د المرك����زي 
“إمباور”، في إع��ادة تدوير نحو 
11 طناً من الورق المس��تهلك في 
مكاتبها ومش��اريعها، منذ إطاقها 
لبرنام��ج إع��ادة التدوي��ر في عام 

.2011
وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة 
أحمد بن ش�عفار: نح�ن ننظ�ر إلى 

هذا البرنامج كجزء من مس�ؤولية “إمباور”  االجتماعية والتزامها 
باالستدامة البيئية منذ خمس سنوات.

110 خدمات ذكية من “محاكم دبي”
ض��ع�������ت  و
دب��ي”  “محاك��م 
110 من خدم�ات 
“التطبيق الذكي” 
م�ت�ن������اول  ف�ي 
ال�م�ت�ع�ام�ل�ي����ن 
م���ن األف������راد 

والش��ركات من أطراف الدعوى بصورة مباشرة، في نقلة نوعية 
لها على درب التحّول الذكي، وتوس��يع نطاق اس��تخدام الخدمات 
القانونية والقضائية الذكية، وتقليل أعداد المراجعين بنسبة 80 % 

بحلول عام 2018.

سوليدير ترعى “لبنان بخير”
شاركت “سوليدير” كأحد الرعاة 
الرئيس��يين لمب��ادرة “لبنان بخير” 
التي أطلقتها جمعية مطّوري العقار 
ف��ي لبن��ان )REDAL( بالتعاون 
مع نقابة الوس��طاء واالستش��اريين 
العقاريين )REAL( في حزيران/

يونيو الماض��ي، بهدف إحياء الثقة 
بمستقبل لبنان واقتصاده.

وقال المدير العام منير الدويدي: 
نحن مؤمنون بشعار المبادرة وهو أن لبنان بخير، وبأن ثمة فرصاً 

ممتازة فيه لاستثمار في المجال العقاري.

“تمكين” تعتمد الدفع اإللكتروني
أعلنت “تمكين” البحرينية 
عن ش��روعها بتطبيق نظام 
الدفع اإللكترون��ي في إطار 
أفض��ل  لتوفي��ر  جهوده��ا 
الخدمات للمؤسسات واألفراد 
القط��اع  ف��ي  البحرينيي��ن 
الخ��اص، وتطوي��ر أنظم��ة 
الجودة لديها. وقالت إنه سيتم 
تحويل األموال مباش��رة إلى 

الحسابات البنكية للمتعاملين، ولن يضطروا للحضور شخصياً إلى 
مكتبها الرئيسي أو إلى مراكز الخدمة التابعة لها  لاستام.

#OMEGAVIVARIOحملة خيرية لـ
أعلنت “أوميغا” 
ع��ن انط��اق العد 
العكس����ي ل�ب����دء 
حملته��ا الخيري���ة 
OMEGA- (#
 )V I VA R I O
الت�ي س����ت�ن�طل�ق 

بالتزام��ن مع انطاق دورة األلعاب األولمبي��ة المقرر عقده��ا بعد 
12 ش��هراً في البرازيل، حيث تقدم الدعم إلثني عشر مشروعاً في 
س��ياق “العمل االجتماعي”، بما يساهم في تعزيز النمو االجتماعي 

واالقتصادي والتعليمي في مدينة ريو دي جانيرو.

تأشيرة دخول البرتغال من دبي

أطلقت “ف��ي أف أس غلوبال” خدمات طلب تأش��يرات الدخول 
إل��ى البرتغال في مركز “الش��نغن” في “واف��ي مول” بدبي، حيث 
بدأت بتقديم الخدمات لطالبي تأشيرات الدخول من اإلمارات العربية 

المتحدة إلى البرتغال، إلى جانب مركزها في أبوظبي.
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أكثر االجنحة فخامة في “أتالنتس”
كش����ف منتج����ع 
أتانت��س النخل��ة في 
دب��ي ع���ن ع�رض 
ألكث�ر  مخص����ص 
األجنح��ة فخامة فيه. 
وتشمل اإلقامات التي 
العرض  هذا  يوفرها 
األجنحة السبعة التي 

تتضم��ن أجنحة ما تحت الماء وأجنحة “جراند أتانتس” واألجنحة 
الرئاسية، باإلضافة إلى جناح “رويال بريدج” باإلطالة البانورامية 

على جزيرة النخلة من جهة والخليج العربي من طرفها اآلخر.

مطعم “واغاماما” بحلة جديدة
كش��ف مطعم “واغاماما” الذي 
يمتلك أكثر م��ن 150 فرعاً حول 
العالم، عن حلته الجديدة ألول مرة 
في الشرق األوسط، وذلك في نخلة 

جميرا في دبي.
وأعل��ن المطع��م اليابان��ي عن 
بل��ورة مفه��وم وأس��لوب جديدين 
به��دف االرتق��اء بالتجرب��ة الت��ي 
يقدمها لزبائن��ه، حيث قام بتطوير 

قائمة المأكوالت واألطعمة المتميزة والفاخرة، ومنحها مظهراً جديداً 
ومذاقاً أغنى. كما شملت التعديات قائمة أطباق الشيف أوماكاسي.

بيت التمويل راعياً لمؤتمر الصناعيين
أعلنت منظمة الخليج لاستش��ارات 
الصناعي��ة )جويك( ع��ن انضمام بيت 
التموي��ل الكويت��ي )بيت��ك( إل��ى رعاة 
مؤتم��ر الصناعيي��ن الخام��س عش��ر 
ال��ذي يق��ام تحت عن��وان “االس��تثمار 
األجنبي المباش��ر وأثره في الصناعات 
الخليجي��ة”، وال��ذي تس��تضيفه دول��ة 

الكوي��ت خال الفترة 25–26 تش��رين الثاني/نوفمبر 2015. وأكد 
األمي��ن العام للمنظم��ة عبد العزيز ب��ن حمد العقيل، أن مش��اركة 
)بيتك( بدعم المؤتمر س��يكون لها األثر اإليجاب��ي، إذ انه يقدم باقة 
من الخدمات المصرفية التي تتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسامية.

(كيزنر انترناشيونال) ... تعيين جديد
كيزن����ر  ش����رك�ة  ع�ي�ّن����ت 
المتخِصص����ة  انترناش������ي�ون�ال 
النخبوية  المنتجع��ات  في تطوي��ر 
الراقي��ة والفن��ادق الفخم��ة ح��ول 
الع�ال����م، رئ�يس����ي��ن تنفيذي�ي���ن 
جديدي��ن رفيع��ي المس���توى، هما 
تنفي���ذي  عل��ي طبّ��ال كرئي����س 
للعملي���ات ال���ذي عم��ل كرئي��س 
تنفي��ذي مال��ي في الش�����ركة لمدة 
ثاث����ة أع��وام، وس��يف اليعربي 

كرئيس تنفيذي مالي.

نيسان ترعى مصوراً على متن “باترول”
قررت نيسان أن 
توفر الدعم الكامل 
يه���وى  لمص�ور 
المغامرات، خال 
رحلته التي ستعبر 
9 دول تنطلق من 

اإلمارات حيث يقيم في دبي وتنتهي في رومانيا. وسيعتمد المصور 
كاتالين مارين على شعار نيسان )إبداع يثير الحماس(، وسيستعمل 
سيارته “نيسان باترول سفاري” التي قام بتثبيت خيمة على سقفها، 
في رحلة يبلغ طولها 7645 كيلومتراً وتس��تغرق 3 أش��هر، ينوي 

خالها التقاط صور فريدة للصحاري والجبال والغابات.

80 سيارة فيراري في كفرذبيان
التقى أكثر من 80 مالك لس��يارات 
“في��راري” حول حوض س��باحة في 
منطق��ة كفرذبيان، ضمن أول نش��اط 
صيف��ي تنظم��ه ش��ركة س��كوديريا، 
المس��تورد الرسمي لسيارات فيراري 
 Summer( في لبنان، وتحت عنوان

.)Ferrari Some are not
وقال صاحب الشركة حسن حيدر: إن هذه الجولة الرياضية تمثل 
جوهر عامة “فيراري” وش��غف مالكي هذه الس��يارة، مضيفاً أن 
الش��ركة تتطلّع مع حلول فصل الصيف إلى االس��تمتاع بنش��اطات 

كثيرة تجمع عائلة فيراري في أجواء من الفرحة والسرور.
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مؤتمر “األعمال البحرية” في أبوظبي
تستضيف أبوظبي خال الفترة 5 - 
7 تشرين أول/أكتوبر المقبل، الدورة 
الخامس��ة لمؤتم��ر الش��رق األوس��ط 

لألعمال البحرية وسفن العمليات.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة 
“بترولي��وم بوليس��ي انتليجن��س” بل 
فارن برايس: ف��ي الوقت الذي كانت 
فيه أسعار الطاقة المرتفعة في السابق 
حاف��زاً ناجحاً لنم��و المعروض، جاء 

تراجع أسعار النفط ليخلق هزة عنيفة فيما يتعلق بالتكاليف الخاصة 
بصناعة األعمال البحرية.

تبرع من “اإلمارات اإلسالمي”
م�ص����رف  ت�ب����رع 
اإلس��ام��ي  اإلم��ارات 
بمبل��غ 3 مايي��ن درهم 
)816 م�ل�ي����ون دوالر( 
لصالح مؤسسة حميد بن 
راش���د النعيمي الخيرية، 
في إطار دعمه للمبادرات 

الخيري��ة ف��ي دولة اإلم��ارات عبر صن��دوق الخي��رات وصندوق 
ال��زكاة التابعين له. وقدم نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية 
للش��ركات واالس��تثمار في المصرف عبدهللا ش��ويطر، الشيك إلى 

مدير عام المؤسسة الشيخة عزة بنت عبدهللا بن راشد النعيمي.

اليوبيل الفضي وااللتزام التجاري
أعلن��ت دائرة التنمية 
االقتصادية في دبي عن 
تدشين “اليوبيل الفضي 
التج��اري”،  لالت��زام 
كمب��ادرة ته��دف إل��ى 
تكريم جميع الش��ركات 
والمؤسسات العاملة في 

إم��ارة دبي التي أكملت أكثر من 25 عاماً من دون أن تحصل على 
أي مخالف��ات تتنافى مع قوانين مزاولة األعمال. كما اعتمد يوم )3 
أيلول/سبتمبر( من كل عام لتدشين مبادرة “يوم االلتزام التجاري”، 

كيوم توعوي لقطاع األعمال في دبي.

“لومز” تحصل على شهادة اآليزو
ش��ركة  ح��ازت 
“لكج����ري أون���ر 
أس���وس��ي�اش�����ن 
مانجمنت سرفسز” 
)لوم����ز( التابع���ة 
ل�“داماك العقارية”، 
والتي تتول��ى إدارة 

مرافق كافة مباني الشركة، على شهادة اآليزو المتعلقة بإدارة الجودة 
)ISO 9001: 2008(، والتي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بإدارة 
 )BSI( جمعيات الماك، وذلك من قبل المعهد البريطاني للمواصفات

للشرق األوسط وأفريقيا.

“فودافون” قطر تطرح 250 اكسسواراً
أع�ل�ن�����ت ش�����رك�ة 
“فوداف��ون قط��ر” ع��ن 
ط��رح مجموعة واس��عة 
من اكسسوارات الهواتف 
 250 تض��م  المحمول���ة 
متاجره�ا  عب���ر  منتج��اً 
ف��ي  الثاث���ة  الرئيس��ية 

“فياجيو مول” و“الندمارك مول” و“سيتي سنتر مول”.
كما أطلقت الش��ركة خدمة اس��تبدال الهواتف المستعملة بأخرى 
جدي��دة مع إمكانية االس��تفادة من عرض حص��ري للحصول على 

هاتف )Galaxy S6( في جميع متاجرها.

جائزة “متكامل العام المثالي”
حصل��ت ش��ركة 
“اس ت����ي أم أي” 
لحل��ول المعلوم�ات 
على جائزة “متكامل 
الع����ام المثال�����ي” 
ف��ي حف���ل جوائ��ز 
المعل��وم��ات  تقنية 
واالت��ص��������االت 

المتكاملة “اي س��ي تي انتجريتور” الذي أقيم في دبي. وقال المدير 
التنفيذي للش��ركة أيمن البي��اع، إن الجائزة تلهمن��ا لمواصلة التقدم 

وتشجعنا على تطوير وجودنا الرقمي إقليمياً وعالمياً.
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بنك بيروت يحيي يومه السنوي

أحي��ا بنك بي��روت اليوم الس��نوي الخ��اص بموظفيه ترس��يخاً 
للرواب��ط االجتماعية بي��ن أعضاء فريق عمله، بمش��اركة رئيس 
مجل��س اإلدارة المدير العام الدكتور س��ليم صفير، وهيئة اإلدارة 

ورؤساء األقسام والموظفين.

أفضل بنك في اإلمارات
دب��ي  اإلم��ارات  بن��ك  ف��از 
الوطن��ي بجائ��زة “أفض��ل بنك 
في اإلم��ارات”، إح��دى جوائز 
“يورومون��ي الش��رق األوس��ط 
للتميز لعام 2015” في نس��ختها 
الثالث��ة والعش��رين، وذلك عقب 
إعان البنك ع��ن ارتفاع صافي 

أرباحه خال النصف األول من 2015 بنسبة 41 % إلى 3.3 مليار 
درهم إماراتي )898 مليون دوالر(. وتسلم الجائزة الرئيس التنفيذي 
إلدارة العمليات عبدهللا قاس��م، بحضور نخبة من أبرز الشخصيات 

من قطاعي المصارف وأسواق المال في الشرق األوسط.

HSBC يدعم تعزيز المهارات الرقمية
أعلنت مؤس��سة 
الرخص�ة الدولي��ة 
)ICDL( ع������ن 
تعاونه����ا للع����ام 
ع�ل���ى  الراب�����ع 
التوال��ي م��ع بنك 

)HSBC( في الشرق األوسط، من أجل تدريب 114 فتى وفتاة من 
األيتام وذوي الدخل المحدود هذا الصيف من إمارتي دبي والشارقة 
على اكتس��اب المهارات الرقمية األساس��ية وتعزيز المعرفة حول 
الس��امة اإللكترونية عبر شبكة اإلنترنت والحصول على شهادات 

دولية عن ذلك.

1200 أخصائي “سرطان” في دبي
يلتقي أكث�ر م��ن 1200 من أخصائي 
األورام وال�م�ه�ن�ي�ي����ن العاملين بالمه�ن 
ال�ص�ح�ي������ة المصاحبة في دبي خال 
الفترة الممتدة بين 29 و31 ت�ش�����ري�ن 
األول/أكتوب�ر 2015، لحضور فعاليات 
مؤتم��ر اإلمارات ألمراض الس��رطان، 

بهدف التعلم والتواصل مع أخصائيي أمراض الس��رطان من جميع 
أنحاء العالم.

ويبح��ث المش��اركون في الح��دث آخ��ر األبحاث واإلرش��ادات 
والتطورات المتعلق��ة بهذا الم��رض، إلى جانب اس��تعراض أحدث 

الممارسات المطبقة من قبل عدد من المؤسسات اإلقليمية والدولية.

“أوريكس روتانا” يحتفل
احتفل فندق “أوريكس روتانا” بمرور خمسة أعوام على افتتاحه 
في الدوحة، بحضور مديره العام ونخبة من اإلدارة التنفيذية للفندق 

وعدد من الموظفين الذين قاموا بتقطيع كعكة االحتفال.
وقالت مدير التس��ويق واالتصاالت ف��ي الفندق النا جوينات: لقد 

حققن��ا نقل��ه نوعية 
الفندقي  القطاع  في 
نظراً للخدمات التي 
قدمناه��ا عل��ى مر 
األع��وام الماضي��ة 
ارت��ق����ت  وال�ت�ي 

بتجربة النزالء.

BBAC يكافئ سيدات “دايموند”
بي��روت  بن��ك  نظ��م 
 BBAC والباد العربية
لتوزيع  السنوي  احتفاله 
الجوائز الخاصة ببطاقة 
االئتمانية،  “دايمون��د” 
خصيصاً  صممت  التي 

للس��يدات ويحصل��ن عليها مجان��اً ولمدى الحياة م��ع فرصة الفوز 
بالماس والمجوهرات.

وفازت س��يدتان بالسحب على حجرين ثمينين من األلماس، كما 
تّم تس��ليم جوائز قيمة من المجوهرات للسيدات اللواتي جّمعن عدداً 

معيناً من النقاط على البطاقة.
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APM TerminalsVZDSرئيس جديد لـ
 APM Terminals عينت شركة
المش��غلة  لميناء خليفة بن س��لمان 
ف��ي البحري��ن، م��ارك هارديمان 
رئيساً تنفيذياً للشركة، خلفاً لمارك 
نيلس��ن الذي ش��غل هذا المنصب 

لمدة أربع سنوات.
يذكر أن الشركة توفر مجموعة 
واس��عة من الخدمات ف��ي الميناء 
الت��ي تس��تخدم آخر االبت��كارات 
لتحس��ين  المتط��ورة  والتقني��ات 

األداء.

JLL باتي رئيسًا إلدارة مرافق
العالمي��ة   )JLL( عيّن��ت مجموع��ة 
لاس��تثمارات واالستش��ارات العقارية، 
فيل باتي رئيساً إلدارة المرافق المتكاملة 
لمنطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا. 
ويحم��ل بات��ي ف��ي جعبت��ه خب��رة تمتد 
لسنوات عديدة، حيث شغل سابقاً مناصب 
تنفيذية عليا في العديد من الش��ركات في 
القطاع، من أبرزها “إعمار العقارية”، 

“نايتسبريدج كيميكالز”، شركة أبوظبي للخدمات العامة و“نستلة”. 
كما أش��رف على إدارة عدد من األصول الرئيس��ية بما فيها “برج 

خليفة” و“دبي مول” ونافورة دبي.

خالد قاسم رئيسًا لـ(بي.جي مصر)
عيّن��ت )بي.ج��ي مصر( خالد قاس��م 
رئيس��ا تنفيذيا لها، خلفا ألرش��د صوفي 
ال��ذي يتولى حالياً منصب رئيس مجلس 
إدارة الشركة التي تعتبر الوحدة المصرية 
البريطانية )بي.جي(،  لمجموعة الطاقة 
أكبر منتجي الغ��از الطبيعي في مصر. 
وعمل قاس��م لم��دة 23 عام��اً في قطاع 

النف��ط والغاز، حي��ث انضم إلى مجموعة “بي.ج��ي” عام 1998، 
وتول��ى إدارة عملياتها في مصر وتونس وبريطانيا، قبل أن يش��غل 
منصب العضو المنتدب والمدير العام لش��ركة رشيد للبترول وهي 

مشروع مشترك بين )بي.جي مصر( و“بتروناس” و“إديسون”.

“تي بي-لينك” تعّين مديراً
عين��ت ش��ركة “ت��ي بي-

ش��بيه  للتكنولوجي��ا  لين��ك” 
الحس��نين في منص��ب المدير 
التوزيع في  لقن��وات  الجدي��د 
سيس��اهم  حي��ث  اإلم��ارات، 
حس��نين ف��ي ه��ذا المنص��ب 
الجدي��د بقيادة أعم��ال قنوات 
التوزيع الخاصة بالشركة في 
وكذلك  وإدارته��ا  اإلم��ارات 
دعم أس��واق البي��ع بالتجزئة 

والجملة.

مدير عام جديد لـ“فورسيزونز” الرياض
عين��ت إدارة فنادق ومنتجعات 
“فورس��يزونز” رول��ف ليبون��ر 
مدي��راً عاماً لفندقه��ا في الرياض 

في مركز المملكة.
ش��غل ليبونر مناص��ب متعددة 
منتج��ع  ف��ي  اإلقام��ة  كمدي��ر 
“فورس��يزونز” ف��ي نيفي��س، ثم 
مدير الغرف فيه ثم نائباً لمدير عام 
فندق “فورسيزونز” واشنطن قبل 
أن ينضم إلى فندق “فورسيزونز” 

الرياض كمدير عام للفندق.

“تايم” للفنادق تعّين مديرين
ع�ل�ن�����ت  أ
م�ج�م��وع���ة 
“تايم” للفنادق 
من  تتخذ  التي 
دبي مقراَ لها، 
ع���ن تعيي���ن 
غسان فرحات 

مديراً ل�“روبي” للشقق الفندقية في الشارقة حيث سيعمل على وضع 
الفندق كأحد أبرز الوجهات الفندقية في الش��ارقة، وكمال أبو فارس 
مديراَ للتس��ويق واالتصال المؤسس��ي، ويعمل حالياَ على دراس��ة 

الماجستير في التسويق االستراتيجي.
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رئيس وزراء الهند يزور “مصدر”

زار رئي�����س وزراء الهن��د نارين��درا م��ودي مدينة “مصدر” 
للطاق��ة المتج����ددة ف��ي إم��ارة أبوظب��ي، على رأس وف���د رفيع 
المست��وى من كبار المس��ؤولي��ن الحكوميين في الهند، حيث جال 
الوفد ف��ي أرجاء المدينة االماراتية الت��ي تعتبر إحدى أكثر المدن 

استدامة في العالم.
كذلك جال الوفد في “معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا”، حيث 
رافقه خالل الجولة وزير دولة االمارات العربية المتحدة للشؤون 

الخارجية الدكتور أنور قرقاش.

“االتحاد” ترحب بالزائر رقم 100000

احتفل��ت االتح��اد للطي��ران وأليطالي��ا، الراعيتان الرس��ميتان 
لمعرض “إكس��بو ميالنو 2015”، بتحقيق إنج��از مهم للناقلتين، 
تمث��ل ف��ي الترحيب بالزائ��ر رقم 100 ألف إلى جناح الش��ركتين 

المشترك في المعرض.
وكان اإليطال��ي لويجينو نونينو الذي زار الجناح برفقة عائلته، 

هو الزائر “سعيد الحظ” رقم 100 ألف للجناح.
واحتفاالً بالمناس��بة، ت��م إهداء عائل��ة “نونينو” تذاك��ر للعودة 
إل��ى معرض “إكس��بو” مرة أخ��رى، ونموذج طائ��رة )إيرباص 
A380(، إضاف��ةً إل��ى دعوة العائلة لعش��اء ف��ي صالة الضيوف 

الحصرية بالجناح.

السياحة البحرية مع “دبي للسياحة”

تحويل النفايات إلى طاقة

نظّمت “دبي للس��ياحة” عدداً من المعارض الترويجية ش��ملت 
أربع مدن هندية، حيث تعتبر شبه القارة الهندية إحدى أهم األسواق 

المصدرة للسياح إلى إمارة دبي.
يضكر ان “دبي للس��ياحة” تهدف من هذه المعارض الترويجية 
إلى تسليط الضوء على إمارة دبي كوجهة مثالية للرحالت البحرية 
والسفن السياحية، وذلك في إطار استعدادات دبي للموسم السياحي 
الخ��اص بع��ام 2015 / 2016 الذي انطل�ق في أيل�ول/س����بتمبر 

.2015

بحث وكيل وزارة البيئة والمياه اإلماراتية عبدالرحيم الحمادي مع 
مدير الديوان األميري في أم القيوين ناصر التالي، تطورات س��ير 
العمل في مشروع اإلمارات الشمالية لمعالجة النفايات وتحويلها إلى 
طاقة، حيث قّدم الحمادي شرحاً عن المراحل المنجزة من المشروع 

الذي شارفت مرحلته األولى على االنتهاء.
وقال الحمادي إن المش��روع سيسهم في حل مشكلة طالما شكلت 
صداع��اً للجميع خصوص��اً أن الطرق الحالية المتبع��ة تقليدية وال 
تخدم اإلطار الوطني المتكامل إلدارة النفايات الذي تس��عى الوزارة 
لتطبيقه ف��ي الدولة وصوالً لتحقيق مس��تهدفات “رؤي��ة اإلمارات 
2021”، مؤك��داً أن لجنة مبادرات رئيس الدولة لم تتردد في رصد 

ميزانية ضخمة لتنفيذه.
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مسرحية تاريخنا منبع عزتنا

قدم��ت فرقة “إيه.جي كونس��بت” للرقص الفلكلوري مس��رحية 
“تاريخن��ا منب��ع عزتنا”، على مس��رح “قصر الثقاف��ة” في إمارة 
الش��ارقة خالل الدورة الثالثة من جائزة األسرة العربية التي عقدت 
تحت ش��عار “بالترابط األسري نس��مو ونرتقي”. كما قدمت الفرقة 
عرضاً مميزاً في الدورة الثانية والعشرين لجائزة العويس لإلبداع.

وتعد هاتان الجائزتان نتاج عام مثمر للفرقة في األداء الفلكلوري 
في اإلمارات، ونتيجة للحضور الجماهيري الواسع الذي حازه كال 
العرضين. وتمتلك الفرقة رصيداً من المس��رحيات مثل مس��رحية 

“هّل الفرح” و“حكاية حلم”.

(الدفاع عن النفس) في وسط بيروت

  )Sport Evasion(و  )RAK Development( نظم��ت 
بالتعاون مع “سوليدير” للمرة األولى في الشرق األوسط، مهرجان 
فن��ون الدفاع عن النف��س )Martial Arts Festival( في س��احة 
الش��هداء وسط بيروت. واس��تقطب الحدث الذي أقيم برعاية وزير 
الس��ياحة ميش��ال فرعون، أكثر من 70 محترفاً من مختلف أنحاء 
العالم، قّدموا عروضاً ترفيهية رياضية أظهرت مهارات استثنائية.

ويسعى المنظمون أن يصبح المهرجان محطة سنوية في بيروت 
على غرار عواصم العالم.

تكريم خريجي “التدريب السياحي”

احتفلت “تمكين” البحرينية بتخريج ثاني دفعة تضم 25 مشاركاً 
في برنامج للتدريب في مجال السياحة والضيافة، خالل حفل جرى 
في فندق “ويستن”. ويهدف البرنامج إلى تزويد المتدربين بالمهارات 
الضرورية التي تمّكنهم من االنضمام إلى قطاع الضيافة من خالل 
التدري��ب العملي بالتعاون مع ثالثة فن��ادق كبرى في البحرين هي 

“سوفيتيل” و”ويستن” و”مريديان”.
وأطل��ق البرنامج التدريبي في أيار/مايو 2015، وقدمته ش��ركة 
 .)WilliamAnglis( ومعهد )Third Wave International(
وس��جل ضمنه 75 بحرينياً، حيث تركز التدريب على االس��تجابة 
للمواقف واألحداث وخدمة المتعاملين والعمل الجماعي وغير ذلك 

من المهارات المهمة المطلوبة من قبل قطاع الفندقة.

Red Academy ميماك أوجلفي” تطلق“

أعلن��ت وكالة “ميماك أوجلفي” العالمية لإلعالن والتس��ويق في 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا، عن إطالق برنامجه��ا لتدريب 
الط��الّب الجامعيين )Red Academy( في لبن��ان، على مدار 4 
أس��ابيع، حيث يعمل ه��ذا البرنامج المكثّف عل��ى تدريب المواهب 
الشابة من أنحاء المنطقة كافة وتوظيفها تمهيداً لتصبح من قادة الغد.

وق��ال المدي��ر اإلبداع��ي في الوكالة أس��امة قوقج��ي: تنبع هذه 
المب��ادرة من صلب قيمن��ا كوكالة لإلعالن والتس��ويق. وجاء هذا 
البرنامج المكثف ليلبي بش��كل طبيعي حاجات األسواق في الشرق 
األوس��ط وشمال أفريقيا بما يس��اعد الخريجين في الحصول على 

وظيفة األحالم.
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“تاتش” تشارك األطفال فرحتهم

ش��اركت شركة تاتش للس��نة الرابعة على التوالي في فعالي��ات 
مخيّ�����م الصي��ف ال���ذي تنظمه جمعي����ة راهبات المحب�ة – دار 
م��ار منصور في برمان��ا، حيث تطّوع عدد من موظفي الش��ركة 
لمشاركة األوالد في األنشطة الترفيهية والتثقيفية والتربوية، وذلك 
في إطار برنامج المسؤولية االجتماعية )Positive touch( الذي 
تهدف ش��ركة تاتش من ورائه إل��ى تحقيق تغيير إيجابي بالمجتمع 

المحلي.

استعراض لدراجات (كاي تي أم)

قدم��ت ش��ركة )آي أن بوخاط��ر( للدراج��ات عرض��اً ممي��زاً 
 ”Full Moon Party“ لدراجات “كاي ت��ي أم”، خالل ح�ف���ل
ال��ذي نظم�ه ن��ادي “Maillon” ف��ي منتجع برايا في الكس��ليك 
مؤخراً، حيث قامت مجموعة م��ن الدراجين المحترفين بحركات 
بهلواني��ة على ارتف��اع 200 متر أمام الجمه��ور، وذلك في إطار 
جهود الش��ركة لنش��ر ثقافة حضارية حول قيادة الدراجات النارية 
في لبنان. كذلك اس����تعرضت الش��ركة دراجة من نوع “فيس��با” 

األشهر في إيطاليا.

معالجة تلوث المياه لالجئين السوريين

أقامت ش��ركة فيري إندس��تريال س��يراميكس ليمت��د اإلنكليزية 
المصنّعة لفالت���ر المي���اه الس��راميك )دولت��ن وبريتش بركفلد(، 
محاضرة بعنوان معالجة تلوث المياه لالجئين السوريين، بالتعاون 

مع الموزع المعتمد في لبنان شركة توريد فيري واتر سايفتي.
وقد أقامت الش��ركة المحاضرة تحت رعاية السفارة البريطانية 
في بيروت، وبحضور سفير المملكة المتحدة توم فلتشر، باإلضافة 
إل��ى عدد من ممثل��ي جمعيات األم��م المتحدة والمؤسس��ات غير 

الحكومية.

(Festival of Colours) في بيروت

ف��ي أجواء مليئة بالحماس والفرح، احتش��د أكث��ر من 12 ألف 
مش��جع محلي ودولي في منتج��ع )Praia Beach Resort( في 
العاصم��ة اللبناني��ة بي��روت، وذلك احتف��االً بالحي��اة والحرية في 

.)Festival of Colours(�ال
 )Mindwhisk Events( يذك��ر ان المهرجان ال��ذي نظمت��ه
للم��رة األول��ى في بيروت، قد اس��تقطب محبي الحف��الت والحياة 
الليلي��ة الصاخبة في أجواء مرحة وعلى هامش برنامج موس��يقي 

متنوع.
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سفراء شباب اإلمارات يزورون “أودي”

زار 18 م��ن س��فراء ش��باب اإلمارات المقر الرئيس��ي لش��ركة 
“أودي” ضم��ن جول��ة اس��تمرت ثالثة أس��ابيع ش��ملت العديد من 
المحطات األخرى في ألمانيا، بهدف تقوية مهارات السفراء الشباب 

اللغوية وزيادة معرفتهم باالقتصاد والثقافة األلمانية.
ويتم اختيار الطالب اإلماراتيين من قبل مكتب ولي عهد أبوظبي 
نائب القائد األعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 
لاللتح��اق بالبرنامج وفق معايير اختيار دقيقة منها اإلنجازات التي 
حققها الطالب أو الطالبة ومن المنتسبين لتعلم اللغة األلمانية في معهد 
“جوته” للتعليم في أبوظبي ودبي، وبالتعاون مع سفارة ألمانيا لدى 

اإلمارات.

سفير اليابان يزور مركز محمد بن راشد

“توشي” يعود بتصميم جديد

دولة  س��فير  بح��ث 
الياب��ان ف��ي اإلمارات 
كينج����ي فوجيك����ي، 
المدي��ر  مس��اعد  م��ع 
العام للش��ؤون العلمية 
والتقني����ة في “مركز 
محم����د ب���ن راش����د 
للفض����اء” المهن��دس 
الم��ري  حمي��د  س��الم 
إل��ى جان��ب ع��دد من 

المس��ؤولين التنفيذين في المركز، سبل تطوير العالقات المشتركة 
في مجال علوم وتقنيات وأبحاث الفضاء.

واطلع السفير الياباني خالل الزيارة على مشاريع المركز المتمثلة 
في مهمة اإلمارات الستكش��اف كوكب المريخ ومش��روع “خليفة 
س��ات” و“دبي سات2” و“دبي س��ات1”. كما تفقد المرافق األولى 
لتصنيع األقمار الصناعية والمختبرات في حرم المركز، باإلضافة 
إل��ى المحط��ة األرضية الت��ي تدير العملي��ات التش��غيلية للقمرين 

الصناعيين “دبي سات2” و“دبي سات1”.

نظم مطعم “توش��ي” اآلس��يوي الواقع في فندق “جراند ملينيوم 
دبي”، حفالً بمناس��بة إعادة افتتاحه بعد عملية تجديد ش��املة منحته 
ديك��ورات داخلية جديدة مبهرة تم تصميمه��ا لتوفر لزواره تجربة 
متميزة، وذل��ك بحضور مجموعة مختارة م��ن الضيوف المهمين 

وكبار الشخصيات ورجال اإلعالم.
وقال مدير عام “جراند ملينيوم دبي” بيتر منصوريان: نحن على 
ثقة من أن المظهر الجديد س��وف يحمل “توش��ي” إلى آفاق جديدة. 
ليس هناك ش��ك في أنه المكان المثالي للمحليين والس��ائحين للتمتع 

بمذاق أرقى األطباق اآلسيوية.

“الريل” يرعى مؤتمر ميد السنوي
أعلنت ش��ركة سكك 
الحديد القطرية )الّريل( 
الرعاية  تقديمه��ا  ع��ن 
ميد  لمؤتمر  البالتيني��ة 
الس��نوي الراب��ع حول 
النق��ل والمواص��الت،  
إل��ى  يه��دف  وال��ذي 
التركيز على االنش��طة 

الضخمة لمش��اريع قطاع النقل في قطر. ويس��لط المؤتمر الضوء 
عل��ى الف��رص االس��تثمارية المتع��ددة، وكذل��ك عل��ى المبادرات 
والمش��اريع الخاصة بمش��روع ميناء حمد والهيئة العامة للطيران 

المدني.
وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لشركة سكك الحديد القطرية 
)الّري��ل( المهندس س��عد أحمد المهن��دي: “تفخر الّري��ل برعايتها 
لمؤتم��ر النقل والمواصالت في قطر، والذي س��يوفر منصة فريدة 
لمديري المشروع ومزودي الخدمات التكنولوجية وخبراء القطاع 
لتب��ادل األفكار وعرض خبراتهم في قط��اع المواصالت وتطوير 

البنية التحتية للنقل”.
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Fiat 500X تصل إلى لبنان
كش��فت 
شركة سعد 
وط�����راد 
لوكي�����ل  ا
ي  لحصر ا
لع��الم����ة 
“ف�ي��ات” 
في لبن��ان، 

ع��ن س��يارة )Fiat 500X( الجديدة، التي تعتب��ر أحدث ابتكارات 
Fiat�( االستثنائية، وذلك خالل حفل أقيم في موقع )500 )مجموعة 
ric( في بيروت، بحضور مدير المبيعات اإلقليمية لعالمة “فيات” 
أحمد نصر، وعدد من مس��ؤولي الش��ركة والشخصيات اإلعالمية 
ومحبي الس��يارات. وأكد مدير الش��ركة ميشال طراد خالل الحفل، 
حرص “فيات” على تطوير مجموعة س��ياراتها، بغية نيل إعجاب 

جميع زبائنها.
وتجمع س��يارة )Fiat 500X( ما بي��ن األناقة واألداء العصري 
والق��درة على اجتي��از الطرق��ات الوعرة. كما تتمي��ز بخصائصها 

التكنولوجية التي تشكل منصة متعددة الوسائط لكل عّشاق “فيات”.

تعاون لدعم سالمة الغذاء
صندوق  وق��ع 
التنمية  االقتصادية 
عي�����ة  الجتما ا و
مع  تعاون  مذكرة 
بويك�ر،  ش����ركة 
في إطار برام��ج 

الصندوق الهادفة لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل 
ف��ي قطاع الغ��ذاء والس��ياحة، وتمكينها من تلبية متطلبات س��المة 
الغ��ذاء، من خالل تس��هيل حصولها على تمويل ميّس��ر من برامج 

الصندوق لتحقيق شروط ومواصفات السالمة العامة.
وتق��ّدم “بويكر” بموجب المذك��رة التي وقعه��ا مدير الصندوق 
هيثم عمر ومدير عام الش��ركة ميش��ال بيّوض، خدمات استشارية 
لهذه المؤسسات تساعدها على تحديد المواصفات الواجب توفرها، 
باإلضافة إلى دورات تدريبية وش��هادات “سالمة الغذاء”. في حين 
يُقدم الصندوق خدمات استش��ارية لتطوير األعمال وخطط تطوير 
مالية لتس��هيل حص��ول هذه المؤسس��ات على ق��روض، بالتعاون 
مع المصارف المش��اركة مع الصندوق ف��ي تنفيذ برامج اإلقراض 

للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

تفاهم بين جامعة دمشق و“البركة”
وقعت جامعة دمشق 
وبنك البركة - سورية 
مذكرة تفاهم في إطار 
ربط األنش��طة البحثية 
والتعليمية للجامعة مع 
المجتم��ع،  متطلب��ات 
نص��ت عل��ى التعاون 

ف��ي مجال الدراس��ات واالستش��ارات واألبحاث وتب��ادل الخبرات 
المصرفية واألكاديمية والعلمية. وقال رئيس الجامعة الدكتور محمد 
الكردي، إن المذكرة تأتي في إطار ربط أنشطة الجامعة مع متطلبات 

المجتمع وايجاد فرص عمل للخريجين من طالب كلية االقتصاد.
أما عميد كلية االقتصاد الدكتور رس��الن خضور فقد اعتبر، أن 
المذكرة ستس��هم في س��د الفجوة بين المع��ارف النظرية والخبرات 

العملية بمختلف االختصاصات ووفق احتياجات سوق العمل.
من جهت��ه، لفت الرئيس التنفيذي في “البركة - س��ورية” محمد 
حلبي، إلى أهمية المذك��رة في صقل المهارات والمعارف النظرية 
للخريجين والطالب وتقديم كوادر مدربة ليس للمصرف وحده وإنما 

لجميع المؤسسات المصرفية.

تنمية االقتصاد في الشوف

نظم بنك بيروت والبالد العربية )BBAC( ندوة اقتصادية بعنوان 
“دور بن��ك بيروت والبالد العربية بتنمية القطاعات االقتصادية في 
منطقة الش��وف”، أقيمت في فندق قصر المير أمين في بيت الدين، 
برعاية تيمور وليد جنبالط، وبالتعاون مع هيئة تنس��يق القطاعات 

االقتصادية في منطقة الشوف.
وقال رئيس مجلس إدارة ومدير عام )BBAC( غس��ان عساف: 
هناك  الكثير من الفرص من ناحية القروض المدعومة من مصرف 
لبنان أو من خالل مؤسسات مثل شركة “كفاالت”، إلطالق مشاريع 
ومؤسس��ات جديدة تنتج فرص عمل وتسهم في تطوير المؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
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“الشام” يرعى المؤتمر الهندسي األول

أقي��م المؤتم��ر الهندس��ي األول أعماله في الالذقية تحت ش��عار 
“أولويات التنمية وإعادة اإلعمار”، برعاية من بنك الشام، وبحضور 
وزير األشغال العامة. وقال بنك الشام إن مشاركته برعاية المؤتمر، 
تأتي تلبية لمتطلبات عملية إعادة اإلعمار، وحرصه على المساهمة 
برس��م مالمح اس��تراتيجية العمل للمرحلة المقبلة، حيث أن عملية 
إعادة اإلعمار س��تفتح آفاقا اس��تثمارية جدي��دة، األمر الذي ينعكس 
إيجاباً على االقتصاد السوري. ويقدم البنك في هذه المرحلة منتجات 
خاصة في مجاالت تمويل المشاريع الصناعية والتجارية والخدمات 
لألفراد والشركات، مساهمة منه في تنمية المجتمع وتلبية احتياجاته، 
ليكون أحد الشركاء األساسيين في النهضة االقتصادية واالجتماعية.

نصب امتنان من األرمن إلى لبنان

نظم��ت جمعي��ة “الصداق��ة اللبنانية األرمني��ة” وجمعية “عيش 
األشرفية” احتفاالً في ساحة الجميزة، برعاية وزير السياحة ميشال 
فرع��ون وحضور ع��دد من نواب بيروت، بمناس��بة تقديم “نصب 
امتن��ان من اللبنانيين األرمن إلى لبنان” في ذكرى مرور 100 عام 

على المجازر األرمنية والمجاعة في لبنان.
وقالت الجمعية إن التمثال يرمز إلى االضطهادات العثمانية التي 
عانى منها الش��عبين اللبناني واألرمني، حيث سقط نحو 250 ألف 
شهيد لبناني نتيجة المجاعة المفتعلة من قبل العثمانيين و1.5 مليون 

شهيد أرمني نتيجة المجازر بحقهم.

“مصرف لبنان بيروت ماراتون”
ط�ل�ق�������ت  أ
جمعية “بيروت 
مارتون” حمل�ة 
س��باق النس��خة 
الثالثة واألخيرة 
ل�“م��ص����رف 
لبن��ان بي��روت 
لبن��ان 2015”، 

تحت ش��عار “أركض”، الذي يُقام في تشرين األول/أكتوبر المقبل، 
وذلك خ��الل الحف��ل المركزي الس��نوي للجمعية ال��ذي أقامته في 
“فندق النكس��تر بالزا” بيروت، بحضور حش��د من الش��خصيات 
والفعالي��ات تقدم��ه وزير الش��باب والرياضة العمي��د عبد المطلب 
حن��اوي. وقال حناوي: إّن جمعية بي��روت ماراثون تطل علينا كل 
عام بمجموعة من النش��اطات التي تس��تحق التقدير والمواكبة بفعل 
س��مة التنظيم االحترافي واألهداف السامية في مرحلة أشد ما نكون 
فيه��ا بحاجة للتالقي والوحدة والمحبة. وأوضح أن الوزارة هي إلى 
جانب االتحادات واألندية الرياضية التي تعمل على إبراز الصورة 
الحقيقية عن الرياضة اللبنانية من خالل المس��اعدات المستحقة ولو 

بأرقام غير طموحة من أجل استنهاض الواقع ومقاربته للمرتجى.
وقال��ت رئيس��ة الجمعية مي الخلي��ل: أتوجه بالش��كر واالمتنان 
والوفاء إلى أم المؤسس��ات “مصرف لبنان” الش��ريك المثالي على 
مدى السنوات الثالث الماضية، حيث شعرنا برعاية كريمة وإحاطة 
مثالي��ة، مضيف��ة أن الجمعية اس��تطاعت من خالل هذه الش��راكة 
تحقي��ق إنجازات عب��ر انتصارات وطني��ة، تمثّلت بأج��واء وحدة 
وطنية وتنشيط لدورة اقتصادية ونمو لحركة سياحية وتقديم صورة 
حضاري��ة عن العاصمة بي��روت. ووجهت الخليل التحية إلى حاكم 
“مصرف لبنان” رياض س��المة “الذي واكبنا وكان س��عيداً بخيار 
الش��راكة التي جّس��دت معنى الرعاية المجتمعية والتنموية من قبل 
المصرف للمؤسس��ات الناش��طة في البلد التي تشيع أجواء ثقة مثل 
جمعية بيروت ماراثون”، مشيرة إلى أن سباق هذا العام هو النسخة 

األخيرة برعاية “مصرف لبنان: مع انتهاء السنوات الثالث”.
م��ن جهتها، قالت ممثلة الحاكم ماري��ان حويك: اجتمعنا إلطالق 
النس��خة الثالثة للس��باق، وأذكر ما قالته مي الخليل في حفل إطالق 
الش��راكة ع��ام 2013، حيث اعتبرت ال��والدة الثانية للجمعية التي 
انطلقت في عام 2003، بأن س��باق مصرف لبنان بيروت ماراثون 
سيكون بداية لعصر جديد حول الشراكة المثالية، وأنه في إطار مهمة 
مصرف لبن��ان الهادفة إلى تحقيق النمو االقتص��ادي واالجتماعي 
جاءت الرعاية وتقديم الدعم لهذا السباق إيماناً ومساهمة في تعزيز 

أدوات التنمية غير التقليدية فكانت تلك الشراكة المثالية.
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“اللبناني الفرنسي” يطلق برامج تأمين جديدة

 Allianz( عقد البنك اللبناني الفرنسي اتفاقية شراكة مع شركة “أليانز سنا” للتأمين
SNA(، إلع��داد مجموع��ة متنّوعة من برام��ج التأمين التي تضم��ن للزبائن التغطية 

الفّعالة عند الحاجة.
وأعل��ن الجانب��ان عن إدخ��ال حلول تأمين جدي��دة مثل “برنامج تعوي��ض المدخول” 
و“برنامج تأمين المنزل”، و“برنامج تأمين المكتب/المتجر”، و“برنامج تأمين وس��ائل 
الدفع المالية” و“برنامج تأمين الس��فر”، التي تتيح للمتعامل تجنّب الخس��ائر المالية عند 
االستشفاء، وحماية مسكنه وممتلكاته، وإبقاء عمله سارياً في كافة الظروف، إضافة إلى 
ضمان الحصول على تعويض لدى تعرضه ألي عملية احتيال أو االس��تفادة من تغطية 

في الخارج “كل ذلك ابتداء من 2 دوالر أميركي في الشهر فقط”.
وتم اإلعالن عن هذه الشراكة في مؤتمر عقد في مطعم “ليزا” في بيروت، بحضور 
مدير عام البنك اللبناني الفرنسي ريّا روفايل، والرئيس التنفيذي للشرق األوسط وشمال 
أفريقيا في “أليانز س��نا” أنطوان عيس��ى، إلى جانب عدد من المس��ؤولين لدى الجانبين 

وممثلي وسائل اإلعالم.
وقالت ريّا روفايل: إن ش��راكة البنك اللبناني الفرنس��ي مع Allianz SNA لها دور 
رئيسي في االقتصاد الوطني، تدفعه إلى تقديم أفضل الخدمات إلى زبائنه، وتعّزز رفاهية 

المجتمع الذي نعيش فيه، فتتيح للمصرف تعزيز التزامه تجاه الصيرفة المستدامة.
من جهته، قال أنطوان عيسى: إن القيم المؤسسية لمجموعة Allianz هي المسؤولية 
واالهتمام والتواصل واالمتياز، وقد وجدنا في البنك اللبناني الفرنسي الشريك الذي يجّسد 

فعالً هذه القيم.

113



يكفي أن تنش��أ حركة ش��بابية مس��تقلة تكون في موقع الفعل، ليع��اد تصويب الحياة 
السياس��ية في البلد. حركة قادرة على الضغط تحت عناوين اإلصالح ومكافحة الفساد 
وإعادة العمل في المؤسسات، ال تسيّرها قوى سياسية أو طائفية وال تخضع لحسابات 
ضيقة، أو تتلطى خلف غايات، تس��تطيع أن تحقق الكثير من المطالب، وتفرض نمطاً 
جديداً من التعامل بين القوى في األمور التي تتعلق بقضايا الناس وبالملفات الش��ائكة 
التي تقضي اليوم على ما تبقى من مكتسبات اجتماعية لدى اللبنانيين. لكن نشوء حركة 
ش��بابية من هذا النوع يبدو صعباً في هذه المرحلة الحرجة التي يمر بها البلد على كل 
المس��تويات وفي مختلف القطاعات، حتى لو شهدنا تحركات شبابية اعتراضية، كان 

آخرها االحتجاجات ضد طريقة معالجة ملف النفايات، والمطالبة بمكافحة الفساد.
وحين نتحدث عن الحركة الشبابية، ال يعني أنها تلك التي تنشأ بقرار من جهة هنا أو 
هناك، بل هي حراك يراكم حول ملفات أساسية وقضايا متشعبة، أين منها حراك اليوم 
واألسابيع الماضية لدى الشباب الذين يغرقون سريعاً في تعداد اإلنجازات والقدرة على 
الجمع، وهم يدركون أن حزباً أو طائفة تستطيع أن تمأل الساحة بالناس اعتراضاً على 
ح��ق من حقوقها، وإذا كانوا ال يدركون المش��كلة، ألن جمع األعداد ليس أولوية، فهو 
يأتي بتراكم القضايا والصدقية واالس��تقطاب، فيما األولوية للوصول إلى الرأي العام 
وحض��ه عل��ى االعتراض وإثبات خيارات التحرك وج��دواه على طريق بناء الحركة 

الشبابية لتكون في موقع الفعل.
لك��ن، ينبغ��ي الق��ول أن ال معنى لحركة ش��بابية تحّول تحركه��ا االحتجاجي لحملة 
انتخابية، وكأنها تقدم نفس��ها بديالً عن الطبقة السياس��ية الحاكم��ة بمكوناتها المختلفة. 
وحين يرفع الش��باب المعترضون شعارات كبرى، على مثال “نحو جمهورية جديدة” 
و”ليس��قط النظام” هي فوق قدرتهم على التغيير، يسقطون عندئذ في مستنقع الهروب 
إلى األمام، فالتس��رع في رفع الش��عارات الكبرى والتحرك على أساسها يجعل إمكان 
االستقطاب صعباً، فال مجال في االحتجاج إال أن تكون المطالب متدرجة، والبناء على 

أساسها تراكماً يؤدي في النهاية إلى بلورة نواة شبابية تخترق االصطفافات القائمة.

نحو حركة شبابية فاعلة

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 1142015
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