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تحديات تواجه توفير اإلسكان الميسر في المنطقة
مشاريع عقارية قيد التنفيذ بـ 1.5 تريليون دوالر

األسواق تترقب مصير شبكة السكك الحديد الخليجية
الشركات في الخليج تهدر فرصاً ثمينة للتطور
أسواق أفريقية واعدة  لتجارة التجزئة العالمية

االقتصادات العربية أمام منعطف
مصر تعّول على أكبر حقل في المتوسط

التحديات المصرفية ما بعد األزمة المالية

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

| Austria euro5 | Belgium euro5 | Cyprus C£ 3.5 | France euro5 |
| Germany euro5 | Italy euro5 | Netherlands euro5 | Spain euro5 |
| U.S.A. 8 $ | Sweden euro5 | Switzerland F 10 | U.K. £ 3 |

جديد
86
93
115

شانتيي آرتس آند إيليغانس في قصر شانتيي
رصد 3 توجهات في بيئات العمل الخليجية

الملتقى السنوي للموارد البشرية بالمصارف العربية
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تضيف التطورات السياس��ية في البلد أزمات على أكثر من مس��توى، خصوصاً في 
الش��أنين المالي واالقتصادي، وإلى حد ما المصرف��ي، على الرغم من أن المصارف 
اللبنانية تتكيف مع الواقع وتبادر إلى مشاريع في الداخل والخارج لالستمرار وتحقيق 
النمو. لكن التحديات االقتصادية التي يواجهها لبنان جّراء األزمة السياس��ية والتعطيل 
الذي يطال البلد ومؤسس��اته كبيرة، وقد ت��ؤدي إلى مزيد من األخطار على الوضعين 
المالي والنقدي. وتظهر مختلف المؤش��رات أن التراجع يطال منذ فترة طويلة مختلف 
القطاعات األساس��ية االقتصادية، حتى أن البنك الدولي حّذر أخيراً من هشاش��ة لبنان 

النقدية وتراجع قدرته على جذب العمالت الصعبة.

ولعل المشهد الذي شهدته شوارع بيروت أخيراً من تحركات شعبية، يعكس بجانب 
كبي��ر حجم األزمة التي يعانيها لبنان، وعدم قدرة الحكومة ومعها مجلس النواب على 
اتخ��اذ القرارات فضالً عن ح��ل أزمات الناس، والجمود االقتص��ادي وانعدام فرص 
العم��ل، وهو م��ا يرتب أعباًء كبرى إضافية تهدد بمزيد م��ن الضغوط على االقتصاد 
وترف��ع من حدة األزمات الحياتي��ة واالجتماعية، ما لم تس��تطع الحكومة خرق جدار 
الجمود والمبادرة إلى اتخاذ قرارات تس��اهم في تس��يير أمور الناس وتحس��ين الوضع 

االقتصادي وإطالق عمل المؤسسات.

وال ش��ك في أن وضع لبنان االقتصادي والمالي خطر، وإن كان الخطر ليس داهماً 
ف��ي حال بقي��ت األمور على حالها من دون انفجارات أمني��ة، وفي حال بقي مصرف 
لبنان قادراً على االس��تمرار بمهمته في حماية النقد الوطني ومعه االقتصاد، لكن ذلك 
ال يمن��ع من التحذير من أن تعطل المؤسس��ات وارتفاع الدي��ن العام وجمود االقتصاد 
وارتفاع العجز، ترتب كلها أخطاراً على لبنان وعلى قدرة اللبنانيين على الصمود أمام 

التحديات الكبرى.

تطورات وأخطار اقتصادية على لبنان
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الرقابة التحّوطية الكلية من خالل حماية النظام 
المال��ي من االقتص��اد وحماي��ة االقتصاد من 

النظام المالي.
وتضم��ن المؤتم��ر 3 جلس��ات عمل طُرح 
خالله��ا العدي��د من األف��كار والحل��ول ألبرز 
التحدي��ات التي تواجه لبن��ان، وفيما يلي لمحة 

عامة على أبرز ما جاء في المؤتمر:
الجلسة االفتتاحية

أك��دت المدي��رة العام��ة لمجموع��ة البن��ك 
والمستثمر نهال النملي، إن اللبنانيين منقسمين 
عل��ى كل ش��يء لكنهم مجتمع��ون على موقع 
ودور ري��اض س��المة وريادته والثق��ة به ما 
يؤهله ليك��ون جامعاً لش��مل اللبنانيين من كل 

األطياف السياسية والدينية والمناطقية.
وقالت النملي إن حالة المشهد والواقع اللبناني 
ال تس��رُّ أحداً، فالش��غور الرئاسي مستمر منذ 
أكثر من 470 يوماً وال تبدو في األفق القريب 
مالمح انتخابات رئاسية، مع تمديد والية مجلس 
النواب والتوجه في األشهر المقبلة لتمديد والية 
المجالس البلدية واالختيارية، في وقت بلغ فيه 
الدين العام مستويات خطيرة جداً وهو مستمر 
في تصاعده بفعل التوسع في اإلنفاق الحكومي 
وتراجع اإليرادات وغياب المعالجات الناجعة 

ما يجعله معضلة عصية على الحل.
وتابع��ت: الموازنة العامة أصبحت س��راباً 
إذ لم تقر من��ذ 10 أعوام وآخرها كان في عام 
2005، حيث نسير منذ ذلك الحين وفق القاعدة 
االثن��ي عش��رية ف��ي الجباية واإلنف��اق وهي 
قاعدة تصلح ألش��هر وليس لسنوات ما يؤدي 
إل��ى ضياع األرقام والحس��ابات. أما الكهرباء 
فهي مأس��اة دائمة ومستمرة تس��تنزف الدولة 
بأكثر من 2 ملياري دوالر س��نوياً وهي غائبة 
فتحل مكانها المولدات الخاصة التي تستنزف 
بدورها جيوب اللبنانيين. وحالة الطرقات يرثى 
لها على الرغم م��ن إنفاق أكثر من 1.5 مليار 
دوالر سنوياً على تأهيلها وتطويرها. في حين 
تتوس��ع أجهزة الدولة وتتضخم أعداد العاملين 
من مدنيين وعسكريين بما يفوق الحاجة وهي 
تزداد ترهالً وتراجعاً في أداء دورها في خدمة 
المواطنين وأصبح الفساد هو السمة األساسية 

التي تطبع اإلدارة اللبنانية.
وأش��ارت المدي��رة العام��ة للمجموعة إلى 
ضياع أرقام سلسلة الرتب والرواتب للعاملين 
في القط��اع العام وأرق��ام إيراداته��ا فيما بقي 
الموظ��ف ينتظر حلوالً تعيد إل��ى راتبه قدرته 
الش��رائية الت��ي تآكل��ت عل��ى مر الس��نوات 

مؤتمر ”التحديات المصرفية ما بعد األزمة المالية“

التالزم بين قوى السوق والمصالح العليا للمجتمع

شـــدد مؤتمر ”التحديات المصرفية ما بعد 
األزمـــة العالمية“ الذي نظمتـــه ”مجموعة 
البنك والمســـتثمر“ في رعاية حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سالمة، عـلـى أهميــة تحقيـق 
التالزم بين مصالح قوى الســـوق والمصالح 
العليا للمجتمعات، إلى جانـــب تعزيز مبادئ 

الشفافية والمحاسبة.
ودعـــا المؤتمر الـــذي حضـــره عدد من 
الشـــخصيات الرســـمية ورؤســـاء ومديرو 
مصارف ونخبة من الخبـــراء والمختصين، 
إلى االلتـــزام بانتهاج سياســـات نقدية غير 
تقليدية تقوم على مبادرات وهندسات توازن 
بين صيانة االقتصاد وتنمية المجتمع، منبهاً 
من خطورة ”العالقة العرجاء“ بين االقتصاد 
واألخالق التـــي كانت األزمة المالية العالمية 
أحد مظاهرها، حيث كان لغياب البعد األخالقي 

األثر البارز في خلق األزمة وتغذيتها.
فن��دق  ف��ي  أقي��م  ال��ذي  المؤتم��ر  وش��ّدد 
“فورس��يزون” بيروت يوم 10 أيلول/سبتمبر 
الماضي، على ضرورة تعزيز رسملة ومالءة 
المؤسسات المالية الدولية والكبيرة منها بشكل 
خاص لتحصينها بمواجهة الصدمات، بموازاة 
تأمين صم��ود النظام المالي برّمته عن طريق 
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إلى التعاون مع المس��ؤولين في معاجلة العديد 
م��ن الملفات والمس��ائل المالي��ة واالقتصادية 

لتجنب األزمات.
وأكدت النملي أيضاً استمرار مجموعة البنك 
والمستثمر في أداء دورها ومهامها ومواصلة 
التزامه��ا بعق��د مؤتمرها الس��نوي في موعده 
تأكيداً على إرادة البقاء واالس��تمرار والتغلب 
على الواقع بانتظار المستقبل الواعد من خالل 
قدرات شاباتنا وش��بابنا المؤهلين لقيادتنا نحو 
النه��وض والتطور، على الرغم من الظروف 
واألوضاع المتوترة وغير المستقرة التي تمر 

بها المنطقة ولبنان.
الجلسة الرئيسية

ق��دم النائ��ب األول لحاك��م مص��رف لبنان 
رائد ش��رف الدين، ورقة عمل بعنوان )ما بعد 
األزم��ة المالية العالمية: االعتبار من الدروس 
ومواجه��ة التحدي��ات(. وأجرى ش��رف الدين 
مراجعة سريعة ألسباب األزمة، وقال: عندما 
نتفّكر بمس��بّبات األزمة المالية العالمية يتبادر 
إلى أذهاننا مشهد مرّكب تتماهى فيه أبعاد عّدة: 
البعد )المالي - االقتصادي( مع البعد )القانوني- 
التنظيمي( والبعد )العولمي – السياسي( والبعد 
)االجتماع��ي – األخالقي( والبع��د )التقني – 
الثقاف��ي(. أي من هذه األبعاد يش��ّكل المصدر 
الج��ذري له��ذه األزمة؟ وعل��ى أي بعد ينبغي 

الماضي��ة، وتتفاقم أزم��ات المياه والمدرس��ة 
الرس��مية والنفايات والبطالة التي باتت كارثة 
تضرب الفئات الشبابية وترمي بهم نحو بحار 
الهج��رة أو تدخلهم ف��ي الي��أس وتدفعهم نحو 
االنتحار أو اللجوء إل��ى الممنوعات هرباً من 
واقعهم. وعّددت النمل��ي أبرز إنجازات حاكم 
مص��رف لبنان، ومن أبرزه��ا المحافظة على 
استقرار وثبات س��عر صرف الليرة اللبنانية، 
وه��ي السياس��ة الت��ي عارضها كثي��رون في 
البداية ث��م ما لبثوا أن أصبحوا اليوم من أش��د 
المدافعين عن هذا الخيار، فايجابياته أكبر بكثير 
م��ن كلفته، إل��ى جانب تنقي��ة وتطوير القطاع 
المصرفي ووضع التنظيمات واألس��س لعمل 
مصرف��ي حديث ما أعاده إل��ى الحقبة الذهبية 
قبل الحرب وتحفيز هذه المصارف على زيادة 
دورها في االقتصاد من خالل مدها بالقروض 
والتسهيالت لزيادة النمو االقتصادي. كما كانت 
للتعاميم التي أصدرها على مر السنوات أثرها 
ف��ي منع المصارف من الوق��وع في األزمات 
التي عانى منها الكثير من المصارف في العالم 
“فكان رياض س��المة صاحب رؤية ثاقبة أقر 
الجميع بها”. وأشارت إلى دور حاكم مصرف 
لبنان في إدارة محفظة الدين العام بالتعاون مع 
وزارة المالية، ما سمح باستمرار تمويل الدولة 
وعدم وقوعها في اإلفالس والعجز، باإلضافة 

علينا التركيز الستخالص العبر واالعتبار من 
الدروس ودراسة التحديات؟

أض��اف ش��رف الدي��ن: ي��رى العدي��د من 
المحللي��ن والمراقبين أن األزم��ة االقتصادية 
التي تفّجرت عام 2008 كش��فت أن المش��كلة 
األساسية التي يُواجهها العالم تتعلّق بالتفاعل مع 
العولمة نفس��ها. فبينما تّمت عولمة اقتصادات 
األمم بقيت السياسات محصورة ضمن النطاق 
الوطني، م��ا أدى إلى نش��وء التناقضات التي 
أّسس��ت لكثير من االنهيارات في هذه الحقبة. 
وه��ذه االنهي��ارات هي نتيجة طبيعي��ة للتباين 
بين االقتصادات المترابطة التي تنتج مش��اكل 
عالمية، ولكن ف��ي المقابل يمكنها تقديم حلوالً 
عالمي��ة. وأضاف: مع نم��و اقتصاد افتراضي 
ضخم ش��ديد االعتماد على االقتراض وتنتشر 
فيه المتاج��رة بالعمالت به��دف تحقيق أرباح 
قصيرة األجل، تفاقمت حاالت عدم االستقرار 
الكامن في طبيعة األسواق العالمية الفوضوية 
بسبب افتقارها إلى إطار مستقر لتوجيه النظام 
النقدي الدولي. وهو ما أدى إلى سيطرة التوجه 
نحو التكاثر المالي البعيد كل البعد عن عمليات 
التراك��م اإلنتاج��ي. والواق��ع أن أزم��ة انهيار 
األسواق المالية في آسيا خالل عام 1997 بما 
ش��ّكلته من إنذار قد تم تجاهلها من قبل البلدان 
الرأسمالية المتقدمة لتلقي بالمسؤولية على قلّة 

نهال النملي متحدثة في جلسة االفتتاح
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النمو الس��ريع. وهو ما يمكن تفس��يره بقانون 
law of the con� )الحف��اظ على األزم��ات 
servation of crises( حي��ث أن صم��ود 
االقتصادات الناشئة والنامية وتجنّبها لطفرات 
االئتمان قابله هشاشة االقتصادات ذات الدخل 

المرتفع واحتضانها لهذه الطفرات.
5. ما يفّس��ر صم��ود االقتصادات الناش��ئة 
والنامية هو رّدها على األزمات المتالحقة التي 
عانت منها خالل عقدي الثمانينات والتسعينات 
م��ن القرن الماضي، إن كان من ناحية تطوير 
ميزان المدفوعات لديها والحد من االنكش��اف 
الخارجي أم لناحية رس��ملة وتنظيم مؤسساتها 

المالية المحلية.
6. تس��تدعي هذه األزمات أس��اليب تعامل 
مختلف��ة ع��ن أس��اليب التعامل م��ع األزمات 
المرتبطة بالحس��اب الج��اري، والت��ي تُعالج 
بتمويل العجز الحاصل في ميزان المدفوعات 
بواس��طة االحتياطي��ات الدولي��ة. بينما أصبح 
تحقيق اس��تقرار ميزان المدفوعات يستوجب 
تحقيق استقرار حس��اب رأس المال نظراً إلى 
حرك��ة رؤوس األموال الواس��عة والس��ريعة 
دولي��اً، األم��ر الذي يتطل��ب إع��ادة الثقة في 
استقرار النظام المالي المحلي وبما يحتّم توجيه 
االهتمام إل��ى تنظيم الرقابة عل��ى المصارف 

وشفافية المعلومات المالية.
7. إن التس��ليم ب��أن احت��واء التضّخم كفيل 
بضم��ان االس��تقرار االقتص��ادي أثب��ت عدم 

خبرة المؤسسات المالية في تلك البلدان.
تابع شرف الدين: أصبح جلياً أن تلك األزمة 
المالي��ة كانت أح��د مظاهر العالق��ة العرجاء 
بي��ن االقتص��اد واألخ��الق، حي��ث أن غياب 
البع��د األخالقي كان له األث��ر البارز في خلق 
األزمة وتغذيتها. في هذا اإلطار، سمح التوجه 
الليبرال��ي المتمادي بإزالة الكثير من أس��اليب 
الرقابة والضبط التي تش��ّكل عناصر أساسية 
لمبادئ الشفافية والمحاسبة. وأضاف: لقد أّدت 
هذه البيئة المنفلتة إلى تواطؤ البنية السياس��ية 
مع المنظومة التمويلية لتدفع بهذه األخيرة إلى 
اتخاذ العديد من المبادرات التي استهدفت جني 
األرباح بأسرع ما يمكن، دونما اعتبار لمصالح 
المّدخرين بشكل خاص واالقتصاد الوطني في 
المديين المتوس��ط والبعيد بش��كل عام، األمر 
الذي س��اهم بش��كل تراكمي في خلق ش��روط 
الفقاع��ة العقارية وفقدان المصارف لمالءتها، 
مش��يراً إلى فضيحة “م��ادوف” التي انفجرت 
في أوج األزمة، حيث قام هذا الوس��يط المالي 
بأكبر عملية اختالس في التاريخ، وصلت إلى 

حدود 50 مليار دوالر.
االعتبار من الدروس

وأوجز النائ��ب األول لحاكم مصرف لبنان 
أبرز الدروس المستنتجة من األزمة المالية بما 

يلي:
1. أثبت النظام المالي العالمي أن هشاش��ته 
ه��ي جزء ال يتجّزأ م��ن طبيعته بحيث تتكون 

هذه الهشاشة في فترات الطفرة االقتصادية.
2.  إن االعتقاد بأن قوى الس��وق من شأنها 
تأمين استقرار النظام المالي أثبت خطأه، ذلك 
ألن المؤسس��ات التجارية الت��ي تتوخى الربح 
وتخ��وض ف��ي المخاط��ر ينتابه��ا الذعر عند 
حص��ول أزمات تهّدد جدارته��ا االئتمانية مما 
يجعلها غير قادرة على تلبية حاجات الس��وق، 
مس��بّبة اختالالً في السوق س��رعان ما يتحّول 

إلى أزمة منهجية.
التصني��ف  لق��د ش��اب عم��ل وكاالت   .3
االئتمان��ي الكثي��ر من الش��وائب، ل��ذا ينبغي 

التدقيق في كفاءتها ونزاهتها.
4. س��ّجلت االقتص��ادات الناش��ئة وبعض 
االقتص��ادات النامي��ة أداًء ملفت��اً إزاء األزمة 
المالي��ة حيث اس��تطاعت تج��اوز األزمة بعد 
رك��ود طفيف، ال ب��ل حقّق بعضها ش��يئاً من 

صوابيّت��ه، ب��ل إن الوقائع تثب��ت عكس ذلك، 
ألن الميل نحو الخوض في مزيد من المخاطر 
تترّكز في أوقات استقرار االقتصاد الكلي مما 

يزيد من هشاشة النظام المالي.
8. إن إنش��اء بنية تنظيمي��ة صارمة للنظام 
المالي العالمي عانى وال يزال يعاني من التعثر 
بس��بب الضغوط التي تُم��ارس من قبل بعض 
أوس��اط الصناع��ة المالية الدولي��ة إلضعاف 
هيكليّت��ه، والتي من ش��أنها تغلي��ب المصالح 
المنظمة للصناعة المالية على المصلحة العامة 

ما ينذر بمزيد من األزمات.
9. ينبغ��ي إطالق عملية تكامل مالي مفادها 
إيج��اد جس��م تنظيمي أح��ادي للنظ��ام المالي 
برّمت��ه، عب��ر تقليص الفوارق بي��ن الخدمات 
المقّدمة من المؤسسات المالية المختلفة وزيادة 
عدد التكتالت المالية وتحقيق وفورات اإلنتاج 

في آلية التنظيم.
10. يج��ب توس��يع نط��اق التنظي��م المالي 
ليشمل كل المؤسسات المالية خاصة تلك التي 
تهّدد االس��تقرار المالي وبالتحديد مؤسس��ات 
صيرفة الظل التي طالما كان تنظيمها ضعيفاً.

11. ال بد من إعطاء مس��ألة اإلشراف على 
الس��يولة األهمية الالزمة في حين أنها لم تحز 

على االهتمام المطلوب سابقاً.
الحوكم��ة  عل��ى  اإلض��اءة  يج��ب   .12
المؤسس��اتية وسياسات التعويض المعتمدة في 
القطاع المالي، وخاصة في ما يتعلّق بالترابط 

رائد شرف الدين
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النقدي��ة. وهنا يكمن تح��ّدي الربط بين التنظيم 
المالي والسياس��ة النقدية وحس��ن استخدامهما 

باتّزان بحيث يخدم كل منهما اآلخر.
واعتبر النائ��ب األول لحاكم مصرف لبنان 
أن الح��رص عل��ى تعزي��ز رس��ملة وم��الءة 
المؤسس��ات المالية الدولي��ة وبخاصة الكبيرة 
منه��ا، يكتس��ب أهمي��ة قص��وى لتحصينه��ا 
بمواجه��ة الصدم��ات. إال أن التح��دي ال��ذي 
يوازيه أهمية هو تأمي��ن صمود النظام المالي 
برّمت��ه عن طري��ق تطبيق الرقاب��ة التحّوطية 
macro�prudential supervi� )الكلي��ة 
sion( التي تعمل بوظيفتين تعكسان بعضهما 
البع��ض: حماي��ة النظام المالي م��ن االقتصاد 

وحماية االقتصاد من النظام المالي.
ورأى شرف الدين أن أحد التحديات الهيكلية 
التي يُواجهها النظام المالي ويغّذيها وساهمت 
بش��كل كبير في إطالق الفوائ��ض المالية التي 
مهّ��دت لألزم��ة، ه��و الفج��وة الشاس��عة في 
المداخي��ل والث��روات كما يش��ير اقتصاديون 
أمث��ال جيمس غالبرايث وجوزيف س��تيغليتز 
وجون بول فيتوس��ي، حي��ث أّدت هذه الفجوة 
إلى انكم��اش الطلب الكلي مصاحباً النخفاض 
مع��ّدالت الفائدة، مما س��بّب زي��ادة في ديون 
القطاع الخاص تتجاوز المستويات المستدامة. 
وجاء البح��ث عن االس��تثمارات ذات العوائد 
المرتفع��ة من قب��ل أولئك الذين اس��تفادوا من 

الزيادة في عدم المساواة لتسبّب الفقاعة.
وق��ال: في هذا اإلط��ار يش��ير االقتصادي 
ك��ول إلى ضرورة تطوير اقتصاديات الس��لع 
العامة العالمية أو اإلقليمية، عبر إجراء المزيد 
من الدراس��ات ح��ول العائ��دات المحتملة من 
االس��تثمار االجتماعي العالم��ي. كذلك يلحظ 
االقتصادي روبرت س��ولو أن االستثمار العام 
ينبغ��ي أن يكون مس��تداماً وذا طابع اجتماعي 
وال يبغ��ي الربح الفوري فقط، مش��يراً إلى أن 
التحدي يكمن في إيجاد سياسات اقتصادية توائم 
بين استقرار األسعار والحماية االجتماعية في 

سياق الترابط القائم بين البلدان.
أما في م��ا يخص االبت��كار المالي وحماية 
المس��تهلك، فاعتبر ش��رف الدين أن المس��ألة 
األساس��ية تتعلّ��ق بتأمي��ن وصول المس��تهلك 
للخدم��ات ومدى مالءمته��ا لحاجاته، وهو ما 
يتطلب تحسين الش��فافية في عرض الخدمات 

ما بي��ن المكاف��آت المتمادية القصي��رة األجل 
للموظفي��ن والمخاط��ر المتوس��طة والطويلة 

األجل التي تفرضها على الوسطاء الماليين.
13. م��ن الضروري إنش��اء برنامج للثقافة 
المالية لتعزيزها لدى الجمهور، بحيث يشارك 
في تطويره وتطبيقه مجموعة من المؤسسات 

والوكاالت الحكومية وغير الحكومية.
مواجهة التحديات

وأش��ار ش��رف الدين إلى أن 97 من البلدان 
بل��داً  الصاع��دة والنامي��ة م��ن أص��ل 151 
ش��هدت تحوالً ف��ي أرصدة الحس��اب الجاري 
نح��و فوائ��ض صغيرة أو عجز أكبر بحس��ب 
إحص��اءات صن��دوق النق��د الدول��ي، وهو ما 
يؤشر إلى أن هذه البلدان تواجه أربعة تحديات 

مترابطة على األقل تتمثل في:
أوالً: تطبيع السياسات النقدية في االقتصادات 

ذات الدخل المرتفع.
الج��ذور  ذو  االقتص��ادي  التباط��ؤ  ثاني��اً: 

الهيكلية.
ثالث��اً: التباط��ؤ الحاصل ف��ي الصين وهي 
المح��رك األق��وى ف��ي العالم من حي��ث النمو 

االقتصادي.
أخيراً: قيام االقتصادات ذات الدخل المرتفع 
بالبحث ع��ن النمو الذي تق��وده الصادرات ال 

سيما في منطقة اليورو واليابان.
وق��ال ش��رف الدين: من��ذ انفج��ار األزمة 
المالي��ة حدث تغيير في النظ��رة حول التفاعل 
بين السياس��ة النقدية والتنظي��م المالي، بعد أن 
كان ينظر إلى كل من السياس��تين بمعزل عن 
األخ��رى، بحي��ث احتف��ظ كل منهم��ا بأهدافه 
الخاص��ة مس��تخدماً مجموع��ات منفصلة من 
األدوات والمؤش��رات. أم��ا الرؤي��ة الجدي��دة 
فتجمعهم��ا في إط��ار واحد. والس��بب في هذا 
التغيير هو اإلدراك أوالً أن الش��روط الرسمية 
التقليدية للمالءة المصرفية الفردية لم يعد ينظر 
إليه��ا على أنها كافية لتحقيق اس��تقرار النظام 
بكلّيته. أما الس��بب الثاني، فهو الوعي بأهمية 
الدور الذي يمكن للسياس��ة النقدية أن تلعبه في 
الحد من المخاطر النظامية في القطاع المالي، 
حي��ث أثبتت األزمة أن السياس��ة النقدية تؤثر 
في المخاطر المحدقة بالقطاع المالي. مع العلم 
أن له��ذه المخاطر آثارها المدمرة على اإلنتاج 
واس��تقرار األسعار الذي تس��عى إليه السياسة 

المالية للمس��تهلك بأقل التكاليف وإزالة القيود 
التجارية المفروضة أو غيرها من الحواجز.

ودعا ش��رف الدين إلى تعزيز الثقافة المالية 
لدى المستهلك كي يدرك حقوقه وواجباته ويقيّم 
المخاطر في س��بيل اختياره للخدمات المالئمة 
لحاجات��ه، الفتاً إل��ى أن تعزي��ز الثقافة المالية 
يأتي في إطار التعاون بين الوكاالت الحكومية 
والهيئ��ات التنظيمي��ة المصرفي��ة والصناعة 
المصرفي��ة وجمعيات المس��تهلكين. لذا يكمن 
التحدي في وضع مجموعة من المبادئ تضمن 
اتّس��اق حواف��ز الوس��طاء الماليي��ن مع هدف 

حماية مصالح المستهلكين .
القطاع المصرفي اللبناني والتحديات

وقال ش��رف الدين إنه في ظل التخبّط الذي 
يش��هده النظام المالي العالمي وس��ط تداعيات 
أزمت��ه العالمية، ووس��ط م��ا تعاني��ه منطقتنا 
على المس��تويين السياسي واالقتصادي، تبرز 
األهمي��ة االس��تراتيجية للدور الحي��وي الذي 
ينبغي للس��لطة االقتصادي��ة - النقدية والقطاع 
المصرفي - المالي أن يلعباه في صيانة وتفعيل 
األم��ن االجتماع��ي - االقتصادي ف��ي أبعاده 

المالية والتنموية.
وف��ي هذا الس��ياق، أكد ش��رف الدين التزام 
مصرف لبنان بانتهاج سياسة نقدية غير تقليدية 
تق��وم عل��ى مبادرات وهندس��ات ت��وازن بين 
صيان��ة االقتصاد وتنمية المجتم��ع، ومن أهم 
مظاهر هذه السياسة المحافظة على االستقرار 
النقدي والس��يطرة على التضخم ضمن سقف 
4 % وتأمين استقرار معدالت الفوائد وتحقيق 
النم��و حتى في أحلك الظ��روف، الفتاً إلى أن 
ه��ذه السياس��ة أثبت��ت نجاعته��ا وجدواها في 
مواجه��ة التحدي��ات حي��ث أضح��ت نموذجاً 
يحتذى به في المص��ارف المركزية العالمية. 
في وقت بلغت فيه موج��ودات مصرف لبنان 
بالعم��الت األجنبية مس��تويات قياس��ية تعّدت 
ال���99 ملي��ار دوالر، يضاف إليه��ا مخزونه 
الوفير من احتياطي الذهب الذي يشّكل صمام 
أمان لالقتصاد، إلى جانب اتخاذ مصرف لبنان 
كل التدابير الالزمة للمحافظة على التوازن في 
الس��يولة التي حقّقت فائضاً تج��اوز 76 مليار 
دوالر وبالت��وازي مع سياس��ة مصرف لبنان 
الهادفة إلى االس��تمرار في تأمين مالءة الدولة 
اللبنانية ضمن ممارس��ة واجب��ه القانوني وهو 
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جوهر السياسة النقدية
واعتبر النائب األول لحاكم مصرف لبنان، 
أن��ه إذا كان القض��اء على ظواه��ر األزمات 
المالي��ة والمطبّات االقتصادي��ة في العالم أمراً 
محاالً، فإن استنباط األساليب المجدية وابتداع 
المبادرات الخالّقة في مواجهة التحديات التي 
تنتجها هذه الظواهر هو جوهر تكوين السياسة 
النقدية وعلّة وجودها في سبيل تحقيق التالزم 
بي��ن مصال��ح قوى الس��وق والمصال��ح العليا 
للمجتمع��ات بكلّيته��ا. وختم ورقته مستش��هداً 
بق��ول لالقتصادي هايمن منس��كي الذي رحل 
قبل األزمة االقتصادية باثني عشر عاماً: “هل 
يمكن للكساد العظيم أن يحدث مرة أخرى؟ وإذا 
كان ف��ي اإلمكان أن يحدث، فلم��اذا لم يحدث 
في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية؟ 
لإلجابة على هذه األس��ئلة ال بد أن يكون هناك 
نظري��ة اقتصادي��ة تجعل من أزمات الكس��اد 
العظيم واحدة من الحاالت الممكنة التي تسمح 

القتصادنا الرأسمالي أن يجد نفسه”.
الجلسة األولى

تحدث في الجلسة األولى التي جاءت بعنوان 
“االستقرار المالي في القطاع المصرفي” كل 
من نائب حاكم مص��رف لبنان الدكتور محمد 
البعاصي��ري، ومستش��ار الرقاب��ة المصرفية 
والتنظيم في مجلس محافظي البنك االحتياطي 

المحافظة على االستقرار التسليفي.
وقال: ق��ام مصرف لبنان ف��ي إطار النظام 
المصرف��ي - المال��ي بتطوير نظ��ام مصرفي 
موث��وق يتميّ��ز بتقيّ��ده الص��ارم بالمعايي��ر 
والمواصفات الدولية المصرفية والمحاس��بية، 
خصوص��اً م��ا يتعلق منها بكفاي��ة رأس المال 
واإلدارة الرشيدة والشفافية والربحية والسيولة 
ومكافحة تبييض األموال، باإلضافة إلى تنظيم 
القط��اع المالي عبر اتخاذ كل التدابير الالزمة 
وإصدار التعاميم المطلوبة لمواجهة المخاطر 
الخارجي��ة، بم��ا يحف��ظ س��معة لبن��ان ويمنع 
األموال غير الشرعية من الدخول إلى السوق 
المحلية. كما انكّب مصرف لبنان على اإلسهام 
في مواجهة التحديات االجتماعية - االقتصادية 
- البيئية من خالل إطالق المبادرات التحفيزية 
للمص��ارف في مجال التس��ليف إل��ى القطاع 
الخاص بغية االستثمار في القطاعات اإلنتاجية 
والس��كنية والبيئي��ة والتعليمية، وذل��ك بفوائد 
مقبول��ة عن طري��ق االعفاء م��ن االحتياطي 
اإللزامي. وقد بلغ مجموع قيم الرزم التحفيزية 
منذ إطالقها عام 2013 أكثر من 5.040 مليار 
لي��رة أي ما يع��ادل 3.36 ملي��ار دوالر. هذا 
فضالً عن تأمين موارد الرسملة لقطاع اقتصاد 
المعرف��ة الواع��د بابتكار هندس��ة مالية تضع 
بتصّرف هذا القطاع نحو 400 مليون دوالر.

الفيدرالي في واشنطن سركيس يوغوردجيان.
ودع��ا البعاصيري المؤسس��ات إلى تطبيق 
حوكمة “جيدة” كأمر أساسي لتعزيز االقتصاد 
وس��د الثغ��رات المرتبطة بانعدام االس��تقرار 
المالي ومواجهة مش��اكل الدين العام الوطني، 
مش��دداً عل��ى ضرورة إي��الء االهتم��ام لدعم 
النم��و االقتص��ادي والحاج��ات االجتماعي��ة 
والبيئية وتفعيل نظام للمساءلة وإعداد مشاريع 
قوانين تسهم في التوصل إلى مستوى االلتزام 

المطلوب بالمعايير الدولية.
وقال البعاصي��ري إن التحديات المصرفية 
تتعلق بتش��ابك وتداخل االقتصادات العالمية، 
حيث لم يع��د أي اقتصاد منع��زالً عن اآلخر. 
ويمكننا أن نالحظ أن ما يحدث في الصين يؤثر 
على اقتصادات دول كثيرة حول العالم، ونجد 
أن م��ا يجري ف��ي اليونان يؤث��ر على االتحاد 

األوروبي وغيرها من األسواق العالمية.
أض��اف أن التحدي الثان��ي يتمثل في كيفية 
التعام��ل مع تراجع أس��عار النف��ط عالمياً. في 
حي��ن يتمثل التحدي الثالث في غياب الحوكمة 
في المؤسسات الكبرى على المستوى العالمي، 
وإن كانت العديد من الدول بعد األزمة العالمية 
في 2008 بذلت جهوداً كبيراً لتعزيز الحوكمة 
في القطاع المصرفي، معتبراً أن الواقع يحتاج 
لمزيد من الخطوات الجادة خاصة أننا ال نزال 

د. محمد البعاصيري  وسركيس يوغوردجيان
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اس��تقرار الليرة وس��عر صرفها والرقابة على 
النق��د وتعزي��ز النم��و االقتص��ادي من خالل 
جملة برامج طبقها المصرف خالل الس��نوات 
الماضية مثل االحتياطي اإللزامي والقروض 
الميسرة واألساس الرأسمالي القوي بما ينسجم 
مع متطلبات “بازل” إلى جانب تعزيز السيولة 
وتأسيس لجنة للرقابة على المصارف وضمان 
تغطي��ة معقول��ة لخدم��ة الدين الع��ام وتعزيز 
الحوكم��ة عل��ى الصعي��د الداخلي. كم��ا بذل 
مصرف لبن��ان جهوداً حثيثة لمكافحة غس��ل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
وق��ال: قضيت أكثر من 25 عاماً من العمل 
ف��ي مناص��ب رئيس��ية ف��ي البن��ك المركزي 
اللبنان��ي، وق��د كانت هذه الس��نوات حافلة في 
تاريخ مصرف لبنان المركزي الذي شهد العديد 
من التغييرات األساس��ية، مضيف��اً أن متابعي 
ش��ؤون المصرف خالل تلك الفترة يمكنهم أن 
يالحظوا ال��دور المتنامي الذي يلعبه مصرف 
لبنان على ضوء تغيُّر حاجات المجتمع اللبناني 
وآليات التنظيم واإلشراف ومجموعة الوظائف 
الواسعة التي بات يؤديها اليوم إلى جانب مهامه 

ودوره الذي كان يضطلع به قبل 25 عاماً.
لبن��ان  مص��رف  أن  البعاصي��ري  وأك��د 
يواص��ل تطوره فيما تتزاي��د التحديات المالية 
واالقتصادية المزمنة ف��ي لبنان والتي تذكرنا 
دائم��اً بتعقي��دات تحقي��ق االس��تقرار النق��دي 
والمالي في عالم تجتاحه العولمة والالستقرار 

نس��مع قصصاً مرعبة عن مص��ارف عالمية 
كب��رى ال تق��وم بممارس��ة رقاب��ة كافية على 
مش��اكل خطيرة مثل جرائم غسل األموال وما 

إلى ذلك.
وتابع: صحيح أن األمور بشكل عام تجري 
على ما يرام اليوم على الصعيد العالمي، إال أنه 
من الناحية العملية ال يتم تنفيذ األمور التي يتم 
إقرارها بشكل فعال، وبالتالي تحتاج الحوكمة 
إل��ى التزام أكبر على مس��توى القط��اع العام 
وعل��ى المس��توى التنظيمي. ويتعل��ق التحدي 
الرابع بانعدام االستقرار السياسي الذي تعاني 
من��ه دول كثيرة، حيث أنه من الصعب جداً أن 
يكون هناك استقرار اقتصادي مستدام في ظل 
غياب االستقرار السياسي، والتاريخ يدل على 

ذلك وهو مؤشر جيد في هذا المجال.
أما التحدي األخي��ر فيرتبط بالنزاهة المالية 
وبتمويل اإلرهاب وغس��ل األم��وال ومكافحة 
الفس��اد، معتب��راً أن ه��ذه األم��ور تبعث على 
القل��ق، خاصة وأن الفس��اد وغياب المس��اءلة 
ينسفان االستقرار المالي وتحديداً عندما يصبح 
هذا الفساد مؤسساتياً وجزًء من الثقافة العامة، 
مؤكداً أن هذه التحديات تتطلب بذل الكثير من 
الجهود لبناء قدرة رقابية فاعلة ومواجهة الدين 
العام وإيالء االهتمام للنمو االقتصادي وتطوير 
نظام للمساءلة وإعداد مشاريع القوانين لتعزيز 

مستوى االلتزام بالمعايير الدولية.
وعلى المستوى اللبناني، اعتبر البعاصيري 
أن التحدي األبرز في لبنان يكمن في عدم قيام 
المؤسسات الرسمية األساسية بمهامها بالشكل 
المناسب في ظل شغور منصب الرئاسة وشلل 
الحكوم��ة والبرلمان، منوه��اً بوجود مصرف 

مركزي قوي ومتين جداً.
وقال إن التحدي الثاني يتعلق بالعجز الهائل 
في الموازنة اللبنانية عند الحديث عن العائدات 
والنات��ج المحلي الذي ال يزال عند مس��تويات 
عالي��ة ج��داً تتزامن م��ع ركود ف��ي االقتصاد 
ووجود نحو 1.5 مليون الجئ سوري مسّجل 
رس��مياً، والتي تس��اهم جميعها في اس��تنزاف 
المصادر الش��حيحة أصالً في لبنان، الفتاً إلى 
أن مص��رف لبنان اتخذ ع��دداً من اإلجراءات 
والتدابير لتعزيز االس��تقرار المالي، من بينها 
إنش��اء وحدة االس��تقرار المالي قبل نحو سنة، 
إل��ى جان��ب عم��ل المص��رف عل��ى ضمان 

السياسي على المدى الطويل وعلى المستويين 
المحلي واإلقليمي.

ورأى ان��ه ف��ي الوقت الذي تحظى مس��ألة 
تنظيم القطاع المالي بأهمية خاصة في س��بيل 
تحقيق التكيف واالستقرار المالي، وبعد أقسى 
أزمة ش��هدها العالم في عصرنا الحديث، نجد 
مص��رف لبنان في قلب معادلة التكيف مع كل 
هذا الواقع، الفت��اً إلى أن مصرف لبنان مقتنع 
بأن االستقرار النقدي والمالي ال ينبغي أن يبقيا 

منفصلين “هذا هو توجهنا الجديد”.
وأض��اف: نح��ن جميعن��ا عل��ى بيّن��ة من 
المواصف��ات والخصائص الرئيس��ية للس��وق 
اللبنان��ي، اقتص��اده “مدول��ر” وودائع البنوك 
في��ه تتج��اوز بنحو 4 أضع��اف الناتج المحلي 
اإلجمالي، فيما وصل العجز في الميزانية إلى 
أعل��ى مس��توياته، وأخيرا ولي��س آخرا تعمل 
البنوك والمؤسس��ات المالية فيه ضمن س��وق 
صغي��رة تتميز بأنش��طة محدودة في أس��واق 

الديون واألسهم.
“البن��ك  مجموع��ة  البعاصي��ري  وش��كر 
ل��ه  الدع��وة  توجيهه��ا  عل��ى  والمس��تثمر” 
للمش����اركة في ه��ذا الحدث الس���نوي الذي 
يه��دف إلى تعزيز النق��اش المجدي والتعرف 
عل��ى أفض��ل الممارس��ات العالمي��ة وتبادل 
اآلراء حول قضايا السوق بين خبراء القطاع 
المال��ي الحكوم��ي والخاص م��ن داخل لبنان 

وخارجه.
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ارتف��اع “نظ��ام الظ��ل المصرف��ي” من 27 
تريلي��ون دوالر إلى أكثر م��ن 60 تريليوناً، 
منبّه��اً من تعقيدات وخطورة ه��ذا النظام في 
كونه يضم مزيجاً من المؤسس��ات التي غالباً 
ما تكون مس��ؤولة عن جزء كبير من تدفقات 
الس��يولة العالمية والتي تجعل من االستقرار 

النقدي والمالي مسألة صعبة جداً.
3. تجنب األنظمة المعقدة: أكد يوغوردجيان 
أنه ال يمكن حل مش��كلة النف��وذ الزائد للبنوك 
مع مزيد من الديون، كما ال يمكن حل فوضى 
التعقي��دات المالي��ة من خالل قواع��د معقدة، 
داعي��اً إل��ى الرجوع إلى المبادىء األساس��ية 
وجعل النظام المالي الُكلّي أقل استدانة وأكثر 
بساطة وش��فافية وخضوعاً للمساءلة، مشدداً 
عل��ى ض��رورة تطوير ممارس��ات الحوكمة 
وعدم الس��ماح ألي مؤسسة مالية بنمو يصل 
إل��ى ح��د الفش��ل ألن هذه المؤسس��ة س��وف 
تخرج عن السيطرة في وقت ما، خاصة وأن 
الكثير من الخدم��ات المالية كان لها تأثيرات 

اجتماعية سلبية.
4. تغيير وعي الس��وق حول دور البنوك: 
نبّ��ه يوغوردجي��ان م��ن خط��ورة النظر إلى 
البنوك على أنها كيانات تجارية بحتة بالمعنى 
التقليدي للكلمة، مؤكداً ضرورة مساهمتها في 

لعب دور الضامن لالستقرار المالي.

إصالح القطاع المالي
من جهته، اعتبر مستشار الرقابة المصرفية 
والتنظيم في مجلس محافظي البنك االحتياطي 
الفيدرالي في واشنطن سركيس يوغوردجيان، 
أن العالم يحت��اج أكثر من أي وقت مضى إلى 
جهد عالمي منس��ق الس��تعادة الثقة في النظام 
المالي على المدى الطويل فيما نرى مجموعة 
العشس��رين )G�20( انكف��أت ع��ن مفه��وم 
“التفكي��ر العالم��ي” إل��ى “العم��ل المحلي”، 
مؤك��داً أن العال��م بحاجة إلى إص��الح النظام 
المالي لخدمة االقتصاد الفعلي مع أدوات جديدة 
دون إغف��ال مكافأة القط��اع المالي على دعمه 

للنظام االقتصادي.
ودع��ا يوغوردجي��ان إل��ى العم��ل على 4 
محاور لتعزيز االستقرار المالي وصوالً إلى 

تحقيق التنمية االقتصادية وذلك من خالل:
1. تجنب ثقافة النم��و من أجل النمو: حذر 
يوغوردجيان من فكرة النمو لمجرد النمو، ألن 
الجشع هو ما يدفع النمو في القطاع المصرفي 
حيث تس��عى البنوك دائماَ إلى تحقيق عائدات 
مرتفعة على المدى القصير والمتوسط والتي 
ال تتوف��ر إال في األنش��طة عالي��ة المخاطر. 
وهو ما ش��هدناه خالل األزمة المالية العالمية 
التي تش��كلت من مزيج ثقاف��ة النمو من أجل 
النم��و والجش��ع واالتص��ال الش��بكي، والتي 
أس��فرت جميعها عن عالم شبكي معقد تهيمن 
عليه نحو 25 مؤسس��ة مالية كبرى تدير أكثر 
من نصف قيمة الت��داول المالي العالمي ومن 
خالل عدد قليل من المراكز المالية التي تغمر 
صالحياتها الحكومات واألس��واق وتس��تأثر 
بأص��ول أكب��ر م��ن االقتص��ادات الوطنية، 
مشيراً إلى أن المصارف األربعة الكبرى في 
الواليات المتحدة األميركية على سبيل المثال 
باتت تمتلك 219 ترلي��ون دوالر بعد األزمة 
العالمي��ة وهو م��ا يعادل 93 % م��ن العوائد 

الوطنية.
2. تجن��ب النم��و عال��ي المخاط��ر: ق��ال 
يوغوردجي��ان إن ضمان االس��تقرار المالي 
يتطل��ب تف��ادي مراكمة المخاط��ر في النظام 
المال��ي، ووضع معايي��ر دقيقة لإلفصاح عما 
تقوم به المصارف على أس��س أكثر ش��فافية 
وباالعتم��اد على المس��اءلة، مش��يراً إلى أن 
تقري��ر مجلس االس��تقرار المالي كش��ف عن 

ودع��ا يوغوردجي��ان إل��ى إع��ادة برمجة 
ثقاف��ة التمويل والعمل وف��ق مفهوم أن النظام 
المال��ي ُوجد لخدمة االقتص��اد وليس العكس. 
وق��ال إن نم��وذج األعم��ال األصل��ي للبنوك 
كان بس��يطاً جداً ويقوم عل��ى إقراض األفراد 
واألعم��ال وبالتالي تعزي��ز النمو االقتصادي 
وتحقيق أرباح معقولة، وعلى الرغم من ذلك 
ن��رى أن البنوك التي باتت أكبر حجماً من أي 
وقت مض��ى ال تزال تُحجم عن منح االئتمان 
للش��ركات الفردي��ة والصغيرة، م��ع العلم أن 
ه��ؤالء المقترضين هم الذي��ن يخلقون فرص 
عم��ل جدي��دة. واعتب��ر أن محدودية وضيق 
اإلقراض للش��ركات الصغي��رة واألفراد من 
ش��أنها أن تبق��ي النم��و االقتص��ادي أقل من 

المعدالت الطبيعية على المدى الطويل.
الجلسة الثانية

وتحدث في الجلسة الثانية التي حملت عنوان 
)بازل 3 ومخاطر السيولة(، كل من المستشار 
الرئيس��ي لمجموع��ة بن��ك لبن��ان والمهج��ر 
)BLOM BANK( الدكت��ور أمي��ن عواد، 
ورئي��س قس��م إدارة المخاطر ف��ي بنك البحر 

المتوسط )BankMed( سمير معوض.
ودع��ا عواد في ورقة عمله المصارف إلى 
التركيز على س��يولتها نظ��راً لكونها جزء ال 
يتجزأ م��ن االقتصاد، معتبراً أن أية مش��اكل 

سمير معوض و د. أمين عواد
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تواجه ه��ذه المص��ارف فإن كلفتها س��تكون 
كبيرة جداً على االقتصاد وستنعكس سلباً على 

التنمية في البالد.
وق��ال: يج��ب عل��ى المص��ارف تصحيح 
ش��هيتها للسيولة وإيجاد إدارة يومية للمخاطر 
المرتبط��ة به��ا ووض��ع مؤش��رات لإلن��ذار 
المبكر في المراح��ل األولى وخطط طوارئ 
للتعام��ل مع األزمات ف��ور ظهورها، مضيفاً 
أن��ه يتوجب أن تتوفر لدى المصارف أصوالً 
س��ائلة على نحو دائم وأن تتولى حس��ن إدارة 
هذه الس��يولة مع ضمان تالفي أي مشكلة في 
سيولتها اليومية وإدارتها بجودة عالية وتحت 
أي ظ��رف من الظ��روف وكذل��ك اختبارها 

بشكل متواصل.
واعتب��ر ع��واد أن التحك��م بنس��بة تغطية 
م��ن  واح��دة  تع��د  الت��ي   )LCR( الس��يولة 
التحديات في هذا المجال ستتطلب من البنوك 
االحتفاظ بقدر أكبر من سيولتها ولكن بأصول 
ذات عائ��د منخف��ض وهو ما س��يكون له أثر 
س��لبي على ربحيته��ا، عدا ع��ن أن هوامش 
الفائ��دة المنخفضة قد تدفع البن��وك الصغيرة 
إلى خارج الس��وق. كما أن تحديد نسبة تغطية 
السيولة قد يدفع البنوك للنظر في تعزيز حصة 
صنادي��ق التمويل طويلة األج��ل عن طريق 
ودائع الش��ركات بآجال تزيد على سنة واحدة 
مع تمويل آمن ومس��تقر وبأدوات مضمونة، 
وكذلك اللجوء إلى التمويل طويل األجل الذي 
قد ال يكون متاحاً بسبب نقص المعروض من 

المستثمرين في القطاع المالي.
من جهته، أكد رئيس قس��م إدارة المخاطر 
في بنك البحر المتوسط سمير معوض، حاجة 
المص��ارف إلى اس��تثمارات ضخمة لتطوير 
تكنولوجيا المعلومات لالرتقاء بأنظمة عملها، 
والتفكي��ر بنم��اذج أعمال جدي��دة خاصة بها 
بديل��ة عن نماذجها الحالية التي لن تقوى على 
االستمرار في المستقبل، وكذلك إعادة النظر 
في أماكن انتش��ارها وتكاليفها للمحافظة على 
المع��ادالت التي تفرضها الس��لطات الناظمة 

للقطاع.
واعتب��ر مع��وض أن المص��ارف بحاج��ة 
إلى إجراء نظرة ش��املة وأكثر دقة للتأكد من 
س��يولتها من خالل المراجعة الدورية للتدفق 
النقدي لديه��ا ومراقبة البيان��ات والمعلومات 

اليومي��ة وإجراء اختبارات دورية لتتمكن من 
ت��دارك المش��اكل ووضع مخطط��ات لتوفير 
البدائل المناسبة في حال طرأت تحديات أمام 
س��يولتها، وخاصة ف��ي بلد مث��ل لبنان حيث 

غالباً ما تتطور األحداث بشكل متسارع.
الجلسة الثالثة

وتح��دث ف��ي الجلس��ة الثالثة الت��ي جاءت 
بعن��وان “النزاه��ة المالية العالمي��ة” كل من 
الش��ريك المؤسس في ش��ركة النزاهة المالية 
في أميركا ش��يب بونسي، واألمين العام لهيئة 
التحقي��ق الخاصة ل��دى مصرف لبن��ان عبد 

الحفيظ منصور.
واعتب��ر بونس��ي أن عدم االلت��زام بقواعد 
النزاه��ة ي��ؤدي إل��ى عواق��ب وخيم��ة على 
االقتصاد الذي يصبح عرضة للفساد، موضحاً 
أنه ال يمكن تطبيق النزاهة المالية بمعزل عن 
عنصرين أساس��ين هما الش��فافية المالية التي 
تقتضي معرفة من أين تأتي األموال وإلى أين 
تتجه، والمساءلة المالية التي تهدف للتأكد من 

أن الجميع يحترم قواعد اللعبة.
ولفت إلى أن ضعف الش��فافية والمحاس��بة 
المالي��ة يض��ر بس��المة االقتص��اد ويضعف 
ثقة المستثمرين بالس��وق، ما يدفعهم إلى نقل 
اس��تثماراتهم وأمواله��م إل��ى أس��واق أخرى 
تتميز بمس��توى أعلى م��ن النزاه��ة المالية، 
مش��دداً على أهمية مكافح��ة تبييض األموال 

وتمويل اإلرهاب في ظل العولمة االقتصادية 
والمالي��ة، معتب��راً أن ال��دول والمؤسس��ات 
المالية التي تفشل في تطبيق أنظمة المحاسبة 
المالي��ة تش��ّكل نقط��ة ضعف لنزاه��ة النظام 

المالي العالمي.
ودع��ا بونس��ي الحكوم��ات والمؤسس��ات 
المالي��ة والجمه��ور إلى التعامل م��ع النزاهة 
المالي��ة كواج��ب ولي��س خي��اراً، والحرص 
على إصدار التشريعات واإلشراف والتحليل 
والمالحق��ة القانونية كس��بيل لتحس��ين األداء 
على مس��توى مكافحة الفس��اد وتعزيز األمن 
مش��دداً  اإلره��اب،  ومواجه��ة  االجتماع��ي 
على أهمي��ة إدراك األفراد لضرورة االلتزام 
باإلفصاح عن هويتهم. وأشار في ختام كلمته 
إلى الجهود الكبي��رة التي تبذلها حكومة بالده 
والمؤسس��ات المالية األميركي��ة للحفاظ على 
النزاه��ة المالية للوالي��ات المتح��دة، معتبراً 
أنها األفضل عالمي��اً لتحقيق هذه المهمة التي 

يتطلب نجاحها تضافر جهود الجميع.
مراقبة التدفقات النقدية

من جانبه، أكد األمي��ن العام لهيئة التحقيق 
الخاص��ة ل��دى مص��رف لبنان عب��د الحفيظ 
منصور، التزام لبن��ان بتطبيق برامج خاصة 
لمراقبة تحرك التدفقات النقدية بين المصارف 
والفروع لمعرفة مصادرها ووجهتها، محذراً 
م��ن المخاط��ر المرتبط��ة باألم��وال النقدية 

شيب بونسي و عبد الحفيظ منصور
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المنقولة.
وق��ال إن المصارف قطعت ش��وطاً كبيراً 
ف��ي مس��توى االلت��زام بالتحقق م��ن مصادر 
المبال��غ النقدي��ة وهو ما س��اعدنا ف��ي تحقيق 
نتائج ممتازة على هذا الصعيد حيث تسترعي 

المبالغ النقدية انتباهنا بشكل دقيق.
وتطرق منصور إل��ى حركة األموال غير 
المش��روعة أي األموال الناجمة عن الجرائم، 
وبيّ��ن أن قيمة ه��ذه األم��وال ارتفعت خالل 
الس��نوات العش��ر الماضي��ة م��ن 300 مليار 
دوالر إلى 1.2 تريليون دوالر، وهي تش��مل 
التدفق��ات النقدية واألموال الت��ي يتم تهريبها 
بين ال��دول لكنها ال تش��مل األم��وال التي تم 
غس��لها والتي يتم تغطيته��ا بعمليات أخرى، 
الفتاً إلى أن حج��م هذه األموال يتجاوز ب�10 
مّرات المس��اعدات األجنبية الممنوحة للدول 

النامية.
وأوضح أن األموال غير المشروعة تغادر 
ال��دول األقل نم��واً إلى ال��دول األكث��ر نمواً 
األم��ر الذي يخل��ف نتائج س��لبية على الدول 
النامي��ة تتمثل في ضحايا اإلتجار بالمخدرات 
وضحاي��ا النزاع��ات المس��لحة الناجم��ة عن 
اإلتج��ار باألس��لحة والجرائ��م ذات الصل��ة، 
وكلفة معالجة األش��خاص الذين يدمنون على 
المخدرات وزي��ادة اإلنفاق على تعزيز آليات 
تنفي��ذ القواني��ن لمكافحة الجرائ��م. كما تغذي 
األم��وال غير المش��روعة الجرائ��م المنظمة 
وتعزز الفس��اد وتضعف عمل الحكومة عبر 

تقليص التحصيل الضريبي.
وأش��ار منص��ور إل��ى أن األم��وال غي��ر 
المش��روعة والجرائم تش��كل س��بباً للفقر في 
الدول النامية، وه��و ما دفع البنك الدولي إلى 
وضع برامج خاصة لمكافحة الفس��اد في تلك 

الدول بهدف تقليص معدالت الفقر فيها.
وأكد منص��ور أهمية النزاه��ة المالية التي 
تس��مح بالحؤول دون س��وء اس��تعمال النظام 
المال��ي الدول��ي وتحويله إل��ى مرتع خصب 
للعملي��ات غير المش��روعة، وبالتالي حمايته 
م��ن انتهاكات المجرمين، مش��دداً على أهمية 
تعزي��ز حصانة ه����ذا النظ�ام المالي واتخاذ 
التدابي����ر الكفيل��ة بالحد م��ن ه��ذه الجرائ��م 
الفقر”.لك��ي “نتمك��ن م����ن التخفي��ف م����ن ح��دة 

سعد أزهري:
النظام المصرفي يتمتع بمقّومات صلبة

أك��د رئي��س مجل��س اإلدارة المدي��ر الع��ام 
لبنك لبنان والمهجر س��عد أزه��ري، أن النظام 
المصرفي في لبنان يتمتع بتنظيم سليم ومقّومات 
صلبة مّكنته م��ن تالفي تداعيات األزمة المالية 
العالمي��ة والصم��ود ف��ي وج��ه االضطرابات 
السياس��ية واالقتصادية الت��ي تعصف بالمنطقة 
منذ عدة س��نوات. وق��ال أزهري: إن ما ينقصنا 
ه��و من��اخ اقتص��ادي كل��ي وجزئي خ��اٍل من 
المخاطر السياسية، ومحفز لالستثمار الداخلي 
والخارجي، وداعم لمزاولة األعمال والمشاريع 
وراف��ع للمي��زة التنافس��ية والريادة، ومش��جع 
على تفعيل كل الموارد البش��رية والطبيعية في 
االقتصاد، معتبراً أن ما يضمن كل ذلك هو اتفاق 

سياسي بين األفرقاء، وإجماع على أهمية اإلصالح الهيكلي لالقتصاد وخصوصاً للقطاع العام.
أضاف أزهري خالل حفل غداء أقيم برعاية بنك لبنان والمهجر على هامش فعاليات مؤتمر 
“التحدي��ات المصرفية ما بع��د األزمة المالية” في فندق “فور س��يزن” بيروت، في حضور 
ش��خصيات مصرفية ومالية واقتصادية، أن قدرات القطاع المصرفي ونش��اطاته ستتغيّر إلى 
األحس��ن واألفضل واألقوى لو توفرت الظروف السياسية واالقتصادية المستقرة والمشجعة. 
وتابع: كلنا نعلم خطورة تداعيات األزمة المالية العالمية وأهمية الخروج منها عبر سياس��ات 
ومناخ��ات اقتصادي��ة محفزة، وربما األهم م��ن ذلك عبر إج��راءات مصرفية ومالية تضمن 
االس��تقرار النقدي والمالي وتعّزز من مالءة وس��المة وشفافية المصارف، حتى يبقى النظام 

المصرفي والمالي بأكبر قدر ممكن خاٍل من المخاطر واألزمات.
وخت��م أزهري: القطاع المصرفي اللبناني نجح كما نجح الكثير من المغتربين في الماضي 
والحاضر في مّد جذوره نحو الخارج وأصبح توس��عه اإلقليمي وسمعته وعالمة منتجاته في 
دول المنطقة من أهم اإلنجازات المصرفية العربية في العقد األخير. وبالطبع كان نجاحنا في 
لبن��ان وضم��ن اقتصاده الحيوي ما وراء نجاحنا وتألقنا في الخارج، معرباً عن أمله بأن يبقى 
االقتص��اد والقطاع المصرفي في لبنان في ش��عاع دائم ومصدراً للتط��ور والنجاح نحو دول 

المنطقة وما بعدها.

عبد الحفيظ منصور
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المالية  وزيــر  دعــا 
فولفغانــغ  األلمانــي 
اجتماع  شــويبله خالل 
حضــره وزراء ماليــة 
البنــوك  ومحافظــي 
المركزية في مجموعة 
العشــرين، إلــى دمــج 
اإلســالمي  التمويــل 

علــى نحو أفضــل في النظــام المالي العالمي، مشــيراً 
إلى األهميــة المتزايدة التي يكتســبها هــذا التمويل في 
االقتصاد العالمي. ولفت شــويبله إلــى أن البنك الدولي 
والبنــك اإلســالمي للتنميــة وبلداناً أخرى فــي مقدمتها 
الســعودية وجنــوب أفريقيا تبادلت خبــرات عملية في 
التمويل المدعوم بأصول والتمويل اإلسالمي على وجه 

الخصوص على مدى العام المنصرم.

دمج التمويل اإلسالمي بالنظام العالمي

فولفغانغ شويبله

مصرف لبنان ُيعّدل توزيع محافظ االئتمان

أصــدر حاكم مصرف لبنان رياض ســالمه قراراً 
يقضي بتعديل قرار أساســي صدر عام 2007 بشــأن 
توزيــع محافــظ االئتمــان الرئيســة، بحيــث يضيف 
قروضاً استهالكية إلى محفظة قروض التجزئة بشكل 
أوضــح، ويُــدرج ضمن خطــوط االئتمــان المتجددة 
القروض الممنوحة ألهداف اســتهالكية أو شــخصية 
بحتة وغير مرتبطة بأهداف مهنية أو تجارية، ويُلغي 

منها الحسابات الجارية. 
كمــا يلحظ القرار في محفظة قروض المؤسســات 
الصغيرة والمتوســطة ال ســيما القــروض التي تمنح 

للمؤسســات الفردية أو للشركات، زيادة ســقف حجم أعمالها المشروط من 5 ماليين 
دوالر إلى 10 ماليين، على أال يتخطى عدد موظفيها 60 موظفاً. وأضاف القرار إلى 
هذه المحفظة القروض التي تُمنح لألفراد بهدف تمويل اســتثماراتهم الخاصة، والتي 
تكون مصادر سدادها من خالل إيرادات شركات يملكونها، علماً أن هذا الشرط األخير 

يضيفه القرار أيضاً إلى محفظة قروض الشركات.

رياض سالمه

منطقة  رئيــس  قــال 
الشرق األوسط وشمال 
أفريقيــا لــدى جمعيـــة 
االتصـــاالت الماليــــة 
العالميــة بيــن البنــوك 
”ســـــويفت“ ســـــيدو 
بيســتاني، إن نمو نظام 
”ســويفت“ للتحويالت 
المنطقــة  فــي  الماليــة 

تســارع بنســبة مئوية في خانة العشــرات خــالل عام 
2015 وبلغ 12 % مع التوسع السريع للبنوك وانضمام 
مؤسسات غير مالية لشبكة ”ســويفت“، مشيراً إلى أن 
النمو القوي في قطر واإلمارات طغى على التراجع في 

لبنان والعراق وليبيا.
وتســتثني البيانــات إيــران التي منعت من اســتخدام 
الشــبكة التي يقــع مقرها في بلجيكا منذ 2012 بســبب 
عقوبات االتحاد األوروبي على طهران. وتشكل منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا ما يزيد على 4 % من إجمالي 
حجــم التحويــالت العالمية ومن المتوقــع أن يرتفع هذا 

المستوى في المستقبل.

نمو ”سويفت“ في المنطقة

سيدو بيستاني

وضع البنوك السعودية ”متين“

اعتبر العضو المنتدب للبنك الســعودي البريطاني 
”ســاب“ ديفيد ديو، أن بإمكان الســعودية تحمل فترة 
طويلة من انخفاض أسعار النفط بفضل متانة وضعها 
المالي وسياســتها النقديــة الحصيفة، مشــيراً إلى أن 
القطــاع المصرفــي ال يزال في وضــع قوي ومجهز 
بصورة جيدة للتعامل مع المخاطر المتنامية، متوقعاً أن 
تواصل البنوك السعودية تحقيق نمو إيجابي لإلقراض 
لكن بمســتويات أقل من تلك المسجلة في آخر عامين 

إلى ثالثة أعوام.
ديفيد ديو

ترخيص بنك قطري في السعودية

منح مجلس الوزراء السعودي ترخيصاً لبنك قطر الوطني بفتح فرع له في المملكة 
وهــو أول ترخيص مــن نوعه يمنح لمصرف قطري. وعادة مــا يتم منح التراخيص 

للبنوك في دول مجلــس التعاون الخليجي 
علــى أســاس المعاملة بالمثــل. وهناك 5 
بنــوك خليجية بين 12 بنكاً أجنبياً حصلت 
علــى تراخيص بالعمل في الســعودية من 
بينها بنكان من البحرين و3 مصارف من 

الكويت واإلمارات وُعمان.
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وقعت الوكالــة الدولية للطاقة النووية وكازاخســتان 
اتفاقــاً تقوم الوكالة بمقتضاه بإنشــاء بنك الوقود النووي 
منخفض التخصيب في أستانا، ومن المقرر أن يشتري 
البنك من السوق العالمية نحو 90 طناً من الوقود النووي 
بما يكفي لتشغيل مفاعل بطاقة 1000 ميغاوات وتغطية 

استهالك مدينة كبيرة من الكهرباء مدة 3 سنوات.
وســيتولى البنك عملية تزويد ونقل اليورانيوم للبلدان 
المشاركة فيه. وتساهم كل من دولة اإلمارات والكويت 
في تمويل كلفة تشــغيل بنك الوقود إلى جانب الواليات 
المتحــدة واالتحــاد األوروبي والنروج وكازاخســتان. 
وســتبلغ الكلفة التشغيلية للبنك في أول 10 سنوات نحو 

150 مليون دوالر.

الكويت توقف تداول عملتها القديمة

بنك نووي بمشاركة اإلمارات والكويت

أعلن بنك الكويت المركزي أن العملة الكويتية القديمة ســتفقد قيمتها وتصبح غير 
قابل للتداول اعتباراً من مطلع تشرين أول/أكتوبر 2015 آخر موعد لتبديل اإلصدار 
الخامــس القديم. وكان البنك طرح العملة النقدية الجديــدة للتداول يوم 29 حزيران/

يونيو الماضي، وهو ســادس طرح للعملة النقدية في البلد الخليجي الذي طرح آخر 
إصدار نقدي قبل نحو عشــرين عاماً. وســيظل لحاملي األوراق النقدية القديمة التي 

لم يتــم تبديلها خالل الفترة المحــددة والتي ال تتعدى 
نســبتها 7 %، الحق فــي تبديلها لــدى صناديق بنك 
الكويت المركزي فقط خالل 10 ســنوات من تاريخ 
العمل بقرار سحب هذه األوراق من التداول قبل نحو 

عام.
وأكــد البنك المركزي الكويتــي أن اإلصدار الجديد 
يتميّز بعشــر صفــات بينها المتانــة والصفات األمنية 
والتصميــم الجميــل ويتيح لــذوي اإلعاقــة البصرية 

إمكانية معرفة القيمة النقدية للورقة النقدية باللمس.

بنوك اإلمارات تدمن على إقراض الحكومة

دولــة  فــي  البنــوك  تواجــه 
فــي  صعوبــات  اإلمــارات 
التخلــص مــن إدمــان إقراض 
الحكومة مما يثير المخاوف من 
احتمــال تأثر القطاع المالي في 
البــالد إذا تباطأ االقتصاد الذي 
تهيمــن عليــه الدولة، بحســب 

تقرير لوكالة ”رويترز“.
وأشــار التقرير إلى أن مصرف اإلمــارات المركزي كان قد طلب في 2014 من 
جميــع البنوك أن تضع حداً أقصى النكشــافها على الحكومات المحلية عند 100 % 
من رأســمالها، ومنحها مهلة 5 سنوات لتوفيق أوضاعها لمنع تكرار معاناتها خالل 

األزمة المالية العالمية في العامين 2009 و2010.
وقال مصرفي إماراتي كبير إن البنك المركزي اجتمع مع البنوك في بداية صيف 
2015 لتذكيرهــا بأهمية البدء في تحقيق هــذا الهدف بدالً من االنتظار حتى اللحظة 
األخيــرة، إال أن البيانات األخيرة تظهــر تنامي العالقات بين البنوك والحكومة وبما 
يشير إلى أن أكبر البنوك في البالد ربما تتخلف عن الموعد النهائي المحدد. في وقت 
لم يذكر البنك المركزي شــيئاً بشــأن كيفية معاقبة البنوك التي قد تتخلف عن الموعد 

النهائي.
ويقــّدر المحللــون في بنــك ”أوف أمريكا ميريل لينش“ أن انكشــاف البنوك على 
القطــاع العام بلغ 128 % من رؤوس أموالها في أيار/مايو مقارنة بنســبة 104 % 

في 2013 ليسجل أعلى مستوى له منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي.

أعلنت وزارة المالية عن توقيع اتفاقية إلنشاء مكتب 
للبنك الدولي لإلنشــاء والتعمير فــي أبوظبي. وجرى 
توقيــع االتفاقية خالل مؤتمر صحفــي في مقر وزارة 
المالية اإلماراتية في أبوظبي بين وزير الدولة للشؤون 
الماليــة عبيد حميد الطاير ونائــب رئيس البنك الدولي 
لشؤون منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا الدكتور 

حافظ غانم.

مكتب للبنك الدولي في أبوظبي   

21



عالم البنوك

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2015

أعلــن بنك الشــام عــن إطــالق وديعة جديدة باســم 
”فرصة“ في إطار استراتيجيته لتقديم حمالت وخدمات 
مصرفية مميــزة للعمالء. وقال مدير عــام البنك أحمد 
اللحام: إن البنك يســعى دوماً إلى تطوير منتجات جديدة 
إلتاحة الفرصة للمواطنين والعمالء الستثمار أموالهم، 
حيث تهدف وديعة ”فرصة“ إلى توسيع محفظة الودائع 

وجذب الودائع الصغيرة والمتوسطة لدى البنك.
وأوضح مساعد المدير العام للخدمات المصرفية في 
البنــك ماجد العظمــة، أن ”فرصة“ هي وديعة بصيغة 
الوكالة باالســتثمار تقــّدم عادة في البنوك اإلســالمية 
لشــريحة كبــار المودعيــن خاصــة الشــركات ولمدد 
اســتثمار ال تقل عن عام، بحيث يقوم المتعامل بتوكيل 

باســتثمار  البنــك 
أموالــه على أن ال 
الربح  نســبة  تقــل 
معيــن  حــد  عــن 
يتفق عليه بموجب 
التعاقد الذي بينهما.

”الشام“ يقّدم فرصًا استثمارية
”العمالء المميزين“ من بيمو السعودي الفرنسي

أطلــق بنــك ”بيمو الســعودي الفرنســي“ برنامج (العمــالء المميزيــن) في إطار 
اســتراتيجيته الهادفة إلى إطالق مجموعة من البرامج المتطورة التي تضمن حصول 
العميــل على خدمات مميــزة وفريدة من نوعها وبأعلى معاييــر الجودة. وتهدف هذه 
الخدمــة الجديدة إلى بناء عالقة طويلة األمد ومتينة بين البنك والعمالء المميزين، من 
خــالل منحهم مجموعة من الميزات الخاصة حيث يقدم البرنامج بطاقات تمنحهم باقة 
مــن الخدمات المصرفية داخل المصرف إضافة إلــى باقة من العروض الخاصة مع 

الشركاء الخارجيين للمصرف.
ويعمل البنك باســتمرار على تطوير مجموعة مــن البرامج والخدمات المصرفية، 
انطالقاً من التزامه باالهتمام بعمالئه المميزين وتقديم األفضل والمميز لهم بهدف تلبية 
متطلباتهم المالية والحفاظ على أعلى مستوى من الرضا. ويقّدم البرنامج مجموعة من 
الخدمات المصرفية الخاصة، كخدمة اإلجابة على جميع االستفســارات خالل أوقات 

الــدوام وخدمة مصرفيــة إلكترونية 
مجانــي  شــيكات  ودفتــر  مجانيــة 
وخزانات األمانات وأســعار خاصة 
علــى فوائــد القــروض، باإلضافــة 
إلى حدود ســحب عاليــة عن طريق 
بطاقــات الصراف اآللي وشــهادات 
مصرفية مجانية ورسائل مجانية عند 

القيام بأي حركة مصرفية.

سورية: إلزامات عاجلة للمصارف العامة

ألزم وزير المالية الســوري اســماعيل اســماعيل، 
المصــارف العامة بإصــدار تعليمات وشــروط منح 

القروض التشغيلية خالل مدة قصيرة.
وجــاءت توجيهــات الوزير عقــب التباطــؤ الذي 
أظهرتــه المصــارف العامــة باســتثناء المصــرف 
الزراعي التعاوني بإصدار التعليمات التنفيذية للمنح، 
خاصــة وأن القرار الذي صدر عن مصرف ســورية 
المركزي وســمح بموجبه بمنح قروض تشــمل رأس 
المال العامل للمشاريع اإلنتاجية لمدة عام فقط (قصيرة 

األجل) مضى على صدوره حوالي 5 أشهر.
وكانــت المصــارف أظهرت تباطــؤاً في إصدار التعليمات بســبب الشــروط التي 
وصفتها بالقاســية والتي فرضهــا المركزي لجهة مدة الوفاء بتســديد الدين كامالً مع 

الفوائد والمحددة بسنة فقط.
وبحســب المعلومات بدأت المصارف بوضع التعليمات والشــروط التي ستشــترط 
بمجملها على منح القروض ضمن المناطق اآلمنة ووفقاً لضمانات تختلف من مصرف 
ٱلخــر ولكنها قابلــة للحجز في حال تأخر المقترض بالســداد، ويبقى ســقف القرض 

مرهون بما يقترحه كل مصرف بما يتالئم مع قدرته المالية.

اسماعيل اسماعيل

أكد حاكم مصرف 
المركــزي  ســورية 
أنــه  ميالــة،  أديــب 
المصــرف يواصــل 
تدخلــه فــي الســوق  
المعــروض  ودعــم 
المتــاح مــن القطــع 
األجنبــي لتلبية كافة 
احتياجات المواطنين 
مــن القطــع ولكافــة 

األغــراض التجارية وغير التجاريــة. وقال إن األعداد 
الكبيــرة للمهاجرين الســوريين نحو الخــارج بالطرق 
الشــرعية وغير الشــرعية تزيد من الضغط على سعر 
الصرف، يضاف إلى ذلك عمليات التهريب التي تلعب 
دوراً سلبياً على سعر الصرف كونها تشّكل طلباً إضافياً 
على القطع األجنبي من خارج القنوات النظامية المتمثلة 

بالمصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة.

هجرة السوريين
تضغط على سعر الصرف

أديب ميالة
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قــّررت اللجنة التوجيهيــة لبناء اســتراتيجية وطنية 
لالشتمال المالي في فلســطين التعاقد مع ”معهد ماس“ 
ليتولى إعداد الدراســة البحثية عن مســتوى االشــتمال 

المالي في فلسطين ورفع توصياته للجنة.
وناقشــت اللجنة خالل اجتماعها الثاني مجموعة من 
المواضيــع المدرجة على جدول أعمالهــا، ومن أهمها 
اعتماد مباشــرة المسح الميداني لدراسة جانبي العرض 
والطلب لقياس االشــتمال المالي في فلســطين. وترأس 
االجتمــاع كل مــن محافظ ســلطة النقد الدكتــور جهاد 
الوزيــر، ورئيس مجلس إدارة هيئة ســوق رأس المال 
الدكتور محمد نصر، وبمشاركة غالبية أعضاء اللجنة.

بناء االشتمال المالي الفلسطيني

ارتفعــت حصــة تحويــالت العامليــن فــي الخارج 
إلــى لبنان ووصلت لنحــو 18 % مــن الناتج المحلي 
اإلجمالــي في نهاية عــام 2014 مقابل 17 % في عام 
2013. وحافظــت قيمة هــذه التحويالت على وتيرتها 
المتصاعدة في عام 2015 ويقدر أن تصل إلى نحو 9 
مليارات دوالر. وتساهم تحويالت العاملين في الخارج 
فــي دعم ميزان الحســاب الجاري فــي لبنان بنحو 11 

مليار دوالر في 2014.
وأرجــع البنك الدولي ارتفــاع تحويالت العاملين في 
الخارج في العام الماضي إلى التحويالت المرســلة إلى 
الالجئين السوريين في لبنان من ذويهم في الخارج، مع 
العلــم أن جــزءاً منها يعود ويدخل إلى ســورية، فضالً 
عن تحســن النشــاط االقتصادي في بعض البلدان التي 
تســتضيف المغتربيــن اللبنانييــن. وشــكلت تحويالت 
العاملين إلى لبنــان 18 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
فــي عام 2014، مقابل 17 % فــي العام 2013، وهي 

من النسب المرتفعة في العالم واألعلى في المنطقة.

الدينار العراقي في وضع جيدارتفاع تحويالت السوريين إلى لبنان

أعلن محافظ البنك المركزي العراقي علي العالق، 
أن انخفــاض إيــرادات النفط قلّــص االحتياطات من 
النقــد األجنبي إلى نحو 60 مليار دوالر تكفي لتغطية 
حاجات الواردات لـ18 شهراً، لثاني أكبر منتج للخام 
في منظمة ”وبك“. وتعرضت المالية العامة للعراق 
لضغوط كبيرة، بسبب تراجع أسعار النفط منذ 2014 

والحرب مع تنظيم الدولة اإلسالمية.
وتوقعــت الحكومــة عجــزاً مالياً بنحــو 25 مليار 
دوالر فــي موازنة 2015 البالغــة قيمتها نحو 100 

مليار دوالر.
وأوضــح العــالق أن تدني النفقــات المقّومة بالــدوالر خفّف الطلــب على العملة 
األجنبيــة، مؤكداً أن مســتوى االحتياطات في العراق مريح ”فهي تتناقص شــهرياً 
ولكــن ليس في شــكل كبير“. وقلّل من المخــاوف من أن يتعــّرض الدينار العراقي 
لضغوط نتيجة اســتمرار الهبوط. وقال ”إذا نظرنا إلى األســواق نالحظ أن الســعر 

مستقر ومعقول جداً، لذا ال داعي للقلق في الوقت الحالي.
وتســّوق بغداد لإلصدار األول من الســندات الدولية في تســع سنوات في أوروبا 
والواليــات المتحــدة لجمــع 6 مليارات دوالر أميركي في إطار ســعيها لســد عجز 
الموازنة. كما تخطط إلصدار محلي لسندات بقيمة 5 مليارات دوالر بدءاً من الربع 

األخير من 2015.

علي العالق

البركة - سورية يطلق ”حساب الضمان“

أطلق بنك البركة سورية خدمة ”حساب الضمان“ 
اســتكماالً لخطته الخاصة بتقديــم منتجات وخدمات 
مصرفية عصرية ومبتكرة تهدف إلى تلبية احتياجات 

المتعاملين في السوق المصرفية السورية.
وقــال الرئيــس التنفيذي للبنــك محمــد حلبي: إن 
فكرة حســاب الضمان تتمحور حــول إمكانية توكيل 
بنك البركة كضامن بين طرفي عمليات شــراء وبيع 
العقــارات، بحيث يضيف البنــك عامل األمان والثقة 
بين البائع والمشــتري لضمان دفــع القيمة للبائع عند 
إتمام عملية البيع، مضيفاً أن البنك يضمن للمشــتري 

عــدم الدفع حتــى نقل الملكية بما يُجنّب الطرفين المخاطــر التي يمكن أن تنجم حتى 
إتمام عملية البيع والشراء.

كما يتيح البنك تمويل شــــراء العقار المطلوب تملّكــه بالمرابحـة وتســديــد ثمنـه 
على أقســــاط بموجب دفعات شــهــرية ميّســـرة، حيث كل مــا يحتــاج إليــه هــو 
اختيــار العقار المطلوب وزيــارة أقرب فرع لبنك البركة ليتولــى اتخاذ اإلجراءات 

الالزمة.

محمد حلبي
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وقع بنــك ”أن إي دي“ للحســابات الخاصــة اتفاقية 
شــراكة مــع نــادي ”إلــس للجولــف“ في مدينــة دبي 
الرياضية، لتوفير خدمات مصرفية وعروض حصرية 
لألعضاء المشــتركين بالنادي. وقال رئيس قسم الشرق 
األوســط في ”أن إي دي“ أندرو بيتس: نسعى جاهدين 
إلثبــات وجودنا وتوســيع حضورنا في منطقة الشــرق 
األوســط، وذلك في إطار خطتنا االستراتيجية إلطالق 
شــراكات متينة وعالقــات وثيقة مــع المتعاملين على 

المستويين المحلي والعالمي.
من جهته، قال مدير المبيعات والتســويق في ”إلس“ 
توماس مردوخ: تؤكد هذه الشــراكة على أن نادي إلس 
للجولــف الذي يديره ”ترون جولف“ هو نادي الجولف 

الوحيد في المنطقة.

شراكة  بين ”أن إي دي“
و”إلس“ للغولف

”الدرهم اإللكتروني“ يحّصل 4 مليارات

قالــت وزارة المالية اإلماراتية إن إجمالــي التحصيل اإللكتروني إليرادات خدمات 
الحكومــة االتحادية عبر منظومــة ”الدرهم اإللكتروني“ بلغ نحــو 4 مليارات درهم 
(1.08 مليــار دوالر) خالل النصف األول من العام الجاري، بنمو 11 % عن الفترة 

نفسها من العام الماضي.
وأشارت الوزارة إلى أن ”الدرهم اإللكتروني“ ساهم في زيادة نسبة التحصيل لرسوم 
خدمات الحكومة االتحادية لتصل إلى 79.8 % من إجمالي اإليرادات الحكومية التي 
تم تحصيلها في النصف األول من العام الجاري، حيث بلغ عدد الخدمات اإللكترونية 
التي أُنجزت عبر المنظومة 18.7 مليون خدمة إلكترونية بنمو 9 % عن الفترة عينها 

من 2014.
وقال وكيل وزارة المالية المســاعد لشــؤون الموارد والميزانية ســعيد راشد اليتيم: 
تعكس هذه النتائج التطور الكبير الذي شهدته المنظومة وخاصة من حيث اإلمكانيات 

فــي  الكبيــر  ودورهــا  التقنيــة 
تحقيــق االرتقــاء بــاألداء وتلبية 
تطلعات المتعاملين مع الحكومة، 
مضيفــاً أن عدد بطاقــات الدرهم 
اإللكتروني المستخدمة بلغ 1.44 
مليــون بطاقــة، ما يعكــس زيادة 
اإلقبــال واالعتمــاد علــى إجراء 
عمليات الدفع عبر هذه المنظومة.

قالت الحكومة القطريــة إن مصرف قطر المركزي 
ســيمنح بنوك دول مجلس التعــاون الخليجي تراخيص 
لفتــح فروع لها في البالد، حيــث يعمل في قطر بالفعل 
عدد كبير نســبياً من البنوك (18 بنكاً) تخدم عدداً قليالً 
من الســكان. وقال المجلس األعلى للشؤون االقتصادية 
واالستثمار القطري، إن التراخيص الجديدة ستمنح وفقاً 

لمتطلبات المصرف المركزي في هذا الشأن.

فروع جديدة للبنوك الخليجية
في قطر

اتفاقية بين ”دبي المالي“ و”كازاخستان“

وقعت محاكم مركز دبي 
المالــي العالمــي فــي دبــي 
اتفاقية استشــارية مع ”بنك 
كازاخستان الوطني“ بهدف 
تأسيس نظام قضائي تجاري 
يشــمل  المســتوى  عالمــي 
مركــزاً للتحكيم في ”مركز 

أستانا المالي العالمي“.
وقال رئيس محاكم مركز 
دبــي مايكل هوانــج إن هذه 

االتفاقية تسلّط الضوء على الجهود الحثيثة التي تبذلها محاكم المركز لتفعيل التواصل 
مع البلدان واألنظمة القضائية األخرى بهدف حماية ودعم الشركات العاملة في دولة 

اإلمارات.
من جانبه، قال نائب محافظ بنك كازاخســتان الوطني نورالن كوسيانوف: نعتزم 
التعاون مع شــركائنا الدوليين إلنشاء مركز مالي عالمي المستوى ضمن موقع فريد 

يربط بين قارتي آسيا وأوروبا.
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أكــدت ”وكالة موديز“ للتصنيــف االئتماني أن رفع 
العقوبات التجارية والمالية المفروضة على إيران بسبب 
برنامجها النووي المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر 
المقبل، سيرفع جودة بنوكها ويفتح أمامها فرصاً للنمو. 
وقالت ”موديز“ إن زيادة التجارة واالســتثمار ستعّزز 
النمو لــدى القطــاع المصرفي اإليرانــي وتدعم جودة 
أصول البنوك المحلية في إيران على الرغم من أن هذا 
التحســن سوف يتوقف على تعزيز مستويات رأس مال 

البنوك وتنفيذ اإلصالحات الهيكلية.
وأضافــت أنها تتوقع زيادة نشــاط البنــوك اإليرانية 
بفضل زيادة النشــاط االقتصادي حــال رفع العقوبات، 
وهو ما يشــمل فرصــاً اقتصادية جديــدة إقليمية متعلقة 
بالتجــارة والتمويل وخطابات الضمان واالســتثمارات 
الجديدة ومشــاريع البنية التحتيــة. ورّجحت الوكالة أن 
تتوافــد إلى طهران البنوك العاملة في الدول التي ترتبط 
بعالقات وثيقة وتجارية مع إيران مثل اإلمارات ولبنان 

إلى جانب البنوك الغربية والصينية.

”موديز“: ارتفاع جودة بنوك إيران

مدفيديف يتوقع تعافي الروبل

أعرب رئيس الوزراء الروســي دميتري مدفيديف 
عــن ثقته بــأن انخفاض الروبــل ”مؤقــت“، متوقعاً 
ارتفاع سعره في المدى المتوسط إلى المستويات التي 
تم إحرازها قبل التراجع الكبير الذي شــهده في أواخر 
آب/أغسطس 2015 نتيجة الهبوط المفاجئ للنفط إلى 

أدنى مستوى له في 6 سنوات ونصف.
وأكــد مدفيديــف أن الحكومــة والبنــك المركــزي 
الروسي سيقومان باتخاذ مجموعة تدابير منسقة لدعم 

العملة الوطنية، منوهاً إلى أن كبرى شركات التصدير الروسية ستقوم ببيع حيازتها من 
العمالت األجنبية بما يدعم الروبل.

دميتري مدفيديف

وضع الجزائر غير حرج

أكــد وزير المالية الجزائري عبــد الرحمن بن حالفة، 
أن بالده ليســت بحاجة إلى االستدانة من الخارج لتغطية 
نفقاتها، داعياً إلى االســتفادة من أمــوال الجزائريين في 
الداخل وما يعرف بالسوق الموازية وإدماجها في البنوك 
لتعطي دعماً واســتقراراً مالياً القتصاد بالده على المدى 
الطويل. وقال إن بالده ليســت في وضعية مالية حرجة. 
وقدر البنك المركزي الجزائري حجم األموال في السوق 

الموازية بنحو 9.3 إلى 12 مليار دوالر.
مــن جانب آخر، توقع الوزير المكلف بالموازنــة الجزائرية حاجي بابا عمي، نمو 
اقتصاد بالده بـ4.6 % في عام 2016 فيما تعمل على الوصول إلى 3.8 % هذا العام 

مقابل 3.8 % في 2014.

عبد الرحمن بن حالفة

ثلث مصارف سويسرا مهدد بالزوال

توقعت دراســة أجرتها مؤسســة (كي بي أم جي) وجامعة ”سان غالن“ أن تختفي 
30 % من المؤسســات الماليــة الصغيرة والمصارف الخاصة في سويســرا خالل 
الســنوات الثالث المقبلة، مشــيرة إلى اتساع الفجوة بين المؤسســات المالية الكبيرة 
والصغيــرة فــي البالد. وقال عضــو هيئة التحليل المالي في المؤسســة كريســتيان 

هينتيرمان، إن المصارف والمؤسســات 
انخفــاض  حالــة  تواجــه  التــي  الماليــة 
أصبحــت بحاجة ملّحــة اآلن إلى تكييف 
نموذج أعمالها أو مغادرة الســوق، الفتاً 
إلى أن ثالثــة مصارف غــادرت بالفعل 
الســوق السويسرية خالل األشهر السبعة 

األولى من 2015.

أطلــق ”بنــك البركــة - ســورية“ خدمة ”نــّورت“ 
كأول منتــج خاص في ســورية لتمويل الحلــول البديلة 
النقطــاع التيار الكهربائي. وقال الرئيس التنفيذي للبنك 
محمــد حلبي: إن إطالق ”نورت“ يأتي اســتكماالً لباقة 
الخدمــات التمويلية التــي يقدمها ”البركــة“ والموجهة 
لكافة فئات المجتمع، موضحاً أن فكرة المنتج تقوم على 
أساس إيجاد بدائل وحلول النقطاع التيار الكهربائي من 

خالل تأمين تمويل ألصحاب 
المنازل والمنشــآت الخدميــة 
االقتصـاديـــــة  والفعالـيــات 
والمتوســــطــة  الصغيــــرة 
لشــــراء جميع أنــواع خاليا 
الطاقــة الشمســية والمولدات 
الكهربائية وبطاريات الشحن 
ومتمماتهــا وأجهــزة اإلنارة 
المرتبطة وفق إحكام الشريعة 
اإلسالمية ولفترة تمويل تصل 

إلى ثالث سنوات.

”البركة - سورية“ يطلق
خدمة ”نّورت“
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زادت الحكومــة العمانية إصدار الســندات إلى 300 
مليــون لایر (782 مليــون دوالر) فــي آب/أغســطس 
2015 فــي محاولة للحد من الســحب مــن احتياطاتها 
النقدية وتغطيــة العجز في موازنتهــا الناتج عن هبوط 
أسعار النفط. وأدى ذلك إلى بدء امتصاص األموال من 
البنوك وارتفاع متوسط عائد السندات في المزادات إلى 
2.5 % في إصدار آب/أغســطس لسندات ألجل خمس 
ســنوات مــن 2.08 % في إصــدار مماثل فــي كانون 
األول/ديسمبر الماضي. كما واصلت الحكومة بيع أذون 
الخزانة إلى البنوك لتمويل إنفاقها اليومي حيث ارتفعت 
تلك الحيازات إلى 624 مليون لایر (1.6 مليار دوالر) 

من صفر في نهاية 2014.

”الدوحة“ تبيع ذهبًا

عمان تواجه شحًا في السيولة

يعتــزم بنك الدوحــة بيع 200 مليون لایر قطري من الذهــب خالل العام الجاري 
بقيمة 55 مليون دوالر، وسط توقعات بارتفاع الطلب على المعدن األصفر في ظل 
عدم اســتقرار األســواق المالية العالميــة وضعف العمالت. وقام البنك بشــراء نحو 

23.8 ألف أونصــة من الذهب خالل 
األشــهر الـ7 األولى من عام 2015، 
وهو ما يشكل زيادة بنحو 50 % عن 
مشــترياته في الفترة نفســها من العام 
الماضي. أما مبيعات البنك من الذهب 
هــذا العــام فبلغــت 110 ماليين لایر 

قطري (30 مليون دوالر).

أعلن بنك الدوحة أكبر بنك تجاري خاص في قطر عن 
أســماء متعامليه الفائزين في السحب الشهري الخامس 
لهذا العام في ”حســاب الدانة للتوفير“ الذي أقيم مؤخراً 
في مقره الرئيســي وأســفر عن فوز 41 مــن متعاملي 
البنــك، وبلغت قيمة الجائزة النقديــة الكبرى 100 ألف 
ريـال قطري. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة الدكتور 
ر. سيتارامان: يعزز حساب الدانة مع كل سحب شهري 
من المكانة البارزة لبنك الدوحة باعتباره حساب التوفير 
األكثر شــعبية في قطر. إذ تمتاز هذه السحوبات بتوسع 
كبير في عدد الفائزين ليحظى عدد أكبر من المتعاملين 

بجوائز البنك شهرياً.

بنك الدوحة يعلن نتائج ”الدانة“

استمرار ربط الريال العماني بالدوالر

أكد البنك المركزي العماني أن الحكومة ال تنوي التخلي عن ربط عملتها بالدوالر 
األميركــي، مؤكدة أن االرتباط مالئم القتصادها المعتمد على التصدير. ودفع هبوط 
سعر النفط المستثمرين إلى التحوط ضد مخاطر انخفاض قيمة الريال العماني، لكن 
قرار الســلطنة الحفاظ على ربط عملتها بالعملــة األميركية عند 0.38 لایر للدوالر 

الذي بدأته في عام 1986 من شأنه أن يطمئن المستثمرين.
علــى صعيــد آخــر، أشــار المركزي 
العمانــي إلى أن بنوك الســلطنة ال تواجه 
ضغوطــاً مالية كبيرة فــي رد على وكالة 
التصنيف االئتماني ”فيتش“ التي خفّضت 
تصنيفاتها على المدى الطويل لخمسة بنوك 
عمانية، وأشارت إلى أن الحكومة ستصبح 

أقل قدرة على دعم النظام المصرفي.

إغالق اكتتاب ”رسملة للتأجير 2“

أعلنت مجموعة ”بنك االســتثمار اإلســالمي األوروبي- رسملة“ عن إغالق باب 
االكتتاب األول لـ(صندوق رســملة للتأجير 2) الذي يهدف لجمع 125 مليون دوالر 

على شكل التزامات رأسمالية.
ويأتــي إطــالق الصندوق الجديد مــن خالل محفظــة متنوعة من أنشــطة تأجير 
المعــدات المدعومة باألصول والمتوافقة مع أحكام الشــريعة اإلســالمية التي تغلب 
عليها عمليات التأجير االئتماني لشــركات معروفة في أميركا، وذلك بهدف تســجيل 
معدل عائد داخلي يتراوح بين 6 % - 7 % بعد خصم الرســوم والنفقات مع توزيع 

أرباح نقدية سنـوية بواقع 8.5 %.
ويركــز الصندوق على عقود تأجيــر المعدات قليلة االســتهالك ومنها مجمـوعة 

واسعة من التجهيزات ذات العمر الطويل في مجاالت متنوعة.
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المشــاكل التــي يعانــي منهــا التجــار جراء 
عمليات االســتيراد التي ال يمولها المصرف 
المركــزي، مبينــاً أن مصلحــة الوطــن فوق 
أي اعتبــار في ما يخص تمويل مســتوردات 

القطاع الخاص.
ورد الحاكم على اقتراح السماح للمستوردين 
بتمويــل عملياتهم من حســاباتهم المودعة في 
المصــارف الخارجية، بــأن المركزي درس 
الفكرة بشــكل معمق بما ال يؤثر على السيولة 
النقدية المطروحة في السوق، وأنه بصدد اتخاذ 
قرار يســمح بذلك شــرط أن يودع المســتورد 
مبلغاً ماليــاً في المصارف المحلية مقابل فائدة 
تعــادل 50 % للتجــار و25 % للصناعييــن 
من قيمــة البضاعة المســتوردة، والتي تمكنه 
عند وصولها من اســترداد المبلــغ أو معاودة 
االســتيراد ثانية. وهو ما من شــأنه امتصاص 
السيولة وتقليل معروض الليرة في السوق عبر 
ســحب جزء ال بأس به منها ورفع قيمتها أمام 

العمالت الصعبة.
وعــن سياســة المركزي الخاصــة بالتدخل 
في األسواق عبر ضخ كميات من الدوالر في 
الســوق بين الحين واآلخر، بــرر أديب ميالة 
السماح للمواطنين بشراء مبالغ معينة منها بأنه 
إجراء اتخذ استجابة لظروف آنية لم يتوقع أحد 
أن تستمر باســتمرار أمد األزمة طوال الفترة 
الماضيــة، وهو ما شــكل ضغطــاً كبيراً على 

العملة السورية.
واقترح زكي الســماح فقــط للمحتاجين إلى 
التطبيب في الخارج بشــراء العمالت الصعبة 
بالســعر الــذي يحــدده المركــزي لشــركات 
الصرافة أو للطــالب الذين يكملون تحصيلهم 
العلمي في بالد االغتراب، وفي حاالت معينة 
بــدالً من فتح الباب ألصحاب الشــركات عبر 
موظفيهــم وأقاربهم القتناء العمالت بالســعر 

المدعوم من المركزي.
رصيد العمالت الصعبة

أمــا في ما يخص رصيــد خزينة الدولة من 
القطــع األجنبي، والــذي كان يعادل 17 مليار 
دوالر قبــل بدء األزمــة وتضاربت التكهنات 

حــول مقــدار انخفاضه، فنقــل رئيس مجلس 
األعمال الســوري األرميني عن لســان حاكم 
المركــزي ”أن الرصيد جيــد وال يدعو للقلق 
كمــا يحلــو لبعضهم، وبــأن الرقــم غير ثابت 
لدخول وخروج أموال منه بشكل مستمر. لكن 
تحسن الوضع االقتصادي المتوقع في المرحلة 
المقبلة يعزز الثقة بزيادة واردات الخزينة من 

العمالت الصعبة“.
وتطرق ليون زكي إلى العوامل الموضوعية 
التي ســاهمت بوصول قيمة الليرة إلى سعرها 
الحالي، ومنها تراجع واردات الخزينة بشــكل 
مخيــف من مبيعات النفط والغاز والفوســفات 
والزراعــة  الصناعــة  قطاعــات  ومــردود 
والســياحة التي خرجت معظم مساهماتها من 
حصة دعــم االقتصاد الوطني بســبب األزمة 
التي تعيشــها البالد والتي تجاوز عمرها أربع 
ســنوات ونصف السنة مع انخفاض تحويالت 
المغتربين والرســوم الجمركية وزيادة اإلنفاق 
علــى الجيــش والموظفيــن الحكومييــن غير 
المنتجين وتعويض أضرار الحرب، ومع ذلك 
بقــي االقتصاد والليرة الســورية صامدين في 
وقت ارتفع فيه سعر صرف الليرة اللبنانية من 
ليرتيــن إلى 3 آالف ليــرة للدوالر الواحد إبان 
الحرب األهلية التي ألمت بالبلد الجار الشقيق.

ولفــت زكي إلى أن أديــب ميالة رجل كفؤ 
علــى قــدر المســؤولية المناطة به ويســتحق 
أرفع األوســمة ألنه مخلص وشــغوف بعمله 
الذي يوليه كل وقته مع فريق عمله الخبير في 
القضايا المالية والنقدية، وبأن عمله متابع من 
أعلى المســتويات القيادية بشكل آني ومستمر 
للوقــوف علــى واقع الليرة الســورية وســبل 
دعمها. ووصــف حاكم المركــزي بأنه ذكي 
وهــادئ وحكيــم ومتزن ومتواضــع وخلوق 
بطبــاع دمثــة وال يحــب الظهــور ومقّل في 
اجتماعاته مع المسؤولين والظهور في وسائل 
اإلعالم لتلميع صورتــه ألن ما يهمه األفعال 
ال األقوال والتصريحات، خاتماً حديثه بشطر 
العزائم.بيت الشــعر القائل: على قدر أهل العزم تأتي 

ليون زكي ينقل عن ميالة تأكيده تثبيت استقرار العملة:

نثق بسياستكم لمواجهة التحديات المالية والنقدية
الســـوري  أكد رئيـــس مجلـــس األعمال 
األرمينـــي ليون زكـــي، أن حاكـــم مصرف 
ســـورية المركـــزي أديب ميالـــة يمتلك من 
الخبرات والكفاءات ما يمكنه وفريق عمله من 
تجاوز محنة الليرة السورية في سوق صرف 
العمـــالت الصعبة، معرباً عـــن ثقة المجلس 
بسياســـة حاكم المصرف المركزي لمواجهة 

التحديات المالية والنقدية.
واعتبر زكي أن واقع سعر الليرة راهناً على 
الرغــم من الهزة األخيرة التي لحقت به، يظل 
معجزة اقتصادية مقارنــة بالظروف الكارثية 
التــي تمر بها البــالد والتي تــؤدي إلى انهيار 

اقتصادات دول كبرى.
وكشــف زكــي أن ميالــة متفائل بتحســن 
ســعر صــرف الليرة فــي المســتقبل القريب 
لعوامــل موضوعية لها عالقة بدور روســيا 
التــي زجت بكامل ثقلها سياســياً لحل األزمة 
السورية وتشــكيل حلف جديد لمحاربة تنظيم 
”داعــش“، بما يقوي أركان الدولة الســورية 
ويعينهــا على مواجهة التحديات التي تعصف 
بها وبما ينعكس على أداء االقتصاد السوري 

وعملته الوطنية.
إعادة تعويم الليرة

ونقل زكي عن حاكم المركزي في جلســة 
خاصة معه أخيراً، قوله إن هبوط قيمة الليرة 
ليالمــس حدود 340 ليرة للــدوالر الواحد له 
مبرراتــه التي لن تدوم طويــالً وتم احتوائها، 
ومردها إلى إقبال أعداد غفيرة من السوريين 
علــى الهجرة الشــرعية وغير الشــرعية في 
األســابيع األخيــرة ولجوئهــم إلــى الســوق 
الســوداء القتناء الدوالر بدافع السفر وبسعر 
ال يــوازي قيمته الحقيقية، بعد أن انتهز تجار 
هذه الســوق حاجة الراغبين بالهجرة للدوالر 
وإقفالهم دروب العودة خلف ظهورهم ببيعهم 
مقتنياتهم ومنها بيوتهم. وهو ما من شــأنه أن 
يرفع ســعر الصرف إلى عتبات قياسية أكبر 
من ذلك بكثير، تم تجاوز أرقامها االفتراضية 

وتبعاتها وتداعياتها على الليرة واالقتصاد.
وأشــار إلــى أن اجتماعه مع ميالــة تناول 
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الذي يســمح للســوق بصفــة عامــة بالتحول 
تجاه قواعد أســاس مثل تحســين التوازن بين 

العرض والطلب.
وأوضح التقرير أنه مع تعافي أسعار النفط 
من المهم أن يقوم المســتثمرون كافة بمتابعة 
ورصــد الــدول غيــر األعضاء فــي منظمة 
الدول المصدرة للنفــط (أوبك). ومع احتمال 
استمرار المنظمة في سياستها التي ترمي إلى 
زيادة معــدالت اإلنتاج، فإن تضاؤل عمليات 
الحفر في الواليات المتحدة سيســاهم بشــكل 

كبيــر في إبطاء معدالت اإلنتاج التي ســتؤثر 
بدورها على أسواق النفط العام المقبل، حيث 
أن النمــو المتوقــع يتــراوح بيــن 0.1 - 0.2 
مليــون برميل فــي اليوم فــي 2016 مقارنة 

بـ2.4 مليوني برميل يومياً في عام 2014.
وفيما تتم عملية تصحيح مسار السوق توقع 
(يو بي أس) بأن تراوح أسعار ”برنت“ ونفط 
”وست تكساس انترميديات“ ما بين 67 - 72 
دوالراً مع نهايــة 2015، حيث أن الطلب ال 
يــزال قوياً على الرغم مــن التراجع الطفيف 
في معدالت اإلنتاج مع حلول فصل الشــتاء، 
إضافة إلى ارتفاع طاقة تخزين النفط من قبل 
الدول األعضــاء في ”أوبك“، فالنمو المتوقع 
على الطلب يتراوح ما بين 1.4 مليون برميل 
يوميــاً خــالل 2015 و1.3 مــع حلــول عام 
2016 بعــد أن بلغ 0.8 مليون برميل في عام 

.2014
توقعات إيجابية

لالســتثمارات  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
العالميــة إدارة الثروات في المجموعة مارك 
هايابفبــك: إن التوقعات ألســعار النفط خالل 
النصف الثاني من العام الجاري إيجابي، حتى 
عندما ننظر النكماش أســعار برنت األسابيع 
القليلة الماضية. وفي ظل تباطؤ نمو معدالت 
العــرض من أوبك وتزايــد الطلب على النفط 
ال تزال أســعار النفط على الطريق الصحيح 
للتداول عند نحو 70 دوالراً أميركياً للبرميل 

الواحد.
أضــاف هايابفبــك: تتأثــر أســواق النفــط 
بصــورة مباشــرة بكل األحــداث االقتصادية 
والقضايــا الجيوسياســية حول العالــم. فحالة 
عــدم اليقيــن المحيطــة بخــروج اليونان من 
منطقــة اليــورو والهبــوط الحاد في األســهم 
الصينية يقلل التوقعات ويقوض األســس في 
الســوق التي كانت تعاني بالفعل بسبب زيادة 
في العرض. ومع زوال تلك الشــكوك تظهر 
تحليالتنا القيمة التي يتم تقديمها للمســتثمرين 
الطاقة.مــن خــالل االســتثمار في أســهم شــركات 

 مارك هايابفبك

ً الملفات الجيوسياسية بدأت تتضح في المنطقة وتؤثر إيجابا

توقعات بتعافي أسعار النفط وزيادة الطلب في 2016
كشـــف بنك (يو بـــي أس) العالمي إلدارة 
الثـــروات عن توقعاته بتعافي أســـعار النفط 
الخام في حلول سنة 2016، لتراوح أسعاره 
ما بيـــن 67 و72 دوالراً للبرميل مع نهاية 
2015 وارتفاع أســـهم الطاقة على مدى الـ 

12 شهراً المقبلة.
ونصــح البنــك فــي تقريــر صــادر عنــه 
باالســتثمار بمعدالت أعلى مــن المعتاد على 
أســس تكتيكية بعد التراجع في األســعار من 
أن  موضحــاً   ،2015 وحتــى   2014 عــام 
التحليالت توضح التقييم النسبي لقطاع الطاقة 
فــي الواليــات المتحدة الذي بــدوره انخفض 
مرتيــن فقــط على مــدار 30 عامــاً، وحافظ 
القطــاع علــى عائدات متوســطة فــي الــ12 

شهراً التي اعقبت تلك الفترة.
التوازن بين العرض والطلب

وقــال تقرير (يو بي أس) إنه من ”المرجح 
انتهــاء عملية انخفاض أســعار النفــط الخام 
خالل ســنة 2016، منــذ التراجــع الحاد في 
أســعار الخام منتصف العام الماضي“ مشيراً 
إلى أن هناك نســبة وضــوح أكبر في مختلف 
القضايــا الجيوسياســية، بمــا في ذلــك اتفاق 
إيــران مع الدول الســت الكبرى الــذي يمهد 
لطهران زيادة صادراتها النفطية، وهو األمر 

أعرب مدير صندوق التحوط الشهير بيير أندوران، عن اعتقاده بأن أسعار الخام ستعاود 
االنخفــاض وقــد تهبط إلى مــا دون 30 دوالراً أميركياً للبرميل، وفقاً لصحيفة ”فايننشــال 

تايمز“.
ونال مؤســس صندوق التحوط النفطي (أندوران كابيتال) شــهرة واسعة في عام 2008 

عندما توقع الزيادة الحادة في أسعار النفط ثم انهيارها في تلك السنة.
وقــال أندوران: أتوقع أن يكون خام غرب تكســــاس الوســــيط فــي نطــاق 25 إلى 50 
دوالراً علــى مــدى العاميــــن المقبليـن، مضيفاً أن األســــواق بالغت فــي رد الفعــل على 
مؤشــرات تباطؤ إنتاج الخام األميركي والتعليقات الصادرة عن منظمة ”أوبك“ في الفترة 

األخيرة.
ولفت أندوران إلى أنه في حال بقي خام غرب تكســاس الوســيط عند 50 دوالراً، أعتقد 

أن اإلنتاج األميركي سيعاود النمو بشكل قوي نسبياً.

أندوران: تراجع النفط تحت 30 دوالراً
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تفاقم ديون الشركات العالمية

عدنان أحمد يوسف
الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية

أظهر تقرير لشــــركة ”ســــتاندرد آند بورز“ العالمية أن تراكم ديون الشــركات العالمية ســيبلغ 57.4 تريليون دوالر في الفترة ما بين 
2015 - 2019، وأن نحو 37 تريليون دوالر أميركي من هذا المبلغ ستُستخدم في إعادة تمويل ديون قائمة، بينما يعتبر المبلغ المتبقّي بمثابة 
ديون جديدة. وتأتي الشــــركات الصينية في طليعة الشــــركات العالمية التي ســــتحوز هذه الديون بحصة 40 %، ثم الشــركات األميركية 

والكنديــة بحصــة 22.8 % تليها األوروبيــة مع 15.5 %، وتتــوزع البقية على مختلــف دول العالــم.
وتظهر األرقام كذلك أن ســوق ســندات الشــركات الصينية تجاوزت مثيلتها في الواليات المتحدة لتصبح األكبر فى العالم. ومن المتوقع 
أن تهيمن على ثلث ديون الشــركات العالمية خالل الســنوات الخمس المقبلة، ما يشير إلى األهمية المتنامية التي تحتلّها سوق الدين الصينية 
في النظام المالي العالمي، حيث أن الصين هي ثاني أكبر اقتصاد فى العالم وتمّول حالياً ما بين ربع ديون شركاتها وثلثها من خالل النظام 

المصرفي الموازي.
ليس المقصود مما سبق التقليل من أخطار ديون الشركات العالمية، خصوصاً إذا كان متزامناً مع مواصلة التباطؤ االقتصادي العالمي، 
إذ يتعرض معظم الشــركات العالمية لتراجع في األرباح هذه الســنة، بســبب أزمة الديون الســيادية التي يعانيها الكثير من الدول والبنوك 
األوروبيــة، والتــي انتشــرت عدواها في عدد كبير مــن دول العالم. وأدى ضعـــف اليــورو وتزايد قوة العملة األميركيــة إلى ارتفاع كلفة 
الصادرات األميركية، ما ســيؤدي بدوره إلى تقليص أرباح الشــركات األميركية، إضافة إلى اتجاه الكثير من الدول األوروبية إلى خفض 
وارداته بسبب األزمة المالية. بينما تؤكد الشركات اآلسيوية انخفاض أرباحها خالل النصف الثاني من العام الحالي بسبب التباطؤ العالمي 

الناجم عن األزمة المذكورة.
إضافة الى ذلك، يتّضح أن أزمة ديون منطقة اليورو وآخرها معضلة الديون اليونانية، كانت لها انعكاساتها على الشركات واالقتصادات 
في مختلف أنحاء العالم. ومما ال شــك فيه بل من المؤكد أن البنوك الكبرى تضّررت من األزمة خالل الفترة الماضية. كما أن الشــركات 

الصناعية وشركات الخدمات تضّررت هي األخرى من هذه األزمات.
وعلى الرغم من كل هذه التطورات، نرى أن طلب الشركات العالمية على الديون يمكن أن يشّكل حافزاً للنمو االقتصادي، بخاصة إذا تم 
توجيه هذه الديون إلى النشاطات األكثر قابلية للنمو والتعافي. ومن الضروري أال ننسى أن ذلك الطلب يُعتبر مصدراً مهماً للتمويل بالنسبة 

إلى البنوك العالمية، ما يساعدها في تجاوز حالة التباطؤ والركود في األرباح والعمليات.
المطلــوب هــو العمــل لوضع بيانـات وإحصــاءات مماثلـة لمنطقتنا العربية، ما من شــــأنه المســــاهمة في تســــليط الضوء على حجم 
نشــاطات الشــركات الخاصة في المنطقة، وفي المســاعدة على إنشــاء قاعدة بيانـات مهمة للبنـوك العربيـة لرســم اســتراتيجيات أعمالها 

ونشاطاتها.
ويمكــن لصنــدوق النقــد العربي بالتعاون مع اتحــاد المصارف العربيـة، لعب دور رئيســي في تكوين قاعــدة البيانــات هذه، من خالل 
شــــبكة عضويتهما ونشــاطاتهما وعالقاتهما. كما أنهما يمتلكان األجهزة والقدرات الفنية والبشرية التي تمّكنهما من العمل على تحقيق هذا 

الهدف.
ومــن شــأن تكوين هــذه القاعدة الضرورية، أن يضع الشــركات العربية على خارطة أســواق المال العالمية، بخاصــة إذا حصلت على 
تصنيفات ائتمانية ُمعتبَرة لديونها، وبالتالي يســهّل دخولها أســواق المال العالمية ومقارنة أوضاعها بقريناتها العالمية، وهي حالة ستســاهم 
من دون أدنى شك، في تدفق مزيد من االستثمارات الدولية إلى المنطقة العربية من خالل هذه الشركات من جهة، وتدعم عمل المصارف 

العربية في الدخول في تمويالت عربية وعالمية مشتركة لهذه الشركات من جهة أخرى.
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شـــركـة  أعـلـنـــت 
”تكافـــل اإلمــارات“ 
عـــن افتتــاح فرعهــا 
الثانــي فــي المنطقــة 
الصناعيــة – المصفح 
بأبوظبــي بهدف تلبية 
الحاجـــة المتزايـــــدة 
التكافلــــي  للتأمـيـــن 
على الصحة والحيــاة 
فــي المنطقــة، حيــث 

يوفر مجموعة شــاملة مــن البرامــج التكافلية لألفراد 
والجماعات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة وائل الشريف: تمكنت 
الشــركة خالل العامين الماضيين من التطور بصورة 
متطردة بوجود إدارة جديدة متعددة الجنســيات وفريق 
تنفيذي مســتقطب من شركات تأمين عالمية عمل على 
إعــادة تنظيم وتوجيه األعمــال للتركيز على النمو في 

السوق المحلي لدولة اإلمارات.

”تكافل اإلمارات“ تفتتح فرعها الثاني

وائل الشريف

”كفاءة“ ينظم حزمة برامج وندوات

نظم مشــروع ”كفاءة“ الذي أطلقتــه أكاديمية قطر 
للمــال واألعمــال بتكليف من لجنة األســواق المالية، 
حزمــة من البرامج والندوات بالتعاون مع رواد قطاع 
التأميــن والتكافل بهدف تعزيز وتطوير القوى العاملة 
في القطاع وتلبيــة االحتياجات التدريبية للنهوض به. 
ويركز المشــروع على التأمين اإلســالمي كجزء من 

البرنامج التعليمي الخاص بقطاع التأمين.
وقال المدير التنفيذي لألكاديمية الدكتور عبد العزيز 
الحر: يعالج المشــروع الفوارق الكبيــرة الناتجة عن 

نقص المعرفة بقطاع التأمين والتكافل رغم توســع اختصاصات هذا القطاع الحيوي، 
ويسعى إلى رفع مستوى المعايير المهنية للعاملين في القطاع في دولة قطر، فضالً عن 
بناء مرجعية شاملة تخدم المراحل التأهيلية والتدريبية والتقييمة للعاملين وفقاً ألفضل 

المعايير والممارسات العالمية.

د. عبد العزيز الحر

نمو كبير ألسواق التأمين إقليميًا

أظهر تقرير صادر عن شركة ”إيه أم بيست“ أن أسواق التأمين في منطقة الشرق 
األوسط سجلت نمواً كبيراً خالل العقد الماضي. 

وأشــار التقريــر إلى أن إجمالي أقســاط التأمين تجاوز 50 مليــار دوالر في عام 
2014، وكانت من أبرز األســواق الرئيســة اإلمارات والســعودية وإيران وتركيا. 
وأوضــح التقريــر أنه على الرغم من ازدياد حجم ســوق التأمين في منطقة الشــرق 

األوسط وشمال أفريقيا إال أنها ال تزال معتمدة على دعم إعادة التأمين العالمي.

”كورونا“ ضمن التغطية العالجية

صــّرح مصدر مســؤول في إحدى شــركات التأميــن الكبرى في الســعودية، أن 
قوائم شــركات التأمين الحالية في المملكة تشــمل التغطية العالجية لمصابي فيروس 

متالزمة الشرق األوسط التنفسية ”كورونا“.
وقــال المصــدر إن ”كورونا“ لم يصل لمرحلة الوباء في بالده، ما دفع شــركات 
التأمين التخاذ تلك الخطوة التي ســتتيح للمصابين الذين تتوافر لهم التغطية العالجية 
المناســبة االســتفادة من تلك الخدمة. وتأتــي تلك التطورات في ظل ارتفاع أســعار 

التغطيــة التأمينية الصحية بنســبة 30 %، 
والتي ارتفع سقفها من 250 ألف لایر (66 
ألف دوالر) إلى 500 ألف لایر (133 ألف 

دوالر).
يُذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا 
في الســعودية بلــغ 1223 مصابــاً وتوفي 

منهم 520 شخصاً.

أكــد نائب مدير عام شــركة ”الثقــة للتأمين“ عبادة 
المراد، أن شركات التأمين لعبت دوراً كبيراً في تنشيط 
االقتصــاد الوطني مــن خالل توفير الحمايــة التأمينية 
وتعويض الخســائر المالية التي تتعرض لها المنشآت 
والمشروعات الصناعية والزراعية والخدمية المؤّمنة 
مــا من شــأنه اســتمرار هــذه المنشــآت بعملهــا رغم 

الخسائر.
وقال المراد إن شركات التأمين خالل األزمة قّدمت 
خدمات ومنتجات جديدة لم تكن موجودة سابقاً مثل عقود 
التأمين ضد الحريــق وضد أخطار الحرب واإلرهاب 
والتغطيــة اإلضافية ألخطار النقل البري التي تشــمل 
أخطار السطو المسلح والخطف واإلصابة بطلق ناري 
أو أخطار الحروب. وأضاف أنه مع كل هذه الظروف 
حاولت شركات التأمين الحفاظ على العمالة الموجودة 
لديهــا رغم التكلفة المالية العاليــة وباألخص الخبرات 
والكفــاءات حيث ال تــزال تقوم بتوظيــف عمال جدد 

وجعل معظم اإلدارات سورية بامتياز.

سورية: منتجات تأمينية
لمواجهة األزمة
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قالت موانــئ دبي العالمية إنها تجــري محادثات مع 
الســلطات لتدشــين عمليــات موانئ في إيــران بعد أن 
توصلــت الجمهورية اإلســالمية إلى اتفــاق نووي مع 
السداســية الدولية. وقــال رئيس مجلس إدارة الشــركة 
ســلطان أحمد بن ســليم، إن لدى إيران جسراً برياً جيد 
من السكك الحديدية سيتصل بطريق الحرير بين الصين 
وأوروبا، مشيراً إلى أن الشركة تحتاج إلى دخول السوق 
اإليرانيــة في ظــل وجود موانئها فــي الخليج. وأوضح 
بن ســليم أن هذه الخطط متوقفة على طلب المتعاملين، 
الفتــاً إلى أنه لم يجر حتــى اآلن تحديد القيمة الدوالرية 
لالستثمار المحتمل للشركة في تطوير منشآت الموانئ 

في الساحل اإليراني على بحر قزوين.

موانئ دبي ترى فرصًا في إيران

IG تفتتح مكتبها اإلقليمي في دبي

أعلنــت مجموعــة (IG) عــن إطالق 
مكتبها في دبي عقب نجاحها في الحصول 
على الموافقــات القانونية والتنظيمية من 
سلطة دبي للخدمات المالية إيذاناً بدخول 

الشركة إلى منطقة الشرق األوسط.
وســوف تتيح المجموعة للمســتثمرين 
األفــراد في المنطقــة إمكانيــة الوصول 

إلــى ما يزيد على 10 آالف ســوق. وقــال الرئيس التنفيذي المؤقــت للمجموعة بيتر 
هذرينغتــون: سيســهم مكتبنا في خدمة المســتثمرين ذوي الخبرة فــي دولة اإلمارات 

وعموم منطقة الشرق األوسط.

أبوظبي تستضيف ”االستثمار في الريادة“

أعلنت أبوظبي عن استضافة فعاليات المؤتمر الســابع 
عشــر ألصحاب األعمال والمســــتثمرين العرب تحت 
عنــوان ”االســتثمار في الريادة واالبتــكار“ يومي -16

17 تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل في فندق جميرا أبراج 
االتحــاد – أبوظبــي. ويســلط المؤتمر الــذي يقام تحت 
رعايــة رئيس دولة اإلمارات الشــيخ خليفــة بن زايد آل 
نهيــان، الضوء على تحديد متطلبــات البيئة االقتصادية 
والتشــريعية والحوافز المناسبة لرواد األعمال وتشجيع 

ريادة األعمال واالبتكار في العالم العربي.
وقــال وزيــر االقتصــاد اإلماراتــي رئيــس المؤتمر المهندس ســلطان بن ســعيد 
المنصوري: يأتي اختيار دولة اإلمارات لعقد هذا المؤتمر نظراً لما تشهده من صعود 

اقتصادي بارز وفق مخططات مدروسة ورؤية ثاقبة لتدعيم اقتصاد المعرفة.

سلطان بن سعيد المنصوري

مؤسســة  رئيس  أكد 
والجمــارك  الموانــئ 
والمنطقة الحرة في دبي 
ورئيس ”ســلطة مدينة 
سلطان  المالحية“  دبي 
إمــارة  بــن ســليم، أن 
دبي على أتم الجاهزية 
الســتقطاب المزيد من 
مالك الســفن في الفترة 
المقبلــة، في ظل تنامي 

دورهــا كمركز رائــد للمعرفة وتجمع رئيســي ألبرز 
الخبراء القانونيين العاملين في المجال البحري.

وقــال إن الوصــول إلــى مصاف كبــرى التجمعات 
البحريــة العالمية يؤكد نجاح االســتثمارات الجارية في 
تحديــث البنية التحتية والتشــريعية وتطويــر الخدمات 
عالمية المستوى وبناء بيئة بحرية مشجعة على األعمال.

دبي تستقطب مالك السفن

سلطان بن سليم

355 مشروعًا تعليميًا في المنطقة

فازت شركة ”ديسو“ األوروبية لتصنيع السجاد بعقود 
لتحديــث أرضيــات عدد مــن المؤسســات التعليمية في 
اإلمارات بقيمة 1.3 مليون دوالر. وقال المدير التنفيذي 
لـ”ديسو“ اندريه دولكا: تتزايد أعداد المؤسسات الخاصة 
المحليــة واألجنبية التي يجري تأسيســها في اإلمارات، 
ونحن نخطط لالســتفادة من هذا الطلــب المتزايد كجزء 
من استراتيجيتنا. وأشــارت الشركة إلى أن الطلب على 
المرافق الجديدة للمدارس الخاصة في دول الخليج مدعوماً 
بنمو السكان وارتفاع عدد الوافدين وزيادة االهتمام بجودة 

التعليم، أسهم في اإلعالن عن 355 مشروعاً تعليمياً يجري تنفيذها حالياً.
اندريه دولكا
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بيّنــت دراســة أجرتهــا ”إنفســكو“ إلدارة األصول 
أن المســتثمرين الخليجييــن يخططون بشــكل متزايد 
لالســتثمار فــي الســعودية بفضــل الثقــة فــي األداء 
االقتصــادي للمملكــة فــي األمد الطويل وفتح ســوقها 
أمام االســتثمار األجنبي المباشــر، مشــيرة إلى أن ثقة 
المســتثمرين زادت علــى الرغم من القلــق الناجم عن 

تأثير هبوط أسعار النفط على المملكة.
وقــال 46 % من المشــاركين في اســتطالع أجرته 
”إنفســكو“، إنهم يفكــرون في زيادة اســتثماراتهم في 
الســعودية ”بقوة“، بينما يُخطط 23 % من المشاركين 
في االستطالع لزيادة ”طفيفة“، وذلك مقارنة مع 8 % 
و25 % على التوالي في الدراســة الســابقة الستطالع 

عام 2014.

35 ألف مستثمر في بورصة دمشق

ارتفاع ثقة المستثمرين في السعودية

أفاد المدير التنفيذي لســوق دمشق لألوراق المالية 
الدكتور مأمون حمدان، بأن حجم التداول في الســوق 
بلغ 6 مليون ســهم ووصول القيمة الســوقية لألسهم 
إلى 124 مليار ليرة وعدد حســابات المستثمرين إلى 
35700 حساباً، مؤكداً أن السوق تبذل كل جهد ممكن 

لتنشيط التداول.
وقال حمدان: إن قيمة التداوالت في الســوق بلغت 
900 مليون ليرة ســورية حتى بداية أيلول/ســبتمبر 
مع وصـــول عــــدد المســــاهميـن إلــى 55200، 
موضحاً أن انخفاض التداوالت قياساً للعام الماضي، 

الــذي وصلت تداوالته إلى 3.3 مليار ليرة ســورية، اليمكن اعتبــاره تراجعــاً ألن 
الصفقــات الضخمــة هي التــي تعطي الحجم األكبــر للتداول ويمكــن حدوثها خالل 

األشهر المقبلة.
وفي ســياق آخر، أوضح الدكتور حمدان أن شــركات االتصاالت يمكن أن تدرج 
في وقت قريب بعد أن حصلت على ترخيص دائم، وبالتالي تحقق متطلبات اإلدراج 
بينمــا هنالــك بعض الصعوبــات في إدراج باقي الشــركات  المســاهمة على المدى 

المنظور.

د. مأمون حمدان

العامــة  الهيئــة  أعلنــت 
لمشــروعات الشــراكة بين 
القطاعيــن العــام والخاص 
فــي الكويــت توقيــع العقد 
بشبكة  الخاص  االستشاري 
اســتكماال  الحديــد  ســكك 

ألعمال دراسة الجدوى.
وقال المديــر العام للهيئة 
عادل الرومي، إن الشــبكة 

تمتــد عبر أراضــي الكويت بأكملها وترتبــط بالمملكة 
الســعودية وبشــبكة ســكك الحديد لدول مجلس التعاون 
الخليجي، موضحاً أن الشــبكة تتكون من خط رئيســي 
يلبي احتياجات ســكان الكويت من المســافات القصيرة 
إلى متوسطة المدى، بما في ذلك التزامها بمشروع شبكة 

سكك الحديد لدول مجلس التعاون.

الكويت توقع عقداً لسكك الحديد

عادل الرومي

أكبر حمولة من الغاز المسال

أعلنت شــركة ”غلفتينر“ اإلماراتية عن اســتقبال اثنتين من كبرى السفن العراقية 
المتخصصة بشحن الغاز الطبيعي المسال في محطتها اللوجستية بميناء أم قصر في 
البصرة. ويبلغ وزن حمولة الســفينتين أسطوانيتي الشكل أكثر من 250 طن، بطول 
50 متراً. وتعتبر هذه الحمولة األكبر من نوعها التي يتم نقلها لمســافة طويلة ضمن 

العراق.
وقدمــت ”غلفتينر“ خدمــة الدعم اللوجســتي لتخزين الخزانات ضمــن بيئة آمنة 
ومحميــة حتى اســتكمال إجراءات التخليــص الجمركي تمهيداً إلعــادة تحميلها إلى 
أخصائــي النقــل في الوقــت المحدد. وبرزت إمكانيات الشــركة من خــالل التعامل 
الناجح مع هذه الحمولة ضمن مركز الخدمات اللوجستية الذي افتتحته العام الماضي 

في إطار برنامجها لالستثمار بقيمة 150 مليون دوالر في العراق.
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عــضــو  كشــــف 
مـجــلــــــــس اإلدارة 
والرئيــــس التنفيــذي 
للشــــركة الكويتيــــة 
للتمويل واالســـتثمار 
طــــارق  ”كـفـيـــك“ 
البحــر، عــن نجــاح 
إبــرام  فــي  الشــركة 
متعامليها  مــع  اتفاقية 
لتحصيــل ديون بقيمة 
دينــار  مليــون   1.5

كـويـتــي (4.9 مليــون دوالر أمـيــركــي).
وأعلنــت ”كفيك“ عن تحقيق أرباح بلغت 543 ألف 
ينــار كويتي (1.8 مليون دوالر) خالل النصف األول 
من 2015، مشــيرة إلى أن النتائج الفصلية سوف تتيح 
للشــركة فرصة للنمو في أعمالها بمــا يعكس توجهها 
نحــو تنويــع محفظتها االســــتثمارية وتوليد تدفقــات 

نقدية ثابتة.

”كفيك“ تسترد 1.5 مليون دينار

طارق البحر

الكويت تسعى للطاقة الشمسية

وقّع معهــد الكويت لألبحاث العلمية عقداً مع شــركة 
(تي.أس.كيه) اإلسبانية إلنشاء أول محطة إلنتاج الطاقة 
الشمســية الحراريــة في الكويــت بطاقــة إنتاجية قدرها 
50 ميغاوات وبكلفــة 116 مليون دينار (383.9 مليون 
دوالر) ويتوقــع أن تبــدأ إنتاجها الفعلي وترتبط بشــبكة 

الكهرباء في الكويت في كانون األول/ديسمبر 2017.
وتأتي هذه الخطوة كجزء من مبادرة ”الشــقايا للطاقة 
المتجّددة“ التي يتبناها وينفذها المعهد بهدف نقل وتوطين 
تقنيات الطاقة المتجددة في الكويت إلنتاج الكهرباء منها 

وبناء مجمع متكامل لهذا الغرض في منطقة الشقايا.
وقال وزير األشــغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار، إن الطلب على 
الكهرباء في الكويت سيكون 30 ألف ميغاوات يومياً في 2030، موضحاً أن الحكومة 

تأمل أن يكون 15 % من هذه الكمية من الطاقة المتجددة أي بواقع 4500 ميغاوات.

أحمد الجسار

يُشــارك اتحاد غرف دول مجلــس التعاون الخليجي 
في ”مؤتمر المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة في 
البلــدان العربية“ الــذي ينظمه المعهــد العربي إلنماء 
المــدن لعام 2015 بالتعاون مع برنامج الخليج العربي 
للتنميــة (اجفند) الرياض والجامعــة العربية المفتوحة 
خالل الفتــرة 27 - 28 تشــرين األول/أكتوبر 2015 

في الكويت.
ويركز المؤتمر على دراســة التحديات والنجاحات 
التي حققتها دول عربية وإسالمية عدة في مجال تنمية 
وتطويــر المشــروعات المتناهية الصغــر والصغيرة 
والمتوســطة واألســر المنتجــة كرافد أساســي للتنمية 
ومســاهماً أساســياً فــي زيادة دخل األســر وتحســين 
مستوى معيشتها والحد من البطالة وتخفيف حدة الفقر.

وينطلــق هــذا المؤتمــر أيضــاً من ضــرورة توجه 
االقتصــاد الحديث لالســـتثمار فــي تنمية هــذا النوع 
من المشــروعات واالهتمام باألســر الفقيرة وتوظيف 

الشباب.

مشاركة خليجية
بمؤتمر المشاريع الصغيرة

”إقامة دون كفيل“ للمستثمرين في قطر

قرر مجلس الوزراء القطري اتخاذ اإلجراءات الالزمة الســتصدار مشروع قانون 
بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم في الدولة. ويتضمن مشــروع القانون الجديد 
األحكام المتعلقة بتنظيم إجراءات وشروط دخول وخروج وإقامة الوافدين واستقدامهم 
وتغيير جهة عملهم والتزامات كل من المستقدم والوافد، إال أنه لم ترد بعد أي تفاصيل 
أخرى حول هذا القرار ومواعيد تطبيقه. ويجوز لوزير الداخلية إصدار سمات ومنح 
تراخيص إقامة من دون مستقدم للمستثمرين الخاضعين ألحكام القانون المنظم الستثمار 
رأس المال غير القطري، ولمالكي العقارات المنتفعين بها وفقاً ألحكام القانون، وألي 

فئات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء.

توجه سعودي لجذب االستثمارات

رحــب وزير التجــارة والصناعة ومحافظ الهيئة العامة لالســتثمار في الســعودية 
بالتوجيه الملكي للجهتين بدراسة جميع األنظمة التجارية واالستثمارية بغرض تسهيل 
عمل الشركات العالمية وتقديم الحوافز لها بما فيها العمل المباشر في األسواق السعودية 
لمن يرغب في االستثمار في المملكة وتضمن عروضها خطط تصنيع ببرامج زمنية 
محددة ونقل التقنية والتوظيف والتدريب للمواطنين السعوديين. وأكد المسؤوالن على 

توجه المملكة لفتح المجال للشــركات 
األجنبية لالســتثمار فــي قطاع تجارة 
الجملــة والتجزئــة لمنتجاتها بنســب 
ملكية تصل إلــى 100 % وذلك وفقاً 
لشروط وضوابط ســتضعها الجهات 

المعنية في المملكة.
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األردن ُيرّحب باالستثمارات الكويتية

رّحـــَب رئـيــــس الـوزراء 
النسور بمزيد  األردني عبدهللا 
الكويتيــة  االســتثمارات  مــن 
اســتعداد  فــي األردن، مؤكداً 
التســهيالت  لتقديــم  حكومتــه 
التــي تكفل نجاحها  والميزات 

ونموها.
جاء ذلك خالل لقائه ســفير 
األردن  لــدى  الكويــت  دولــة 

الدكتــور حمــــد الدعيج إلى جانب مجموعــــة من رجال األعمــال الكويتيين الذين 
حصلــوا أخيراً على ترخيص لتســجيل شــركة لالســتثمار في المجــال العقاري في 
األردن بحجم اســتثمار يصل إلى 100 مليون دينار أردني (نحو 141 مليون دوالر 

أميركي).
وقال النســور إن االستثمارات الكويتية هي األكبر حجماً في األردن وتعد ترجمة 
للعالقــات األردنية الكويتيــة المتميزة علــى جميع المســتويات ومختلف األصعدة. 
واســتمع النســور خالل اللقاء إليجاز عن مشروع كويتي ســيقام على مساحة 300 
دونم لبناء مدينة سكنية متكاملة تضم سوقاً تجارية ويوفر أكثر من ألف فرصة عمل.

من جانبه، أعرب رجل األعمال الكويتي ســليمان بن جاســم عن شــكره للحكومة 
األردنية على التسهيالت المقدمة في مجال االستثمار واألعمال.

تخطــط شــركات صلب عالمية من بينها ”بوســكو“ 
الكورية الجنوبية وشــركة مملوكة لـ“نيبون ســتيل آند 
ســوميتومو ميتــال كــورب“ اليابانيــة لدخول الســوق 
اإليرانية الضخمة بعد الرفع المنتظر للعقوبات الغربية 
المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. يأتي 
ذلك في وقت تسعى فيه إيران لزيادة إنتاجها من الصلب 
بأكثــر من ثالثة أضاف بحلــول 2025 ليصل إلى 55 
مليون طن، وعلى الرغم من حالة الركود التي تعيشــها 
الســوق العالمية بعد تباطؤ نمو الطلب الصيني. وكانت 
المصانع اإليرانية قد رفعت إنتاجها بنســبة 60 % منذ 

عام 2007 لمواجهة هبوط الواردات بسبب العقوبات.

شركات الصلب تتطلع إلى إيران

المالية  وزيــر  طلب 
اللبنانــي علــي حســن 
خليــل، مــن الحكومــة 
الموافقــة علــى خطــة 
لتحويل بورصة بيروت 
إلــى شــركة مســاهمة 
كخطــوة أولــى صوب 

خصخصتها. وأشــار خليــل إلى أنه تم ســن قانون في 
عام 2012 نصَّ علــى أن يجري تحويل البورصة إلى 
شركة مساهمة بعد عام من إقراره، على أن يتم بعد ذلك 
بعام طرح أسهم الشركة للمستثمرين. وأصابت األزمة 
السياســية صناعة القرار في لبنان بالشلل مما يعني أن 

طلب وزير المالية لن يقر سريعاً على األرجح.
يُذكر أن عدد الشركات المدرجة في بورصة بيروت 
يبلغ 11 شــركة حاليــاً وتعتمد البورصــة نظام تداول 
 Atos) جديداً مصممــاً من قبل البورصــة األوروبية

.(NSC-Unix) تحت اسم (Euronext

بورصة بيروت نحو الخصخصة

علي حسن خليل

14500 خبير استثمار مالي

أعلن ”معهد المحللين الماليين المعتمدين“ العالمي لخبراء 
االســتثمار، عن نجاح 14 ألفاً و664 مرشــحاً في امتحان 
المحلــل المالي المعتمد من المســتوى الثالث واألخير، من 
بين 27 ألفاً و468 مرشحاً تقدموا لالمتحان، كان من بينهم 

3457 مرشحاً من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
وقال المعهد إنه اســتناداً إلى الخبرة ومتطلبات العضوية 
الضرورية األخرى، سيصبح هؤالء المرشحين الناجحين 
من حملة شــهادة محللين ماليين معتمدين، ابتداًء من مطلع 

تشرين أول/أكتوبر 2015.
ودعا عضو ورئيس معهد المحللين الماليين المعتمدين بول سميث، الناجحين إلى 
التأثير بشــكل أكبر في المســتثمرين والمجتمع بغية تعزيز قيمة هذه المهنة العالمية 
المرموقة وجعل العالم مكاناً أكثر أماناً للمســتثمرين. وحث جميع العاملين في إدارة 
االستثمارات إلى توفير دليل عملي على ما تعنيه هذه المهنة من خالل الترويج لتبني 
أعلى معايير التوعية والســلوك االحترافي، وتطوير الكفاءة المهنية على المستويات 
كافــة، والدعوة إلــى الريادة في مجالــي السياســات والتفكير بما يفيد المســتثمرين 

والمجتمع.

بول سميث
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مصر تراهن على الصناعة الروسية

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيســي 
في مؤتمــر صحافي مــع نظيره الروســي 
فالديمير بوتين في موسكو، أن بالده تتطلع 
لمنطقة صناعية روسية في خليج السويس، 
مشيراً إلى أن مباحثاته مع بوتين ستؤدي إلى 
تعزيز العالقات االستراتيجية بين البلدين في 

المجاالت المختلفة.
مــن جهتــه، أكــد الرئيس الروســي أنه تم تبــادل الــرؤى خالل المباحثــات حول 
العالقات المصرية الروسية التي اتسمت بتعزيز العالقات الثنائية وخصوصاً التعاون 
االقتصــادي. وأوضح بوتين في المؤتمر أن هناك خطوات ملموســة تم االتفاق عليها 
لتشجيع االقتصاد، من بينها إقامة منطقة التجارة الحرة بين مصر واالتحاد االقتصادي 

األورو- آسيوي واستخدام العمالت الوطنية وتشجيع االستثمارات.

أقــرت مصر تعديالت ضريبية تــم بموجبها خفض 
الضرائــب على أصحــاب الدخول المرتفعــة وتجميد 
العمــل بضريبــة األرباح الرأســمالية فــي البورصة، 

بهدف جذب المستثمرين وتحفيز االقتصاد.
وأصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرسوماً 
ينــص على خفض الحد األقصــى لضريبة الدخل على 
األفراد والشــركات من 25 % إلــى 22.5 % وتجميد 
العمل بضريبــة تبلــغ 10 % على األرباح الرأســمالية 
فــي البورصة لمدة عاميــن اعتباراً مــن 17 أيار/مايو 

.2015
وجاء قرار تجميد العمل بضريبة األرباح الرأسمالية 
بعد احتجاجــات قوية من المتعاملين في الســوق. ومن 
شــأن تعديالت ضريبة الدخل التي تم إقرارها تســهيل 
العمل أمام المستثمرين المصريين واألجانب في البالد.

مصر: تعديالت ضريبية
لجذب االستثمارات

كشف رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لشركة 
”أوراسكوم“ لالتصاالت واإلعالم والتكنولوجيا نجيب 
ســاويرس، أنــه لم يســتثمر أي أموال مــن مبلغ 500 
مليون دوالر أميركي الذي وعد باســتثماره في مصر 
في قمة لالستثمار عقدت في آذار/مارس 2015 بسبب 

بطء وتيرة اإلصالحات التي وعدت بها الحكومة.
وحّمل الملياردير المصري البيروقراطية والمسؤولين 
من المســتويات المتوســطة في بالده المســؤولية عما 

وصفه بـ”الركود“.
وقال ســاويرس: كثير من هؤالء الوزراء مؤهلون 
فعالً لكن عندهم صفــاً ثانياً يعرقلهم وهو نفس الصف 
الثانــي الموجود منذ 30 عاما، مضيفاً أن بعض هؤالء 
الوزراء يعرقلون بعضهم بعضاً ”ثم إن البنك المركزي 

له سياسة والحكومة لها سياسة مختلفة، وال تنسيق“.

لماذا ال يستثمر ساويروس في مصر؟

نجيب ساويرس

صندوق ليبي إلنعاش القطاع الخاص

قال رئيس مجلس إدارة المؤسســة الليبية لالستثمار 
(صندوق الثروة الســيادية للبالد) حســن بوهادي، إن 
الصندوق ســوف يســتخدم بعض حيازاته من الودائع 
النقدية المحلية البالغة 23 مليار دوالر إلنعاش القطاع 
الخاص الليبي المتداعي إذا تمكنت البالد من تشــكيل 
حكومة وحدة وطنية. وكشــف بوهــادي أن الصندوق 
سيؤسس بنوك اســتثمار لتمويل الشركات المتوسطة 

والصغيرة الحجم ويوفر مستشــارين لمساعدتها على وضع خطط لألعمال وينشئ ما 
يسمى بحاضنات األعمال لمساعدة الشركات الجديدة.

وتشــكل الودائــع النقدية نحو 35 % من أصول الصنــدوق البالغة 67 مليار دوالر 
والموجودة لدى مصرف ليبيا المركزي.

حسن بوهادي

”اللولو“ تستثمر في إندونيسيا

تعتزم مجموعة اللولو للمتاجر الكبرى في دولة اإلمارات دخول السوق األندونيسية 
واستثمار 300 مليون دوالر بحلول 2017 في فتح متاجر وإقامة شبكة توزيع مركزية.

وقالت ”اللولو“ إنها ستفتح أول متاجرها األندونيسية في جاكارتا بحلول نهاية العام 
الحالــي وتعتــزم فتح المزيد من المتاجر في العاصمة وعــدد من المدن األخرى. جاء 

ذلــك عقب زيارة قام بها الرئيس 
األندونيســي جوكو ويدودو إلى 
الشرق األوسط شملت السعودية 
واإلمــارات وقطر. وتدير اللولو 

117 متجراً في المنطقة.
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كبيـــر  اعتبـــر 
المسـتـشــــاريــن 
لدى  االقتصاديين 
محمـد  ”أليانـــز“ 
أن  الـعـريــــــان، 
االضطراب الـذي 
أســواق  تشـــهـده 

األســهم يخلق فرصاً للمســتثمرين، الفتاً إلى أن أسواق 
األسهم قد تتراجع ”أكثر بكثير“ بعد أن دفعت سياسات 
البنوك المركزية أســعار األســهم للصعود بشكل كبير 

”متجاوزة العوامل األساسية“.
وقال العريان: إن األسهم يجب أن تهبط إلى مستويات 
ال تبررهــا العوامل األساســية حتى يرجــع الناس إلى 
الشــراء. مازلنــا أعلــى بكثير مــن ما تبــرره العوامل 
األساســية، وهو مــا عزاه إلى الثقة الكبيــرة في البنوك 

المركزية إضافة إلى نقص النمو االقتصادي.

اضطراب األسواق
يخلق فرصًا للمستثمرين

محمد العريان

توقع انتعاش األسهم األوروبية

قــال محللون في بنك ”مورغان ســتانلي“ إن هناك احتماالً كبيراً بصعود األســهم 
في األســواق األوروبية في الربع األخير من 2015، مســتبعدين أن يســتمر الضعف 
االقتصادي في األســواق الناشئة. وحدد مورغان ســتانلي قائمة تضم 20 من األسهم 
األوروبية اعتبر أنها قد تشــكل فرصاً لالســتثمار وسط تقلبات أسواق األسهم العالمية 

واألوروبية. وضمت القائمة أسماء كبيرة مثل 
”كريدي سويس“ و”بي أم دبليو“ و”انتيسا“.

يشــار إلى أن األســهم األوروبية شــهدت 
اضطرابات قوية مؤخراً وســط مخاوف من 
تباطــؤ االقتصــاد الصيني وتوقعــات برفع 

أسعار الفائدة في الواليات المتحدة.

الواليــات  افتتحــت 
المتحــدة والمكســيك أول 
معبر للسكك الحديد بينهما 
منــذ أكثــر من قــرن في 
إطار خطــط لتطوير بنية 
تحتيــة تنقل تجــارة ثنائية 
تقــدر قيمتها بنحــو 600 
مليار دوالر سنوياً. وقالت 
األميركية  التجارة  وزارة 

إن خط الحديد الجديد (وســت ريل بايباس انترناشيونال 
بريدج) الذي يربط براونسفيل في والية تكساس بمدينة 
ماتاموروس على الجانب االخر من الحدود سيســتخدم 

في الغالب لنقل البضائع. 
وأشارت وزيرة التجارة األميركية بيني بريتزكر إلى 
أن التجارة بين بالدها والمكسيك تضاعفت ست مرات 
منــذ بدء تنفيذ اتفاقيــة التجارة الحرة ألميركا الشــمالية 
لكن البنية التحتية بين البلدين لم تتحسن. وقالت: نحتاج 
إلــى أن يكون لدينا بنيــة تحتية ترقى للنهوض بالفرص 

االقتصادية التي تلوح أمام كل من بلدينا.

مشروع أميركي مكسيكي مشترك

بيني بريتزكر

ملياردير أميركي يراهن على النفط

هاثــاواي“  ”بيركشــير  شــركة  زادت 
المملوكة للملياردير األميركي وارن بافيت 
رهاناتها في قطاع الطاقة بشراء 4.5 مليار 
دوالر فــي شــركة ”فيليبــس 66“ لتكرير 
النفــط، لترفع بذلك حصتهــا إلى 58 مليون 

سهم (حوالي 10 % من األسهم القائمة).
ومن المعــروف أن بافيــت ونائب مدير 

االستثمار في ”بيركشير“ يتخذون قرارات معاكسة وضد الرأي العام حيث يتوقعون 
أن ترتفع أســعار النفط على المدى الطويل رغم الضغوطات السلبية على هذا القطاع 
والتي تتمثل بفائض المعروض النفطي العالمي وتباطؤ االقتصادات الصناعية الكبرى 

وباألخص االقتصاد الصيني أكبر مستورد للخام في العالم.

وارن بافيت

”بالك أند فيتش“ تحتفل بمئويتها

احتفلــت ”بالك أند فيتش“ المتخصصة في توفير حلول ”البنية التحتية األساســية، 
بمرور 100 عام على بدء تقديمها حلول البنية التحتية األساسية للمتعاملين في جميع 
أنحــاء العالم، معلنة أنها باتــت توفر حلول الطاقة واالتصــاالت والمياه في أكثر من 

100 دولــة. وقــال رئيس مجلس 
اإلدارة والرئيس التنفيذي للشركة 
ستيف إدواردز، إن عدد العاملين 
في ”بالك أنــد فيتش“ وصل إلى 
أكثر مــن 10 آالف من المهنيين 
المتخصصين الذيــن يعملون في 
أكثــر مــن 6000 مشــروع فــي 

مختلف أنحاء العالم.
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قال الرئيس التنفيذي لشــركة ”ديــل“ مايكل ديل، إن 
الشــركة تعتزم اســتثمار 125 مليار دوالر في الصين 
على مدى السنوات الخمس المقبلة فيما تواصل الشركة 
التوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وقالت ثالث أكبر 
شــركة لصناعة أجهزة الكمبيوتر الشخصي في العالم، 
إن االستثمار سيسهم بنحو 175 مليار دوالر للصادرات 
والواردات ويوفر ما يربو على مليون وظيفة في الصين.

وأشــار الرئيس التنفيذي للشــركة في بيــان، إلى أن 
اإلنترنت هو المحرك الجديد لمستقبل النمو االقتصادي 
فــي الصين ويحمل إمكانات غير محــدودة، مضيفاً أن 
”ديل“ ســتتبنى مبدأ (في الصين وللصين) وتدمج عن 
كثب استراتيجيات ”ديل الصين“ مع السياسات الوطنية.

اتفاقيات ضخمة بين الصين وروسيا ”ديل“ تستثمر في الصين

وقعت روسيا والصين 
االتفاقــات  مــن  عــدداً 
الزيــارة  هامــش  علــى 
قــام بهــا الرئيس  التــي 
الروسي فالديمير بوتين 
إلــى الصيــن. ووقعــت 
الروســية  الغاز  شــركتا 
”غازبــروم“ ومؤسســة 

البترول الوطنية الصينية مذكرة تفاهم حول مشــروع ثالث ينص على تزويد الصين 
بالغاز الروســي عبر مســار جديد. كما وقعت شــركة ”روســنفت“ مع شركائها في 

الصين مجموعة عقود بقيمة استثمارية محتملة تصل إلى 30 مليار دوالر.
وأعــرب مصــرف (China Development Bank Corporation) عــن 
اســتعداده لتقديم قرض لثاني أكبر شــركة اتصاالت في روســيا ”ميغافون“ بهدف 
شراء معدات وخدمات من شركة االتصاالت ”هواوي“ الصينية. كما وقعت شركة 
 “Hawtai Motor Group” إنتــاج الشــاحنات الروســية ”كامــاز“ ومجموعــة
الصينية اتفاقا إلقامة مشــروع مشــترك إلنتاج السيارات وبيع شاحنات ”كاماز“ في 

الصين وسيارات ”Hawtai“ في روسيا.

جّردت مؤسســة ”ســتاندرد آند بورز“ البرازيل من 
تصنيفها االئتماني عند درجة االستثمار في خطوة تلقي 
بالشــكوك على جهود الرئيســة ديلما روســيف الرامية 
الســتعادة ثقة األسواق وانتشال أكبر اقتصاد في أميركا 
الالتينية من الركود. ويشــّكل خفض التصنيف انتكاسة 
كبيرة إلجراءات وزيــر المالية البرازيلي جواكيم ليفي 
مــن أجــل تعزيز الماليــات العامــة للدولــة. وخفّضت 
المؤسسة تصنيفها للبرازيل إلى (BB+) الذي يشير إلى 
مخاطر ائتمانية كبيرة مــن (BBB-). وأبقت توقعاتها 

للتصنيف الجديد 
وهــو  (ســلبية) 
احتمال  يعني  ما 
بمزيــد  قيامهــا 
التخفيضات  من 
فــي  للتصنيــف 

األجل القريب.

البرازيل تخسر تصنيف
”درجة االستثمار“

الفرص في الصين طويلة األجل

أكــدت شــركة ”نيكــو“ إلدارة األصــول علــى 
ضــرورة األخذ بعين االعتبار الفرص االســتثمارية 
طويلــة األجــل في الصيــن على الرغم مــن التباطؤ 

االقتصادي في البالد.
وحّددت الشــركة في تقريرهــا األخير الذي صدر 
بعنــوان ”االســـــتثمار فــي عقــد المحيــط الهادئ“ 
تفاصيــل السياســة النقديــة الصينيــة ضمن ســياقها 
التاريخي، إلى جانــب لمحة معمقة عن االصالحات 
والتدابيــر الراهنة لمكافحة الفســاد والنمو المســتمر 
للمشــــاريع الخاصــة بصفتهــا قاعــدة أســاســــية 

لالستثمار في أسهم رأس المال في الصين.
ويـأتي التقرير قبيل شروع الشركة في برنامجها الموسع في أرجاء منطقة الخليج 

العربي بهدف التشجيع على االستثمار في الصين.
وقال الرئيس التنفيذي لالســتثمار الدولي للشــركة يو- مينج وانج: تهدف الجهود 
اإلصالحية التنظيمية والمالية التي تبذلها السلطات الصينية إلى تشجيعنا على الرغم 
مــن اعتقادنا باســتمرار تباطؤ النمو االقتصــادي في الصين علــى المدى القصير، 
حيث نتوقع أن يولّد االستمرار في تحرير أسواق رأس المال عوائد قوية للمساهمين 

الصينين على المديين المتوسط والبعيد.

يو- مينج وانج
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”روس نفت“ تستثمر في ألمانيا

حصلت شركة النفط الروسية ”روس نفت“ على موافقة سلطات مكافحة االحتكار 
األلمانية على طلب شراء حصة أسهم نسبتها 16.67 % من شركة ”توتال“ تملكها في 
مصفاة نفط في مدينة شفيدت األلمانية، وتبلغ قدرتها على المعالجة األولية نحو 11.5 
مليون برميل سنوياً. وتمتلك المنشأة محطة بحرية في ميناء روستوك في شمال ألمانيا، 

ومحطة توزيع منتجات نفطية في مدينة سيفيلد بالقرب من برلين.
وقالت ”روس نفت“ التي تعد كبرى 
شــركات النفط الروسية إنها ستتمكن 
مــن الوصول إلــى ســوق المنتجات 
النفطيــة في ألمانيا والــدول المجاورة 
بعد امتالكهــا لألصــول الجديدة كما 
ستعزز مكانتها في األسواق الخارجية.

أكــدت شــركة النفط 
الفرنسية ”توتال“ وقف 
جميع أنشطة إنتاج الفحم 
بعدمــا وافقــت حكومة 
جنــوب أفريقيــا علــى 
الشــركة  بيــع عمليات 
الستخراج الفحم هناك. 
وقال الرئيــس التنفيذي 
بويان:  باتريك  للشركة 

ال نســتطيع الزعــم بأننا نقدم حلوالً لتغيــر المناخ بينما 
نواصل إنتاج أو تســويق الفحــم وهو الوقود األحفوري 
الذي ينبعث منه أكبر قدر من الغازات المســببة لظاهرة 
االحتباس الحراري. وأضاف أن ”توتال“ قررت أيضاً 

التخارج من أنشطة تسويق الفحم.
يذكر أن 80 % من إنتاج الشركة الفرنسية من الفحم 

يتم تسويقه في آسيا.

”توتال“ توقف االستثمار في الفحم

باتريك بويان

”ترافيجورا“ تقتحم سوق الغاز

تشق شركة ”ترافيجورا“ طريقاً جديداً للشركات التجارية بتبنيها األساليب الناجحة 
التي تستخدمها في أسواق النفط للتقدم في قطاع الغاز الطبيعي المسال المزدهر وتسعى 
الشــركات التجارية إليجاد موطئ قدم في ســوق الغاز التي هيمن عليها في الســابق 
المنتجــون وشــركات النفط الكبرى إذ توفر اإلمدادات الجديــدة فرصاً تجارية لم تكن 
متوافــرة من قبل. وأصبحــت ”ترافيجورا“ أكبر تاجر للغاز المســال بعد عامين من 

دخولها سوق الغاز في عام 2013 من خالل 
صفقة توريد كبيرة للمكسيك.

واســتفادت الشــركة من وفرة الناقالت 
الرخيصــة المتاحــة للتأجيــر في الســوق 
الفورية حيث أبرمت اتفاقاً نادراً مع شركة 
(غوالر أل.أن.جي) الســتئجار ســت سفن 

على أساس رحلة واحدة.

ت  ر صــــــــــد أ
المفوضية  األوروبية 
ووزارة الـــعــــــدل 
األميركيـة قــرارات 
تتيح استحواذ شركة 
”جنــرال إلكتريك“ 
أنشـــــــطـة  عـلـى 
”آلســـتـوم للطاقـة“ 
باإلضافــة إلى عدد 

مــن االلتزامات الهامــة بعد فترة مــن المفاوضات بين 
الطرفين والسلطات إمتدت لبضعة شهور.

وقال رئيــس مجلس إدارة ”آلســتوم“ باتريك كرون 
إن االلتزامات التي وعدت بها الشــركة جاءت استجابة 
لرغبة السلطات للحفاظ على القدرة التنافسية في األسواق 

ومراعاة لمصالح موظفيها ومساهميها ومتعامليها.
ويتوقــع أن تدخــل األطــراف المرحلــة األخيرة أو 
النهائية من مشــروع االستحواذ خالل الربع األخير من 
عام 2015، ويليها اجتماع للجمعية العامة للمســاهمين 
يصدر خالله طرح عام لالستحواذ وإعادة شراء األسهم.

”جنرال إلكتريك“ تستحوذ
على أنشطة ”ألستوم“

تحذير من انهيار البورصة األميركيةباتريك كرون

حــّذر االقتصادي األميركي روبرت شــيلر من فقاعة محتملة في بورصة األســهم 
األميريكية، حيث يتزايد عدد المســتثمرين الذين يفقدون ثقتهم بســوق األوراق المالية 
مــا يزيد من مخاطر حدوث تراجع حاد. وقال شــيلر الحائــز على جائزة ”نوبل“ في 
االقتصــاد لعــام 2013، إن ”أجواء عدم اليقين في األســواق بلغت ذروتها منذ فقاعة 
اإلنترنــت المعروفة بفقاعــة (دوت-كوم) عام 2000، حيث يتزايد عدد المســتثمرين 
الذين يعتقدون أن قيمة األســهم األميركية مبالغ فيها. واعتبر أن فقاعة األسعار تشكل 
ثالثة أضعاف أســعار األسهم في عام 2009، الفتاً إلى استحالة التنبؤ بوقت وقوعها. 
وكان شــيلر قد حّذر في عام 2007 من فقاعة محتملة في أســعار العقار والتي بالفعل 

كانت سبباً في تدهور االقتصاد األميركي واتجاهه إلى حافة الكساد.
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2014. وبعد أســبوع من هذا االنخفاض تأكد المستثمرون وحملة األسهم أن موجة الهبوط 
مســتمرة، ما دفعهم للقيــام بعمليات بيع مليونية إليقاف نزيف الــدوالرات أمالً في إنقاذ ما 
تبقى من قيمة األسهم، إال أن عمليات البيع أدت إلى مزيد من االنخفاض حتى وصل حجم 

الخسائر في قيمة األسهم إلى أكثر من 3 تريليونات دوالر.
واستمرت حالة الذعر هذه على الرغم من تدخل السلطات الصينية التي أصدرت قراراً 
يمنع كل من يملك أكثر من 5 % من أسهم أي شركة )كبار المساهمين( من بيع حصصهم 

من األسهم في الشركات المدرجة في البورصة لمدة 6 أشهر.
كما قّدمت مؤسســة تمويل األوراق المالية الحكوميــة أكثر من 260 مليار يوان )41.8 
مليار دوالر( إلى 21 شــركة سمســرة لمســاعدتها في تجاوز األزمة. وفرضت السلطات 
قيوداً تمنع الوسطاء من استخدام أدوات تساعد المتعاملين في التهرب من قيود التداول في 

الهامش.
ولم يتوقف التدخل الحكومي الصيني عند هذا الحد، حيث أعلن البنك المركزي الصيني 
أنه ســيضخ ســيولة في شــركة مملوكة للدولة وتمول التداول بالهامش. ثم  سمح لشركات 
التأمين بشــراء المزيد من األســهم وعرض المزيد من القروض لمساعدة الناس في شراء 
األســهم. إال أن األســهم الصينية تجاهلت كل اإلجــراءات الحكومية وواصلت خســائرها 

وفقدت أكثر من 30 % من قيمتها منذ حزيران/ يونيو الماضي.
شائعات سبّبت الفوضى

في محاولة منها الحتواء حالة الذعر وطمأنة المســتثمرين، اعتقلت الســلطات الصينية 
الصحافي في مجلة “كايجينغ” وانغ شــايولو، بتهمة إشــعال الفوضى في األسواق الصينية 

عبر بث أخبار زائفة حول السندات وأسواق العقود اآلجلة.
واعترف الصحافي الصيني بأنه تســبب في البلبلة والفوضى في أســواق المال الصينية 
التــي كبدت بالده خســائر كبيرة، بعدما أكد في مقال له أن ســلطة تعديــل األوراق المالية 
تدرس إمكان خروج الرســاميل العامة من الســوق، األمر الذي نفته السلطة بشّدة ووصفت 

المقال بأنه “غير مسؤول”.
واعتقلت الشــرطة الصينية أيضاً 197 شــخصا بتهمة نشر شائعات متعلقة بهبوط سوق 

أزمة مالية واقتصادية تهدد العمالق العالمي واستقراره

الصين تعرضت لخسائر كبيرة وتباطؤ النمو واالستثمارات
بعد سنوات عديدة من النمو االقتصادي الجامح 
الـــذي جعل مـــن الصين محركاً لنمـــو االقتصاد 
العالمي ومركزاً الســـتقطاب االســـتثمارات في 
مختلـــف القطاعات، بـــدأت بوادر أزمـــة مالية 
واقتصاديـــة كبيرة تهدد ثاني أكبـــر اقتصاد في 
العالم وتنذر بأزمة عالمية جديدة ونشوب حرب 

عمالت.
وبعدما تجاوزت خســائر األسهم الصينية 3.5 
تريليونــات دوالر أميركــي منــذ نهايــة النصف 
األول مــن عــام 2015، انتقلت موجة الخســائر 
إلى األســواق العالمية التي فقدت 5.7 تريليونات 
دوالر من قيمتها الســوقية في شهر آب/ أغسطس 
الماضي، وهو ما وصفه المستثمرون بـ“أغسطس 

األسود”.
كما أن عجز العاصمة الصينية بكين عن وقف 
نزيف خسائر البورصة وزيادة حجم الصادرات، 
العمــود الفقري القتصــاد البالد، وتحقيق نســبة 
النمــو المســتهدف، أّججت المخــاوف من تحول 
أزمة الصين إلى أزمة عالمية جديدة، حيث اعتبر 
صندوق النقد الدولي في تقرير نشــره في أيلول/ 
ســبتمبر الماضي، أن تباطــؤ النمو الصيني يُمثل 
تهديداً لالقتصاد الدولي، كاشــفاً في الوقت نفســه 
عــن تباطؤ النمو العالمي فــي النصف األول من 

العام الحالي.
كيف بدأ االنهيار؟

ســجل مؤشــر البورصة الصينية في السنوات 
الماضية مكاســب كبيرة. وكمــا هو معروف، إن 
أي ارتفاع كبير في األسهم سيقابله في وقت الحق 
تراجــع بالدرجة ذاتها، لكن مــا حدث في الصين 
أن النســبة التي حققها المؤشــر في أكثر من عام 
خســرها في أقل من شــهر، خصوصاً وأنه على 
العكس من أســواق األسهم الرئيسية األخرى التي 
يُهيمــن عليهــا مديــرو أصول محترفين، يســاهم 
المســتثمرون األفراد بنحو 85 % من التداوالت 

الصينية، وهو ما زاد من اضطراب السوق.
وفي حزيران/ يونيو الماضي بدأت المؤشرات 
الماليــة في االنخفاض تدريجــاً يوماً بعد يوم، في 
موجــة وصفهــا البعــض بحركــة تصحيحية لما 
شــهدته هذه األســواق مــن ارتفاع كبيــر في عام 
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دعم االقتصاد المتباطئ
وانصــب اهتمام الحكومة الصينيــة بعد عـودة الهــدوء إلى الســــوق الماليـة على دفــع 
عجلــة النمو االقتصادي في البالد، خاصة بعد صدور سلســلة من البيانات المخيبة لآلمال 
التــي عززت المخاوف من تباطـــؤ النمو إلى أقــل  من 7 % ألول مرة منذ األزمة المالية 

العالمية.
وفي هذا اإلطار، كشــفت الحكومــة النقاب عن تفاصيل خطط إعادة هيكلة المؤسســات 
الضخمــة المملوكة للدولة تضمنت خصخصــة جزئية وخطط إصالح “الملكية المختلطة” 

من خالل جذب استثمارات خاصة بهدف تحقيق نتائج حاسمة بحلول 2020.
وجاء اإلعالن عن تفاصيل خطط اإلصالح بعدما أعلنت الحكومة أن االســتثمار وإنتاج 

المصانع في الصين شهد نمواً في شهر آب/ أغسطس الماضي بوتيرة أقل من التوقعات.
وخفّض المصرف المركزي الصيني معدالت فائدته األساسية للمرة الخامسة منذ تشرين 
الثاني/ نوفمبر 2014 على القروض وعلى الودائع لســنة بمعدل 25 نقطة أساســية لتصبح 
4.6 % و1.75 % على التوالي، كما خفّض البنك أيضاً نسبة االحتياطي اإللزامي لمعظم 

البنوك الكبيرة 50 نقطة إلى 18 %. 
واسترّدت السلطات أيضاً ما يصل إلى تريليون يوان )157 مليار دوالر( من مخصصات 
هذه األموال على مشاريع استثمارية.الميزانيــة التي ذهبت للحكومات المحلية ولكن لم يتم صرفها حيث تدرس بكين حالياً انفاق 

األســهم الوطنية واالنفجارات في تيانجين شمالي 
البــالد التــي كبّــدت االقتصــاد 10.98 مليارات 
دوالر. وأغلقت الشــرطة 165 حســاباً في شبكة 
اإلنترنت بداعي “ســوء السلوك”. وقالت وزارة 
األمــن العــام الصينية إن نشــر الذعــر وتضليل 
الرأي العام أدى إلى اضطرابات في سوق األسهم 

والمجتمع.
وطالت موجة االعتقاالت مســؤولين صينيين، 
حيث تم توقيف مسؤول في اللجنة الصينية لتنظيم 
األوراق الماليــة بتهمــة تلقــي رشــاوى وتزوير 
أختــام رســمية، باإلضافة إلى مســؤول آخر في 
هيئة مراقبة األســواق الصينيــة إلى جانب أربعة 
من كبار المسؤولين في أهم شركة وساطة بسبب 

“مخالفات” في البورصة.
وبلغت خسائر أغنى ثالثة رجال أعمال في آسيا 
وهــم وانغ جيان لين ولي كاشــينغ وجاك ما، نحو 
5.6 مليارات دوالر في يوم واحد على الرغم من 

أن أكثر رؤوس أموالهم موجودة خارج الصين.
تآكل االحتياطات األجنبية

أدت التدخــالت المتكــررة للبنــك المركــزي 
الصينــي في الســوق لمحاولة وقف هبوط ســعر 
اليــوان وتحقيق االســتقرار في األســواق المالية 
إلــى تراجع االحتياطات األجنبيــة للبالد في آب/ 
أغســطس الماضي بنحو 94 مليار دوالر لتصل 

إلى 3.55 تريليونات دوالر.
وعلى الرغم من هذا ســــاد شــعـور باالرتياح 
ألن احتياطيــات النقــد األجنبـــي لم تهبـــط أكثـر 
مــن ذلك حيــث توقع بعــض الخبــراء أن يصل 

الهبوط إلى 200 مليار دوالر.
وتســارعت وتيرة تراجــع االحتياطيات عقب 
قرار الصين تخفيض قيمة عملتها بنسبة 2 % في 
11 آب/ أغســطس 2015 الماضــي وهو القرار 
الــذي عــّزز المخــاوف بشــأن االقتصــاد والبيع 

الكثيف للعملة.
ويُصر واضعو السياســات في الصين في هذه 
المرحلــة على إظهار عودة أســواقهم المالية إلى 
طبيعتهــا بعــد تخفيض قيمــة اليوان إلــى جانب 
التقلبات القوية في أســواق أســهمها. وقال محافظ 
البنك المركزي الصيني تشــو شياو تشوان، لكبار 
المسؤولين الماليين في أكبر 20 اقتصاد في العالم 
في أيلول/ ســبتمبر الماضي، إن األسواق المالية 
الصينية أكملــت تقريباً تصحيحاتهــا بعد الهبوط 

الحاد في النصف األول من العام الحالي.

أظهر تقرير االســتثمار العالمي الصادر عن  مؤتمــر األمم المتحدة للتجارة والتنمية 
“أونكتــاد”، أن الصين أصبحت للمــرة األولى أكبر بلد يتدفق االســتثمار األجنبي إليه 
فــي العالم بحجــم 129 مليار دوالر أميركي خالل عام 2014، بزيادة قدرها 4 % عن 
العام السابق متفوقة بذلك على الواليات المتحدة األميركية، وذلك على الرغم من تباطؤ 

اقتصادها.
وقال مدير إدارة االســــتثمار في “أونكتاد” تشان شياو نينغ: إن هذه المرتبة تعكــس 
أن الصيــــن ال تــــزال واحــدة مــن الوجهـات االســـتـثـماريــة األكـثــر جاذبـيــة فـي 
كل أنحــاء العالــم كما تـدل على ارتفــاع مكانــة ودور هذا البلد في نـمــط االســتثمار 

الدولي.

الصين ... األكثر جذباً لالستثمارات رغم أزمتها
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لألســهم بنســبة ال تتجاوز 30 % من أصوله 
التــي تقترب من 550 مليــار دوالر لم توقف 

موجة المبيعات القوية.
ولتراجــع االقتصــاد الصينــي ثانــي أكبر 
اقتصــاد فــي العالم تأثير كبير على األســواق 
على اعتبار أن الصين هي أكبر دولة في العالم 

مستهلكة للسلع األولية.
وفي أســواق النفــط تراجع خامــا ”برنت“ 
واألمريكي إلى أدنى مستوياتهما في 6 سنوات 
ونصــف بســبب المخــاوف حيــال الصيــن، 
ثانــي أكبر مســتهلك للنفط فــي العالم، وتخمة 

المعروض النفطي العالمي.
2. التهديدات اإلرهابية

يســيطر تنظيــم ”داعــش“ اإلرهابي على 
مســاحات من أراضي سورية والعراق ويقوم 
بتجنيد العديد من األشــخاص حــول العالم في 
صفوفه. وتؤثر الهجمات اإلرهابية التي ينفذها 
التنظيم سلباً على المستثمرين وقطاع األعمال 
حيث عادة ما يكون لألزمات األمنية خصوصاً 
في المناطق الحساسة من العالم تداعيات سلبية 

على أسواق المال العالمية.
3. تباين السياسات المالية 

مــن المتوقــع أن يــؤدي رفع ســعر الفائدة 
الرئيســي فــي أميــركا إلــى تذبــذب عمالت 
األســواق الناشــئة وتراجع الســلع الرئيسية، 
وبالتالي دفع المستثمرين للتوجه نحو المالذات 

االستثمارية اآلمنة مثل الذهب.
وحــذر صندوق النقــد الدولي مــن تضرر 

بعــض االقتصادات الناشــئة من رفــع الفائدة 
األميركية، داعياً لتحــرك عالمي فعال باتجاه 
تطبيع السياسة لتقليص اآلثار السلبية على تلك 

االقتصادات.
4. التوترات الجيوسياسية

يســتمر تصاعد التوترات الجيوسياسية في 
منطقة الشــرق األوســط وليبيا وأوكرانيا في 
تعريض أســواق النفط العالمية للمخاطر التي 
تعد مؤشــراً اقتصادياً مهماً لقطــاع األعمال، 
باإلضافة لتأثيرها على العالقات التجارية بين 

الدول.
الرأي اآلخر

اســتبعد  بنك ”غولدمان ساكس“ أن تتسبب 
المخاوف بشــأن االقتصاد الصيني  في إدخال 
االقتصاد العالمي في مرحلة ركود على الرغم 
مــن أن الصيــن كانت لســنوات طويلة قاطرة 
النمــو العالمــي. إال أن البنــك خفّــض نظرته 

المستقبلية ألسواق األسهم العالمية.
وقال محللون في بنك االســتثمار األميركي  
إن هبوط أســعار الســلع األولية خــالل العام 
األخير والضعف الذي لحق باالقتصاد وسوق 
الصــرف فــي اآلونــة األخيــرة فــي الصين 
وأســواق ناشــئة أخــرى، لن يوقــع االقتصاد 
العالمي فــي براثن ”الكســاد“. وخفّض البنك 
نظرته المستقبلية قصيرة المدى لسوق األسهم 
إلــى ”محايــد“ لكنها ظلــت ”مرتفعة“ خالل 
ستة إلى 12 شــهراً، كما تمّسك البنك بنظرته 
المتمثلة في أن أســعار السلع األولية ستستمر 

دون المستوى.
وقــال المحللــون: نرى مخاطــرة واضحة 
في مبالغة األســواق بشأن تأويل انهيار أسعار 
النفط والســلع كإشارة سلبية للنمو، الفتين إلى 
أن هبوط أسعار النفط والسلع األخرى هو في 
المقام األول انعــكاس لوفرة المعروض مقابل 

ضعف الطلب.
ورفع البنك نظرته المستقبلية قصيرة األجل 
لألســهم األميركية إلــى ”محايد“ بينما خفّض 
”محايد“.نظرتــه المســتقبلية لألســهم األوروبيــة إلى 

عوامل سياسية وأمنية تساهم في رسم المشهد االقتصادي

أربعة مخاطر تهدد النمو العالمي في العامين المقبلين
في ظـــل التحوالت الكبيرة التي تشـــهدها 
الســـاحة العالمية على الصعيدين االقتصادي 
والسياســـي، ونظراً لسهولة  انتقال األزمات 
مـــن دولة إلى أخرى، بات على صنّاع القرار 
التنبّه أكثـــر للمخاطر التي قد تُدخل االقتصاد 
العالمي في دوامة الركود مجدداً، خاصة وأن 
معظم المؤشرات الصادرة من دول مجموعة 
العشـــرين التي تضم أكبر اقتصادات العالم ال 
تشـــير إلى أن هذه الدول نجحت بشكل كامل 
في تجاوز تبعات األزمات المالية واالقتصادية 
التي شهدتها منذ األزمة العالمية األخيرة في 

عام 2008.
 (EIU) وفــي هذا اإلطار، حّددت مؤسســة
أبرز المخاطر التي قد تؤثر على نمو االقتصاد 
العالمي فــي العامين القادميــن، وصنفت هذه 
المخاطــر التي لها تأثير متباين على االقتصاد 
العالمي وفقاً لمســتوى الخطــر ومدى تأثيره. 

وفيما يلي أبرز أربعة مخاطر:
1. األسهم الصينية والسلع األولية

شهدت البورصات العالمية مؤخراً تراجعات 
كبيــرة نتيجة لهبوط ســوق األســهم الصينية 
الناجم عــن تنامي المخاوف بشــأن االقتصاد 
الصيني وانخفاض أسعار النفط إلى مستويات 
قياســية. وجــاءت هــذه التراجعات بعد فشــل 
السلطات الصينية في تحفيز االقتصاد وإنعاش 
قطــاع الصادرات، كما أن مســاعي الحكومة 
الصينية لدعم الســوق عبر الســماح لصندوق 
معاشات التقاعد باالستثمار في السوق المحلية 
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تقرير باركليز: تخصيص ”حصة“ قوية ألسهم األسواق المتقدمة

تنويع المحافظ للمستثمرين جغرافيًا وفي فئات األصول

تعرضهم للمخاطر ومتطلباتهم الشخصية.
أضاف مالك أن التقرير ســلّط الضوء على 
9 فئات لألصول، ومن أبرز توصيات التقرير 
في هذا الخصوص أن الســندات ستؤدي دوراً 
مهمــاً باســتمرار ضمــن محفظة اســتثمارية 
متنوعــة حتى لو كانت مكلفة أو بدت متراخية 
بإزاء احتمال عودة مخاطر التضخم. وأوضح 
أنــه تقليدياً يعتبر التضخم غير المتوقع الخطر 
األكبر ألي مستثمر يختار إقراض الحكومات 
أو الشــركات على مدى زمني طويل بدالً من 
التركيز على سلسلة من األوراق المالية قصيرة 
األجــل. ومن هنــا ينبع التركيــز على خفض 

التخصيص النقدي في السندات كفئة لألصول، 
وذلــك بما يتماشــى مع توصيــات ”باركليز“ 
التكتيكية وحتى االستراتيجية لتوزيع األصول.
وقــال: من هــذا المنطلق نرجح أن تســاهم 
األسهم بتوفير عوائد أكبر في المستقبل القريب. 
ففي أسهم األسواق المتقدمة على سبيل المثال، 
نواصــل حصر معظم اســتراتيجيتنا التكتيكية 

وثقتنا باألسهم األوروبية واألميركية.
نمو األرباح

ويتنــاول التقـريــر المجال المتــاح لتحقيق 
مســتـويات عاليــة مــن الربحيــة للشـــركات 
األوروبية حتى لو انطلقت من أساس متواضع، 
مؤكــداً أن نمو أرباح الشــركات في أوروبا قد 
يتجاوز المستويات المسجلة في مناطق أخرى، 
فيما ال يزال هناك مجال بالنسبة الى الواليات 
المتحدة التي تشــهد تحسناً في آفاق االستهالك 
والوظائف على الرغم مــن الفرص الضعيفة 
لنمــو الربحية، لتعويــض المســتثمرين عبر 
تحقيق إيرادات على نطاق واســع انسجاماً مع 

متوسط معدل المدى الطويل.
واعتبــر ”باركليز“ أن وتيرة رفع أســعار 
الفائــدة األميركية هو األكثر أهمية من موعد 
رفعها، في وقت تشــير فيــه التوقعات الحالية 
للســوق إلــى أن العالم واالقتصــاد األميركي 
لن يشــهدا نمواً وال تضخماً كافياً يجبر البنك 
كبير.المركــزي علــى رفع أســعار الفائدة بشــكل 

أوصـــى تقرير بنك ”باركليـــز“ عن إدارة 
الثـــروات واالســـتثمار الذي يحمـــل عنوان 
”كومبـــاس“ للربع الثالث مـــن عام 2015، 
أصحاب االســـتثمارات ذات الدرجة المعتدلة 
من مخاطر إجراء تخصيص كبير للســـيولة 

النقديّة واألوراق المالية قصيرة األجل.
وحافــظ التقريــر الــذي يهــدف إلــى تقديم 
التوصيات االســتثمارية للمستثمـرين في كل 
أنحاء العالم بما في ذلك منطقة الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا، على رؤيته بتخصيص ”حصة 
قوية“ ألســهم األســواق المتقدمة مع تخفيض 
كبير للمالءة النقديّة في الســندات ذات العوائد 

المرتفعة وسندات األسواق الناشئة.
تنويع المحافظ

وواصل ”باركليز“ في تقريره الذي يســلط 
الضوء على أحدث استراتيجياته حول التوزيع 
التكتيكــي لألصول في المحافظ االســتثمارية 
ذات المخاطــر المعتدلــة، التأكيــد على أهمية 
تنويع المحافظ بالنسبة للمستثمرين سواًء على 
المستوى الجغرافي أو من حيث فئات األصول. 
وقــال رئيس الحلــول المالية واالســتثمارات 
العالميــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
إفريقيــا في قســم إدارة الثروات واالســتثمار 
لدى ”باركليز“ فيك مالك: تتمحور أهم مبادئ 
فلسفتنا االســتثمارية حول توصية المتعاملين 
باالســتثمار في مختلف فئات األصول ضمن 
مزيج استثماري مخصص يتناسب مع مستوى 

فيك مالك

41 % نمو عدد األثرياء في بريطانيا
كشفت النسخة األولى من دراسة بحثيّة لبنك ”باركليز“ بعنوان ”خارطة االزدهار في المملكة المتحـدة“، عن ارتفاع واضح في أسعار المنازل 
وعائدات أســواق األســهم واألجور ومعدالت التوظيف في بريطانيا، وهي عوامل أدت بمجملها دوراً محورياً في جعل مناطق المملكة المتحدة 
أكثر ثراًء، وتســجيل زيادة الفتة بنســبة %41 في عدد األثرياء منذ عام 2010. وتوقعت الدراســة على المدى الطويل عودة وتيرة نمو أعداد 
األثرياء إلى المستويات الطبيعية، ولكنها رجحت تسجيل زيادة أخرى في المملكة بنسبة 9 % بحلول عام 2025 انسجاماً مع وتيرة نمو الناتج 

المحلي اإلجمالي.
وقال الرئيس التنفيذي لقســم إدارة الثروات واالســتثمار في ”باركليز“ أكشايا بهارجافا: تكشف دراسة خارطة االزدهار في المملكة المتحدة 
عن آفاق واعدة للنمو، حيث  أصبحت المملكة اليوم أكثر ازدهاراً وتشهـد كل منطقة فيها موجة ازدهـار الفتة منـذ عام 2010. ومن المشجع أن 
نلمس توّجه المناطق والمدن البريطانية عموماً نحو ردم الهّوة مع العاصمة من حيث االزدهار، إذ تسير منطقة نورث ويست مثالً على خطى 

لندن من حيث معدل استمرارية الشركات.
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بديلــة للطاقــة، مرجحــاً أن يتغيّر هذا الوضــع نتيجة لموجة 
األبحاث المبتكرة واألهداف الموضوعة نيابة عن الحكومات 

في المنطقة.
وأكــدت المستشــارة االقتصاديــة فــي المعهــد والخبيــرة 
االقتصاديــة في (Cebr) نينا ســكيرو، علــى  جوب أن تبقى 
مســألة الحد من كثافة الطاقة من بيــن األولويات، معتبرة أن 
مشــاريع الطاقة البديلة والمتجددة التي تقلل التكلفة لكل وحدة 
مــن الطاقــة البديلة ســتكون عامالً أساســياً لتشــجيع األفراد 
والمؤسســات على تقنين اســتخدام مصادر الطاقــة التقليدية 

السائدة.
وقالت سكيرو إنه نظراً لالستثمارات الهائلة التي تحتاجها تلك 
المشاريع والواقع الذي تشهده حكومات دول الخليج فيما يتعلق 
بتراجع اإليرادات، ال بد أن تأتي االســتثمارات على األرجح 
من القطاع الخاص. فيما تواصل الحكومات اســتثماراتها في 
البنى التحتية للمواصالت العامة بهدف المســاعدة على تقليل 
مســتويات اســتهالك الطاقة وتخفيف االزدحامات المرورية 
في ظل ارتفاع نسبة امتالك المركبات واستخداماتها في دول 

الخليج بما يتجاوز المتوســط العالمي، 
حيث من المقرر استكمال شبكة السكك 
الحديــد على نطاق دول مجلس التعاون 
بحلــول عــام 2018 وبتكلفة تصل إلى 

200 مليار دوالر.
وأضافت سكيرو: من شأن هذه البنية 
التحتيــة أن تعــّزز من كفاءة اســتخدام 
الطاقــة في حــال كان إقبــال الجمهور 
عليها كبيــراً، ويمكن للقطــاع الخاص 
أن يســاعد علــى تحفيــز الجمهور من 
خــالل بنــاء المرافق حــول المحطات 
الرئيســية للســكك الحديد. كما سيلعب 
التوجه اإلقليمي بخصوص تقليص دعم 
الوقود أو رفعه دوراً في تقليل استخدام 

السيارات.
وأشارت إلى أن التحّول إلى مصادر 
بديلة للطاقة فــي قطاع تحلية المياه من 
شــأنه أن يساعد على تقليل الطلب على 
الطاقــة في دول المجلــس، حيث تعتبر 
تحليــة مياه البحــر ذات كثافة عالية من 
حيث الطاقة والتكلفــة، وتعد اإلمارات 
والكويــت وقطر من بين أعلــى الدول 
عالميــاً من حيث قــدرات تحلية المياه، 
وهــو ما دفــع العديد مــن دول المجلس 
إلى التفكير في كيفية جعل عملية التحلية 

أكثر استدامة.
ويقول المحاســب القانونــي المعتمد 
مايــكل  للمعهــد  اإلقليمــي  والمديــر 
آرمســترونغ: على الرغــم من أن دول 
الخليج تتحــّرك تدريجيــاً لتصبح أكثر 
كفاءة في استخدام الطاقة، ال يزال هناك 
الكثيــر من العمل الــذي يتعيّن القيام به 
مــن أجل الحد من هدر االســتهالك من 
قبل األفراد والمؤسسات على حد سواء. 
وبينما تدخل أهداف التنمية المســتدامة 
عالمياً حيّز التطبيق ستشهد هذه الجهود 
مزيــداً من الزخم. وينطــوي ذلك على 
العام والخاص.فــرص ممتازة للتعاون بيــن القطاعين 

تعد اإلمارات والكويت وقطر
من بين أعلى الدول عالمياً

من حيث قدرات
تحلية المياه

مواصلة االستثمار في اإلمدادات البديلة

توجيه أولويات دول الخليج نحو استخدام الطاقة بكفاءة
نشـــره معهد  تقرير حديـــث  أكـــد 
انكلترا  فـــي  القانونيين  المحاســـبين 
وويلـــــز (ICAEW)، ضـــــرورة 
مواصلة دول مجلس التعاون الخليجي 
االســـتثمار في إمدادات الطاقة البديلة 
واســـتخدام الطاقة بكفاءة أكبر، رغم 
تراجع أســـعار النفط وانخفاض تكلفة 
المصـــادر التقليدية للطاقـــة في هذه 

الدول خالل اآلونة األخيرة.
وأشــار التقريــر الذي جــاء بعنوان 
األوســط  الشــرق  اقتصاديــة:  (رؤى 
فــي الربــع الثالث مــن 2015) إلى أن 
دول الخليــج شــهدت نمــواً كبيــراً إلى 
درجة أنها لم تعد مجرد مزّود رئيســي 
للطاقة وحسب بل مركزاً للطلب الكبير 
والمتنامي الذي لم يســبقه أي مكان آخر 
في العالم باســتثناء الصين والهند، وهو 
ما شــّكل دافعاً للحكومات والشــركات 
من أجل االســتثمار في مصادر الطاقة 

البديلة.
ولفــت التقريــر الــذي أعــّده مركز 
 (Cebr) أبحــاث االقتصاد واألعمــال
لصالــح المعهد، إلى أنه على الرغم من 
التحســينات والمبادرات األخيرة، تظل 
كفاءة اســتخدام الطاقة فــي دول الخليج 

منخفضة مقارنة بالمعايير العالمية.
وأوضــح التقرير أنه وفقاً لمشــروع 
كثافــة الطاقــة بدول المجلــس الذي بدأ 
فــي نهاية عــام 2011،  فإن األســعار 
المنخفضة للوقــود والكهربــاء والمياه 
تشّكل عائقاً أساسياً يحول دون استخدام 
الطاقة بكفاءة أكبر في المنطقة، وهو ما 
يرجح بقــاء الحال على ما هو عليه في 
سياق االنخفاض المستمر ألسعار النفط 
خاصة مع اتســاع الطلــب على الطاقة 
وازدياد أعداد الســكان في شــتى أنحاء 

المنطقة.
وذكر التقرير أنه حتى عام 2011 لم 
تكن أي من دول الخليج تستخدم مصادر 

مايكل آرمسترونغ
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الحكومــة  تعتــزم 
الجزائريــة خفض إنفاقها 
عــام  فــي   %  9 بنســبة 
التراجــع  بســبب   2016
الحــاد فــي أســعار النفط 
تحــاول  حيــث  العالميــة 
الجزائر تعويض انخفاض 

عوائــد الطاقة التــي تمثل 60 % مــن ميزانيتها. وقال 
رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك ســالل، إن بالده 
بحاجــة إلى قــرارات جريئة لعــام 2016 وهو ما دفع 
الســلطات لخفض الميزانية، مضيفاً أن الجزائر بحاجة 
إلى الحد من مشروعات البنية األساسية الضخمة لكنها 

بحاجة إلى استكمال المشروعات التي بدأتها بالفعل.
وأكد ســالل أن تراجع ســعر النفط وقرارات خفض 
اإلنفــاق العام المقبل لن تؤثر على اإلســكان أو الصحة 
أو التعليم، مشــيراً إلــى أن الحكومة مازالت تتوقع نمواً 

اقتصادياً بنسبة 4.6 % في 2016.

الجزائر تخفض اإلنفاق بسبب النفط

عبد المالك سالل

تحديات بيرول في ”الطاقة الدولية“

يواجــه المدير التنفيــذي الجديــد لوكالة الطاقــة الدولية 
التركي فاتح بيرول، إشــكاليات تمثــل تحدياً للغرض الذي 
أنشــئت من أجله الوكالة في سبعينيات القرن الماضي وهو 
حماية مصالح الدول الغربية المســتهلكة للنفط في مواجهة 
نفوذ منظمة ”أوبك“، وفقاً لمســؤول طلب عدم الكشف عن 

هويته.
وتشــكل عــودة الواليات المتحــدة من جديــد إلى طليعة 
المنتجيــن لتحل محــل ”أوبك“ كقوة مهيمنة في األســواق 
العالميــة أحد أبرز التحديــات التي تواجــه ”بيرول“. كما 

يتعين عليه إقناع مجتمع النفط والغاز بالتحول نحو الوقود المنخفض الكربون حيث 
ستبدأ مباحثات لألمم المتحدة حول اتفاق جديد للمناخ في باريس في نهاية 2015. أما 
الصين والهند فســيمثالن مصدر إزعاج للوكالة فيما يتعلق بدورها كمصدر رئيسي 

للتوقعات ومستودع للبيانات ألسواق الطاقة.
على صعيد آخر، دعا بيرول إلى شراكة أكبر بين وكالته والصين التي تعتبر أكبر 
مستهلك للطاقة في العالم. وقال أمام مسؤولين صينيين وديبلوماسيين أجانب في أول 
زيارة رســمية له إلى بكين بعد تولي منصبه الجديد مؤخراً، إن تعزيز العالقات مع 
القوى الناشئة من خارج أعضاء الوكالة سيكون له أولوية قصوى خالل فترة رئاسته 
للوكالــة في الســنوات األربع المقبلــة، مضيفاً أن ”الصين علــى رأس القائمة“. ولم 
يســتبعد احتمال انضمام الصين إلى الوكالة التي تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس 

مقراً لها، مؤكداً أنه سيفعل كل شيء ممكن لتعزيز التعاون مع بكين.

فاتح بيرول

تســعى ”ميرسك أويل“ للحصول على موافقة الجهة 
التنظيميــة المختصة إلغالق منشــأة ”جانيس“ التابعة 
لها في بحر الشــمال في بريطانيــا والتي تنتج من ثالثة 
حقــول نفط، في إطــار مراجعة عملياتهــا نظراً لهبوط 
أســعار الخام حوالي 50 % منذ حزيران/يونيو 2014 
بسبب تخمة المعروض في سوق النفط وتباطؤ االقتصاد 
العالمــي. وقالت الشــركة إن المراجعة ربما تؤثر على 

200 وظيفة.
يُذكــر أن ميرســك أويل اســتغنت بالفعــل عن 200 
وظيفة في مقرها في كوبنهاغن وفي أنشــطتها في قطر 

والمملكة المتحدة.

إغالق حقول نفطية في بريطانيا

إعادة هيكلة الديون السيادية

وافقــت الجمعية العامة لألمم المتحدة على ”مبادئ أساســية عالمية“ لعمليات إعادة 
هيكلة الديون الســيادية لتحسين النظام المالي العالمي وهي مبادرة استلهمت من أزمة 
ديون األرجنتين. وحث القرار األممي الجديد المدينين والدائنين على ”التصرف بحسن 
نية وفي روح من التعاون للوصول إلى إعادة ترتيب توافقية“ للديون السيادية. وجاء في 
القرار: لكل دولة ذات سيادة الحق في رسم سياستها لالقتصاد الُكلّي بما في ذلك إعادة 
هيكلة دينها السيادي الذي يجب عدم إحباطه أو عرقلته بواسطة أي إجراءات متعّسفة.

وقــال وزيــر الخارجيــة األرجنتيني هيكتــور تيمرمان: إنه قــرار يصب في صالح 
االســتقرار السياسي والســالم االجتماعي والتنمية حيث تعتبر الديون اليوم سبباً للعنف 

وعدم المســاواة وألوضاع تجعل 
األقوياء يستفيدون من حاجة الدول 
األقــل تنميــة للتمويل. فــي حين 
اعتبرت دول مثل الواليات المتحدة 
التي صوتت ضــد القرار، أن هذا 
القرار ســوف يؤدي إلى حالة من 

عدم اليقين في األسواق المالية.
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النفط  وزيــر  بحــث 
والثــروة المعدنيــة في 
سـورية سليمان العباس 
مــع مديــر المشــاريـع 
الخارجية في شــــركة 
”ســـتـروي تـرانــــس 
غاز“ الروسـية إيغـور 
كازاك والوفــد المرافق 
لــه عالقــات التعــاون 
بيــن شــركة الروســية 

ووزارة النفط ممثلة بمؤسســاتها وشــركاتها في مجال 
النفط والغاز. وأكد العباس ضرورة االستمرار بالتعاون 
المشــترك خاصة وأن لـ”ســتروي ترانس غاز“ خبرة 
ومشــاريع سابقة في ســورية، مشــيراً إلى أنه سيكون 
للشــركات الروســية دوراً كبيراً في فرص االســتثمار 
المتاحة مستقبالً، خاصة في مجال التنقيب واالستكشاف 

البري والبحري وفي إقامة شركات الخدمات النفطية.
من جهته، أكد كازاك استمرار العمل في سورية وتذليل 
العقبات إلنجاز المشاريع والمشاركة في إعادة االعمار 

والتعاون بإنجاز مشاريع تدعم االقتصاد السوري.

الغاز السوري يخسر 13 مليار دوالر

مباحثات لـ”ستروي ترانس غاز“
في دمشق

أفاد مدير عام المؤسسة العامة للنفط في سورية علي عباس، أن خسائر قطاع الغاز 
منذ بداية األزمة تقدر بنحو 13 مليار دوالر، منها 3 مليارات دوالر خســائر مباشــرة 
و9.8 مليارات ”غير مباشــرة“ وتشــمل قيمة المعدات والتجهيزات التي تم تخريبها 
وقيمة الغاز المهدور، إضافة إلى خســارة نحو 300 مليون دوالر بســبب االعتداءات 
منذ بداية العام الحالي. وأكد أن الوزارة تولي أهمية كبيرة في الحفاظ على إنتاج الغاز 
بأكبر معدالت متاحة، نظراً لدوره كوقود رئيســي في تشــغيل محطات توليد الطاقة، 
مؤكداً أن كل األعطال الطارئة يتم العمل على تنفيذ اإلصالحات اإلسعافية الالزمة لها 

بأسرع وقت ممكن لضمان استمرار العمليات اإلنتاجية.

سليمان العباس

وقــع اتحاد المصّدرين الســوري واتحــاد الجمعيات 
الفالحية العراقية مذكرة تفاهم لتســهيل التبادل التجاري 
للمنتجــات الزراعية بين البلدين مــن المتوقع أن تدخل 
حيّــز التنفيــذ قريبــاً. وأكــد رئيــس اتحــاد المصّدرين 
الســوريين محمد السواح، أن السوق العراقي هو سوق 
رئيسي لكافة المنتجات السورية وهذا  االتفاق يُسهم في 
وضــع آليات يتم بموجبها إيجــاد قاعدة واضحة تعطي 
قيمــة مضافة للعمــل التجاري بين البلدين ويســاعد في 
إحــداث مراكز للتبادل التجاري الزراعي والغذائي بين 
المحافظــات الســورية والعراقية وســيكون له األولوية 

على كامل األراضي العراقية.
مــن جهتــه، أشــار رئيس االتحــاد العــام للجمعيات 
الفالحية العراقية حســن تميمي، إلى أن االتفاق ســيعيد 
عجلة التصدير إلى ســابق عهدها وســيكون بادرة خير 

للحد من معاناة الفالحين في سورية والعراق.

تفاهم بين ”المصّدرين“ السوري
و”فالحي“ العراق

تحسين منظومة شبكات الكهرباء السورية

أعلــن مدير عام شــركة كهرباء ريف دمشــق زهير 
خربوطلي، أن تكلفة المشاريع التي نفذتها الشركة بلغت 
أكثــر من 7.5 مليار ليرة ســورية (34 مليــون دوالر) 

لتحسين واقع المنظومة الكهربائية والشبكات.
وقال خربوطلي: تم تنفيذ عشرات المشروعات الجديدة 
في مختلف أنحاء المحافظة اآلمنة، تمثلت بتغيير الشبكات 
وزيــادة مقاطــع األســالك الحاملة للطاقة وبنــاء مراكز 
تحويل جديدة باســتطاعات مختلفة تبدأ من 400 ك.ف.أ 

وتصل إلى 1500 ك.ف.أ. مضيفاً انه تم بناء مخارج توتر جديدة للمتوســط، وإحداث 
مراكز تحويل جديدة على المتوســط، إلى جانب إجراءات عديدة ومشروعات صغيرة 
تّم تنفيذها على مستوى التجمعات السكانية تهدف إلى خفض نسبة الفاقد الفني والتجاري 

وتحسين أداء الشبكات القائمة والمنظومة الكهربائية بشكل عام.

زهير خربوطلي

100 مليار دوالر استثمارات السوريين بالخارج

أفاد الخبير االقتصادي عابد فضلية، بأن األموال التي 
خرجت من سورية تنقسم إلى قسمين قبل األزمة وأثنائها، 
حيث تقدر األمــوال التي خرجت قبل األزمة الســورية 
بأكثر من 100 مليار دوالر، مشيراً إلى أن السوريين في 
دول الخليج وغيرها يســتثمرون أضعاف ما يستثمرونه 
فــي  ســورية. أما األمــوال التي خرجت أثنــاء األزمة، 
فينقسم معظمها إلى جزء خرج في بدايات األزمة وآخر 
في أواســطها، ولكن لوحظ في األسابيع األخيرة خروج 

أموال ليســت اســتثمارية من سورية وهي بصحبة المســافرين وتتمثل ببيع األصول 
والممتلكات وغيرها، وقبضت بالقطع األجنبي وتم السفر بها إلى الخارج.

ب أو ُسِرق أو أُخِرج أو َخَرج،  ونّوه فضلية إلى أن جزءاً من الشركات السورية هُرِّ
وال يمكن جذبها إال بعد تغيير الظروف الحالية وعند البدء بعملية إعادة اإلعمار.

عابد فضلية
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وزيــــر  أرجــــع 
الســـوري  االقتصاد 
جزائـــــري،  همــام 
الليـــــــرة  هـبــــوط 
السورية مؤخراً إلى 
زيــادة الطلــب على 
الدوالر بقصد السفر 
حيث بلغت سحوبات 
سوق  من  السوريين 
المحليــة  العمــالت 

نحــو 420 مليون دوالر. وقال إن كل مهاجر يســحب 
من ســوق الصرف نحــو 7 آالف دوالر كــون الكثير 
مــن المهاجرين باعــوا ممتلكاهم وبيوتهم وســياراتهم 
ومصاغهم واشــتروا دوالرات لدفع تكاليف الهجرة ما 

يعتبر نزيفاً لموارد الدولة.
وتجاوز ســعر صرف الليرة الســورية أمام الدوالر 
عتبــة 300 ليــرة فــي ســوق الصرافة فــي حين كان 
يتراوح قبل بداية األحــداث في آذار/مارس 2011 ما 

بين 45 و47 ليرة.

الهجرة تكّبد سورية 420 مليون دوالر

همام جزائري

سورية تحد من السلع التركّية

شّدد رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور وائل 
الحلقي، علــى ضرورة اتخاذ إجــراءات فاعلة تجاه 
تدفق السلع التركية إلى األسواق السورية وتداعياتها 

الخطرة على االقتصاد والمنتج.
وكلف وزير المالية ومدير عام الجمارك بالتنسيق 
مــع وزارة االقتصاد والتجــارة الخارجية لردع هذه 
الممارســات. كما دعا إلى اإلســراع فــي تنفيذ قرار 
مجلس النقد والتسليف القاضي بمنح قروض تشغيلية 
للمشــاريع الصغيرة والمتوسطة والذي لم يدخل حيز 
التطبيق رغم مرور أكثر من 4 أشهر على صدوره، 

مؤكــداً وضــع اآلليــات التنفيذية للمباشــرة بمنح القــروض بما يضمن حــق الدولة 
والمواطن.

من جهة ثانية، بلغ العدد اإلجمالي لشــركات الســوريين المسجلة في تركيا 2827 
شركة. وأوضح خبراء بأن هذا العدد يتجاوز 10 آالف شركة عند إضافة الشركات 
غير المســجلة والشــركات التي لديها شــركاء من المواطنين األتراك. وتعمل 978 
شــركة في تجــارة الجملة و606 منها فــي أعمال الصيانة و288 شــركة في قطاع 
العقارات. ويترقب عالم األعمال في تركيا اإلجراءات القانونية التي ســتصدر بحق 
الســوريين عقب االنتخابات البرلمانية التي ســتجري في األول من تشــرين الثاني/

نوفمبر المقبل.

د. وائل الحلقي

مباحثات اقتصادية سورية - جزائرية

اتفــق الجانبــان الســوري 
تعزيــز  علــى  والجزائــري 
العمل التجاري وإعادة ترتيب 
أوراق تشــكيل مجلس رجال 
أعمال مشــترك بين البلدين، 
لفتــح أســواق جديــدة أمــام 
وتعزيز  السورية  الصادرات 

تواجد المنتجات والبضائع الســورية في الجزائــر وضرورة اتخاذ اإلجراءات الكفيلة 
بتســهيل انسياب البضائع وتعزيز تدفق حركة االســتثمارات بين البلدين. وأكد وزير 
االقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور همام الجزائري، خالل لقاء اقتصادي 
ُعقد مؤخراً مع  الســفير الجزائري بدمشق صالح بوشة، على أهمية متابعة التنسيق 
بيــن الجانبين لتأمين احتياجاتهما من الســلع والمواد مع ضــرورة اتخاذ اإلجراءات 

الكفيلة بتسهيل انسياب البضائع وتعزيز تدفق حركة االستثمارات بين البلدين.
من جانبه، قال الســفير بوشــة، إن الســجل التجاري الجزائري صنّف سورية في 
المرتبــة الثانيــة من حيث حجــم األعمال الخارجية في الجزائر مــع وجود أكثر من 

1300 نشاط سوري.

عّممت وزارة الصناعة الســورية على اتحاد غرف 
الصناعة في ســورية شــروط تحديد أســعار المنتجات 
المحلية ووثائقها الصــادرة عن وزارة التجارة الداخلية 
وحماية المستهلك، والتي تضّمنت ضرورة التدقيق على 
تكاليف المواد المنتجة محلياً والتأكد من صحة أسعارها.

وطلبت الوزارة من مديريات التجارة الداخلية وحماية 
المستهلك في المحافظات التأكد من وجود سجل صناعي 
أو حرفي خاص بالمنتج وحصوله على عالمة فارقة من 
مديرية حماية الملكية التجارية والصناعية للمواد المراد 
إصدار ســعر لــه، وذلك قبل إصدار أي صك ســعري 

يحدد أسعار المنتجات المحلية.
كما تضمنت الشروط وجود مواصفة قياسية بالمنتج 
أو قــرار تموينــي وفي حال عــدم وجودهما الحصول 
علــى موافقة هيئــة المواصفــات والمقاييــس المؤقتة 
إلنتاج وفق مواصفة محددة ومطابقة المنتج للمواصفة 

المعتمدة.

سورية تحدد أسعار منتجاتها المحلية
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الخليجيون غير متحمسين لعقد قمة نفطية

لــم تلق دعــوة فنزويــال لعقد قمــة نفطية لرؤســاء 
الدول المنتجة والمصــّدرة للنفط  قبوالً في اجتماعات 
وزراء الطاقة فــي دول مجلس التعاون الخليجي التي 
اســتضافتها قطــر، حيث اعتبــرت المملكــة العربية 
السعودية أنه ال يوجد حاجة لعقد قمة كهذه ما لم تُسفر 
عن إجراء ملموس لدعم أســعار الخام. وترى المملكة 
أنه من األفضل عدم التدخل في سوق النفط في الوقت 
الحالي، باعتبار أن الرياض تخشى من أن يكون لمثل 
هذا االجتماع أثر سلبي على السوق إن لم يتمخض عن 

نتيجة ملموســة. وكان وزير النفط القطري محمد السادة أكد قبيل االجتماع أن منتجي 
النفط الخليجيين سيواصلون االستثمار للحفاظ على إمدادات عالمية مستقرة من الطاقة.

محمد السادة

استبعاد تطبيق ”القيمة المضافة“ في الخليج

استبعد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية في 
الســعودية عبدالرحمن الزامل، تطبيق ضريبة القيمة 
المضافة في الوقت الحالي، داعياً إلى اســتثناء الســلع 
األساســية من هذه الضريبة، معتبراً أنه من المستبعد 
فــرض هذه الضريبة حالياً نظــراً لعدم قدرة المواطن 

الخليجي على تحملها وقوة اقتصاد دول التعاون.
ولفــت إلــى أن المســتورد والمصنّــع والتاجر لن 
يتأثروا بفرض الضريبة حال إقرارها وإنما المستهلك 
وهو األمر الذي يســتدعي ضــرورة اتفاق كافة دول 

المجلس على هذه الضريبة بعد استيفاء الدراسات المناسبة باألرقام واإلحصاءات.
عبدالرحمن الزامل

إعفاء الخليج من عبور الكهرباء

كشف الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي 
أحمــد اإلبراهيم، عن قرار الهيئة بإعفــاء دول المجلس 
من رســوم عبور الطاقة الكهربائية الحاصل عبر الربط 
الخليجي خالل عام 2015، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز 
دول المجلس لالتجاه نحو مشــروع تجارة الطاقة. ولفت 
اإلبراهيم إلى أن هذه الرسوم تقدر بخمسة دوالرات لكل 
ميغاواط، معتبراً أنها رســوماً ”معقولة ومناسبة لجميع 

الدول“. وأوضح أن هناك اجتماعات مع جميع الدول خاصة تلك العازمة على توقيع 
اتفاقات في هذا المجال.

علــى صعيد آخر، كشــف اإلبراهيم أن لدى الهيئة توجهاً إلنشــاء مشــروع أولي 
لالستفادة من الطاقة الشمسية في مشروع الربط الكهربائي الخليجي.

أحمد اإلبراهيم

دفعــت موجة هبوط ثانية ألســعار النفــط في 2015 
الدول العربية األعضاء في منظمة ”أوبك“ إلى خفض 
توقعاتها لألســعار هــذا العام، مبدية اســتعدادها لتحمل 
انخفــاض أســعار الخام لفتــرة أطول من أجــل حماية 

حصتها في السوق وكبح إنتاج منافسيها.
ويرى مندوبون لدى ”أوبك“ ومن بينهم خليجيون أن 
االضطرابــات االقتصادية في الصين التي تعتبر أكبر 
مســتهلك للطاقة في العالم قصيرة األمد ومن المستبعد 
أن يكــون لها تأثير كبير علــى الطلب على الخام الذي 
سيرتفع في الربع األخير من 2015 لعوامل موسمية.

غيــر أنهم يعتقــدون أن األمر سيســتغرق أكثر من 
مجــرد شــهور قليلة كي يــؤدي ضعف أســعار النفط 
إلى تقليص إمــدادات المعروض من منتجي الخام ذي 
التكلفة العالية مثــل النفط الصخري األميركي وتحفيز 

الطلب.

العرب يستعدون لتحمل فترة أطول

كشــف تقرير صــادر عن معهد ”ورلد ريســورس“ 
المتخصص في األبحاث العلمية الخاصة بموارد المياه، 
أن 33 بلداً ســتعاني من نقص كبير في الموارد المائية، 
ثمانية منها في منطقة الشــرق األوســط وهي السعودية 
والبحريــن الكويت اإلمارات وقطر وعمان وفلســطين 
ولبنان، مشيراً إلى أن هذه الدول تعد ضمن األدنى حول 
العالم لناحية األمن المائي حيث تعتمد بشــكل رئيســي 

على السحب من المياه الجوفية أو على تحلية المياه.
وذكــر التقريــر أن نقصــاً كبيراً في المياه ســيزداد 
خــالل األعــوام المقبلــة نتيجــة للتغيــرات المناخيــة 
وارتفاع أعداد السكان، حيث سيواجه كثير من البلدان 
عجزاً كبيــراً في الماء بحلول عام 2040، وســيزداد 
هذا العجز في األماكن الجافة بينما تتحســن الحالة في 

األماكن الرطبة.

8 دول عربية تواجه أزمة مائية
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السعودية ثانية في احتياطات النفط

ذكــر موقع ”بيزنس انســيدر“ األميركي أن المملكة الســعودية جاءت في المرتبة 
الثانيــة عالميــاً من حيــث احتياطيات النفط  بـــ286.4 مليار برميل، مشــيراً إلى أن 
الســعودية مــن أهــم الالعبين الدوليين في أســواق النفــط ولها دور كبيــر في تحديد 
سياسات منظمة ”أوبك“. وأضاف الموقع أن فنزويال جاءت في المركز األول وبلغت 
احتياطاتهــا النفطية نحو 297.7 مليار برميل. واحتلت كندا المركز الثالث بـ173.2 

مليار برميل تلتها إيران بـ157.3 
مليار برميل ثــم العراق بـ140.3 
مليــار برميــل والكويــت بـ104 
مليار برميل واإلمــارات بـ97.8 
مليار برميل وروسيا بـ 80 مليار 
برميل وليبيا بـ48.8 مليار برميل 

ونيجيريا بـ37.14 مليار برميل.

تحذير من تآكل االحتياطي السعودي

حّذر صندوق النقد الدولي من أن العجز المتزايد في ميزانية السعودية يمكن أن يؤدي 
إلى تآكل سريع في احتياطها المالي ما لم تتكيف مع تراجع أسعار النفط من خالل تبنّي 
مجموعة من اإلصالحات المؤلمة. وأكد الصندوق ضرورة أن تقر المملكة ”تعديالت 

واســعة لســنوات ماليــة متعددة“ 
لتحقيــق التــوازن فــي الميزانيــة 
مشــيراً إلى أن اإلصالحات يجب 
أن تتضمن كفاءة اســتخدام الطاقة 
وتعديــالت شــاملة فــي االســعار 
وتوســيع اإليرادات غيــر النفطية 
ومراجعة النفقات الجارية وخفض 

فاتورة الرواتب الحكومية.

أعلنت شــركة الميــاه الوطنية نجاح مشــروع الملك 
عبــدهللا بن عبدالعزيز لســقيا زمزم فــي إنتاج أكثر من 
100 مليــون عبــوة من مياه زمــزم. وأكدت الشــركة 
جاهزيتها لمواكبة الطلب المتزايد على هذا الماء اعتباراً 
من موســم الحج في 2015، مشــيرة إلى أنها استعدت 
بشكل مبكر ورفعت طاقتها اإلنتاجية لتتواكب مع تزايد 
الطلب، ومع المشاريع العمالقة التي يحظى بها المسجد 

الحرام والمسجد النبوي الشريف.
من جانب آخر، أعلنت الشركة أنها تعمل على إنجاز 
المرحلة الثالثة من مشــروع الخزن االستراتيجي الذي 

تنفــذه فــي منطقــة الفيصلية، 
حيث تقوم الشركة بتنفيذ أربعة 
خزانــات حديديــة أســطوانية 
الشــكل بطاقــة تخزينيــة تبلغ 
مليون متر مكعب. وأشــارت 
الشركة إلى أن هذه الخزانات 
ســتدخل حيــز الخدمــة مطلع 

الربع الثالث من عام 2016.

مياه زمزم والخزن االستراتيجي    

المؤسســــة  أعلنــت 
العـامـــة للخطـــــــوط 
الحديدية الســعودية أّن 
جدوى  دراســــة  هناك 
بين  كهربائــي  لقطــار 
الدمـــــام والريـــــاض 
يختصر المدة لنحو 1.3 
ساعة بسرعة 300 كلم 

في الساعة.
وقــال رئيــس عــام 

المؤسســة العامــة للخطــوط الحديديــة المهندس محمد 
الســويكت، إّن العمل جاٍر على زيادة سرعة القطارات 
مــن 160 كيلو متراً في الســاعة إلــى 180 كيلو متراً، 
وذلــك بهدف تقليل المــدة الزمنية لرحلة قطار الرياض 

الدمام إلى 3.30 ساعة.
وتهدف خطة المؤسسة لجعل السفر في القطار الخيار 

األول في المملكة وليس الخيار األخير.

القطار الكهربائي بين الدمام والرياض

محمد السويكت

”حماية المستهلك“ السعودية تستعين بالخارج

لجأت جمعية حماية المستهلك السعودية إلى االستعانة بكل من سلطنة عمان وقطر 
ومصر وفرنسا والواليات المتحدة من أجل استعراض تجاربها في حماية المستهلكين 
ودراســة أنظمتها وقوانينها وأبرز مالمح بنود األنظمــة التي تعمل عليها. ويأتي هذا 
التوجه بعد أن خرج مختصون بمقترح إلعداد مشروع نظام حماية المستهلك يتضمن 
إنشــاء هيئة تسمى ”هيئة حماية المســتهلك“ ترتبط برئيس مجلس الوزراء السعودي 

ويبحث سد أي ثغرات نظامية أو تنظيمية فيما يتعلق بحماية المستهلك.
كما يتضمن المشــروع الحفاظ على صحة وسالمة المستهلك عند استعماله العادي 
للســلع والخدمات إلى جانب توفير المعلومات الصحيحة للمســتهلك عن الســلعة التي 

يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها.
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اإلمارات األولى في جودة الحياة

احتلت دولة اإلمارات المركز األول 
عربيــاً والـ21 عالمياً في مؤشــر جودة 
الحيــاة للمغتربيــن الصادر عن شــبكة 
”إنترنيشنز“، لتتفوق بذلك على السويد 
والواليات المتحدة األميركية وبريطانيا. 
وجــاءت البحريــن في المركــز الثاني 
عربيــاً والـ47 عالميــاً، ثم عمان وقطر 

في المرتبتين 48 و56 على التوالي. واحتلت السعودية المركز الخامس عربياً والـ62 
عالمياً. ويعتمد هذا المؤشر على عدة معايير من بينها الخيارات المتاحة للترفيه والسعادة 
الشخصية والقدرة على السفر والتنقل بشكل سهل والصحة واألمن والرفاهية. وشمل 
استطالع ”إنترنيشنز“ آراء 14.4 ألف مغترب إلصدار مؤشر جودة الحياة لـ64 دولة.

367 مليار دوالر خسائر متوقعة

تواجه 16 دولة في منطقة الشرق األوسط خطر خسارة نحو 367 مليار دوالر من 
إجمالــي الناتج المحلي جراء 18 تهديداً تفرضها العوامل الطبيعية أو البشــرية خالل 
فترة  الســنوات العشر المقبلة، بحسب مؤشر (Lloyds City Risk Index)، الذي 
يشــير إلى أن إجمالي الناتج المحلي العالمي الــذي يواجه نفس المخاطر قد يصل إلى 
4.6 تريليــون دوالر. أما المخاطر األكبر التي تهدد نمو الناتج القومي فتكمن بانهيار 

ســوق المــال والــذي قــد يكلف 
143.3 مليار دوالر. أما العوامل 
الطبيعية كالهــزات األرضية فقد 
تصــل كلفتها إلى نحــو 85 مليار 
دوالر تليها األوباء البشرية بنحو 
41 مليار دوالر والديون السيادية 
بقيمة 30 مليار دوالر واإلرهاب 

بنحو  25 مليار دوالر.

توقعــت الحكومة الجزائرية أن تســجل البــالد نمواً 
اقتصادياً بنســبة 4.6 % في 2016 مقابل 3.76 % في 
العام الحالي بفضل تحسن كافة القطاعات وبشكل خاص 
قطاع المحروقات. وتدر المحروقات على الجزائر أكثر 
من 95 % من عائداتها الخارجية وتسهم بنسبة 61 % 

في ميزانية الدولة.
وشهد قطاع المحروقات الجزائري تراجعاً في النشاط 
في عام 2014 بنسبة 0.6 % لكن هذا التراجع جاء أدنى 
بكثير مما ســجل في السنوات التســع األخيرة، وهو ما 
يُشــير بحســب المكتب الوطني لإلحصاء إلى تغيّر في 

االتجاه المتراجع الذي ميّز النشاط منذ عام 2006.

الجزائر تتوقع نمواً جيداً

أظهرت بيانات صادرة عن إدارة البحوث االقتصادية 
التابعة لبنك الكويت الوطني أن فائض الميزان التجاري 
للكويت تراجع في الربع األول من عام 2015 إلى أدنى 
مســتوى له في ست سنوات ليصل إلى 1.7 مليار دينار 
(5.63 مليــار دوالر). ويعــود هــذا التراجع إلى هبوط 
عائــدات التصدير نظراً النخفاض أســعار النفط. ومن 
غير المرجح أن يكون الميزان التجاري قد شــهد مزيداً 
من التدهور فــي الربع الثاني من عام 2015 في ضوء 
التحســن الطفيف في أســعار الخام. وهبطــت إيرادات 
تصدير النفط 49 % على أساس سنوي في الربع األول 

من 2015  لتبلغ 
3.6 مليار دينار 
كويتــي (11.9 
مليـار دوالر)، 
أدنــــى  وهـــو 
مستوى لها في 

5 سنوات.

هبوط الفائض التجاري الكويتي

عودة الشحن البري من سورية إلى العراق

كشــف رئيس اللجنة الزراعية في اتحاد المصّدرين الســوري التي يرأســها عضو 
مجلس إدارة االتحاد إياد محمد، بأن حركة التصدير باتجاه العراق بدأت تعود تدريجياً 

حيث يتم التحضير لتصدير كميات جيدة من المحاصيل الصيفية.
ولفــت إلى أن االتحــاد افتتح مقراً في الالذقية للقطــاع الزراعي متضمناً مصّدري 
المنتــج النباتي ومصدري منتجات الثروة الحيوانيــة، بهدف التواصل مع المصّدرين 
الزراعيين في مناطق االنتاج. وأكد أن قطاع تصدير المحاصيل الزراعية صامد رغم 
الظروف الصعبة التي تشهدها البالد، الفتاً إلى أن االتحاد يعمل على التنسيق من أجل 

استمرار هذا القطاع كونه يشكل ركيزة أساسية في صمود االقتصاد الوطني.

51



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2015

أعربــــت المديــــرة 
العامــة لصنــدوق النقد 
الدولــــي كريســــتـيـن 
الغــارد، عــن تفاؤلها 
بشــــأن اســـــتـرجــاع 
االقتصـــاد التـونســــي 
لعافيتــه خــالل الفتــرة 

المقبلة على الرغم من أن نســبة نمــوه لن تتعدى 1 % 
في نهاية 2015. وقالت خالل جلســة نقاشية عقدتها مع 
ممثلي القطاع المالــي في تونس بحضور محافظ البنك 
المركزي، إن التوقعات تشير إلى تحسن نسبة النمو في 
منطقة اليورو والواليات المتحدة وكذلك تراجع أســعار 
المواد األولية في السوق العالمية وإمكانية تواصل هبوط 

أسعار النفط.
وجاءت زيارة الغارد إلى تونس لتقويم اإلصالحات 
التــي تأتي في إطار تنفيذ ما تم االتفاق بشــأنه في إطار 
برنامج االستعداد االئتماني المبرم بين تونس والصندوق 

في حزيران/يونيو 2013.

تفاؤل بمستقبل االقتصاد التونسي

كريستين الغارد

تصدير الغاز اإليراني عبر إسبانيا

قــال وزيــر النفط 
بـيـجــــن  اإليرانـــي 
زنغنــه فــي مؤتمــر 
صحفــي عـقـــد فــي 
طهــران مــع نظيره 
اإلســبـانـي خوســيـه 
مانويــل ســوريا، إن 
بتصدير  تأمــل  بالده 
الغــاز إلــى االتحــاد 

األوروبــي مــن خــالل نقــل الغـاز الطبيعي المســـال إلى إســـبانيا.
من جهته، أكد ســوريا الذي زار طهران برفقة وفد إســباني إن بالده ”تعمل كقناة 
لصــادرات الغــاز اإليراني إلى أوروبا“. وال تملك إيران القدرة على إســالة غازها 
لتصديــره فــي ناقالت إلــى مناطق ال تصل إليهــا خطوط األنابيب بعــد توقف عدة 
مشــروعات بســبب العقوبــات الغربية التي دفعت شــركات أجنبية لالنســحاب من 
إيران. ويأمل االتحاد األوروبي باستيراد الغاز من إيران التي تحوز بعضاً من أكبر 

االحتياطات في العالم لتقليص اعتماده على روسيا.

إيران تعتزم استرداد حصتها النفطية

الرئيس  كشـف 
حســـن  اإليراني 
أن  روحــانــــــي 
إنتــاج بــالده من 
النفط الخام وصل 
مليون   2.9 إلــى 

برميـل يوميـاً بزيــادة 200 ألـف برميـل منــذ توليــه منصبــه عــام 2013.
مــن جانبــه، أكد وزير النفــط اإليراني بيجن زنغنه، أن بالده ســترفع إنتاجها من 
الخام وتســترد حصتها من الصادرات التي تزيد علــى مليون برميل يومياً بعد فترة 
وجيزة من رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها، كاشــفاً أن إيران ســتزيد إنتاجها 
بمقدار 500 ألف برميل يومياً في األيام األولى بعد رفع العقوبات وستلجأ خالل فترة 

وجيزة بعد ذلك إلنتاج 500 ألف برميل إضافي يومياً.
وقال زنغنه إن صادرات النفط اإليرانية زادت بنســبة 15 % في األشهر األربعة 
األولى من الســنة الفارسية الحالية التي بدأت في 20 آذار/مارس 2015 مقارنة مع 

الفترة نفسها من العام الماضي.
يُذكر أن إنتاج إيران من النفط تراجع بشكل كبير في عام 2012 عندما استهدفت 
عقوبــات دولية جديدة صادرات طهران من الخام. ومن المقرر رفــع تلك العقوبات 
في األشــهر المقبلة فــي إطار االتفاق النــووي الذي توصلت إليه إيــران مع القوى 

العالمية.

حسن روحاني بيجن زنغنه

كشف نائب وزير الزراعة اإليراني علي قنبري، أن 
بالده لن تســتورد قمحاً في عام 2015 بفضل توريدات 
مرضية من المزارعين المحليين وموسم الحصاد الجيد، 
مشــيراً إلى أن وزارة الزراعة اشترت 7.8 مليون طن 
مــن القمح المحلي خالل العــام الحالي ومن المتوقع أن 

يتجاوز إجمالي المشتريات ثمانية ماليين طن.
وقــال قنبــري: بفضل هذه الكمية ســيتم تغطية طلب 
المخابــز اإليرانيــة علــى قمح الطحيــن. بــل إن لدينا 
مخزونــات جيدة مــن العام الماضي تغطــي احتياجات 
ستة أشهر. وأرجع قنبري زيادة مشتريات القمح المحلي 

لألسعار المغرية التي عرضتها الحكومة.

إيران تحقق اكتفاًء ذاتيًا من القمح
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دخل االقتصاد الكندي في النصف األول من 2015 
في حالة انكماش بعد تراجع نمو إجمالي ناتجه المحلي 
بنســبة 0.5 % فــي الربع الثاني وبنســبة 0.8 % في 

الربع األول.
وتأثــرت كندا خامس الدول المنتجة للنفط بانخفاض 
أســعار الخام المستمر منذ ســنة لتكون الدولة الوحيدة 
ضمــن مجموعــة الســبع الصناعيــة التــي تعاني من 
االنكماش هذه الســنة. ويفســر االنكمــاش باالنخفاض 
الكبيــر في النفقات واســتثمارات الشــركات في الربع 
الثانــي فــي قطاعات النفــط والغاز والمناجــم وتباطؤ 
قطاعات الصناعــة والبناء والخدمــات العامة. وعلى 
الرغــم من انكمــاش اقتصادها، يتوقع أن تســتفيد كندا 

في األشهر المقبلة من تسارع نمو الواليات المتحدة.

اقتصاد كندا يتضرر بسبب النفط

فجوة الثروات تهّدد اقتصاد أميركا

جامعــة  أعدتــه  مســح  أظهــر 
”هارفــارد“ األميركيــة أن إصــالح 
الفجــوة المتزايــدة فــي الثــروات في 
الواليــات المتحــدة بات أكبــر أهمية 
لقدرة البالد على المنافسة العالمية من 
تعزيــز النمو االقتصــادي اإلجمالي، 
مشــيراً إلى أن الشــركات األميركية 
استعادت تفوقها التنافسي على الساحة 

العالمية منذ األزمة المالية. ويرى ثلثا المشــاركين في المسح أنه ينبغي على المجتمع 
األميركي أن يضع على رأس أولوياته مجابهة انعدام المساواة المتزايد قبل تعزيز النمو 

االقتصادي اإلجمالي.

روسنفت: انتهاء الحقبة الذهبية لـ”أوبك“

اعتبر رئيس شركة الطاقة الروسية ”روسنفت“ 
إيغور سيتشين، أن الحقبة الذهبية لمنظمة ”أوبك“ 
الذي تحافظ فيه على توازن أســعار النفط قد انتهى 
عندمــا قــررت المنظمة عدم حفض إنتــاج الخام، 
مشيراً إلى أنه ”لو جرى االلتزام بحصص اإلنتاج 
لكانت أســواق النفط العالمية قد استعادت توازنها 
اآلن“. ويرى سيتشــين أن أســواق النفــط العالمية 

تحتاج إلى متوسط سعر يبلغ 70 دوالراً للبرميل كي تستعيد توازنها.
يُذكر أن السعودية ودول خليجية أخرى كانت وراء التحول في استراتيجية منظمة 
”أوبك“ في عام 2014 عندما قررت المنظمة اإلبقاء على سقف إنتاجها النفطي من 
دون أي تغيير يذكر عند مســتوى 30 مليون برميل يومياً بهدف الدفاع عن حصتها 

السوقية بدالً من دعم األسعار عبر خفض إنتاج الخام.

إيغور سيتشين

تراجع مفاجئ للبطالة األوروبية

تراجع معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أقل من 11 % للمرة األولى منذ شــهر 
شــباط/فبراير 2012 ليســتقر عند 10.9 %، حيث بلغ عــدد العاطلين عن العمل في 
المنطقة 17.5 مليون شــخص. لكن معدل البطالة لدى فئة الشــــباب ال يزال مرتفعــاً 
ويبلغ 21.9 %. في حين سجلت نسبة البطالة األضعف في دول منطقة اليورو الـ19 في 

المانيا أكبر اقتصاد في اوروبا وبلغت 
4.7 % تليها مالطا عند 5.1 %، فيما 
ســــجل أعلى معدل في اليونان عند 
25 % وإسبانيا رابع أكبر اقتصاد في 

منطقة اليورو عند 22.2 %.

لجأ ُمصّدرو الحبوب الروس إلى خفض أسعار النقل 
لتقويض وضع معظم منافســيهم في الســوق العالمية، 
مســتفيدين مــن الوضــع في ســوق صــرف العمالت 

وتراجع الروبل أمام الدوالر.
وقالــت وكالــة ”بلومبيــرغ“: فيما تضعــف هيمنة 
الواليات المتحدة في السوق العالمية على مدى العقدين 
الماضيين، تتزايد اإلمدادات من منطقة البحر األســود 
وكذلك أعداد المشترين التقليديين للقمح من روسيا بدالً 
عن أميركا، الفتة إلى أن تهاوي العملة الوطنية ســمح 

للُمصّدرين الروس أن يصبحوا أكثر منافسة.
وقالــت كبيــرة االقتصادييــن فــي المجلــس الدولي 
للحبوب إن ”منطقة البحر األســود تعرض حبوباً ذات 
جودة عالية وبأســعار جيدة، فيما األسعار في الواليات 
المتحــدة فــي الحقيقــة عالية جــداً وال يمكــن وصفها 

بالمبررة“.

روسيا تزيح أميركا
من سوق الحبوب
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أمــام منعطف حرج فــي مســيرتها التنموية 
نحــو الرخــاء والديمومة، حيــث تتباطأ قدرة 
هــذه االقتصــادات على النمــو وخلق فرص 
العمل وتحسين مســتويات معيشة مواطنيها، 
الفتاً إلى تراجع إمكانية اســتفادتها من موجة 
االندمــاج والتداخل االقتصادي الذي يشــهده 

العالم في العقود األخيرة.
أضاف حمدان أن أســعار المواد الخام في 
األســواق العالمية ومــن بينها النفــط اتخذت 
منذ صيف 2014 مســلكاً تراجعياً من شــأنه 
أن يضاعــف األعباء التــي ترزح على كاهل 
شــعوب المنطقة، مشــيراً إلى أنه على الرغم 
من كل ذلك ”إننا نمتلك الشجاعة في أن ننظر 
الــى التحديات على أنها فرص من شــأنها أن 
تدفــع المنطقــة نحو العمل الــدؤوب من أجل 
تحقيق هيكلة اقتصادية شــاملة تتم من خاللها 
إعادة ترتيب األولويات وتوظيف كل الطاقات 

في سبيل الوصول للغايات المأمولة“.
سياسات اقتصادية فاعلة

ولفت إلى أن االقتصاديات العربية بشــكل 
عــام والمصــّدرة للنفــط بشــكل خــاص تمر 
بمرحلــة تســتدعي اتخاذ سياســات اقتصادية 
أكثــر فعالية وحزماً من أجل مواصلة الجهود 
الهادفــة لتحقيق التنميــة والتنويع االقتصادي 
بالتزامــن مع الحفاظ على االســتقرار المالي 

والقــدرة على الوصول إلــى مصادر التمويل 
المحلية والخارجية بأقل تكلفة ممكنة.

وأكــد أن العنصــر البشــري المؤهل الذي 
يتمتــع بالمعرفــة والقــدرة علــى التواصــل 
المثمر يمثل مع مختلــف الجهات التي تتولى 
إدارة االقتصاد أحد الدعائم الرئيســة لتحقيق 
األهــداف المرجــوة للسياســات االقتصادية. 
وتوقع أن تســاهم الــدورة في تطوير معارف 
المشاركين واإلضافة إلى خبراتهم واطالعهم 
على آخر المســتجدات في مجــال عملهم من 

أجل تحسين األداء واالرتقاء بالعمل.
القطاع المالي وإدارة االقتصاد

ورّكــزت الدورة على كيفيــة تداخل قضايا 
القطــاع المالي مع إدارة االقتصاد الكلي، وتم 
تغطية موضوعات رئيســة عدة في االقتصاد 
الكلي مثل: االســتقرار والنمو والمالية وأطر 
السياســة النقدية واختيار نظام سعر الصرف 

والتدفقات الرأسمالية الدولية.
كمــا تناولت الدورة قضايــا القطاع المالي 
مثل تطور وهيكل ووظائف األســواق المالية 
وسياســات القطــاع المالــي والعالقــة بيــن 
الهشاشة المالية واالستقرار االقتصادي الكلي 
وكيفيــة التعامل مع األزمــات المالية وقضايا 
المالي العالمي.أخــرى ذات صلــة بالتطــورات فــي النظام 

صندوق النقد العربي: لتعزيز الرقابة على النظام المالي

االقتصادات العربية أمام منعطف وتحتاج إلى هيكلة شاملة
نبّه صندوق النقد العربي إلى أن تداعيات 
أزمة 2008 المالية العالمية أظهرت الحاجة 
الملّحـــة وأكثر مـــن أي وقت مضـــى، إلى 
ضرورة إيالء موضـــوع تعزيز الرقابة على 
النظام المالي األهمية الالزمة، وذلك لتجنب 
الوقوع في مثل هذه األزمة مستقبالً أو على 

األقل التقليل من حدتها إذا وقعت.
وأكــد الصنــدوق أن القطــاع المالي يحتل 
أهمية كبرى فــي اقتصادات الــدول وتتبلور 
أهميته من خالل الدور الذي يؤديه في عملية 
النمــو االقتصــادي وعــن طريق الوســاطة 
الماليــة الكفؤة التي توفر التمويل لالســتثمار 

وترفع من أدائه.
االقتصاد الكلي

وقــال المديــر العــام رئيس مجلــس إدارة 
صندوق النقــد العربي عبدالرحمن بن عبدهللا 
الحميــدي، خــالل افتتــاح دورة تدريبية عن 
القطــاع  الكلــي وقضايــا  االقتصــاد  ”إدارة 
المالي“ نظّمها الصنــدوق بالتعاون مع البنك 
المركــزي العماني وصندوق النقد الدولي في 
ُعمــان مؤخراً، إن الوظائــف العديدة للقطاع 
المالــي التي تتجســد فــي تجميــع المدخرات 
وتقويــم أفضــل لالســتثمار وإدارة المخاطر 
وتسعيرها وتخفيض تكلفة التعامالت وإجراء 
عمليات المقاصة وتسوية المدفوعات واآللية 
النتقال آثار السياســة النقديــة، ال بد أن تعود 

بالنفع على االقتصاد ووتيرة نموه.
أضاف الحميدي في كلمته التي ألقاها نيابة 
عنه رئيس قســم البرامــج التدريبية في معهد 
السياســات االقتصادية في الصندوق إبراهيم 
الكراســنة، أنه على الرغم مــن األهمية التي 
يحتلهــا القطاع المالي فــي النمو االقتصادي، 
إال أن عــدم قدرة القطــاع على القيام بوظائفه 
بالشكل المطلوب أثناء األزمات، ستؤثر على 
كفــاءة االقتصاد ونموه، كما حدث في األزمة 

المالية العالمية عام 2008. 
من جانبه، أكد علي حمدان الرئيســي نائب 
الرئيس التنفيذي في البنك المركزي العماني، 
أن االقتصادات العربيــة اليوم تقف من جديد 
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اســتغالل الطاقــات الصناعية بما يــؤدي إلى نمو الناتج المحلي اإلجمالي بنســبة 6 % في 
المتوســط بحلــول 2019-2018، وخلق المزيد من فرص العمــل، وبالتالي خفض معدل 

البطالة إلى أقل من 10 % خالل السنة المالية نفسها.
أمــا فــي حالة عدم تطوير الحقل بشــكل كامل، فإن الحكومة ســتصّدر جــزءاً من الغاز 
الطبيعي المستخرج (29 %) وستوجه بقية اإلنتاج لتغطية جزء من الطلب المحلي بحسب 
الدراســة، التي أشــارت إلى أن مصر ستســتعيد مكانتها كمصّدر للغاز الطبيعي، ما يعمل 
علــى تقوية الجنيه المصري وزيادة صافي االحتياطيــات الدولية على المدى الطويل، إلى 
جانب توجيه عائدات التصدير إلى تحسين شبكات الكهرباء واالستثمار في مصادر الطاقة 

المتجددة.
استثمارات عالمية

من المتوقع أن يجذب حقل “ظُهر” العمالق الذي يقع ضمن امتياز “شــروق” شــركات 
الطاقة العالمية إلى مصر مجدداً بعدما احجمت هذه الشركات عن االستثمار في مصر في 

السنوات الماضية.
وفي هذا االطار، قال الرئيــس التنفيذي لشــركة “إيني” اإليطالية كالوديو ديســكالزي، 
إن الشــركة تتوقع اســتثمارات إجمالية بقيمة تتراوح بين 6 و10 مليارات دوالر أميركي 
لتنمية “ظهر” الذي وصفه بأنه حقل سهل، كاشفاً أن الشركة ال تزال تنقح األرقام وأنه من 
المبكر إعطـاء تقديـرات دقيقـة ونهائيـة حــول حجم االســــتثمارات. كما توقــع ديسكالزي 
أن تلعب شــركة “ســايبم” اإليطالية المتخصصــة في خدمات النفــط دوراً كبيراً في تنمية 

الحقل.
وكان وزير البترول المصري شــريف اســماعيل قّدر في أواخر آب/أغسطس الماضي 
أن يتــراوح إجمالي حجم اســتثمارات “إيني” بين 6 و7 مليــارات دوالر وهو “تقدير عام 

مقبول” وفقاً لديسكالزي.
بــدوره توقع رئيس الشــركة القابضــة للغازات الطبيعية “إيجاس” فــي مصر خالد عبد 
البديع، أن يبلغ إجمالي االســتثمارات التي ستضخها “إيني” في “شروق” نحو 7 مليارات 
دوالر عند اكتمال عملية التنمية بالكامل، كاشفاً أن االستثمارات المبدئية في تطوير الكشف 
الضخــم تبلغ نحو 3.5 مليار دوالر. وقال إنه ســيتم حفــر 20 بئر إنتاج في الحقل خالل 3 

”شروق“ يُعيد رسم خارطة الدول المنتجة والمصّدرة للغاز في المتوسط

مصر تعّول على أكبر حقل في المتوسط لدفع نموها االقتصادي
بــات في حكم المؤكــــد أن اكتشــاف أكبر حقل 
للغاز في البحر المتوسط الذي أطلق عليه اســم 
”شــروق“ ســـيضع مصـر مجــدداً ضمـن قائمة 
أكبر الدول المنتجة والمصّدرة للغاز في المنطقة 
في الســـنوات المقبلة، حيث أصبح ”شــروق“ 
باحتيـاطات أصلية تقــدر بنحو 30 تريليون قدم 
مكعبـــة مــن الغاز الطبيعي (م يعــادل 5.5 مليار 
برميل مـــن المكافئ النفطي)، واحـــداً من أكبر 
اكتشـــافات الغاز الطبيعي في العالم وفقاً لشركة 
”إيني“ اإليطالية التي اكتشـــفت الحقل العمالق 

في المياه اإلقليمية المصرية.
ويــرى الخبراء أن الكشــف الجديــد لن يجعل 
مصر مصدراً صافياً للغاز فحســب، بل ســيوّجه 
صفعة كبيرة آلمال إســرائيل بالتحــّول إلى أكبر 
ُمصــّدر لهذا النــوع من الوقود فــي المنطقة. كما 
سيدفع دوالً متوسطية أخرى كقبرص ولبنان إلى 
إعادة التفكير في جدوى استغالل ثرواتها النفطية 
في ظــل المنافســة الكبيرة وتدني أســعار الطاقة 

عالمياً.
أمــا على الصعيــد االقتصادي، فمن شــأن هذا 
الكشــف أن يُعــّزز مــن إمكانيــة نجــاح الخطط 
االســتثمارية والصناعية الطموحــة التي أطلقتها 
مصر هذا العام والتي تتطلب موارد مالية ضخمة 
ومصــادر طاقــة مســتدامة. كما يتوقــع أن يكون 
القطــاع الصناعي من أكبر المســتفيدين حيث أن 
توفير مصادر طاقة بأســعار متدنية من شــأنه أن 
يُعطــي دفعة قوية للقطــاع الصناعــي الذي كان 
في مــا مضى أحــد الركائز األساســية لالقتصاد 
المصــري ومصدراً كبيراً لخلق فرص العمل في 

أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
النمو المتوقع

أظهرت دراســة صادرة عن المركز المصري 
للدراســات االقتصادية أن تطوير حقل “شروق” 
بالكامل سيضاعف إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 
إلــى 2.8 مليــار قــدم مكعــب يومياً بحلــول عام 
2018. وأوضحت الدراســة أن هذا المستوى من 
اإلنتــاج ســيلبّي االحتياجات المحلية، وســيقلّص 
العجز اليومي في اســتهالك الغاز الذي يبلغ حالياً 
3 مليــار قــدم مكعب، وسيســمح لمصــر بزيادة 
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الذي تم قبالة الســــواحل المصرية يشـــكل أنباء ســــيئة لالقتصاد اإلســرائيلي وللشركات 
التــي تحوذ أصــول الغاز على وجه الخصــوص، مضيفاً أن احتياطيات الكشــــف الجديد 
ســتكون منافساً مباشراً للمشــروعات اإلسرائيلية وربما تدفع األســعار وهوامش األرباح 

لالنخفاض.
من جهتها، قالت الخبيرة المتخصصة في قطاع الطاقة في “جامعة حيفا” بريندا شــافر، 
إن الكشــف الجديد ســيغلق خيار تصدير الغاز اإلســرائيلي إلى مصر، مشيرة إلى أهميته 
من الناحية الجيوسياســية لمصر عدا عن كونه عالمة على الثقة في السياســات االقتصادية 

للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
وكانــت صحيفة “هآرتس” اإلســرائيلية ذكرت أن االكتشــاف المصري يمكن أن يمس 
بفــرص تطويــر مجمع لفيتان اإلســرائيلي الذي كان يفترض اعتمــاده على مصر كزبون 
مركــزي لتمويل تطويره، الفتة إلــى أن احتياطات الحقل المصري تقدر بـ850 مليار متر 
مكعــب مــن الغــاز الطبيعي في حيــن أن مجمع الغاز الذي اكتشــف في فلســطين المحتلة 
“لفيتــان” يحــوي نحو 620 مليار متر مكعب ومجمع “تمــار” نحو 310 ملياراً ومجمعي 

“تنين” و“كريش” نحو 72 مليار متر مكعب فقط.

سنوات.
أمــا على صعيد جــذب االســتثمارات، فاعتبر 
الرئيس التنفيذي لشــركة “دانــة غاز” اإلماراتية 
باتريــك أولمــان وارد، أن الكشــف العمــالق قد 
يجذب شــركات الطاقة العالمية التي ابتعدت عن 
مصر بسبب التأخر في الحصول على مستحقاتها 

واألسعار المنخفضة التي تحصل عليها.
وقــال وارد إن حجــم ونوعية الكشــف وجهود 
مصــر فــي اآلونــة األخيــرة لســداد مســتحقات 
الشــركات األجنبية ســتتضافر معاً لجذب اهتمام 
الشــركات من كل حدب وصوب، مضيفاً: الناس 
في قطاع البترول لديهم نزعة لرد الفعل المحموم 
على مثل هذا الكشــف. ال شــك في أنه ســيجتذب 
مزيــداً من االهتمام من شــركات النفــط العالمية 

لمصر كمقصد للتنقيب.
وكانــت التقديرات قبل الكشــف عــن “ظُهر” 
تشـــــيـر إلى أن مصـر تملـك احتيـاطيــات غير 
مكتشــــفـة مــن الغــاز تبلغ نحـــو 70 تريليــون 
قــدم مكعبة. وفي ضوء اكتشــاف الحقــل الجديد، 
توقـع وارد أن يكــون هنـــاك تعديــل صعــودي 
في تقديــر إجمالي االحتياطيات التي لم تكتشــف 
بعد، مشــيراً أن هذا في حد ذاته يعني أنه سيكون 
هنــاك الكثيــر من االهتمــام اإلضافــي في قطاع 

البترول.
مــن جهتها، توقعــت “فــاروس لألبحاث” أن 
يــؤدي الكشــف الجديد إلــى إحياء خطــط كبيرة 
لتوســعة الطاقــة اإلنتاجية خالل 6 - 12 شــهراً، 
األمر الذي سيؤدي إلى تعافي االستثمار األجنبي 

المباشر في البالد بشدة.
المتضرر األكبر

يُهــدد “شــروق” بإحباط طفــرة تصدير الغاز 
الوليــدة فــي إســرائيل والتــي كانت تعــول على 
صفقات مع مصر لتحقيق ذلك. ويتوقع أن يقّوض 
الكشــف الجديــد صفقات مربحة تتفــاوض عليها 
شــركات إسرائيلية مع شــركات غربية تعمل في 
مصــر ربما لم تعــد بحاجة اآلن الســتيراد الغاز 
اإلســرائيلي. وقد فقدت أكبر شــركات الطاقة في 
إســرائيل ومن بينهــا مجموعة “ديليــك” و”أفنر 
أويل” و“ريشــيو” 1.14 مليار دوالر من قيمتها 
الســوقية عقــب اإلعالن عــن الكشــف التاريخي 

العمالق.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة “تامير فيشمان” 
اإلســرائيلية لالســتثمار إلداد تامير، إن الكشــف 
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تطمينات مصرية
على الرغم من ضخامة االحتياطات المكتشفة، 
استبعد وزير البترول المصري شريف اسماعيل، 
أن يؤثر الكشــف الجديد علــى مفاوضات تجريها 
شــركات القطــاع الخاص الســتيراد الغــاز من 

منتجين في المنطقة مثل إسرائيل وقبرص.
وقال اســماعيل: لســنا في تنافس مــع آخرين. 
وأي مباحثــات بين الشــركات الخاصة في مصر 
وفي شرق البحر المتوســط وأعني بهذا إسرائيل 
وقبــرص لم تتوقف. هذه المفاوضات واالتفاقيات 
المبدئية مســتمرة ولم تتوقف، مضيفاً أن الســوق 
المصــري كبيــر وحجم االســتهالك فيــه ضخم 
“ونحن لدينا تســهيالت للغاز المســال ولتصديره 

يمكن االستفادة منها”.
وقال الوزير المصــري إن انتاج حقل “ظُهر” 
سيخصص بالكامل للســوق المحلي ومن المتوقع 
أن يبدأ االنتاج منه في مطلع عام 2018، مستبعداً 
أن يُعّجــل الكشــف الجديــد بالوصــول إلى هدف 
تحقيــق االكتفــاء الذاتي في مجــال الطاقة بحلول 

عام 2020.
وعن مســتقبل الغاز في منطقة شرق المتوسط، 
أعرب اســماعيل عن اعتقاده بأن المنطقة ستكون 
في الفتــرة المقبلة تحت أعين الشــركات العالمية 
نظراً ألن الكشف العمالق يتميز بتركيب جيولوجي 
مختلــف وحجمه كبير وإنتاجيته عالية، متوقعاً أن 
تعيــد الشـركات النظــر في الفتــرة المقبلة في كل 
أعمــال البحث الســيزمي التي جرت فــي البحــر 
المتوســط وفي التراكيب الجيولوجيــة الموجــودة 

فيه وفي دلتا النيل البحريــة أو البريــة.
احتياطات شرق المتوسط

تقــّدر احتياطيات الغاز القابلة لالســتخراج من 
الناحية الفنية في منطقة البحر المتوسط بنحو 411 
تريليون قدم مكعبة، وفقاً لهيئة المسح الجيولوجي 
األميركيــة. ما يجعل المنطقة من الناحية النظرية 
ذات ثقــل في مواجهة شــرق أفريقيــا التي قّدرت 
الهيئة حجم االحتياطيات المحتملة غير المكتشــفة 
فيها في 2012 بنحو 441.1 تريليون قدم مكعبة.

لكــن التنــوع الجيولوجي في المتوســط يجعل 
المستكشــفين يميلــون إلــى البقــاء فــي المناطق 
التــي تحوي احتياطات مثبتــة وحكومات صديقة 

لالستكشافات.
وفيم��ا يلي جدول يُبينّ أكب��ر حقول الغاز في 

املتوسط:-

يُذكر أن المســوحات األولية للمياه قبالة السواحل اللبنانية تظهر وجود نحو 30 تريليون 
قدم مكعبة من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، لكن التجاذبات السياسية تحول 
دون البــدء باســتغالل هــذه الثروة. وحتــى في حال تمكنه مــن البدء باســتغالل احتياطاته 
الضخمة، من المســتبعد أن يتضرر لبنان من االكتشــافات الجديدة في المتوســط، إذ أنه ال 
يســعى إلى أن يكون منافســاً لدول المنطقة في تصدير الغاز بل ينصب اهتمامه على تلبية 
التصدير الذي قد يستغرق نحو 10 سنوات.الطلــب المحلي علــى النفط والغاز ويطمح للوصــول إلى االكتفاء الذاتي قبــل التفكير في 

أرقام وحقائق
يغطي  حقل “ظُهر” العمالق مســاحة 100 كيلومتر مربع ويقع في امتياز “شــروق” 
الذي قد تصل مساحته إلى نحو 3000 كيلومتر مربع في البحر المتوسط. وهو أكبر حقل 
على اإلطالق يتم اكتشــافه في مصر من حيث االحتياطيات القابلة لالســتخراج ويشــكل 
حوالي 30 % من االحتياطيات المؤكدة لدى مصر. وتم حفره في عمق مياه 1450 متراً 
ووصل إلى عمق 4131 متراً ليخترق طبقة حاملة للهيدروكربونات بسمك حوالي 630 

متراً.
وتبلغ حصة “إيني” في الكشــف الجديد 40 % الســترداد النفقات واالســتثمارات مع 
تقسيم نسبة 60 % الباقية بنسبة 65 % للجانب المصري و35 % لـ“إيني” مع األخذ في 
االعتبار أن الشريك األجنبي هو المسؤول عن توفير االستثمارات كلها ويتحمل المخاطر 
وفق وزير البترول المصري شريف إسماعيل، الذي أوضح أنه في حالة وجود فائض في 

االسترداد فإن االنتاج سيقسم بنسبة 80 % للجانب المصري و20 % للجانب اإليطالي.
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الس����ورية، مش��يراً إل��ى األث��ار واألضرار الت��ي أصابت 
االقتصاد الس��وري وما أفرزته من عقب��ات أصابت اإلنتاج 
الزراع��ي في هذه الفت��رة من عمر س��ورية وكذلك اإلنتاج 
الصناعي الذي نُهبت آالته وُدّمرت منشآته، وعلى الرغم من 
كل ذلك ال تزال الس����لع الس��وري�ة موجودة وتثبت وجودها 
بل وتأخذ مكانها الطبيعي في كل األس��واق التي كانت توجد 
فيها س��ابقاً على الرغم من كل ظروف الحصار االقتصادي 

الجائر.
ونّوه الق�الع إلى أن��ه بع��د م��رور ه��ذه الس��ن�وات األربع 
م��ن الحرب والظ��روف الصعب��ة التي أحاط��ت باالقتصاد 
الس��وري من مقاطعة أوروبية وأميركية ولألس��ف عربية، 
باإلضاف��ة إل��ى الحظ��ر المفروض م��ن هذه الجه��ات على 
القط��اع المصرف�ي الس��وري، ف��إن االقتصاد الس��وري قد 
وض���ع ف��ي امتح��ان صع�ب للغاي���ة ولكن الذي�ن يعمل��ون 
في األسواق التجارية وفي اإلنتاج الصناعي والتصدير أثبتوا 
حضوره��م بكل جدارة وكفاءة وتمكنوا من ممارس��ة عملهم 

في ظل ه��ذه الظروف االس����تثنائي��ة 
الت��ي لو مّرت به��ا بالد غي��ر بالدن��ا 
لكان لها نتائج غير سليمة بل وكارثية، 
ومع ذلك فإننا وقفنا صامدين وحافظنا 
عل��ى الوض��ع االقتص��ادي وإن كان 

بجهد كبير جداً.
وق��ال الق��الع أن التاجر الس��وري 
عب��ر اتحاد غ��رف التجارة الس��ورية 
عموماً وغرفة تجارة دمشق خصوصاً 
يق��ّدم رأيه ف��ي حالتين اثنتي��ن، أولهما 
إذا طل��ب من��ه حض��ور االجتماعات 
المس��ائل  تناق��ش  الت��ي  التخصصي��ة 
والقضاي��ا االقتصادية والمعوقات التي 
تعترض العمل التجاري واالس��تيراد، 
باإلضاف��ة إل��ى الحال��ة الثاني��ة حيث 
يقدم التجار وبش��كل مستمر الدراسات 
واإلحص��اءات واالقتراحات حتى وإن 
ل��م تُطلب منه، وبذل��ك يمكن القول أن 
التج��ار الس��وريين ش��ركاء في صنع 

القرار االقتصادي.
العمالت وقانون التموين

وأش��ار القالع إلى أن سعر الصرف 
والتح��والت التي تطرأ علي��ه صعوداً 
وهبوطاً ولفترات زمنية قصيرة، ترك 
آث��اره عل��ى أس��عار التكلف��ة، ما جعل 
المستوردين في حيرة من أمرهم حول 
المس��توردة  المنتجات  تس��عير  كيفي��ة 
وكذلك األمر بالنس��بة للمصنّعين الذين 
باتوا في وضع ال يُحس��دون عليه لجهة 
احتس����اب تكاليف موادهم، باإلضافة 
إل��ى التكالي��ف األخ��رى الت��ي تدخل 
ف��ي حس��بة الس��عر النهائ��ي لس��لعهم 
والمحروق��ات  النق��ل  تكالي��ف  مث��ل 
والكهرب��اء والتكاليف غي��ر المنظورة 
التي يتكبدونها ف��ي االنتقال بين المدن 

والمحافظات.
وق��ال رئي��س اتحاد غ��رف التجارة 
السورية إن قانون التموين الجديد الذي 
ب��ات قيد التطبيق وأثار جدالً كبيراً بين 

محمد غسان القالع

التاجر السـوري
يبذل جهوداً حثيثة
لتأمين كل السلع

باختالف أشكالها وأنواعها

رئيس اتحاد غرف التجارة السورية محمد القالع لـ”البنك والمستثمر“:

مستمرون في تأمين السلع وتحصين أمننا الغذائي رغم الحصار
أكد رئيـــس اتحاد غـــرف التجارة 
الســـورية رئيس غرفة تجارة دمشق 
محمـــد غســـان القـــالع، أن التاجــر 
الســـوري لم يقّصر في تأمين المواد 
تمنع  التـــي  والرئيســـية  األساســـية 
حدوث فجـــوة في العرض على الرغم 
مـــن الظروف المعقـــدة التي فرضتها 
الجائـــرة  االقتصاديـــة  العقوبـــات 

المفروضة على الشعب السوري.
وأش��ار الق��الع ف��ي حدي��ث لمجلة 
نش��اط  أن  إل��ى  المس��تثمر“  ”البن��ك 
إط��ار  ف��ي  يأت��ي  الس��وري  التاج��ر 
م��ن  الممنوح��ة  االس��تيراد  إج��ازات 
وزارة االقتص��اد والتج��ارة الخارجية 
والتموي��ل ال��الزم له��ذه اإلج����ازات 
بالقط��ع األجنبي من مصرف س��ورية 
المركزي، الفتاً إلى أن الجهود ال تزال 
حثيثة م�ن التاج��ر الس����وري لتأمي��ن 
كل الس����لع عل��ى اختالف أش����كالها 
وأنواعه��ا منعاً لح��دوث أي فجوة في 
ع��رض الس��لع الضروري��ة وخاصة 

الغذائية والدوائية منها.
إجازات االستيراد

وق��ال الق��الع إن غرف����ة تج����ارة 
أق����دم وأع���رق  دمش����ق باعتباره�ا 
وأكبر الغ��رف التجارية في س��ورية، 
توصلت إلى اتفاق مح��دود مع وزارة 
االقتص��اد ح��ول العدي��د م��ن الس��لع 
وأس��لوب  االس��ت�رش�ادي�ة  وأس�عارها 
من��ح إج��ازات االس��تيراد، وخاص��ة 
اإلج��ازات الخاص��ة بالم��واد األولية 
والم��واد الغذائي��ة والدوائي��ة وكذل��ك 
المواد المتممة التي يحتاجها المستهلك 
م��ع األخذ بعي��ن االعتبار أنها ليس��ت 

ذات قيم عالية.
الص��ادرات  أن  الق��الع  وأض��اف 
األساسية السورية تتكون بشكل رئيسي 
م��ن المنتجات الزراعي��ة التي تتجاوز 
نس��بتها 70 % من إجمالي الصادرات 

58



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2015

عل��ى كل األط��راف رصد نتائج تطبيقه عل��ى أرض الواقع 
وانعكاس�����اتها في إطار اهتمام غرفة تجارة دمش��ق بشكل 
كامل ببحث ودراس��ة األس��باب الت��ي أدت إل��ى المخالفات 
وارتفاع األس����عار المترافق��ة مع كل الوقائ��ع التي حصلت 
ف��ي الس��نوات األخي��رة ب��دءاً م��ن العقوب��ات االقتصادي��ة 
والمصرفية التي فرضت على سورية وكذلك أحكام المقاطعة 
وارتفاع أسعار القطع األجنبي والعقبات التي تواجه عمليات 
االس��تيراد وطرح المواد في األس��واق، مؤك��داً أن كل هذه 
األس��باب هي التي أدت إلى ارتفاع األس��عار إال إذا ثبت أن 
البائع قد أخفى عمداً بعض المواد أو قام برفع أس��عارها من 

دون مبرر.
وعن وجهة نظر التاجر الس��وري في كيفية تحسين الواقع 
االقتص��ادي الحالي في ظل ما تش��هده البالد، قال القالع إن 
التواصل الدائم والمس��تمر بين غرف التجارة والعاملين في 
الس��وق التجاري��ة والصناعيي��ن والُمصّدري��ن مع أصحاب 
القرار االقتصادي، يس��اهم في تحس��ين الواق��ع االقتصادي 
الحال��ي وإعط��اء فرصة للتوازن بين الع��رض والطلب مع 

األخذ بعين االعتبار القدرة الشرائية لعامة المواطنين.
تنمية الموارد

وأك��د الق��الع أن االتحاد يعمل بش��كل حثي��ث على تنمية 
المهارات ضمن قطاع األعمال الس��وري، حيث قّدم االتحاد 
دعم��اً كبي��راً م��ن أجل إقام��ة مراك��ز تدريب ف��ي الغرف 
التجاري��ة ورّوج لها، وذلك للعمل عل��ى تحقيق المواءمة ما 
بي��ن مخرجات العملي��ة التعليمية بش��قيها العلمي والفني من 
جه��ة، وم��ا بي��ن احتياجات س��وق العمل من جه��ة أخرى، 
وبالتالي محاولة ربط التدريب بسوق العمل لضمان حصول 
قط��اع األعمال على العمالة التي تس��اعده في رفع مس��توى 

إنتاجيته وتنافسيته.
ولفت إلى أن هذه المراكز تقوم بتنظيم العديد من الدورات 
التدريبي��ة وفقاً لحاجات قطاع األعم��ال، منوهاً بما قامت به 
غرفة تجارة دمش��ق من توقيع بعض االتفاقيات مع جامعات 
ع��دة كجامعة دمش��ق الحكومية وجامع��ة اليرموك الخاصة 
لتعزي��ز التع��اون والتنس��يق والرب��ط بين مجتم��ع األعمال 

التج��ار والصناعيين ومجتمع األعمال 
عام��ة من جه��ة وبي��ن وزارة التجارة 
الداخلي��ة وحماية المس��تهلك في كيفية 
النظر إليه والتعامل مع منفذيه وتحديد 
الموقف منه وتحديد وجهة النظر بشأنه، 
وضع التج��ار في حالة إرباك وخاصة 
في تسعير مس��تورداتهم بالنظر إلى ما 
يط��رأ من تقلبات على أس��عار صرف 
القط��ع األجنبي في الس��وق الس��ورية 
صع��وداً وهبوطاً بالتوازي مع النفقات 
غي��ر المنظورة الت��ي يتكبدونها والتي 
تجعلهم جميع��اً وخاصة بائعي المفرق 
في مواجهة مع أحكام هذا القانون الذي 
يتمن��ى كل مجتمع األعمال الس��وري 
أن تُع��اد قراءته ليتناس��ب مع الوضع 
الراهن ف��ي البالد، حت��ى يحافظ على 
مستويات أس��عار مقبولة ومتناسبة مع 
مداخيل الس��وريين وأجورهم وخاصة 

أصحاب الدخل المحدود.
وأض��اف القالع أن��ه نتيج��ة لكثرة 
المالحظات واالستفسارات التي قدمها 
التج��ار ح��ول قانون التموي��ن الجديد، 
عقد مجلس إدارة غرفة تجارة دمش��ق 
لقاًء مع وزير التجارة الداخلية وحماية 
اآلراء  أه��م  الس��تعراض  المس��تهلك 
واألفكار التي قدمها التجار حول مواد 
القان��ون المذكور، مبين��اً أن االتفاق قد 
ت��م على أن يتقدم مجل��س إدارة الغرفة 
بمذك��رة إضافي��ة تحت��وي عل��ى كل 
المالحظ��ات الت��ي قدمه��ا األعض��اء 
باإلضاف��ة إلى األوراق الت��ي تقدم بها 
التجار، قائالً إن وزير التجارة الداخلية 
ق����د وع����د بإي��الء ه��ذا الموض��وع 
علي��ه  واإلش��راف  ال��الزم  االهتم��ام 
ش��خصياً والعمل على إصدار سلس��لة 
من الق��رارات التوضيحي��ة لمضمون 
مواد القانون الجديد، س����واء من حيث 
المخالف����ات أو العقوب��ات التي تترتب 
عليه���ا، وتش����كي�ل لجن���ة للنظ�ر في 
االعتراض��ات المقدمة م��ن قبل الذين 

نظمت المخالفات بحقهم.
وأش��ار إل��ى أن القان��ون ق��د صدر 
ووضع موضع التنفيذ وبالتالي يتوجب 

وكلي��ات الجامعتي��ن وطالبهم��ا بم��ا 
يحقق أفضل استثمار للموارد البشرية 

والربط بسوق العمل.
المج��ال  تتي��ح  الغرف��ة  إن  وق��ال 
بموجب ه��ذه االتفاقيات لطلبة الجامعة 
االس��تفادة م��ن خدمات مكتبته��ا وبنك 
معلوماتها وش��بكة األعم��ال األوروبية 
االقتصادي��ة  والتش��ريعات  واألنظم��ة 
المحلية ومعلومات األس��واق الخارجية 
واالستشارات والندوات والمحاضرات، 
بالتوازي مع تعاون الفريقين على إقامة 
ورش عمل مش��تركة وإعداد دراسات 
قطاعي��ة إليجاد حلول علمية للمش��اكل 
الت��ي تواج��ه قط��اع األعم��ال، منوهاً 
بأهمية التعاون مع الكوادر الجامعية من 
مدّرسين وطالب لزيادة خبرة المدّرسين 
وتقديم المعرفة العملية للطالب من خالل 
زي��ارة الط��الب للمؤسس��ات التجارية 
والمصرفية والش��ركات المس��جلة في 

الغرفة.
وق��ال الق��الع إن االتح��اد ل��م ينفك 
للُمصّدري��ن  المنش��أ  ش��هادات  يق��دم 
السوريين من خالل الغرف التجارية، 
حي��ث ت��زود الش��ركات الت��ي تق��وم 
بالتصدي��ر غ��رف التج��ارة بتفاصيل 
ع��ن منتجاته��ا، وبع��د التحق��ق منه��ا 
تقوم تل��ك الغرف بإصدار الش��هادات 
التي تحدد منش��أ المنتج��ات وكمياتها، 
كم��ا يقوم االتح��اد بتصديق ش��هادات 
المنش��أ الخاصة بالبضائع المس��توردة 
إلى س��ورية م��ن كل دول العالم. ومن 
جهة أخ��رى، يعمل االتح��اد بالتعاون 
مع غرف التجارة الس��ورية على تقديم 
معلوم��ات للش��ركات الس��ورية ع��ن 
األسواق الخارجية والشركات الدولية، 
بالتوازي مع قيام��ه بتنظيم المعارض 
والمؤتمرات المحلية والعربية والدولية 
أو المش��اركة فيه��ا به��دف التروي��ج 
لقط��اع األعمال الس��وري، الفت��اً إلى 
أن اتح��اد غرف التجارة الس��ورية قّدم 
وال يزال دعماً كبيراً في س��بيل إنش��اء 
السورية.شبكات للمعلومات في الغرف التجارية 

المنتجات الزراعية
تتجاوز نسبتها

70 % من إجمالي
الصادرات السورية
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الجائرة وغير المبررة التي أصابت الشعب السوري بالدرجة 
األولى، ومّس��ت الغذاء والدواء ومجموع��ة من االحتياجات 

األساسية للمواطن السوري.
لكن الصناعة الس��ورية نجحت في تأمين معظم المنتجات 
واأللبس��ة بأسعار منطقية من خالل اس��تمرارها بالعمل. كما 
قام بعض الصناعيين باالنتق��ال إلى أماكن آمنة وعملوا على 
تأس��يس ورش صغيرة تس��تطيع تأمين نس��بة ال بأس بها من 
المنتجات مع المحافظة على ع��دد معقول من األيدي العاملة 
في إطار التكافل االجتماعي، وهذا ما قام به معظم الصناعيين 
الوطنيين على الرغم من أن منش��آت كثي��رة تضّررت كثيراً 
ول��م تتمكن من االس��تمرار في العمل، إال أن االس��تمرار في 
منح الرواتب للعمال س��اهم في استمرارهم مع سرعة تعافي 
منش��آت كثيرة. ومن هنا نقول إن مباش��رة العمل يبدأ بش��كل 

رئيسي من المبادرة الفردية التي تؤطر 
مع مجموعة المبادرات الشبيهة، لتكّون 
في ما بينه��ا نهجاً واس��تراتيجية يعمل 

بموجبها ضمن القطاع بأكمله.
هل قمتم بتوثيق الدمار الذي أصاب 

البنية الصناعية؟
قمنا بالفعل بتوثي��ق الدمار الذي حّل 
بالبني��ة الصناعي��ة، ونأمل ف��ي أن يتم 
التعاون م��ع الجهات المانحة وفق قدرة 
الدولة الس��ورية للتعويض على هؤالء 
الصناعيي��ن ف��ي مرحلة الحق��ة، كون 
الصناع��ة تمثل كنزاً حقيقي��اً لالقتصاد 
الوطن��ي وتعتبر قاطرة نم��وه، ويجب 
المحافظ��ة عليه��ا لم��ا تؤديه م��ن دور 
أساس��ي في صمود الش��عب الس��وري 
واالس��تغناء قدر اإلمكان عن الخارج. 
ويمك��ن الق��ول أن الصناعة الس��ورية 
والصناعيين الوطنيين ساهموا في الحد 
م��ن انعكاس��ات الحص��ار االقتصادي 
ول��وال ذلك لكانت المش��كلة أكبر بكثير 

وأكثر عمقاً.
البعض يقول بوج���وب تهيئة البيئة 
التشريعية، وآخرون يدعون للتعويض 

على المتضررين. فماذا تقولون أنتم؟
كل ه��ذه األم��ور يج��ب أن تؤخ��ذ 
بالحسبان، ويجب أوالً أن يقوم التعاون 
بين المصارف العاملة في سورية (عامة 
وخاص��ة) مع الصناعيين إلعادة ترميم 
بع��ض خطوط اإلنت��اج التي تضررت 
جزئي��اً، م��ن خ��الل ق��روض صغيرة 
تمّكن الصناعيين من اس��تئناف عملهم 
والب��دء بالعملي��ة اإلنتاجية في أس��رع 
وق��ت، ال س��يما وأن بعض الصناعيين 
ف��ي حاجة إلى تمويل تش��غيلي لش��راء 
المواد األولية الضرورية للبدء بالعمل، 
إضاف��ة إل��ى ترميم األبني��ة المتضررة 
بقروض متوس��طة، وهذه القروض في 
حاجة إلى تشريع يستصدره المصرف 
المرك��زي بالت��وازي م��ع توجيه��ات 

سامر الدبس

إعادة تأهيل مناطق صناعية
ونقل صناعات عديدة

إلى المناطق اآلمنة والعمل
على تدريب العنصر البشري

نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية سامر الدبس ل�”البنك والمستثمر“:

مبادراتنا أحيت الصناعة وندعو المصارف لدعم الصناعيين
أكد نائب رئيس اتحاد غرف الصناعة 
في سورية ورئيس مجلس إدارة غرفة 
الدبس،  صناعة دمشق وريفها سامر 
أن مب���ادرات ”االتحاد“ أحيت القطاع 
الصناعي الخاص في س���ورية وبات 
يشهد منذ شهور نشاطاً ملحوظاً يلتقي 
مع نش���اط الجهات الحكومية وإن كان 
القاسم المشترك بينهما هو تهيئة البيئة 
المناس���بة للصناعيين حت���ى يعاودوا 

االنطالق في نشاطهم.
ودع���ا الدبس في حدي���ث مع مجلة 
”البنك والمس���تثمر“ المصارف لدعم 
أن  معتبراً  الملتزمي���ن،  الصناعيي���ن 
مباشرة الصناعيين العمل وكأن عملية 
إع���ادة اإلعمار قد انطلق���ت من دون 
انتظار اإلعالن عن بدء هذه العملية هي 
نقطة مضيئة ومهمة، تجلّت من خالل 
إع���ادة تأهيل مناط���ق صناعية كثيرة 
ونق���ل صناعات عديدة إل���ى المناطق 
اآلمن���ة والعمل عل���ى تدريب العنصر 
ومراكمة  م���وارده  وتنمية  البش���ري 
خبراته واستقطاب المزيد من الخبرات.

وفيم��ا يلي نص الحدي��ث حول أبرز 
قضاي��ا القط��اع الصناع��ي وأوض��اع 

الصناعيين:
م���ا ه���ي رؤي���ة غ���رف الصناعة 
ومنها غرفة دمشق وريفها لالقتصاد 
الرئيسي  الحاضن  باعتبارها  السوري 

حالياً للصناعة السورية؟
نحن كصناعيين ج��زء ال يتجزأ من 
االقتصاد الس��وري وعانين��ا كما عانى 
أي مواط��ن ب��ل أكثر، بالنظ��ر إلى أن 
الصناعي ال يمكنه نقل معمله بس��هولة 
إلى مكان آخر كما هو حال المؤسسات 
االقتصادي��ة التجاري��ة، م��ع األخذ في 
االعتب��ار أن أكث��ر الصناعيين التزموا 
بالده��م ووقف��وا إلى جانبه��ا من خالل 
تدوير عجلة إنتاجهم كي تبقى الصناعة 
الس��ورية الوطنية متألقة رغم العقوبات 
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الفقري لالقتصاد الس��وري. ويس��عى مجل��س اإلدارة منذ أن 
باشر مس��ؤولياته وبالتعاون مع الحكومة واللجنة االقتصادية 
ف��ي رئاس��ة مجل��س ال��وزراء ووزارة االقتص��اد والتجارة 
الخارجية الستصدار القرارات الحامية للصناعة الوطنية من 

خالل حصر االستيراد بالمواد األولية الضرورية للصناعة.
وعلى الرغم من اعتراض فئة ممن تضّررت مصالحهم إال 
أن وثيق��ة هامة وقعت بين التنظيم المهني الصناعي والتنظيم 
المهني التجاري تضمن حماية كل ما يصنع في سورية بحيث 
ال يك��ون ضمن توليفة المس��توردات الس��ورية من الخارج، 
وذلك بالتوازي مع تنظيم حملة لمكافحة التهريب بالتنسيق مع 
مديرية الجمارك العامة لمكافحة التهريب في منافذ البيع كون 
بع��ض المناف��ذ الحدودية موجود ضم��ن المناطق التي تعاني 

إرهاب المجموعات المسلحة.
وبالنظ��ر إلى عدم إمكاني��ة ضبط الحدود في تلك المناطق 
يعم��د المهربون ومن خلفهم اإلرهابي��ون إلى ضخ البضائع 
المهربة ومحاولة إدخالها إلى األسواق السورية. وبناء عليه 
تم االتفاق على أن تش��مل حملة مكافحة التهريب منافذ البيع 
ضم��ن المدن، فإن انعدمت إمكانية مكافحة البضائع المهربة 
عب��ر الحدود تق��وم المكافح��ة هذه ف��ي منافذ البي��ع لحماية 
المنتجات والسلع الوطنية. وقد تم التوصل إلى نتيجة مفادها 
أن كل ما يغطي حاجة الس��وق المحلية يمنع استيراده، وهي 
سياس��ة بدأت تنعك��س ايجاباً على تنش��يط الصناعة الوطنية 
وتس��اهم في خلق صناعة جديدة على مب��دأ ملء الفراغات. 
وم��ن هن��ا تنهض أهمي��ة حماي��ة المنتج الوطن��ي ومقاطعة 
البضائع المهربة ال س��يما بضائع الدول الشريكة في افتعال 

األزمة التي تمر بها سورية.
ك���م يبلغ حجم ق���وة العمل التي يش���ّغلها القطاع الصناع 

الخاص السوري؟
ه��ي أع��داد ال يمكن حصره��ا ولكن يمك��ن اعتماد بعض 
المناط��ق الصناعي��ة كنم��اذج معيارية. وعلى س��بيل المثال 
يوج��د ف��ي المدينة الصناعية في عدرا في ريف دمش��ق نحو 
1280 معمال ومنش��أة تعمل جميعه��ا، إضافة إلى وجود 90 
معمالً في المنطقة الصناعية بصحنايا في ريف دمش��ق. كما 

يصدرها للمص��ارف العامة والخاصة 
بمنح التسهيالت للصناعيين، وهو ما لم 
يقصر به، ولكن لألسف هناك إحجام من 
القط��اع المصرفي عن تفعيل القروض 
بس��بب فئ��ة م��ن الصناعيي��ن ضعاف 
النفوس، الذين استغلوا األزمة وغادروا 
الب��الد ول��م يلتزم��وا بس��داد قروضهم 
والتسهيالت االئتمانية الممنوحة لهم، بل 
ذهبوا أبعد من ذلك بالرهان على انهيار 
االقتصاد والليرة السورية حتى يتهربوا 

من سداد التزاماتهم.
وهنا بيت القصيد، فهؤالء بس��لوكهم 
السيء هذا أثّروا على المصارف لدرجة 
أصب��ح البعض منها يخش��ى من��ح أية 
قروض. والمفارقة أن الكثير من هؤالء 
يحاولون حالياً العودة إلى سورية بعدما 
أحبطت النشاطات االقتصادية الوطنية 
أماله��م، معتقدي��ن أن أمواله��م تضمن 
لهم ذل��ك، ولكننا كصناعيين س��وريين 
وطنيين نقول لهؤالء: أنتم غير مقبولين 
م��ن المجتم��ع والمواطني��ن ومجتم��ع 
األعمال والوسط االقتصادي السوري، 
فمن غ��ادر البالد وأخ��رج منها أمواله 
في محاولة ألذي��ة االقتصاد الوطني ال 
نرغب به كونه أضر باالقتصاد الوطني 

والمواطن السوري.
هم غادروا ولكنكم تسددون فاتورة 

سلوكهم؟
نحن ندعو المصارف الس��ورية إلى 
ط��ي صفح��ة الماض��ي وفت��ح صفحة 
جدي��دة، والبدء م��ن خالل تش��ريعات 
جديدة م��ع الصناعيين الش��رفاء الذين 
صم��ودا ومارس��وا دوره��م الوطن��ي 
واستمروا بالعمل رغم ظروف األزمة، 
ومنحه��م التمويل الذي يس��تطيعون من 
خالله أن يعيدوا النش��اط الصناعي إلى 

تألقه السابق.
أي���اد بيضاء في  للغرف الصناعية 
اس���تصدار صكوك تش���ريعية لحماية 
الصناعة الوطني���ة، كيف عملتم على 

ذلك؟
م��ن أب��رز أولوي��ات اس��تراتيجيتنا 
حماية الصناعة السورية كونها العمود 

أن معظ��م المناطق الصناعية في ريف 
دمش��ق الجنوبي تعمل بعد أن تم تأمين 
المياه والكهرباء لها، وهذه المنشأت في 
الطوق المحيط بدمش��ق تشّغل عشرات 
اآلالف من العمال الذين ال يزالون على 

رأس عملهم.
ولزي��ادة عدد فرص العم��ل للعمالة 
الس��ورية الخبي��رة والمدرب��ة نس��عى 
لزيادة عدد المنش��آت العاملة في مدينة 
عدرا الصناعية إلى نحو 2000 منشأة 
حت��ى نهاية الع��ام الحال��ي، بالتوازي 
مع مبادرة هامة ندرس��ها مع الحكومة 
وس��وف ترى النور قريب��اً، وتتضمن 
تش��غيل الراغبين ف��ي العمل من ذوي 
الش��هداء لدى معامل ومصانع القطاع 
الخاص، عل��ى أن يكون ع��دد العمال 
المشّغلين وفق قدرة كل منشأة وطاقتها 
الع��دد  يك��ون  بحي��ث  االس��تيعابية، 
تصاعدي��اً في ش��كل يتناس��ب مع عدد 

عمالة المنشأة الصناعية.
باالس���تثمار في  اهتمامكم  يالح���ظ 
العنصر البشري. ما هي وجهة نظركم 

في هذا الموضوع؟
ال بّد لمن يريد استمرارية نجاحه أن 
يولي األهمية للعنصر البشري ويعمل 
عل��ى تنميت��ه وتدريب��ه، وه��ي رؤية 
باشرنا تنفيذها من خالل اتفاقية تعاون 
أبرم��ت م��ع وزارة التنمي��ة اإلدارية، 
انطالق��ا م��ن مش��روع نوع��ي ورائد 
نعمل عليه ونعول عليه كثيراً، ونهدف 
من خالله إلى تطوي��ر العمل اإلداري 
ل��دى موظفينا كحجر زاوية في تطوير 
العقلي��ة اإلدارية ل��كل عامل وموظف 
بحي��ث تتمك��ن الفعالي��ات الصناعي��ة 
م��ن توصي��ف معوقات عملها بش��كل 
صحيح ودقيق، ونتمكن بالتالي من نقل 
هواج��س ومعوقات عم��ل الصناعيين 
إلى الحكومة والعمل على حلها بالشكل 
الصحي��ح. ولذلك قمنا بإح��داث وحدة 
إداري��ة وت��م وضعها تحت اإلش��راف 
المباش��ر لوزير التنمي��ة اإلدارية لدعم 
ومواكبة التقدم الذي يحتاجونه.القرار لدى التنظيم المهني للصناعيين 

 أكثر الصناعيين التزموا بالدهم
ووقفوا إلى جانبها

كي تبقى الصناعة الوطنية متألقة
رغم العقوبات 
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إلى إلغاء ش��ركات الطيران وجودها في سورية. وأدى ذلك 
كل��ه إلى تكبيد القطاع خس��ائر كبيرة وتراج��ع ما كان يرفد 
ب��ه االقتصاد الوطني من إيرادات، حيث كان القطاع األكثر 
نم��واً بالتوازي م��ع القطاع الصناعي. وس��جل القطاع نمواً 
يزي��د على 24 % على مدى 3 س��نوات قب��ل 2010 (العام 
األخير قبل األزمة)، وازدياد الحجوزات بشكل سنوي لنحو 
10 %. كم��ا وصلت مس��اهمته في الناتج القومي الس��وري 
بالعملة الصعبة إلى 11 % واحتل القطاع السياحي بعد النفط 

ثاني مورد للخزينة العامة للدولة بالعمالت الصعبة.
ماذا عن الدمار والنهب لقطاعات السياحة السورية؟

لم تقتصر أضرار األزمة على خسائر توقف العمل وتوقف 
القدوم إلى س��ورية، وخاصة بالنسبة للس��ياحة األوروبية بل 
بدأت الخس��ائر الحقيقية يوم باش��رت المجموعات اإلرهابية 
المس��لحة بالتس��لل إلى المواقع الس��ياحية واألثري��ة وحّولتها 
إلى س��احة حرب تزامنت مع عملي��ات نهب منظم لها. ولعل 

الخس��ارة األكبر كانت ف��ي مدينة حلب 
القديم��ة من خانات ومتاحف وس��واها، 
إل��ى أن دخل اإلرهاب إلى تدمر فكانت 
الخس��ارة الكبرى لس��ورية ولإلنسانية 

ككل.
ك���م يبلغ حجم الخس���ارة في فرص 

العمل؟
لقد أصاب الش��لل قطاع المرش��دين 
الس��ياحيين نتيجة األزمة حيث اضطر 
األدالء للعم��ل في مهن أخرى أو البقاء 
دون عم��ل. وتضّرر نح��و 70 % من 
المطاع��م والكافتيري��ا والمتنزهات في 
القطاع الس��ياحي الوطن��ي لغاية نهاية 
ع��ام 2012 كون��ه قط��اع كان يعتم��د 
على المش��اريع المتوس��طة والصغيرة 
من دون المش��اريع الكبرى حتى طّور 
نفسه وس��اهم بإدخال الشركات العربية 
والخارجية الكبرى باس��تثمارات تصل 
إل��ى 50 و100 ملي��ون دوالر، ولك��ن 
الخس��ائر لم تحل دون النهوض مجدداً 
حي��ث تمكن��ت الس��ياحة الس��ورية من 
اس��تيعاب هذه الخسائر من خالل طرق 
أخرى كالتركيز على الس��ياحة الداخلية 
والمطاعم والكافتيريا باعتبارها مشاريع 

صغيرة.
وعل��ى الرغم من أننا خس��رنا خالل 
األزم��ة نحو 200 أل��ف فرصة عمل، 
إال أن��ه تم ف��ي المقابل تأمي��ن نحو 65 
إل��ى 70 أل��ف فرصة عمل مج��دداً في 
المش��اريع الجديدة التي أنش��ئت نتيجة 
المحافظ��ات  ف��ي  الس��ياحية  الحرك��ة 
اآلمنة مثل طرطوس والالذقية ودمشق 
والسويداء. وحتى في حلب انتقل النشاط 
السياحي والتجاري إلى أحيائها اآلمنة، 
حيث بات لدينا أكثر من 110 منش��آت 
س��ياحية صغيرة افتتحت خالل العامين 
األخيرين على الرغم من كل الصعاب، 

ولذلك يحكمنا التفاؤل.
هل أحصيتم حجم الخسائر ولو في 

محمد رامي مارتيني

استصدار مراسيم جدولة
لقروض المنشآت السياحية

ومنح حوافز جديدة
لمباشرة نشاطاتها

رئيس اتحاد غرف السياحة السورية محمد مارتيني ل�”البنك والمستثمر“:

منشآت جديدة ونهوض والقطاع السياحي يستعد إلعادة األعمار
أكد رئي���س اتحاد غرف الس���ياحة 
في س���ورية محمد رامي مارتيني، أن 
القطاع الس���ياحي ل���ه خصوصية في 
العم���ل على ترميمه  التعامل ويجري 
اس���تنهاضه من جديد على  ومحاولة 
الرغم من أن���ه أول القطاعات تضرراً 
من األزمة في سورية وآخر القطاعات 

تعافياً منها.
وأش��ار مارتيني الذي يشغل منصب 
مع��اون وزي��ر الس��ياحة ف��ي حدي��ث 
م��ع “البن��ك والمس��تثمر”، إل��ى اتخاذ 
جمل��ة إج��راءات حكومية م��ن أبرزها 
اس��تصدار مراس��يم جدول��ة لق��روض 
المنشآت السياحية، ومنح حوافز جديدة 
لها لمباش��رة نشاطاتها ولو في المناطق 
اآلمنة في س��ورية ليصار إلى توسعتها 

الحقاً بعد تحسن الظروف العامة.
ولفت مارتيني إلى إعادة تدوير عجلة 
السياحة الدينية مع إيران، بالتوازي مع 
تنشيط الس��ياحة الداخلية باتجاه الساحل 
الس��وري، متحدث��اً ع��ن واق��ع قط��اع 
السياحة في س��ورية وأثر األزمة عليه 
ورؤية المستثمرين وأصحاب المنشأت 

السياحية ومقترحاتهم لمباشرة العمل.
وفيما يلي نص الحديث:

ما هو واقع قطاع السياحة والمنشآت 
الس���ياحية بعد س���نوات من التخريب 

واإلرهاب؟
من المؤكد أن األضرار التي أصابت 
قط��اع الس��ياحة الوطني كبي��رة نتيجة 
الحرب التي تش��ن على سورية، والتي 
بدأت اقتصادية قبل أن تصبح عسكرية 
م��ن خالل إلغاء الحج��وزات منذ اليوم 
األول من األزم��ة، حيث لجأت مواقع 
الس��ياحة األوروبية والس��ياحة الثقافية 
إلى إلغاء التأمين على تذاكر السفر منذ 
ذل��ك الحين، معلنة ف��ي برامج نصائح 
الس��فر عدم التوجه إلى سورية قبل أن 
تب��دأ العقوبات الغربي��ة تباعاً، وصوالً 
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البنوك لهم. وأكدنا على وجوب أن يكون القطاع السياحي ذو 
أولوي��ة في الرعاية في مرحلة إع��ادة اإلعمار كونه أول من 
يتضرر وآخر من يتعافى بالتوازي مع الحفاظ على أفراد هذه 
الفئ��ة بخبراتهم تالفياً للتس��رب بحثاً عن ال��رزق في الخارج 
كونهم من عملوا على صقل المنتج السياحي السوري الذي لم 

يكن له مثيل في دول المنطقة.
ما ه���ي كتلة الق���روض المترتبة على عاتق المنش���أت 

واالستثمار السياحي؟
لدى المصارف أرقام تقديرية بنحو 100 مليار ليرة سورية، 
منها 22 ملياراً قروض متعثرة ومنها 4 إلى 7 مليارات على 
عاتق االس��تثمار السياحي المتعثر ألس��باب موضوعية، مع 
التفري��ق بي��ن من تعثر قب��ل األزمة ومن تعث��ر خاللها وبين 
من حصل عل��ى قرض بضمانات وهمي��ة ومن حصل عليه 
بضمان��ات حقيقية، مع التأكيد على أن من اقترض بضمانات 
وهمية نادر في أوساط السياحة، وإن وجدت هذه الحاالت فهي 
ال تمثل القطاع لقلتها من أصل عشرات ومئات حاالت التعثر.

م���ا هي الحلول التي قدمته���ا الحكومة على أرض الواقع 
لمشكالت قطاع السياحة؟

نحن ندرك جي��داً أن األعباء الواقع��ة على عاتق الحكومة 
كبيرة جداً وأكبر من القطاع الس��ياحي. ونقّدر وجود أولويات 
أهم تنهض وقد ال يكون من ضمنها تعويض القطاع السياحي. 
ولك��ن يج��ب النظر بتفهم ألوض��اع أفراد هذه الفئ��ة، وقد تم 
النق��اش مع رئيس مجلس الوزراء مراراً وتجاوب مش��كوراً 
م��ع بعض ه��ذه الحاالت التي تش��مل منع س��فر المقترضين 
المتعثرين وعولج بعضها في الحال بالنسبة للمصارف العامة.

ف��ي حين لم تلتزم المصارف الخاصة تأسيس��اً على قانون 
المحاك��م المصرفية الذي اعتبره البعض منها ذريعة لمالحقة 
المقترضين المتعثرين رغم س��ؤالنا المتكرر عن س��بب عدم 
الت��زام المصارف الخاصة بمراس��يم الجدول��ة األربعة التي 

صدرت في هذا الشأن.
وقد طالبنا رداً على ذلك بتشكيل لجنة مختصة من السياحة 
والمالي��ة والمصارف لتقييم الضمانات وفق أس��عار 2010، 
ف��إن كانت الضمانة حقيقي��ة ال داع لمالحقة المتضرر وكفى 
ما أصاب��ه من أضرار. وأج��دد التأكيد عل��ى مطالبة القطاع 
الس��ياحي الوطني بإدراجه ضمن خطة إعادة اإلعمار بشكل 

شكل تقريبي؟
يجري العم��ل على تحدي��د البيانات 
عبر مسح وتقدير األضرار على الرغم 
م��ن أن اإلحصائي��ات متغي��رة بش��كل 
دائم، ولك��ن التقدي��رات المتوافرة لدينا 
تش��ير إلى أض��رار مباش��رة في قطاع 
السياحة الوطنية نتيجة النهب والتخريب 
والتدمير تتجاوز 2 مليار دوالر، فبعض 
المشاريع وصل رأس مالها إلى عشرات 
الماليين وأخرى إلى مئات الماليين من 
الدوالرات كمشروع “شهباء مول” في 
حلب الذي تأسس برأسمال 200 مليون 
دوالر ومش��روع “المدينة المائية” في 
ري��ف حلب وال��ذي وص��ل رأس ماله 
إلى 100 مليون دوالر، ولكن لألس��ف 

ُدّمرت كلها.
كم تبلغ نسبة التسرب في الكفاءات 

والخبرات؟
ال توج��د أرقام دقيقة في هذا الش��أن،  
ولك��ن تقديراتنا وحس��اباتنا تش��ير إلى 
أن التس��رب عل��ى قدر ف��رص العمل 
الضائعة، وهي وصل��ت باإلجمال إلى 
200 أل��ف فرص��ة عم��ل. وقد خس��ر 
القطاع من توقف عن العمل وكذلك من 
تح��ول إلى عمل آخر وبات يعتبر بحكم 
الكفاءة المتسربة في الفترة الراهنة على 
األق��ل. إال أن ه��ذا الرقم انخفض بعدما 
أعدن��ا توفير نحو 70 ألف فرصة عمل 

في المشاريع الجديدة.
ألم تكن هناك إجراءات لشد أواصر 

القطاع عبر االتحاد أو الوزارة؟
يج��ري العمل حالي��اً عل��ى معالجة 
أوضاع أصحاب المش��اريع والمنشآت 
المتض��ررة، وتم حصر هذه المنش��أت 
وق��ّدرت قيم��ة أضراره��ا عب��ر لجنة 
ش��كلت برئاس��ة وزير الس��ياحة، كما 
يناقش المجلس األعلى للسياحة وبشكل 
دائم أضرار المنشآت مع سعينا لحماية 
هذا القطاع وحماية المتضررين ضمنه.

وقد طالبنا أكثر م��ن مرة بإجراءات 
حماية حكومية للقطاع في زمن األزمة 
من خالل إيجاد الحل للقروض المتعثرة 
وإعفاء أصحاب المش��اريع من مالحقة 

واضح.
كي���ف تقيّمون نتائج خطة تنش���يط 

السياحة الشعبية والداخلية؟
ج��اءت النتائ��ج مقبول��ة ومرضي��ة 
قياس��اً إل��ى الظروف العام��ة، حيث تم 
خالل الس��نتين الماضيتين افتتاح أالف 
الكراسي المطعمية في المناطق اآلمنة. 
وهن��اك بن��د آخر يتمث��ل في الس��ياحة 
الدينية التي ش��هدت تحسناً ملحوظاً في 
عام 2014 حيث وصل العدد إلى 188 
ألف قادم من العراق، وكذلك عش��رات 
األل��وف األخرى من لبن��ان والبحرين 
وحتى المملكة السعودية على الرغم من 
المضايق��ات التي يتعرض له��ا الزوار 
الدينيون أثناء توجههم إلى س��ورية، أي 
أن عدده��م وصل إلى نح��و 300 الف 

زائر في عام واحد.
أما بالنس��بة للزوار اإليرانيين فنحن 
عل��ى وش��ك تدش��ين ع��ودة عالق��ات 
الس��ياحة الدينية مع إيران بأعداد كبيرة 
بعد أن وص��ل عددهم ف��ي 2010 إلى 
ما يزيد على ملي��ون زائر إيراني. وقد 
بدأت عجلة الترتيبات األخيرة بالتحرك 
حيث زار س��ورية رئيس منظمة الحج 
والزي��ارة ف��ي إي��ران عل��ى رأس وفد 
رفيع المس��توى واطلع على الواقع من 
خالل لقاءات مع المعنيين في الس��ياحة 

والخارجية واألوقاف.
ويج��ري العم��ل حالياً على تش��كيل 
تجم��ع للمكات��ب الس��ياحية والفن��ادق 
العاملة في مجال الحج والزيارة لتنظيم 
العملي��ة أفض��ل من ذي قب��ل، حيث تم 
اتخاذ كل الترتيب��ات بما فيها الترتيبات 
األمنية. وسنقوم بزيارة إلى إيران عبر 
وفد مشترك من وزارة السياحة واتحاد 
غ��رف الس��ياحة في س��ورية لتدش��ين 
عودة الس��ياح الدينيي��ن اإليرانيين إلى 
س��ورية م��ع توقع��ات بأن يص��ل عدد 
الزوار اإليرانيين ف��ي الربع األول من 
ع��ام 2016 إلى نح��و 100 ألف زائر. 
ومن الممكن أن يقف��ز الرقم إلى مليون 
زائر ف��ي العام ليعود إلى س��ابق عهده 
بعد تأمين مس��تلزمات خدمة هذا العدد 

تأمين 70 ألف فرصة عمل
في المشاريع الجديدة

التي أنشئت نتيجة الحركة السياحية
في المحافظات اآلمنة
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ف��ي باب النزاعات القضائية كون كثير منها تحمل في طياتها 
الحل القانوني عن طريق التحكيم التجاري. ونحن في سورية 
ومن خالل تجاربنا م��ع التحكيم الدولي وخاصة في مثل هذه 
الظروف ال نتوقع نتائج ايجابية خاصة أن التحكيم سيكون في 

محاكم عربية أو دولية تقوم على تمويل ُمسيّس.
أين شركات الدول الصديقة لسورية من كل ذلك؟

هي موجودة قدر اإلمكان، فالش��ركات الروسية التي تعمل 
حالي��اً في الس��احل قيد اإلقالع بمش��اريعها ونحاول تقديم كل 
دع��م ممكن لها. كما أن هناك بعض األش��قاء العرب ال تزال 
عالقاتهم مع الشعب السوري لصيقة ونتمنى عودتهم ليستأنفوا 
مش��روعاتهم في سورية. ونحن ال نتمنى فسخ عقد أي شركة 
إال التي ثبت أنها ش��ركة سياسية أو ُمسيّسة شاركت في سفك 
الدم الس��وري. ومن المؤكد أننا في اتحاد غرف الس��ياحة لن 

نتعامل مع هذه الشركات وأمثالها تحت أي بند من العمل.
تتحدثون عن تنشيط السياحة الداخلية والساحل السوري 

يفتقر للمنشآت السياحية، كيف ذلك؟
لو قّدر للمش��اريع الت��ي كانت قيد اإلنش��اء أن تتم، لغطّت 
حاجة السياحتين الداخلية والخارجية، ولكن من الصعب اآلن 
البدء بمش��اريع جديدة أو االس��تمرار بالمش��اريع التي كانت 
قيد اإلنش��اء، فالس��ياحة الداخلية تحتاج لمشاريع من مستوى 
نجمتين إلى ثالث نجوم. ولألس��ف هناك نظ��رة بعين الريبة 
والخوف للقطاع الفندقي حتى في فترة االس��تقرار بسبب عدم 

وعي أهمية القطاع السياحي في االقتصاد الوطني.

من الزوار، مع األخذ بعين االعتبار أن 
المالءة الفندقية ال تساعد في ترتيب هذه 
اإلجراءات الس��تيعاب العدد األكبر من 

الزوار اإليرانيين.
وفي هذا اإلطار، يعاد تأهيل مجموعة 
م��ن الفنادق مج��دداً، إضافة إلى فندقين 
جديدين يتم إنش��اؤهما في منطقة السيدة 
زينب مع التفاؤل بأن يساهم هذا الحراك 
في تنش��يط القط��اع الس��ياحي وبالتالي 
رفد الخزين��ة العامة للدول��ة بمزيد من 

اإليرادات.
لم���اذا ال يتم اس���تكمال المش���اريع 
المتوقفة من ش���ركات عالمية لصالح 

السياحة السورية؟
هن��اك العدي��د م��ن المش��اريع التي 
ت��م التوقي��ع عليها مع ش��ركات عربية 
ودولي��ة، ولك��ن المش��كلة أن العقوبات 
االقتصادي��ة تندرج تحت بن��د الظرف 
القاه��ر لطرف��ي العق��د. ونح��ن بصدد 
معالجة كل حالة على حدة، وقد وجهت 
إنذارات لكل هذه الشركات واألمل قائم 
بعودة المس��تثمرين إلى مش��اريعهم مع 
عدم رغبتنا بفس��خ هذه العقود والدخول 

أم��ا اآلن فلدينا مش��اريع للش��واطئ 
المفتوحة ومشاريع مخيمات وشاليهات 
نتمنى على القطاع الخاص التقدم إليها، 
إضافة إلى مواقع أخرى تطرحها وزارة 
الس��ياحة لالس��تثمار، إلى جانب بعض 
المشاريع النوعية حيث باشرت الوزارة 
مشروعاً لتنفيذ شاليهات وغرف فندقية 
في طرطوس وسيتم افتتاحها بعد أشهر 

قليلة.
كم تبلغ التقديرات األولية للس���ياح 
الداخليين في الس���احل السوري خالل 

2015؟
تش��ير البيانات إل��ى ان الفنادق على 
طول الس��احل الس��وري امتألت بشكل 
كامل من الش��هر الرابع وحتى الش��هر 
التاسع من العام الجاري 2015، وكذلك 
كان حالها خالل عام 2014، مع التفريق 
بين الزائر الذي يرتاد األماكن السياحية 
ولكن��ه ال يقيم في المنش��أت الس��ياحية 
والس��ائح ال��ذي يقيم في هذه المنش��آت. 
كما تش��ير التقديرات إلى أن عدد زوار 
المليون زائر ال سيما الالذقية.الساحل السوري بلغ نحو مليون ونصف 
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حولهم، مبيناً أن اإلنتاج السوري من النباتات الطبية والعطرية 
زاد بشكل كبير والتي يسمح تكوينها بالتخزين لفترات طويلة 
ناهيك بحاجتها لجهد المزارع بنسبة أقل مما تحتاجه محاصيل 
أخرى، فضالً عما تؤمنه للفالح من عائد وقلة كمية المياه التي 
تتطلبه��ا. وبناء عليه تحّول بعض الفالحين من زراعة القطن 
إل��ى زراعة الكم��ون ومن زراعة الش��وندر إلى زراعة حبة 

البركة، ولكن اإلنتاج الكلي بقي قائماً.
معالجة الصعوبات

وأكد رئيس االتحاد أن أكثر ما تأثر في القطاع الزراعي هو 
شق اإلنتاج الحيواني ولكنه عاد إلى التعافي. ففي عام 2012 
تأث��ر هذا القطاع كثيراً وبعد منتصف 2013 بدأ الوضع على 
األرض يتحسن أكثر فانتعش القطاع. أما في نهاية عام 2014 
فقد بدأ قطاع اإلنت��اج الحيواني يصّدر المنتجات إلى الخارج 
مجدداً بعد أن أّمن حاجة السوق المحلية نسبياً وهو دليل على 

التعافي.
وأش��ار إل��ى أن الحكوم��ة اتخ��ذت 
جمل��ة من اإلج��راءات التي انعكس��ت 
إيجابا على قط��اع الدواجن مثالً، حيث 
اجتمعت القيادة السياس��ية ممثلة بالقيادة 
القطري��ة وكذل��ك وزي��ر الزراعة مع 
ممثلي القطاع لمناقشة هموم ومعوقات 
عمل القط��اع واالس��تماع لممثليه عن 
المهن��ة، ال س��يما مش��كالت  أوج��اع 
استيراد األعالف والصيصان وغيرها، 
إضافة إلى هموم تأمين الطاقة والوقود 
للمداجن وهي طروح��ات عولجت من 
خالل قرارات تنفيذية حكومية صدرت 
خ��الل زم��ن قصير وس��اهمت بتعافي 

اإلنتاج الزراعي.
ولفت كش��تو إل��ى أن قط��اع األبقار 
م��ن ضمن اإلنت��اج الزراعي الذي لقي 
االهتمام ب��دوره حيث ب��دأت المعالجة 
بترميم القطيع من خالل االس��تيراد بعد 
أن تعرض للسرقة والقتل المتعمد أحياناً 
لإلضرار باالقتص��اد الوطني، معتبراً 
أن القطاع األهم ف��ي المملكة الحيوانية 
هو قطاع أغن��ام العواس حيث ال توجد 
أي معلوم��ة حقيقية بش��أنه بالنظر إلى 
أن االغنام موجودة بش��كل رئيس��ي في 
البادي��ة الس��ورية ووضعه��ا حالي��اً ال 
يسمح بإجراء جوالت إحصائية ومسح 
ميداني. وال تزيد المؤش��رات المتوافرة 
عن تقديرات ال تعكس الصورة الحقيقية 
بالتوازي مع إجراءات الحكومة لضمان 
اس��تمرار وج��ود القطي��ع عب��ر تأمين 
الخلطات العلفية واللقاح��ات، الفتاً إلى 
أن اللقاح��ات وصلت إل��ى القطعان في 
كل سورية بما فيها األماكن التي تسيطر 
عليها المجموعات اإلرهابية المس��لحة 
والفعالي��ات  المحل��ي  المجتم��ع  عب��ر 

األهلية.
مساهمة في الناتج القومي

وع��ن موق��ع الزراعة الس��ورية من 

محمد كشتو

القطاع أعاد تنظيم نفسه
وتمسك الفالح باألرض

لينتج ويؤمن المواد الغذائية الزراعية
للبالد والمواطنين

رئيس اتحاد الغرف الزراعية السورية محمد كشتو لـ”البنك والمستثمر“:

أراضينا ال تزال منتجة وإجراءات لدعم اإلنتاج الزراعي
أكد رئيس اتحاد الغـــرف الزراعية 
الســـورية محمد كشـــتو، أن نســـبة 
المناطق التـــي خرجت من الخدمة في 
اإلنتاج الزراعي قليلة جداً قياســـاً إلى 
ما بقي في الخدمة، فهناك 70 % إلى 
75 % بقي مســـتقراً وضمن العملية 
اإلنتاجية مع األخـــذ بعين االعتبار ما 
طرأ مـــن انحراف في بعض الزراعات 
وبعض المواسم كالشوندر (الشمندر) 
الذي يحتاج إلى سلسلة أعمال من نقل 
وتعقيم، فتحول الفالح عن الشـــوندر 
إلى محصول آخر أكثر ســـهولة فزاد 
إنتاج الشعير وحصل تحّول في نوعية 

المنتج.
وأشار كش��تو إلى أن قطاع الزراعة 
في س��ورية ه��و األقل تأث��راً باإلجرام 
والتخريب واإلرهاب الذي يعيث فساداً 
في األرض الس��ورية عل��ى اعتبار أن 
الزراعة مق��وم ثابت ومن غير الممكن 
نقل��ه أو تغيير الف��الح لعمل��ه، فالعمل 
الزراعي ثابت زرعاً وحصاداً وانتظاراً 
للمواس��م، وبالتال��ي ال يمل��ك الف��الح 
الق��درة عل��ى تغيير نمط حيات��ه أو نقل 
مكان عمل��ه، وعلى الرغم من صعوبة 
الظروف اس��تمر الفالح الس��وري في 

عمله.
توليفة المحاصيل

وقال كش��تو في حديث لمجلة “البنك 
والمستثمر” إن الُمزارع السوري تلقى 
الصدم��ة في بداية الح��رب حيث كانت 
ذروة األزمة في عام 2012 حين تراجع 
الوض��ع االقتص��ادي وتراج��ع العمل 
الزراعي نس��بياً واس��تمرت األحداث، 
ولكن القطاع أعاد تنظيم نفس��ه وتمسك 
الفالح ب��األرض لينتج ويؤم��ن المواد 

الغذائية الزراعية للبالد والمواطنين.
ولفت إلى أن اتح��اد غرف الزراعة 
وث��ق ح��االت لفالحي��ن يعمل��ون ف��ي 
األرض من دون توقف والقذائف تسقط 
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تسويق اإلنتاج
واعتبر كش��تو أن المش��كلة الحقيقية في الزراعة السورية 
تكم��ن في فترة ما بعد اإلنتاج، فس��ورية تنتج حاليا نحو 1.2 
ملي��ون طن من الحمضيات من دون تحديد جهة بعينها تكون 
مس��ؤولة عن اإلنتاج وتصريفه، موضحاً أن هذه هي الفجوة 
الوحيدة ف��ي المعادلة كلها كون الحمضيات )كمثال معياري( 
محصول يس��تهلك طازجاً وال يحتمل التخزين ويسجل أرقام 
إنتاج تفوق االس��تهالك بمراحل، حيث ال يستهلك من اإلنتاج 
م��ا يزيد على 500 ألف طن ف��ي حين يمكن العمل على رفع 
معدالت استهالك هذه المادة ووضع رؤية استراتيجية لقنوات 
تصنيعها كالعصر وإعداد العصائر والمش��روبات، الفتاً إلى 
أن غياب هذه الحلول أفرز الكس��اد وخس��ارة المنتج وبالتالي 

الحاجة لخطة تسويقية محكمة.
وع��ن مدى الدعم ال��ذي قدمته الحكومة للقط��اع الزراعي 
بشقيه، قال كشتو إن التنظيم المهني الزراعي ال يفضل الدعم 
المادي المباشر بالنظر إلى محدودية الموارد في الفترة الراهنة 
ووجود أوجه إنفاق أكثر ضرورة وأهمية تتحملها الدولة. في 
حين يفض��ل التنظيم المهني الدعم العين��ي من خالل التأهيل 
والتدريب عب��ر مراكز تخصصية تؤهل ك��وادر قادرة على 
زي��ادة إنتاجية وحدة المس��احة الزراعية ورفع جودة اإلنتاج، 
إضافة إلى دعم القطاع من خالل صكوك تشريعية وقرارات 
تتواف��ق وواقع الحال وتكون قائمة على ظروف اس��تثنائية ال 

على معطيات تناسب فترات الرخاء واالستقرار.
إنتاج الخضار والفاكهة

أما عن توليفة المنتجات الزراعية السورية وكميات إنتاجها، 
فقال كشتو إن الزراعة السورية تنتج بشكل رئيسي الحمضيات 
بمعدل موس��مي يقارب 1.2 مليون طن والقمح الذي وصلت 
تقديرات��ه إلى نحو 3 ماليين ط��ن في حين انخفض محصول 
الشوندر كثيراً من نحو مليون طن في عام 2010 إلى نحو 30 
ألف طن في عام 2014، وكذلك القطن الذي وصلت تقديرات 
إنتاجه إلى حدود 750 ألف طن ولكنه انخفض كثيراً في العام 
الحالي، مبيناً أن هذه المحاصيل باس��تثناء الحمضيات تشكل 

القسم الذي تأثر باألزمة.
أما القس��م الثاني فهو محاصيل الخضار االس��تهالكية التي 

مجمل االقتصاد الس��وري ومساهمتها 
فيه، قال كش��تو إن المعطيات المتوفرة 
تقديرياً تشير إلى أن مساهمة هذا القطاع 
في الناتج القومي الس��وري تتراوح من 
65 % إل��ى 70 %، وه��و ما يكتس��ب 
الصدقي��ة عل��ى أرض الواق��ع كون أن 
األزمة أثرت عل��ى القطاعات األخرى 
أكث��ر مما أثرت على قط��اع الزراعة، 
وبالتالي ردم القط��اع الزراعي الفجوة 
التي حصل��ت في مس��اهمة القطاعات 
االقتصادية األخ��رى في الناتج القومي 
تبع��اً لتوفر مقوم��ات العم��ل واإلنتاج 
ل��دى الزراع��ة أكثر م��ن توفرها لدى 
القطاع��ات األخرى ف��ي الفترة الراهنة 

على األقل.
التنظي��م  ب��دور  يتعل��ق  م��ا  وف��ي 
المهني ف��ي إعادة تجميع ه��ذا القطاع 
وش��د أواصره، ق��ال كش��تو إن العمل 
يج��ري ضمن فريق زراع��ي متكامل 
يض��م إل��ى جان��ب مكت��ب الفالحي��ن 
القُطري ف��ي القي��ادة القطرية للحزب 
وزارة الزراع��ة ونقابات المهندس��ين 
الزراعيي��ن واألطب��اء البيطريين. وقد 
س��اهمت جهود الفريق في استمرارية 
وتعاف��ي القط��اع م��ن خ��الل تأمي��ن 
مس��تلزمات اإلنت��اج بأس��عار منطقية 
ومقبول��ة يتحمله��ا الم��زارع والمنتج 
ضم��ن الحفاظ على مدخ��الت اإلنتاج 
من أس��مدة وطاقة وبذار والتي لم تفقد 
ولو ليوم واحد، إضافة إلى حث الُمنتج 
على االس��تمرار في اإلنت��اج ومعالجة 

المعوقات من تسويق وتصنيع.
واعتبر كشتو التس��ويق الحلقة األهم 
ف��ي اإلنت��اج الزراع��ي ألن توفير كل 
المتطلبات للمنتج وعدم تس��ويقه تكون 
نتيجته الخس��ارة المحتمة وبالتالي عدم 
االس��تمرار ف��ي اإلنت��اج. أم��ا إن كان 
التس��ويق مؤمن مع تحقيق هامش ربح 
منطقي ومضمون فالمنتج يستمر وبذلك 
يتحقق اس��تمراره وبقاءه ضمن العملية 
اإلنتاجية كون ممارسات ما بعد اإلنتاج 
الزراعي هي ممارسات متشعبة وتتعدد 

الجهات المعنية بها.

تأثرت بنس��بة أقل ويتم تس��ويقها داخلياً 
وخارجياً حي��ث وصلت تقديرات إنتاج 
العروة الربيعية من البطاطا لنحو 750 
ألف ط��ن، أما إجمالي إنت��اج العروات 
الثالث في الموس��م الحال��ي فيبلغ نحو 
1.3 مليون طن. وقارب إنتاج البندورة 
ملي��ون ط��ن وكذلك محاصي��ل البصل 
والث��وم والباذنجان والفليفلة والكوس��ا، 
وكله��ا محاصي��ل تكف��ي االس��تهالك 
المحل��ي ويّص��در الفائ��ض منه��ا، مع 
التأكيد على أن أي من هذه المنتجات لم 
يفقد من األسواق المحلية على الرغم من 

كل الظروف.
أما بالنس��بة إل��ى محاصي��ل الفواكه 
فإنتاجه��ا “جيد” حيث بل��غ معدل إنتاج 
الكرز في الموس��م الحالي 75 ألف طن 
والتف��اح 400 ألف ط��ن والحمضيات 
1.2 ملي��ون طن والمش��مش 100 ألف 
طن والخوخ 50 ألف طن والدراق 75 
ألف طن والعنب 350 ألف طن ويتركز 
إنتاجه في حمص وفي الس��ويداء وهي 
محاصيل إنتاجها مستقر تقريباً وإنتاجنا 

يكفي ويزيد.
النباتات الطبية والعطرية

المحاصي��ل  م��ن  اآلخ��ر  الش��ق 
الزراعية وفقاً لكشتو، هو قسم النباتات 
الطبي��ة والعطرية كالكم��ون والكزبرة 
والقرف��ة  البرك��ة  وحب��ة  واليانس��ون 
والقرنفل والتي تس��وق بس��هولة نظراً 
للطلب الخارجي عليها. وس��واء ارتفع 
س��عرها داخلي��اً أو انخفض ف��ال يتأثر 
ب��ه المس��تهلك ألنه��ا م��واد ال تطل��ب 
أن زراعته��ا نش��طت  يومي��اً، مبين��اً 
خالل السنوات الثالث األخيرة وازداد 
إنتاجه��ا كثيراً وأّمن��ت القطع األجنبي 
لخزينة الدولة تبع��اً لتصديرها، مؤكدا 
أن اتحاد غرف الزراعة يؤيد زراعتها 
والتوس��ع فيها حتى ف��ي مرحلة ما بعد 
األزم��ة نظراً لربحيتها وازدياد الطلب 
عليها داخلياً واألكثر خارجياُ، الفتاً إلى 
أن أس��واق النباتات الطبي��ة والعطرية 
الس��ورية تترك��ز بش��كل رئيس��ي في 

أوروبا والخليج وشرق آسيا.

قطاع اإلنتاج الحيواني
يصّدر المنتجات إلى الخارج مجدداً

بعدما أّمن حاجة السوق
المحلية نسبياً
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الوعي لدى الجامعين بما يؤدي إلى زيادة اإلنتاج واإلنتاجية.
أم��ا عن مرحل��ة التصدير، فأكد كش��تو وج��وب التعريف 
بالخصائ��ص والمواصف��ات الجي��دة عالمي��اً مث��ل ال��وردة 
الشامية واليانس��ون والغار، إضافة لما سبق من نباتات طبية 
وعطرية مع تحس��ين سلسلة القيمة بتصدير خالصة النباتات 
الطبي��ة والعطرية مثل الكريمات والزي��وت بدالً من تصدير 
منتجات أولية غير معالجة، بالتوازي مع تش��جيع الش��ركات 
الصغيرة والمتوس��طة لالس��تثمار في مج��ال النباتات الطبية 
والعطرية واس��تخدام التقنيات الحديثة وفتح أسواق تصديرية 
جديدة، مؤكداً ضرورة دعم هذه المنتجات وتحس��ين ش��روط 
بيئ��ة األعمال وتطوير خدمات اإلرش��اد الزراعي وتش��جيع 

المشاركة في المعارض الدولية للترويج لها.
التقنيات الحديثة

وأك��د كش��تو أن دعم منتج��ات النباتات الطبي��ة والعطرية 
ف��ي مرحلة اإلنت��اج أو التصدير س��ينعكس إيجاباً على جميع 
المعنيين بهذا المنتج وباألخص في توليد دخول جديدة لشريحة 
واسعة من األشخاص وخاصة نساء األرياف اللواتي ال يملكن 
اراض زراعية وإنما يعتمدن على جمع النباتات من البراري 
وزي��ادة غلة الهكت��ار والتوفير في اس��تخدام المي��اه الالزمة 
للزراع��ة، وكذلك زيادة اإلنتاج والمس��اهمة بش��كل أكبر في 
السوق العالمية، الفتاً إلى أهمية استخدام التقنيات الحديثة وفتح 

أسواق تصديرية جديدة.
معايير الجودة العالمية

واقترح كشتو على المنتجين والجامعيين تشكيل مجموعات 
إنتاجي��ة على مس��توى المزارع الكبي��رة، ورفع الوعي فيما 
يخ��ص معايير الجودة العالمية، إضافة إلى تدريب الجامعين 

تنوع بيئي ومناخي
وق��ال كش��تو إن محص��ول قط��اع 
النبات��ات الطبية والعطري��ة يحتاج إلى 
دعم ف��ي مرحلتي اإلنتاج والتس��ويق، 
موضحاً أن التنوع المناخي والجغرافي 
الذي تتمتع به س��ورية ساهم في مرحلة 
اإلنتاج بزيادة التن��وع الحيوي النباتي، 
إذ أك��دت بعض اإلحص��اءات أن عدد 
أنواع النباتات الطبية في سورية يتجاوز 
األلف نوع، وبالتالي تقوم إمكانية نجاح 
ه��ذه الزراع��ات بش��كل جيد ف��ي كل 
المناطق الس��ورية إضافة للمواصفات 
العالي��ة لها بس��بب الظ��روف الطبيعية 
المناسبة، مع إمكانية االنتقال من مرحلة 

جمع النباتات الطبية إلى الزراعة.
وأضاف أن من ش��أن ذل��ك أن يؤدي 
إلى زي��ادة اإلنتاج والحف��اظ على البيئة 
لجه��ة أن زراعة هذه النباتات ال يتطلب 
تشغيل يد عاملة كثيرة مع ارتفاع عائدية 
المحص��ول، وبالتالي س��يدخل منتجون 
ج��دداً إلى العملي��ة اإلنتاجية س��واء في 
الزراعة أو التجميع، معتبراً أن هذا القطاع 
بحاجة إلى بعض القوانين والتش��ريعات 
لتنظيم العم��ل فيه وخاصة تنظيم الجمع 
من البراري ضماناً الستدامة المحصول 
لألعوام المقبلة والحفاظ على البيئة ورفع 

لتطوي��ر تقني��ات الجم��ع والحص��اد، 
وتقدي��م الخب��رة الالزم��ة للمزارعين 
ورف��ع مهاراته��م ف��ي مج��ال زراعة 
وحصاد النباتات الطبية والعطرية بغية 

زيادة اإلنتاج واستدامته.
أما على مستوى المصنعين، فاقترح 
زي��ادة التدريب والوعي على مس��توى 
التجفي��ف والف��رز والتوضي��ب وتقليل 
فاقد وخسارة ما بعد الحصاد، مع أهمية 
إب��رام عقود طويلة األمد مع الحاصدين 
والجامعين أو مباش��رة مع المزارعين، 
بالتوازي مع تحس��ين عملي��ات التعبئة 
والتغليف واالس��م التج��اري للمنتجات 
المصنع��ة، وبالتال��ي الحص��ول عل��ى 

شهادات الجودة العالمية.
في حين اقترح على مستوى السلطات 
المعنية تحس��ين ش��روط بيئة األعمال 
وتطوي��ر خدم��ات اإلرش��اد الزراعي 
ح��ول كيفي��ة إنت��اج ومعالج��ة وجمع 
النبات��ات الطبية، وتقدي��م البنى التحتية 
الالزمة مثل المختبرات ومراقبة المنتج 
النهائ��ي، إضافة إلى تس��هيل الوصول 
إل��ى مدخالت اإلنتاج بش��كل أكبر مثل  
البذور واآلالت، وتشجيع المشاركة في 
خالل هذه المنتجات.المعارض الدولية والترويج لسورية من 
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فقدت الســوق العقارية الســعودية 22 % من سيولتها 
فــي عام 2015 مــا يعادل 232.9 مليــار لایر (62.12 
مليــار دوالر)، بعــد أن تســببت الضغــوط االقتصادية 
والمالية بتعميق حالة الركود التي تشهدها السوق وخفض 
أعداد العقارات المباعــة 13 % (197 ألف عقار) على 
أســاس سنوي. وجاء انخفاض ســيولة الصفقات المنفذة 
على الوحدات الســكنية بصورة أكبــر من غيرها حيث 
انخفضــت قيمة الصفقات على الفلل الســكنية بأكثر من 
60 % لتستقر عند 1.5 مليار لایر (400 مليون دوالر). 
ووصــل االنخفاض في أعــداد مبيعاتها إلى 56 % تلتها 
البيوت الســكنية بانخفاض 57 %. فــي المقابل ارتفعت 
قيمة الصفقات العقارية المنفذة على الشقق السكنية للفترة 

نفسها 9 % وفي أعداد مبيعاتها 10 %.

السعودية تعتمد عقداً موحداً انخفاض أسعار المساكن
في السعودية

اعتمــدت وزارة التجــارة والصناعــة 
الســعودية عقداً استرشــادياً موحــداً لبيع 
الوحــدات العقارية علــى الخارطة الذي 
سبق اإلعالن عنه للعموم لتلقي المرئيات 
واآلراء حوله قبل اعتماده. وتضمن العقد 
االلتزامات والحقوق بين المطور العقاري 
والمشتري ومنها أجرة المثل والضمانات 
على األعمال الخرسانية والعزل وأعمال 

الكهربــاء والســباكة والعيــوب الفنية، إضافة إلــى أعمال الصيانــة والترميم الوقائية 
والعالجية للوحدة العقارية المباعة والبناء الذي تقع تلك الوحدة فيه.

وراعــى العقــد المدد الزمنية المحــددة بين الطرفين والحقــوق والواجبات في حال 
التخلــف عن االلتــزام بها. ويرخــص برنامج الــوزارة بيع الوحــدات العقارية على 

الخارطة مهما كان غرضها وكذلك بيع األراضي وتسويق العقارات على الخارطة.

”أرامكو“ تبني آالف الوحدات السكنية

تخطط  شركة ”أرامكو“ السعودية لبناء ثمانية آالف و521 وحدة سكنية لموظفيها 
باإلضافــة إلى مدارس ومرافق اجتماعية على مســاحة 10 آالف كيلومتر مربع في 
الظهران. وقالت الشركة إن المشروع يقع على بعد 8 كلم جنوب غربي مقر أرامكو 
فــي الظهران، لكنها لم تكشــف عن تكلفة المشــروع أو اإلطار الزمني الســتكماله. 
ووقعت ”أرامكو“ عقداً مع شركة ”أزميل“ للمقاوالت لبناء أول 955 وحدة سكنية. 

وزاد حجم قوة العمل في ”أرامكو“ 
إلــى 62 ألف موظف عــام 2014 
مقابل أكثر من 57 ألفاً في 2013، 
حيث توّســع الشــركة صاحبة أكبر 
احتياطيــات نفطيــة مؤكــدة وأعلى 

إنتاج يومي في العالم أنشطتها.

أزمة اإلسكان السعودية

تجري شركات أميركية مفاوضات مع شركات التطوير العقاري في السعودية لتقديم 
خدمات هندســية وحلول جديدة ألزمة اإلســكان المتفاقمة في المملكة. وقالت مصادر 

ســعودية إن هــذه المفاوضــات تأتــي بهدف 
مســاهمة الشــركات األميركية في حل أزمة 
اإلســكان في المملكة، حيث وقّعت مجموعة 
من الشــركات الســعودية مؤخــراً مجموعة 
من االتفاقيات في مجــاالت عدة على هامش 

المنتدى السعودي األميركي لالستثمار.

حصلت شــركة ”غلف 
إنترناشــيونال  ســوثبي 
ريلتــي“ علــى رخصــة 
بمنطقة  التجاري  االمتياز 
مجلس التعــاون الخليجي 
العالميــة  الشــبكة  مــن 
للعقــارات  الحصريــة 
الفاخــرة، الــذي يخّولهــا 
مزاولــة العمل فــي دول 
الخليــج الســت لمــدة 25 

عامــاً. وقال رئيــس مجلس اإلدارة جــورج عازار: إن 
هدفنا هو تحقيق أعلى سعر بيع لمتعاملينا، ولكن تحقيق 
ذلك يعني تزويد المســتثمرين بمعلومات سليمة. ويتسم 
عمالؤنا بأنهم من أصحاب الثروات الطائلة والُمحنّــكين 
ومــن المؤسســات االســتثمارية وهم بحاجــة إلى فهم 

األساسيات الكامنة في األسواق التي يستثمرون فيها.

”غلف سوثبي“ مرخصة في الخليج

جورج عازار
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أطلقت مؤسسة اإلمارات 
ألنظمــة التبريــد المركزي 
واســعة  حملــة  ”إمبــاور“ 
دعت فيها متعامليها لتسجيل 
بياناتهــم وتحديثهــا لتعزيز 
خدماتهــا  مــن  اســتفادتهم 
بأفضل الطرق. وقال الرئيس 
التنفيــذي أحمد بن شــعفار: 
نعــد خططــاً خدماتية ترقى 

إلى توقعات متعاملينا وتســهل عليهم رصد اســتهالكهم 
وطرق دفع فواتيرهم، التزاماً منا بتقديم أعلى مستوى من 
الخدمات بما يعكس المكانة الدولية لشركتنا بوصفها أكبر 
شــركة توفر خدمة تبريد المناطق في العالم، حيث تصل 

قدرتها اإلنتاجية إلى أكثر من مليون طن تبريد.
وافتتح الفرع الجديد نائب الرئيس التنفيذي للشــركة 
الدكتور محمد القحطاني، بحضور عضو مجلس إدارة 

الميرة محمد ابراهيم السليطي.

”إمباور“ تحدث بيانات متعامليها

أحمد بن شعفار

كشفت شركة ”تطوير الزوراء“ المشروع المشترك 
بين حكومة عجمان وشــركة ”سوليدير إنترناشيونال“ 
النقاب عن مجمعيــن جديدين بتكلفة 400 مليون دوالر 
ضمن مشروعها الرئيسي المتكامل والممتد على مساحة 
5.4 مالييــن متــر مربع خالل مشــاركتها في معرض 
”ســيتي ســكيب غلوبــال 2015“ الــذي أقيــم في دبي 
خالل أيلول/سبتمبر الماضي. ويحتضن المجمع األول 
(غولف اســتيتس) مجموعة متنوعــة من الفلل ومنازل 
”تاون هاوس“ والشقق السكنية ضمن منطقة ”فيروايز“ 
المطلّة على ملعب الجولف. أما المجمع الثاني (الزوراء 
بيتش ريزدنســز) فيضم فلالً وشققاً مصممة على شكل 

شاليهات ضمن منطقة الواجهة البحرية.

”تطوير الزوراء“ تكشف عن مجمعين

”ميدان“ تستعرض أحدث مشاريعها

عرضت مؤسســة مدينة ميدان اثنين من أبرز مشــاريع التطويــر العقاري الكبرى 
التي تحمل اســمها خالل مشــاركتها في معرض (سيتي سكيب غلوبال) حيث سلطت 
الضوء على مشروع ”ميدان ون“ الوجهة الترفيهية والسكنية والسياحية التي تتضمن 
معالمــاً مميّــزة مثل برج ”دبي ون“ و”ميدان ون مــول“ ونوافير مائية راقصة وقناة 
مائية بطول 4 كلم ومرسى لليخوت يتسع لمئة قارب. كما سلطت الضوءعلى مشروع 

”هورايــزون“ الذي يهــدف إلى 
توفيــر بيئة معيشــية تكفل أجواء 
اإلنســاني  والتواصــل  التفاعــل 
واألعمال التجارية وأسلوب الحياة 
المجتمعية من خالل اعتماده لنمط 
التخطيــط الحضــري الذي يعتمد 

نموذج الطرقات والكتل السكنية.

إطالق جزيرة القلعة بحلة جديدة

تعتــزم مدينة جميرا فــي دبي توفير أكبر مســاحة 
فندقيــة للفعاليــات فــي اإلمــارات لــدى االنتهاء من 
األعمال التوسعية في جزيرة القلعة في تشرين األول/

أكتوبر 2015. وتتســع هذه المســاحة التي تضاعفت 
ثالث مرات وتمتد على مســاحة 1750 متراً مربعاً، 
الســتضافة المــآدب والحفالت والمعــارض وإطالق 
المنتجــات والحفــالت الموســيقية وحفــالت الزفاف 

والفعاليات الرياضية والمهرجانات لما يصل إلى 1400 شخص.
وقالت مديرة  المنتجع مارغريت بول: إننا ســعداء بالكشــف عن جزيرة القلعة في 
مدينــة جميرا في حلتها الجديدة، والتي تعــد أحد مرافق الفعاليات المفتوحة الحصرية 
األكثر ابتكاراً في اإلمارة. ويؤكد هذا التجديد على التزامنا الراســخ باالســتمرار في 

تعزيز تجربة الضيوف.

مارغريت بول

2.39 ملياران أرباح ”دريك آند سكل“

أعلنت ”دريك آند سكل إنترناشيونال“ عن تحقيق إيرادات إجمالية بقيمة 2.39 مليار 
درهــم إماراتي (650 مليــون دوالر) وأرباحاً صافية قيمتهــا 34 مليون درهم (9.2 
مليون درهم) خالل النصف األول من 2015. وقالت الشــركة إن الســوق الســعودية 
ساهمت في تحقيق 37 % من إيراداتها، لتحافظ بذلك على مكانتها كأكبر سوق رئيسية 

لها. في حين ســاهمت السوق اإلماراتية بنسبة 28 %، 
والســوق القطرية بنســبة 16 %. وســاهمت األعمال 
الهندســية بنســبة 60 % في إجمالي إيرادات الشركة، 

مقابل مساهمة أعمال المقاوالت العامة بنسبة 35 %.
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”داماك“ تطلق فلل )إيتوري 971(

أطلقت شركة ”داماك العقارية“ أول مجموعة فلل حصرية ومحدودة العدد في العالم 
بلمســات (بوغاتي). وســتحتل هذه المجموعة التي أُطلق عليها اســم (إيتوري 971) 
موقعــاً مميزاً ضمن المســاحات الخضراء لمشــروع ”أكويا أوكســجين“ التطويري 
ناً  الذي تبلغ مســاحته 55 مليون قدم مربعة. وتمت تســمية المشــروع بهذا االســم تيمُّ
باسم إيتوري بوغاتي مؤسس شركة ”بوغاتي“ الفرنسية للسيارات، بينما يشير الرقم 
”971“ إلى رمز االتصال الدولي لدولة اإلمارات. وتجســد الفلل التي تضم 7 غرف 
نوم رؤية مصممي أسرع سيارة في العالم صالحة للسير قانونياً في الطرق العامة وهي 

”بوجاتي فيرون“.
من جهة ثانية، أعلنت ”داماك“ عن أحدث شراكاتها مع العالمات التجارية العالمية 

خالل مشاركتها في معرض 
”سيتي سكيب غلوبال“ الذي 
أقيم في دبي الشهر الماضي، 
مــن أبرزها ”فيرساتشــي“ 
و”باراماونــت  و”فنــدي“ 
ريزورتــس“  آنــد  هوتيلــز 

و”ترامب“.

مشروع عقاري على ”المرجان“

”ديامونــدس  شــركة  كشــفت 
كوربوريشــن“  انترناشــيونال 
النقــاب عــن مشــروع ســياحي 
يتضمــن إنشــاء وإنجــاز فندق 5 
نجــوم وشــقق ســكنية و40 فيال 
ذات إطاللــة على ضفاف الخليج 
إن  الشــركة  وقالــت  العربــي. 
المشــروع الجديد سيشكل أيقونة 
معماريــة جديدة في ســماء دولة 
اإلمــارات وســيتخذ مــن جزيرة 

المرجــان االصطناعيــة األولى في إمارة رأس الخيمة مكاناً لــه. ومن المقرر أن تبدأ 
األعمال اإلنشــائية في المشــروع مــع بداية عام 2016 واالنتهــاء منه في فترة ثالث 

سنوات.
وقــع االتفاقية كل من  العضو المنتدب لشــركة جزيرة المرجــان المهندس عبدهللا 

العبدولي ورئيس ومؤسس ”دياموندس انترناشيونال كوربوريشن“ لوبوس ريحا.
مــن جانب أخر، أعلنــت ”المرجان“ عن منح أعمال تشــييد قنــاة مائية رابعة في 
الجزيرة إلى الشــركة الصينية للهندســة المالحية بهدف المساهمة في تحسين توزيع 
عملية تدفق المياه وتعزيز جماليات الجزيرة. ومن المتوقع أن توفر عوائد اســتثمارية 

وسياحية جزيلة فضالً عن دورها في المحافظة على جودة ودوران المياه.

لوبوس ريحا وعبدهللا العبدولي

كشف مشــروع ”تاون ســكوير“ بدبي الذي تطوره 
شركة ”نشاما“ عن شقق ”جنّة“ التي تعتبر أول مجمع 
سكني ضمن منطقة ”ِمين سكوير“ في المشروع الجديد 
الذي يوفر فرص استثنائية القتناء منازل راقية بأسعار 

مميزة ضمن موقع حيوي في قلب ”تاون سكوير“.
ويضــم المشــروع العديــد مــن المرافــق التجاريــة 
والترفيهيــة ووجهــات الضيافــة التي تلبــي احتياجات 
الســكان على كافة المســتويات نظــراً لقربها من طيف 

واسع من المرافق المميزة.

تاون سكوير تطرح شقق ”جنة“

أطلقت شركة ”واحة 
العقاريــة“  الشــارقة 
الشــارقة  مدينــة 
للواجهات المائية خالل 
مشــاركتها في معرض 
ســيتي ســكيب غلوبال 
تمتــد  والتــي   ،2015
علــى واجهــات مائيــة 
كيلومتــراً   36 بطــول 
علــى مســاحة إجمالية 

تقــارب 60 مليون قــدم مربع وتتضمن مرافق ســكنية 
وتجارية وسياحية بأحدث المواصفات في المنطقة.

وقال رئيس الشركة هيثم المصري: يشكل المشروع 
وجهة ســياحية مفضلة للعائالت في اإلمارة الباســمة، 
حيــث نهــدف ألن تكــون مدينــة الشــارقة للواجهات 
المائيــة مكاناً يشــتمل علــى أحدث عناصر المعيشــة 
والخصوصيــة، مضيفاً أن المشــروع ســيضيف قيمة 
كبيــرة وهامة لمفهوم الرفاهية وســيكون مــالذاً محبباً 

للعائالت لقضاء أوقاتهم.

إطالق ”الشارقة للواجهات المائية“ 

هيثم المصري
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أكــد رئيس االتحــاد المهني للبناء في ســورية خلف 
حنــوش، أن قطاع البناء في ســورية يعاني من تراجع 
كبير خالل هذه األزمة، خاصة مع وصول عدد العاملين 
في القطاع إلى 65 ألف عامل.وقال إن عدد العاملين في 
اإلســمنت قبل األزمة كان 7000 عامل وتراجع خالل 
األزمة إلى 4500، مضيفاً أن إنتاج اإلسمنت كان يعتمد 
على شركات القطاع العام حتى وقت قريب عندما بدأت 
شركات االستثمار في العمل إلنتاج اإلسمنت من خالل 
مشاريع اســتثمارية، وأنه نتيجة األزمة خرجت الكثير 
من المعامل من اإلنتاج بســبب تعرضها للتخريب وهي 
العربية والشهباء بحلب والرستن في حين بقيت معامل 
عــدرا وطرطــوس وحماة، مــا أدى إلى تراجــع إنتاج 
اإلسمنت من 50 مليون طن سنوياً لجميع الشركات قبل 

األزمة إلى أقل من 25 مليون طن حالياً.

تراجع عدد عمال البناء
في سورية

”غراند هيلز“ في جبل لبنان

أعلنت شــركة ”ســتاروود العالمية للفنادق والمنتجعات“ عن افتتاح فندق ومنتجع 
”غراند هيلز“ التابع لعالمة ”ذا لكشري كولكشن“ في وسط حدائق قرية برمانا الجبلية 
في لبنان. ويأتي افتتاح الفندق الذي تملكه شركة ”معوض برمانا فيالج“ كأول دخول 

لعالمة ”ذا لكشري كولكشن“ إلى 
لبنان. وتعد هذه العالمة واحدة من 
أكبر وأســرع عالمــات الضيافة 
الفاخــرة نمــواً فــي العالــم وهي 
تمضي قدماً فــي طريقها لتخطي 
حاجز 100 فندق في أكثر من 30 

بلداً قبل نهاية 2015.

”جميرا“ تدير برج ”آر بي غلوبال“

عــن  جميــرا  مجموعــة  أعلنــت 
اختيارهــا مــن قبــل شــركة ”آر بي 
وتشــغيل  إدارة  لتتولــى  غلوبــال“ 
مشروع متعدد االســتخدامات ضمن 
برج ”آر بــي غلوبال“ الفاخر الجديد 
الــذي تبلغ تكلفــة بناءه مليــار دوالر 
العقارات  تلــك  أميركــي. وســتحمل 

الجديدة اســم ”جميرا الخليج التجاري“ وتشــمل ”فندق جميــرا“ الذي يتضمن 200 
غرفة فاخرة فضالً عن 350 شقة فندقية و290 مسكناً فاخراً تدار جميعاً تحت العالمة 

التجارية ”جميرا“.
واختارت ”آر بي غلوبال“ شــركة ”اتكينز“ لتصميم البرج الذي يتوقع إنجازه قبل 
افتتــاح معرض (إكســبو دبي 2020). وجرى توقيع االتفــاق بحضور رئيس مجلس 
إدارة مجموعــة شــركات ”آر بي“ الدكتور رافي بيالي، ورئيــس والرئيس التنفيذي 

لمجموعة ”جميرا“ جيرالد لوليس.

فندق ومساكن جديدة في بيروت

أعلنت مجموعة ”ماندارين أورينتال“ عن إدارتها لفندق وشقق فندقية جديدة وفاخرة 
حالياً قيد التطوير في العاصمة اللبنانية بيروت. ومن المقّرر إفتتاح المشــروع رسيماً 
في عام 2018 ليســاهم في توســيع وجود المجموعة في أسواق الشرق األوسط حيث 
تطور المشروع شــركة العليان السعودية المتعددة الجنسيات. وتشمل عملية التطوير 
إثنين من المباني المجاورة لوســط العاصمة، ليتموضع ”ماندارين أورينتال“ بيروت 
في البرج الجنوبي متضمناً 280 غرفة وجناح مع 25 شــقة فندقية بتصاميم عصرية 
ودقيقــة لتعكس التراث الشــرقي للمجموعة. أما البرج الشــمالي فيتألف من 103 من 

المساكن الراقية التي تقدم اإلقامة األفخم واألكثر رفاهية في وسط بيروت.

قال العضو المنتدب لـ”شركة تطوير مصر العقارية“ 
أحمد شــلبي، إن الشركة ستســتثمر 250 مليون دوالر 
فــي المرحلة األولى من مشــروع عقاري ســياحي في 
العين الســخنة شــرقي القاهرة. ويقع مشروع ”المونت 
جاللة“ في منطقة جبل الجاللة على الســاحل الشــرقي 
لخليج الســويس حيث يقام على مساحة 2.2 مليون متر 
مربع وينجز على أكثر من 5 مراحل بتكلفة إجمالية تبلغ 
8 مليارات جنيه (1.02 مليار دوالر). ويشمل أكثر من 
5 آالف وحدة فندقية وسكنية بجانب األنشطة الترفيهية 
والتسويقية. ومن المقرر االنتهاء منه خالل 10 سنوات.

وتعمــل ”تطويــر مصر“ علــى اســتكمال المرحلة 
األولى من المشــروع خــالل عام 2019 علــى أن يتم 
خالل 2016 افتتاح بعض األنشطة الترفيهية من ضمن 

المرحلة األولى للمشروع.

”تطوير مصر“ تستثمر 250 مليون دوالر

أحمد شلبي
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أعلنــــت وكالــــة 
أن  القطرية  األبنــاء 
الشــيخ تميم بن حمد 
آل ثانــي أميــر دولة 
قطــر، وّجــه بالبـدء 
بمشــروع لبناء ألفي 
فيــال ســــكنية فـــي 
الجــزء الجنوبي من 

العاصمة الدوحة على مســاحة 2.5 مليون متر مربع، 
وبتكلفة إجمالية للمشروع تصل إلى 10 مليارات لایر 

(حوالي 2.75 مليار دوالر).
وســيتولى بنك قطــر للتنمية إدارة المشــروع الذي 
يســتغرق تنفيــذه أربــع ســنوات، إلــى جانــب طرح 
مناقصــات أعمــال التنفيذ والبنيــة التحتيــة والمرافق 

الخدمية للقطاع الخاص.
وتخصص هذه الفلل التي سيتم تصميمها وفق نماذج 
مختلفة وبأســعار مناســبة للقطريين الخاضعين لنظام 

اإلسكان.

قطر تنشئ 2000 فيال لمواطنيها

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

الميرة تفتح فرعها رقم 44

افتتحت شركة الميرة فرعها الجديد في مدينة الوكرة ليصل عدد فروعها في دولة 
قطر إلى 44 مركز تســوق، معلنة عن خطة الفتتاح 14 مركزاً جديداً لتضم شــبكة 
فــروع ”الميرة“ 58 فرعاً في كافة أنحاء قطر على أن يتم تدشــين ثالثة منها خالل 

األسابيع القليلة المقبلة.
ويتميــز الفــرع الجديد الذي يمتد على مســاحة 2470 متر مربــع بتصميم يترجم 
تحّول الشــركة إلــى المفهوم الحديــث والعصري الذي يتالءم مع متطلبات الســوق 
القطري. ويوفر للمتسوقين مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد االستهالكية الغذائية 

وغيرها.
وافتتح الفرع الجديد نائب الرئيس التنفيذي للشركة الدكتور محمد ناصر القحطاني، 
بحضور عضو مجلس إدارة الميرة محمد ابراهيم الســليطي. وكانت الشركة سجلت 
صافــي أربــاح بقيمة 100 مليــون لایر (27 مليــون دوالر) وزيادة فــي المبيعات 

بـنـســبــة 13 % 
األول  للنصــــف 
مـن عــام 2015 
مقارنة مع الفترة 
عينهــا مــن العام 

الماضي.

نمو االستثمارات الخليجية العقارية

قفزت قيمة اســتثمارات الشــرق األوسط في قطاع العقارات خارج المنطقة بنسبة 
64 % إلى 11.5 مليار دوالر في النصف األول من 2015 بحســب بيانات صادرة 
عن  شركة (ســي.بي.آر.إي) لالستشارات. وســاهمت صناديق الثروة السيادية بما 
قيمته 8.3 مليار دوالر من االســتثمارات في األشــهر الستة األولى من العام الحالي 
بما يمثل نحو أربعة أضعاف استثماراتها في مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي 

والتي بلغت 2.27 مليار دوالر.
وتتضمــن اســتثمارات العام الحالي اســتثماراً قطرياً بقيمــة 2.5 مليار دوالر في 
مجموعة ”مايبورن“ الفندقية واســتثماراً لجهاز أبوظبي لالستثمار (أديا) قيمته 2.4 
مليار دوالر في شراء حصة نسبتها 50 % في ثالثة فنادق في هونغ كونغ. وجعلت 

االســتثمارات من  هذه 
كونــغ  وهونــغ  لنــدن 
أكثر المناطق استقطابا 
العقاريين  للمستثمرين 
من الشــرق األوســط. 
وجــاءت نيويورك في 
تليها  الثالثــة  المرتبــة 
المركــز  فــي  ميالنــو 

الرابع.

وقّع مرفأ البحرين المالي اتفاقاً لتعيين شــركة ”جيه 
أل أل“ مستشــاراً ووكيــالً اســتراتيجياً للتأجير خالل 
مشــاركتها في معرض ”ستي سكيب غلوبال 2015“ 
في دبي، بهدف تســليط الضوء علــى الميزات العديدة 
للمرفأ وجذب الشــركات اإلقليميــة والدولية التي تفكر 

في نقل أو بدء عملياتها في منطقة الخليج.
وقــال الرئيــــس التنفيــذي لمرفأ البحريــن انجوس 
كامبــل: إن هذا التوقيع يتيح للشــركات والمؤسســات 
االســتفادة من بيئة األعمــال الديناميكية والليبرالية في 
البحريــن التي ال تفرض أية ضرائب على الشــركات 

أو األفراد.
من جهته، قال الرئيــس التنفيذي لـ”جيه أل أل“ في 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا أالن روبرتسون: نتطلع 
مــن خالل هذا التعاون إلى تســليط الضــوء على بيئة 
األعمال المزدهرة في مملكة البحرين والحوافز المالية 
الجذابة التي تقدمها للشــركات والمؤسســات اإلقليمية 

والدولية.

”جيه أل أل“ مستشاراً
لمرفأ البحرين
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SIG تستحوذ على ”دراي وال“ قطر

اســتحوذت مجموعة (SIG) األوروبية لمواد البناء على الحصة األكبر من شركة 
”دراي وال – قطــر“ المتخصصة في مواد التشــطيب الداخلي. وقال مدير الشــركة 
جورج زيداس: إن (SIG) تُعد العباً رئيسياً في سوق مواد البناء األوروبية، والشراكة 
معها تدعم ”دراي وال“ في تنفيذ سلســلة إمداد أكبر للمنتجات وتســاعدها على تقديم 

عروض إنتاجيــة أكثر تطوراً لمتعامليهــا الحاليين والجدد، 
حيــث تتمتع (SIG) بقوة مالية ونطاق واســع من المنتجات 
التــي تصل إلى حوالي 30 ألف منتج باإلضافة إلى عالقاتها 

القوية بأكثر من 6000 مورد.

العد التنازلي الفتتاح ”فورسيزونز“ سيوول

أعلن فندق فورسيزونز سيوول الجديد كلياً، عن بدء العد التنازلي لالحتفال بافتتاحه 
في خريف هذا العام، وعن تمديد عرض االفتتاح الخاص والعرض الرائج الذي تشتهر 

به عالمته التجارية ”سرير وإفطار“.
ورحب الفندق الذي يعتبر أول منشآت ”فورسيزونز“ الفندقية التي تجسد مستقبل 
الضيافــة الفخمة في كوريا الجنوبية، بحجــوزات الضيوف لإلقامة فيه بدءاً من 15 
تشــرين أول/أكتوبر 2015. ويوفر الفندق الذي يتضمن 317 غرفة وجناحاً مشرقاً 

باإلضــاءة الطبيعيــة، إقامــة مع 
المطاعم ومرافق  مجموعة مــن 
الترفيــه باإلضافــة إلــى مجّمــع 
للياقــة البدنيــة ومنتجعــاً صحياً 
وتجهيــزات  وقاعــات  رحبــاً، 

إلقامة الفعاليات والحفالت.

إعادة إطالق ”إليزابيث بارك بودابست“

أعلنت شــركة فنادق ”الريتز - كارلتون“ عن توليها 
إدارة فندق ”إليزابيث بارك بودابســت“ وأنها ستُجري 
برنامــج تجديد موســع إلعادة إطالقه تحت اســم فندق 
”الريتــز - كارلتــون بودابســت“ فــي ربيــع 2016. 
وســيخضع الفندق الــذي يقع في وســط المدينة ويضم 
198 غرفــة لعمليــة تجديد كاملة تشــمل إضافة ”نادي 
الريتــز - كارلتون“ وأجنحة جديدة فخمة وأفكار جديدة 

في مطاعم الفندق.
وتم تعيين ماركوس لوفنفورســت مديــراً عاماً لقيادة 
فريــق العمل في هذا الموقع التاريخي واإلشــراف على 

تحول الفندق إلى أول فندق في هنغاريا ضمن مجموعة فنادق ”الريتز - كارلتون“.
ماركوس أ. لوفنفورست

أعلنت شركة ”ستاروود“ العالمية للفنادق والمنتجعات 
عن إطالق عالمــة (تريبيوت بورتفوليــو) في أوروبا 
بإضافــة فندق (غريت نورثــرن) في لندن. وتعتبر هذه 
العالمة التي تم إطالقها في شــهر نيسان/أبريل 2015 

العالمة العاشرة التابعة للشركة.
كما افتتحت الشــركة فندق ”شــيراتون بوخارست“ 
في أول دخول لها إلى السوق الرومانية. ويسهم إطالق 
هذه العالمة بالتعاون مع شركة (أس. سي. غراند بالزا 
هوتيل أس. إيه) في تعزيز حضور عالمة ”شيراتون“ 
في األســواق الجديــدة في أوروبــا ليرتفع عــدد فنادق 

العالمة إلى ما يزيد على 60 فندقاً.

”ستاروود“ تتوسع
في بوخارست ولندن

عام  مدير  كشــف 
”االتحــاد  شــــركـة 
العقاريــــة“ أحمــــد 
المري، أن الشـــركة 
محادثـات  تجــــري 
مـــع أحـــد البنـــوك 
اإلماراتيـة للحصـول 
بقيمة  علــى قــرض 

123 مليــون دوالر لتمويل مشــروع (أويا ريزيدنس) 
الذي يضم 271 وحدة في اإلمارة.

وأضــاف المري أن االتحاد العقارية التي تعتبر رابع 
أكبر شــركة اســتثمار عقاري مدرجة في بورصة دبي 
من حيث القيمة السوقية، تعتزم طرح مناقصة لعقد بناء 
المشــروع الشــهر المقبل، متوقعاً منح العقد في كانون 

الثاني/يناير أو شباط/فبراير 2016.

االتحاد العقارية ُتفاوض على قرض

أحمد المري
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أداء قوي للعقار األميركي

ارتفــع معدل البدء في بناء المســاكن 
الجديدة في أميركا إلى أعلى مســتوياته 
منــذ ثماني ســنوات مع تســارع وتيرة 
تشييد شركات البناء للمنازل، بما يشير 
إلــى أن أكبــر اقتصاد في العالم يســير 
بأقصــى طاقتــه تقريبــاً. وأظهر تقرير 
لــوزارة التجــارة األمريكيــة أن معدل 

البدء في بناء المساكن زاد بنسبة 0.2 % وبوتيرة سنوية قدرها 1.21 مليون وحدة في 
ضوء العوامل الموسمية وهو أعلى مستوى منذ تشرين األول/أكتوبر 2007.

أغلى 10 منازل في العالم

تــم تصنيــف قصر باكينغهام في لنــدن كأغلى منزل في العالــم بقيمة 1.55 مليار 
دوالر أميركــي، تــاله ”أنتيليا“ فــي مومباي في المركز الثانــي بقيمة مليار دوالر، 
وفيــال ”ليوبدولدا“ فــي كوت دازور في فرنســا في المركز الثالث بـــ 750 مليون 
دوالر، و”فــور فيرفيلد بونــد“ في نيويــورك في المركــز الرابـع بـ248.5 مليـون 

دوالر وقصر كنســيغتون في لندن في المركز الخامــس بـ 222 مليون دوالر.
وجاء ”إليسون إيستيت“ 
فــي كاليفورنيا في المركز 
الســادس بـــ200 مليــون 
دوالر أميركي، تاله ”قصر 
هيرســت“ فــي كاليفورنيا 
في المركز الســابع بـ191 

مليون دوالر.

أطلقت ”ريلوبيديا“ منصتها العقارية العالمية للربط 
بيــن خبراء األعمال والمســتثمرين في قطاع األعمال 
والمتعامليــن من خــالل منصة مركزيــة واحدة تركز 
على كل األسواق العالمية في ذات الوقت. وتمتاز هذه 
المنصة على اإلنترنت بعرضها العقارات المخّصصة 
لإليجار والبيع واالســتثمار دولياً وبكونها دليل عالمي 

للعقارات.
وقالــت الرئيــس التنفيــذي فــي ”ريلوبيديــا“ لورا 
شــويري: إن فكــرة ”ريلوبيديــا“ انبثقت عبر ســنين 
طويلة وقد أسســنا جهــات اتصال قانونيــة ألننا نؤمن 
بالبحث االســتقصائي ونعرف من هم الوســطاء ذوي 

السمعة في العالم ونعرف كيف نتواصل معهم.

”ريلوبيديا“ تطلق منصة عقارية

أطلقت شــركة ”إعمار العقارية“ مجمع (كريك سايد 
18) الســكني الــذي يتميز بتصاميمــه األنيقة وبموقعه 
الحيــوي في ”منطقة الجزيرة“ ضمن مشــروع ”خور 
دبي“ األول من نوعه على ضفاف الخور التاريخي في 
قلب إمارة دبي. ويضم المجمع نحو 480 وحدة ســكنية 
مــزودة بأفضل التجهيزات وشــققاً فخمــة تتوزع على 

برجين سكنيين يتألف كل منهما من 37 طابقاً.

”إعمار“ تطلق )كريك سايد 18(

”سكاي القابضة“ تحصل على تمويل

حصلت شركة ”سكاي القابضة“ لالستثمارات العقارية وخدمات الضيافة التي تتخذ 
من دبي مقراً لها، على حزمة تمويل مشــترك بقيمة 300 مليون دوالر لدعم األعمال 
اإلنشائية في مشــروعيها ”فايسروي نخلة جميرا“ و”فايســروي دبي قرية جميرا“. 
وتنقســم صفقة التمويل الدولية إلى جزئين بتمويل إســالمي وآخر تقليدي تشــترك في 
توفيرها 7 مؤسسات مالية محلية وعالمية هي ”مصرف أبوظبي اإلسالمي“ و”البنك 
الصناعي والتجاري الصيني“ و”البنك الزراعي الصيني“ و”البنك الصيني المركزي“ 
وشــركة ”الصين مينشــنغ كورب المصرفيــة“ باإلضافة إلى ”البنك االســتثماري“ 
و”البنــك العربي األفريقي الدولــي“. وتقدم الصفقة مثاالً آخــر عن االهتمام الصيني 
المتنامي بدعم المشاريع في دولة اإلمارات، والسيما بعد أن أثمرت العالقات التجارية 
بين البلدين عن إيرادات قياسية وصلت قيمتها في عام 2014 إلى 47.6 مليار دوالر.
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حيث ال تزال هناك أكثر من 820 ألف عائلة من متوسطي الدخل تمثل 
نسبة 40 % تقريباً من جميع العائالت في اإلمارات.

نقص في الوحدات السكنية
وأك��دت (جي��ه أل أل) ف��ي ع��ام 2011 الحاجة لط��رح 3.5 ماليين 
وحدة س��كن إضافية بأس��عار في متناول فئة العائالت متوسطي الدخل 
في المنطقة “ومما ال ش��ك فيه أن هذه الفجوة قد اتسعت خالل السنوات 
الخمس الماضية ألن الغالبية الساحقة للمشاريع السكنية التي تم تسليمها 
وتصميمها في سائر أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا خالل 
تل��ك الفترة الزمني��ة كانت تس��تهدف العائالت األعلى دخالً”. وأش��ار 
التقرير إلى أنه في دبي بصفة خاصة ال يمكن اعتبار سوى 22 % من 
الوحدات الس��كنية التي تم طرحها حتى اآلن خالل عام 2015 مناس��بة 
لمتوسطي الدخل حسب تعريف (جي أل أل) لتلك الفئة. وأوضح التقرير 
أن العام الحالي لم يش��هد طرح أية وحدات س��كنية تنطبق على تعريف 

المجموعة للعائالت المتوسطة الدخل في األسواق األخرى للمنطقة.
التغلب على التحديات

واس��تعرض تقرير (جيه أل أل) العديد من العوامل التي أسهمت في 
حدوث النقص الراهن في الوحدات السكنية المتاحة وبأسعار في متناول 

متوسطي الدخل، وتشمل:

نقص في الوحدات الصغيرة والشركات تركز على الفاخرة

تحديات تواجه توفير اإلسكان الميسر في المنطقة
كشف تقرير خاص لمجموعة (جيه أل أل) حول إسكان فئة متوسطي 
الدخل في منطقة الشـــرق األوسط وشمال إفريقيا، عن نقص كبير في 

حجم العرض المطلوب في هذه الفئة السكانية.
وأكد تقرير (جيه أل أل) التي تعتبر إحدى أكبر المجموعات العالمية 
لالستثمارات واالستشارات العقارية، أن الغالبية الساحقة من المشاريع 
الس��كنية التي تم تس��ليمها وتصميمها في س��ائر أنح��اء المنطقة خالل 
الس��نوات الخمس الماضية كانت تستهدف العائالت األعلى دخالً، على 
الرغم من أن السوق كانت بحاجة لطرح 3.5 ماليين وحدة سكن إضافية 
في عام 2011 وبأس��عار في متناول فئة العائالت متوس��طة الدخل في 
المنطق��ة. واعتب��ر التقرير أن هذا النقص في العرض يواجه األس��واق 
الثالث الرئيسية في المنطقة (السعودية والمصرية واإلماراتية) بمشكلة 
مهمة ومزمن��ة. وأوصى بضرورة اتخاذ المزيد من مبادرات التخطيط 
والتصميم المبتكرة إلنشاء مجتمعات متماسكة ومستدامة وأكثر جاذبية 
لمتوس��طي الدخ��ل، باإلضاف��ة إلى توفي��ر التمويل وتمكي��ن فئات هذه 
العائ��الت من أخذ نصيبها في المس��تقبل، وصوالً إل��ى تصحيح الخلل 

الراهن بين العرض والطلب لدى هذه الفئات.
وأوضح التقرير أنه على الرغم من وجود اعتراف عام بوجود المشكلة 
وطرح المزيد من السياسات والمبادرات والمشاريع التي تستهدف فئات 
إسكان متوسطي الدخل، إال أن األمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود 
لمن��ع تفاق��م حّدة النق��ص الراهن في حجم المعروض م��ن وحدات هذه 

الفئات السكنية قبل الشروع في تخفيض النقص بحد ذاته.
األسعار المناسبة

ويحّدد التقرير عنصرين رئيس��يين للسوق هما العقارات المخصصة 
للبيع والمخصصة للتأجير، مش��يراً إلى أن العديد من فئات متوس��طي 
الدخل هم من العائالت وبالتالي “ليس بمقدورها ش��راء العقارات نظراً 
للقيود التنظيمية أو االفتقار إلى رأس المال والتمويل”. ويش��ير إلى أن 
تعريف “األس��عار المناسبة” يختلف من سوق الى آخر في سائر أنحاء 
المنطقة، حيث أن س��عر البيع “المناسب” في اإلمارات يصل إلى نحو 
790 ألف درهم (215 ألف دوالر) بينما يصل اإليجار السنوي المناسب 
إلى نحو 72 ألفاً (19.5 ألف دوالر). أما في السعودية فيصل سعر البيع 
المناسب إلى نحو 450 ألف لایر سعودي (119 ألف دوالر) بينما يصل 
اإليجار السنوي المناسب إلى نحو 47 ألفاً (12.5 ألف دوالر). ويصل 
س��عر البيع المناس��ب في مصر إلى نحو 285 ألف جنيه مصري (36 
ألف دوالر) بينما يصل اإليجار الس��نوي المناس��ب إلى نحو 32 ألفاً (4 

آالف دوالر).
ويؤكد التقرير أهمية قطاع متوس��طي الدخ��ل وضرورة عدم التقليل 
م��ن أهميته حيث يُش��كل أكثر م��ن 60 % من العائالت في الس��عودية 
ومصر أي ما يعادل 3.3 ماليين عائلة في السعودية و12 مليون عائلة 
في مصر، مع األخذ بعين االعتبار أن األعداد النسبية أقل في اإلمارات 

ف (جيه أل أل) إسكان “متوسطي الدخل” بأنه اإلسكان الذي  تعرِّ
توفره األس��واق ويتميز بأسعار في متناول فئة متوسطي الدخل من 
العائ��الت (40 % – 60 %) اس��تناداً إلى افت��راض عدم إنفاق تلك 
العائ��الت أكث��ر من 30 % من إجمالي دخلها العائلي على الس��كن. 
وتس��تبعد (جيه أل أل) سكن العمال ومشاريع اإلسكان الوطني حيث 
يتم توفيرها من قبل الش��ركات والمؤسس��ات إل��ى موظفيها أو الذي 

توفره الحكومات لمواطنيها.

تعريف إسكان ”متوسطي الدخل“
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وق��ال رئيس دائرة البحوث في المجموعة بمنطقة الش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا كريج بلومب: على الرغم من أن هذه الحلول ليست سهلة 
التطبي��ق إال أننا نعتقد أن تضافر جهود الحكومات وش��ركات التطوير 
العقاري كفيل بمعالجة مشكلة نقص المعروض التي كشف عنها التقرير.
أضاف: شرعت الحكومات في سائر أنحاء المنطقة بتخصيص موارد 
مالية كبيرة لتش��جيع تطوير المزيد من مش��اريع إس��كان العائالت ذات 
الدخل المتوسط، ولكن ينبغي القيام بالمزيد من هذه الجهود. ونحن نعتقد 
أن هناك حاجة ملحة إلى إعادة التفكير في العالقة القائمة بين الحكومات 
وقطاع التنمية العقارية إلنشاء المزيد من المساكن التي تتميز بكونها في 

متناول يد العائالت ذات الدخل المتوسط.
وأش��ار بلومب إلى عدد من األمثلة عن أفضل الممارسات التي توفر 
بعض األمل في أن التغييرات قد بدأت بالفعل تتجسد على أرض الواقع. 
وقال: أثبتت المش��اريع العقارية التي أقيمت في الوس��ط التجاري لبلدة 
“النش��امى” بدبي أن الش��ركات الخاصة للتطوير العق��اري قادرة على 
تس��ليم وحدات سكنية بأس��عار في متناول العائالت متوسطة الدخل في 
دولة اإلمارات. وس��تؤدي مبادرات حكومية جاءت في الوقت المناسب 
في أماكن أخرى من المنطقة كمش��روع “إسكان” الذي طرحته وزارة 
اإلسكان السعودية إلى تحقيق تقدم في إطار السعي لبناء 500 ألف وحدة 
سكنية بأسعار مناسبة للعائالت متوسطة الدخل بغية زيادة أعداد مالكي 
بشكل ملحوظ بتوفير منازل بأسعار أكثر مالءمة لمتوسطي الدخل.المنازل في المملكة. وفي مصر تساهم شركتا “أرابتك” و“أوراسكوم” 

- ارتفاع أس��عار األراضي الذي قلّص قدرة الحصول عليها بأس��عار 
مناسبة.

- التكاليف الرأس��مالية المرتفعة إلنش��اء البن��ى التحتية الالزمة مثل 
الطرقات والكهرباء والصرف الصحي.

- اعتماد تقنيات البناء باس��تخدام مكونات مس��بقة الصنع س��اهم في 
ارتفاع تكاليف البناء.

- انخف��اض العائدات المالية إلس��كان متوس��طي الدخ��ل مقارنة مع 
عائ��دات إس��كان س��ائر الفئات ما جعل��ه أقل جاذبية في نظر ش��ركات 

التطوير العقارية.
- محدودية القدرة على الحصول على تمويل مناسب لسكن العائالت 
منخفضة الدخل بسبب عدم نضوج أسواق الرهن العقارية بصورة عامة.

وأوضح التقرير أن تعقيد هذه العوامل يعني أنه ليس من السهل العثور 
على حلول، مش��يراً إلى أن حل مش��كلة نقص المعروض من الوحدات 
السكنية المتاحة بأسعار مناسبة لمتوسطي الدخل يحتاج إلى جهود مكثفة 
تشمل المؤسس��ات الحكومية والشركات العقارية الخاصة وغيرهم من 

أصحاب المصلحة، وتركز على ستة عوامل رئيسية هي:
-  تزويد ش��ركات التطوير العقاري بأراٍض متاحة بأسعار في حدود 

إمكانياتها.
- تخفيض تكلفة البنى التحتية وخدمة األراضي التي تتكلفها مشاريع 

إسكان متوسطي الدخل.
- الترويج لآلليات الصناعية المتعلقة بالبناء العقاري واعتماد معايير 
وإجراءات موحدة، وتوس��يع عمليات الشراء الموحدة لمكونات المباني 

بغية تخفيض تكاليف البناء.
- محاذاة شركات التطوير العقاري لنماذج مباني الشركات المرموقة 

لجعل مشاريع إسكان متوسطي الدخل أكثر جاذبية لهم.
- تحسين إمكانيات الحصول على تمويل مناسب للبيع بأسلوب الرهن 
العقاري عبر استصدار األنظمة الالزمة وتشجيع تطوير قطاع الخدمات 
المالية بحيث يتمكن من تخصيص جانب من تمويالته المتاحة لمشاريع 

إسكان العائالت متوسطة الدخل.
- استصدار التش��ريعات الكفيلة بتنظيم عمليات تسليم منازل بأسعار 
في متناول العائالت متوسطة الدخل مع اإلشارة إلى أن مؤسسة التنظيم 
العق��اري في دبي أثبتت قدرة تحديد س��قوف ألس��عار اإليجارات على 

حماية فئة متوسطي الدخل من االرتفاع المستمر لتلك األسعار.
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وأكد المطورون العقاريون في اإلمارات أن الوضع لن يعود إلى األيام 
التي كانت فيها الشركات تضطر إلى ترك مشاريع ضخمة من دون أن 
تكملها. وتوقع الباحث في شــؤون الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا في 
شركة ”جونز النغ السال“ إلدارة االستثمارات كريغ بالمب، انخفاض 
األســعار في دبي بنســبة 15 % خالل األشــهر الـ12 المقبلة. في حين 
قّدرت شركة ”نايت فرانك“ لالستشارات العقارية ومقرها لندن أن تزيد 
نسبة االنخفاض السنوي على 12 %. أما شركة ”كلوتونز“ االستشارية 
البريطانية فتوقعت أن تخســر أسعار الفلل في اإلمارات نحو 7 % من 
قيمتها في النصف الثاني من العام الجاري بعدما سجلت انخفاضاً نسبته 

%5 في األشهر الستة األولى. 
وقال المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ”داماك العقارية“ زياد 
الشــعار: نحن واثقون من أن هذه الســوق هي سوق جيدة وهناك طلب 

قوي عليها.
وأعلنت شركة ”نخيل دبي“ العقارية أنها تهدف إلى طرح 10 آالف 
وحدة في السوق في منطقة جبل علي. في حين صنّفت شركة ”سافيلس“ 
البريطانيــة دولة اإلمارات كثاني أفضل دولة في العالم لالســتثمار في 
العقارات الســكنية بعد الواليات المتحدة، متوقعة أن ترتفع األسعار في 
الخليجية الستضافة معرض ”أكسبو 2020“.ســوق دبي التي ”نضجت“ بحلول منتصف 2016 مع اســتعداد الدولة 

توقع نموالقطاع في الخليج والتشريعات تحد من المضاربة

مشاريع عقارية قيد التنفيذ بـ 1.5 تريليون دوالر
قّدرت أوســاط معنية بالشــأن العقاري، قيمة المشــاريع العقارية قيد 
التنفيذ في منطقة الخليج بنحو 1.5 تريليون دوالر حتى عام 2025. في 
حين رجحت تقارير عقارية أن يسجل قطاع البناء في دول الخليج نمواً 
بين عامي 2015 و2018، مدفوعاً بعوامل عديدة أبرزها النمو السكاني 
وازدهار قطاع السياحة إلى جانب ارتفاع وتيرة اإلنفاق الحكومي على 
المشاريع اإلنشائية. وأكد خبراء عقاريون أن زمن بيع المشروع خالل 
ساعات لن يتكرر، بعدما حّدت التشريعات الجديدة من حركة المضاربين 

وأصبحت كلمة المستخدم النهائي هي الفصل في نتائج الشركات.
طفرة مشاريع

وعرضت الشــركات العقارية خالل معرض ”سيتي سكيب 2015“ 
الذي أقيمت نشاطاته في دبي الشهر الماضي مشاريع قّدرت قيمتها بنحو 
100 مليــار دوالر، فــي وقت تشــهد منطقة الخليج طفرة مســتمرة في 
إطالق مشــاريع عقاريــة جديدة وأخرى للبنية التحتيــة على الرغم من 
التراجع الكبير في أســعار النفط. وبدت المنافســة محتدمة بين أكثر من 
300 شــركة عقارية من 30 دولة منذ اليوم األول للمعرض في دورته 

الـ14 الذي شهد نمواً في مساحته وعدد الشركات بنسبة 30 %.
وعلى الرغم من تفاؤل العارضين بالسوق اإلقليمية التي ال يبدو عليها 
أي مظاهر ركود لجهة حجم المشاريع المطروحة للبيع، غير أن رئيس 
قســم البحوث في شركة ”سي بي آر إي“ مات غرين، الحظ أن تراجع 
ثقة المستثمرين في االقتصادات العالمية، ترك تأثيراً جزئياً في مبيعات 
الوحدات السكنية، مبرراً سبب هذا التباطؤ إلى ”تصحيح األسعار الناتج 

من استقرار السوق“.
وأكد مدير شركة ”سكاي فيو ريل إستيت بروكرز“ كاش كانجواني، 
ضرورة وجود توازن بين المشاريع العقارية الفاخرة وتلك ذات األسعار 
المعقولة، مشــيراً إلى أنه تمت الســيطرة علــى المضاربة العقارية من 
خــالل وضع لوائح تنظيمية جديدة إلى جانب تحديد نســبة القرض إلى 

القيمة في عمليات الرهن العقاري.
توقع ارتفاع الطلب

وتوقع تقرير لمؤسســة ”ألبن كابيتال“ العالمية، أن ينمو عدد السكان 
في منطقة الخليج بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.5 % من عام 2014 حتى 
عام 2018، ليصل إلى 56.9 مليون نسمة، ما يؤدي إلى ارتفاع الطلب 

على العقارات السكنية والتجارية والمنشآت ذات الصلة.
ورّجح التقرير أن ”يسجل قطاع البناء في دول الخليج نمواً بين عامي 
2015 و2018، في وقت بلغت فيه قيمة المشــاريع العقارية قيد التنفيذ 

في منطقة الخليج نحو 1.5 تريليون دوالر حتى عام 2025.
من جانبها، أشارت مجموعة ”جيه أل أل“ لالستثمارات واالستشارات 
العقارية، إلى ضرورة بذل مزيد من الجهود لتصحيح الخلل الراهن بين 
العرض والطلب في هذه الفئة في المنطقة، ال سيما في أسواق اإلمارات 

والسعودية ومصر.
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جديد، األمــر الذي حدا بالصناعييــــن إلى إقفــال مصانعهــم 
تحت ضغط تراجع األمن وارتفاع ســــعـر حوامــل الطاقــة 
وشــحها في آن وكلفــة النقل بيــن المحافظــات ومدخــالت 

اإلنتاج بشكل عام.
وتابــع: ليـــــس من المعقــــول أن يصبــر المواطن على 
ارتفــــاع قيــم البطالة لتطــال أكثر من 50 % من الشــباب 
الوافديــن إلى ســـوق العمل بالتزامــن مع ارتفــاع األســعار 
الجنونــي وانخفاض قيمة الليرة الســورية بشــكل مســــتمر 
ال تســتجيب لـــه الدخــول المنخفضـة، عــــدا عـن أنـه مـن 
الصعــب بمكان أن يتحمـــل الســـكان قلــة المعــــروض من 

المحروقــات وانقطاع الكهرباء والمياه 
بشــكل متواصل وألســابيع كون منابع 
تغذيتهما خارجة عن سيطرة الحكومة 
وفوق كل ذلك يعرضون أنفسهم وحياة 
أطفالهم لخطر القذائف المتفجرة والتي 
ال توفــر أي حــي آمن وال شــارع وال 

منزل في منأى عنها.
وأبــدى رجــل األعمال ليــون زكي 
أســفه من تدمير تراث المدينة وآثارها 
وحضارتهــا خصوصــاً فــي المدينــة 
القديمــة وأســواقها التاريخيــة جــراء 
الحــرب “التي أتت علــى معظم البنية 
التحتية االقتصادية للمدينة التي اقتصر 
نشــاطها على عمل المصانع والورش 
الصغيــرة التــي افتتحت فــي المناطق 

السكنية”.
ناهيــك بــأن هجــرة اليــد العاملــة 
تركت أثراً ســـــلبياً شـــل قدرتها على 
االســتمرار وأغلق تصريف منتجاتها 
بتناقص أعداد المســتهلكين في السوق 

المحلية.
ويمكن القول أن 50 % من الورش 
الصغيرة أوصــدت أبوابها حتى مطلع 
أيلــول الجــاري بعــد أن فقــد نصــف 
عمالها وظائفهم في ظل تراجع سياسة 
التوظيف الحكومية إلى مســتوى متدن 
جداً إال بعقود موســمية غير مســتمرة 

وبرواتب زهيدة جداً.
ولفت زكــي إلى أن معظم منشــآت 
القطــاع العــام الصناعيــة فــي حلــب 
وتعرضــت  الخدمــة  عــن  خرجــت 
للنهب والتخريــب أســــوة بالمناطــق 
الصناعيــة للقطاع الخــاص لوقوعهــا 
فــي الريــف أو فــي مناطق ســــاخنة 
“حيث جرى اســتباحة 33 ألف منشأة 
منطقــة   44 فــي  صناعيــة وحرفيــة 
صناعية باســتثناء منطقتــي العرقوب 
والشــيخ نجار التي أقفلــت فيهــا 160 
منشــأة صناعيــة فقط مــن أصل 614 

ليون زكي

تشكل حلب رافعة حقيقة
لالقتصاد السوري
في حال تحسين

وضعها الخدمي واالقتصادي والمعيشي

دعا الحكومة السورية إليالء المدينة األهمية والمكانة التي تستحقها 

ليون زكي: حلب عاصمة االقتصاد المنكوبة
قال رئيس مجلس األعمال السوري 
األرميني ليون زكي، إن حلب عاصمة 
االقتصاد الســـوري لقيت قسطاً كبيراً 
من الخـــراب والقتـــل والتدمير بفعل 
الحـــرب التي طحنت البشـــر والحجر 
ونشـــرت فيهـــا الخـــوف والفوضى 
حتـــى باتت علـــى رأس ُســـلّم المدن 
األكثـــر خطراً في العالـــم للعيش فيها 
ومنيـــت بحظ وافر من اإلهمال وتدني 
خدماتها األساســـية بشـــكل لم تعهده 
مدينة أخرى، ما دفع بنصف ســـكانها 
البالغ عددهم ثالثة ماليين نســـمة إلى 

هجرتها.
واعتبر زكي في حديث لمجلة “البنك 
والمســتثمر”، أن حلب تســتحق عناية 
أكثر مما هي عليــه اآلن، وأن األمور 
ال تزال تسير فيها بطريقة تحض على 
من تبقى من ســكانها إلى التخلي عنها 
“إذ تضافر عامال فقدان األمن بســبب 
استمرار تساقط القذائف العشوائية على 
المناطق الســــكنية المأهولــة وســوء 
الوضع الخدمي والمعيــشي في إرغام 
السكان على ترك أحيائهم والتوجه إلى 
مناطق أكثر أمناً في الســاحل السوري 
ولبنــان ثم إلــى بلدان أوروبــا الغربية 
أخيراً مــن خالل الهجــرات الجماعية 
غير المشروعة والتي يشكل الحلبيون 

الجزء األكبر من قوامها”.
وأضاف زكــي: ازدادت في اآلونة 
األخيرة حدة التعديــات على الحريات 
العامــة وحــاالت الســطو العلنيــة في 
تراجــع  ظــل  فــي  األحيــان  بعــض 
المحاســبة، ومثال ذلك ما تشهده مدينة 
الشــيخ نجــار الصناعية من ســرقات 
لمعاملهــا ومنتجاتهــا مــن دون وضع 
حد للتجاوزات علــى الرغم من وعود 
المســـــؤولين فــي أعلى مســــتويات 
الســلطة التنفيذية بالحفــاظ على المدن 
الصناعيــة لتعــاود عجلــة إنتاجها من 
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ويظـل لألرمــن الحلبييــن وضـع خــاص لجهــة خســارة 
بـعـــــض أحيــــاء ســــــكنهــم وشــــغلهــم مثــل بســــتـان 
الباشــا والشــيخ مقصود ووقــوع أخـرى على خــط التماس 
مباشــــرة كالميــدان الذي يشـــــكل األرمن غالبية ســـكانه، 
ولذلـك اضطــروا لمغـــادرة المدينــة إلى مــدن أخـــرى أو 
إلـى لبنــان أو أرمينيــا حيــث يشــــكل الحلبيــون األرمــن 
غالبيــــة مهجريهـــا الذين ينتظـــــرون بفـــــارغ الصبـــر 
فرصة اســــتتباب األمن للعودة إلــى مدينتهم حلب ووطنهم 
األم ســورية الــذي ال غنى وال بديل عنه فــي بقاع األرض 

كافة”.
وحــول إعـالن حلــب “مدينة منكوبــة” بغية اســـتثنائهـا 
مــن القوانين النافذة بحســب مطالــب الصناعيين، أكد زكي 
أنه والعتبارات ســـياســــية ال يمكن اتخاذ مثل هذا اإلجراء 
حكوميــاً منعاً الســـــتغـالل منافذ الخطـوة مــن المنظمـات 

الدولية.
وأوضــح “أن األخطــر مــن ذلك أنــه حتى لو تــم تقديــم 
تســهيالت ومغريات تشــريعية خاصة بحلــب فإن أصحاب 
الرســاميل باتوا يرفضون توظيفها في مدينة شديدة المخاطر 
ومنخفضــة العائــد، وهــو مــا يمكــن مالحظته فــي تراجع 

منشأة كانت توفر العمل لـنحو 38800 
عامالً.

كمــا تلقــت الصناعــات النســيجية 
ضربــة قاصمــة وضعــــت حلب في 
ذيـل قائمة المدن المتطورة في صناعة 
النســيج بعدما تبــوأت المركــز األول 
إقليميــــاً. ولـم تفلــح بعـــــد عمليــات 
إعــــادة تأهيل وتشــغـيــل المنشــــآت 
العــام  القطاعيــن  لــدى  المتضــــررة 

والخاص.
أما الصناعة الدوائية فتبذل الحكومة 
جهــوداً حثيثــة إلنعاشــها عــن طريق 
زيادة أسعار األصناف الخاسرة لتوفير 
الــدواء المحلــي بســعر يعينهــا علــى 

االستمرار”.
وفيمــا يخــص هجــرة المســيحيين 
واألرمــن بشــكل خــاص مــن حلب، 
أشــار رئيس مجلس األعمال السوري 
األرميني إلــى أن مناطق المســيحيين 
بالقذائف  تعرضــت لهجمــات مكثفــة 
حّولــت شــوارع كاملــة إلــى منكوبة 
بالقــرب مــن  الواقعــة  “وخصوصــاً 
خطــوط التمــاس، وهــــو مــا أجبــر 
السكان على مغادرتها إال أن أعداداً ال 
بأس بها منهم ترفــــض ترك المدينــة 
لمصيرها المأســاوي علــى الرغم مما 
تعرضــوا له مــن ترهيب أســوة بباقي 

سكان حلب. 

الحركــة التجاريــة وإغــالق المحــال 
أبوابهــا وعرضها للبيع أو االســتثمار 
علــى الرغم من انخفــاض قيم عائدات 
االســتثمار واألســعار الحجرية بشكل 
كبير والســيما في المناطــق المتاخمة 

لخطوط التماس”.
وشــّدد علــى أن الواقــع االجتماعي 
المزري دليــل على ما آلت إليه أحوال 
المدينة في المجاالت كافة “حيث غدت 
شــريحة كبيرة من الســكان ومعظمها 
واقــع تحــت خــط الفقــر، تعتمــد في 
حياتهــا علــى المعونــات الغذائية التي 
تقدمهــا جمعيــات متخصصــة في هذا 
المجال، ولــوال تلك المعونــات لعاش 
األهالــي حــال ضنكــة ال تعينهم على 
توفير مقومــات البقاء في حدها األدنى 
وخصوصاً في مناطق سكن المهجرين 
التــي تفتقر ألبســط مقومات المعيشــة 

والحياة الكريمة”.
وختــم زكــي حديثه بتجديــد دعوته 
للحكومة السـورية إليالء حلب األهمية 
والمكانــة التي تســتحقهــا بيــن المدن 
السورية “ألنها في حال تحسين وضعها 
الخدمي واالقتصادي والمعيـشـي فإنها 
تشـــكل رافعـــــة حقيقيــــة لالقتصــاد 
الســوري وعامــل قوة ودعــم لموقف 
تدعيم صمود حلب”.الحكومة التي ستجني الكثير من وراء 

ال يمكن العتبارات سياسية
إعالن حلب “مدينة منكوبة”
منعاً الستغالل منافذ الخطوة

من المنظمات الدولية
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وحتى مدينة العين وســتلتقي بالجزء الخاص 
بســلطنة عمان، مشــيراً إلى أنــه على الرغم 
مــن خضــوع العطــاءات التــي قدمــت لبناء 
المشــروع للتقييم على مدار أكثر من عامين، 
قررت الجهة المسؤولة مؤخراً طرحه مجدداً 

للمناقصة ما تسبب في تأخير المشروع.
وفي الوقت ذاته تعد الكويت بعيدة عن تنفيذ 
الجــزء الخاص بهــا من الشــبكة حيث تنظر 
فــي حلول لتمويل المشــروع مــن القطاعين 
الخــاص والعام. بينما تســعى الســعودية منذ 
أكثــر من عشــر ســنوات إلى الخــروج من 
مرحلــة التخطيط إلــى التنفيــذ على األرض 

فيما يتعلق بإنشاء وصلة برية للقطارات تقدر 
قيمتها بنحو 7 مليارات دوالر لتربط بين جدة 

والرياض.
وعلــى الرغــم من عــدم إحــراز أي تقدم، 
إال أن هناك إشــارات على اســتئناف تطوير 
الخطوط الرئيسية للسكك الحديد في المنطقة، 
حيــث تم تقديم العطاءات في وقت ســابق هذا 
العام إلنشاء المرحلة األولى من شبكة خطوط 
القطارات العمانية التي تقدر بنحو 6 مليارات 
دوالر. فــي حيــن ذكرت ســكك حديــد قطر 
(الريــل) أنها تخطط لطــرح المرحلة األولى 
من خطوط الشــحن والركاب طويلة المسافة 
للمناقصــة في بدايــة العام المقبــل بقيمة 15 

مليار دوالر.
وفي المجمل سيكون من المخطط إنشاء 34 
ألف كيلومتر من الســكك الحديد على مستوى 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وهو ما يتطلب 
استثمارات بقيمة تتجاوز 200 مليار دوالر ما 
يجعل المنطقة واحدة من أكثر المناطق نشاطاً 

في هذا القطاع على مستوى العالم.
فــي المقابــل يتحرك قطــاع المترو بخطى 
ســريعة على المســتوى اإلقليمي. فإلى جانب 
متــرو الدوحة ومترو الريــاض اللذان يجري 
العمــل فيهمــا حاليــاً، من المتوقــع أن تجري 
ترســية العقود لبناء ”متــرو مكة“ قريباً بنحو 
11 مليــار دوالر. في حيــن ينتظر أن تطرح 
العطــاءات قريبــا لـ”متــرو جــدة“ بقيمة 13 
مليار دوالر ولشــبكتي متــرو المدينة والدمام 
العام المقبل، فيما يســتمر تقديم العطاءات لمد 
الخــط األحمر التابع لمترو دبي لربطه بموقع 

معرض ”إكسبو 2020“.
يبــدو أن مشــروعات المتــرو علــى قائمة 
أولويــات الحكومات في المنطقــة التي تعاني 
ازدحامــاً مرورياً كبيراً في المدن الرئيســية. 
وعلــى الجانب اآلخــر، يبــدو أن التفكير في 
شــبكات الخطوط الرئيسية للســكك الحديد ال 
يحقق عائداً فورياً على االســتثمارات الكبيرة 
المشروعات ذات الصلة.المطلوبــة. وقــد نشــأ عن ذلــك تأجيــل تنفيذ 

في ظل تحديات التكلفة وحقوق الطريق والنواحي الجيوسياسية

األسواق تترقب مصير شبكة السكك الحديد الخليجية
تترقب األسواق قرار مجلس التعاون لدول 
الخليج العربي المتعلق بمصير شبكة السكك 
الحديـــد لدول المجلس التي مـــن المقرر أن 
تكون جاهزة للتشغيل بحلول عام 2020، وفقاً 
 (MEED) لتقرير تحليلي أجرته شركة ميد
عبر خدمـــة ”ذراع المشـــروعات“ التابعة 
لها والمتخصصة بمتابعة المشـــروعات في 

المنطقة عبر اإلنترنت.
وقــال التقرير إنه في الوقت الذي تحقق فيه 
مشروعات ”مترو“ الدوحة ودبي وجدة ومكة 
والريــاض تقدماً ســريعاً، فإن جهــود تطوير 
شــبكة دول مجلس التعــاون الخليجي ال تزال 

بطيئة.
ويكشــف تحليل بيانات مشروعات السكك 
الحديــد والمتــرو أن هناك مشــروعات تقدر 
قيمتهــا بنحــو 61 مليــار دوالر أميركــي قيد 
اإلنشــاء فــي المنطقة مــن بينها مشــروعات 
تتجاوز قيمتهــا 40 ملياراً، تتمثــل في العمل 

على خطوط المترو في الدوحة.
وأضاف التقرير أن شبكات الخطوط البرية 
الرئيسية قيد اإلنشــاء في الوقت الراهن، هي 
العناصــر النهائية لشــبكة الحرمين الســريعة 
بين جدة والمدينة، وخطوط الشحن التي تخدم 
الدمام والجبيل وخدمات التعدين بمنطقة وعد 

الشمال.
وقال مدير المحتوى والتحليل بمشروعات 
”ميــد“ إدوارد جيمــس: انقضــت أعــوام في 
المحادثــات والتخطيط وال نــزال بعيدين كل 
البعد عن تطوير شــبكة الســكك الحديد لدول 
مجلس التعاون على الرغم من أن ثالثة أعوام 
هي التي تفصلنا عن التاريخ الرسمي لالفتتاح، 
وهو مــا يرجع إلى مجموعــة تحديات تتعلق 
بالتكلفة والنواحي الجيوسياســية والتكنولوجيا 

وحقوق الطريق.
وأضــاف: خير مثــال على ذلــك المرحلة 
الثانية لشــبكة االتحــاد للقطــارات التي تقدر 
قيمتها بنحو 5 مليارات دوالر، والتي ســتمثل 
جزءاً من شبكة السكك الحديد لدول المجلس، 
حيــث تربط بين حدود أبوظبي مع الســعودية 

إدوارد جيمس

شبكات الخطوط الرئيسية
للسكك الحديد

ال تحقق عائداً فورياً
على االستثمارات الكبيرة
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أن الغالبية يميلون إلى خفض التكاليف وينظرون 
إلى االستثمار في االبتكار على أنه ”عمل جيد 
ليس أكثر“. وسلّطت الدراسة التي تم اإلعالن 
عنهــا في أبوظبــي، الضوء علــى التوجهات 
العامة لصناع القرار في المؤسسات العاملة في 
اإلمارات والسعودية وقطر كونها غير مثالية 
لدعم االبتكار والحض على اإلبداع. وأشارت 
إلى أن المؤسســات في الدول الخليجية الثالث 
تميــل إلى عدم المخاطــرة وال تتحلى بالجرأة 
عندما يتعلق األمر باالبتكار، وأن 27 % منها 
تســعى لتكون رائدة أو تتحلى بروح المغامرة 
بتبنيها البتكارات عاليــة المخاطرة، لكنها في 

الوقت نفسه ذات إمكانات عالية.
وجاء الكشــف عن نتائج الدراســة في وقت 
تســتعد فيه اإلمارات لتنظيم أســبوع االبتكار 
اإلماراتــي  خالل الفترةبين 22 و28 تشــرين 

أول/ نوفمبر 2015.
خلل في مفهوم االبتكار

وخلصــت الدراســة العالمية الجديــدة التي 

شــهدت مشــاركة 750 شــخصية مــن كبار 
الشخصيات التنفيذية من 15 دولة حول العالم 
ويمثلون تسعة قطاعات، إلى أن مفهوم االبتكار 
فيــه خلل وغير مكتمل على الرغم من أنه أحد 

أبرز العوامل التي تحدد مستوى اإلنتاجية. 
وقــال رئيــس المجموعــة لمنطقة الشــرق 
األوسط وشــمال أفريقيا جايســون هاربورو: 
مضــت ســبع ســنوات علــى األزمــة المالية 
العالميــة والعديد من صنــاع القرار يرفضون 
االستثمار في مشــاريع ال تضمن لهم عائدات 
على االستثمار. توجهاتهم بتقنين اإلنفاق يساهم 
في إبطاء النمو المستقبلي ويصد الطريق أمام 
األفــكار التــي قد تحمــل في طياتهــا إمكانات 
عظيمة وتعطّلها. ووفق 67 % ممن شــملتهم 
الدراســة في الخليــج، فإن االبتــكارات األقل 
مخاطرة تعد ذات قيمة حقيقية أكبر بالنسبة لهم 
أكثــر من تلك التي تحمل فــي طياتها مخاطر 
أكبــر. وأن نحــو 22 % أكدوا بأنهــم يقولون 
أكثــر مما يفعلون عندما يتعلق األمر باالبتكار 
واإلبــداع. أضاف: هذه األرقام مشــجعة لكن 
انخفاض معدالت الفشــل ال يعنــي أن األفكار 
الجيدة يتم تبنيها وتطويرها في الخليج. صنّاع 
القرار في المنطقة يعلمون تماماً الحاجة لمزيد 
من اإلبداع في أعمالهم، حيث أن 78 % منهم 
بحاجــة لتطويــر موظفيهم وحضهــم للتفكير 

بطريق أكثر إبداعا.
وارتكزت دراسة المجموعة على استطالع 
عقد في الفترة ما بين آذار/ مارس وأيار/ مايو 
2015 وشــمل 750 شخصية من كبار رجال 
األعمــال والتنفيذيين الحكوميين من الدنمارك 
وألمانيا والخليج (قطر - السعودية - اإلمارات) 
والمكسيك، وهولندا والنرويج والسويد والنمسا 
وبلجيكا ولوكســمبورغ وسويســرا والمملكة 
المتحدة والواليات المتحدة األميركية. وشــكل 
المشــاركون من القطــاع الخاص 75 % من 
العدد الكلي للمشاركين، 47 % منهم راوحت 
عوائدهم الســنوية ما بين 100 مليون دوالر 
منهم المليار دوالر.ومليار دوالر، في حيــن فاقت عوائد 32 % 

جايسون هاربورو

تجنب االبتكار والمخاطرة لدى صنّاع القرار

الشركات في الخليج تهدر فرصًا ثمينة للتطور
أظهــرت دراســة عالميــة جديــدة محورها 
االبتكار، أن الشركات والمؤسسات العاملة في 
منطقة الخليج تهدر فرصاً ثمينة بمئات المليارات 
من الدوالرات، داعية صناع القرار في المنطقة 
إلــى التحلي بمزيــد مــن الجــرأة والمخاطرة 
لمساعدة مؤسساتهم على الحد من هدر األفكار 

اإلبداعية واستثمارها في شكل أفضل.
بغربلــة  المؤسســات  الدراســة  وأوصــت 
مجالســها واستقطاب مهارات ومواهب جديدة 
وإيجــاد مناصــب ودوائــر خاصــة باإلبداع 
والتركيز على القيمة وليس الربح والخســارة 
وجعــل االبــداع أولويــة الشــركة، وتحفيــز 
الموظفين بجعل اإلبــداع واالبتكار جزءا من 
مكافأتهــم الســنوية، معتبــرة أن العمــل على 
اإلبــداع بالشــكل الصحيــح ومحاولــة تجنب 
إفشال األفكار الجديدة والثورية ألسباب واهية 

سيساهم في حل أزمة اإلبداع واالبتكار.
عناصر مشتركة ومخاطر

وحّددت الدراســة خمســة عناصر مشتركة 
تســاهم فــي وأد االبداع وتمنع الشــركات من 
إدراك مدى أهمية نشــاطاتها اإلبداعية، وهي 
الخــوف من دعــم اإلبداعــات ذات المخاطر 
العاليــة، واالفتقــار الــى التركيــز والرؤيــة 
االســتراتيجية اإلبداعية، باإلضافة إلى فشــل 
الشركات في تطوير وتشــغيل أفضل األفكار 
بسرعة، وصعوبة قياس العائد على االستثمار، 
إلى جانب ممانعة فكرة االستثمار من األساس. 
وأشــارت الدراســة التي أعدتهــا مجموعة 
 PA Consulting) بي إيــه“ لالستشــارات”
Group) إلى أنه باالطالع على النقاط الخمس، 
يتبين أن جميعها تدل على وجود ثقافة راســخة 
تمقت المخاطرة والخوض بأفكار جديدة، حيث 

ذكرت الدراسة أن الشركات في المملكة المتحدة وحدها تهدر نحو 64.7 مليار جنيه (98.5 
مليــار دوالر) ســنوياً على (األفكار غيــر مضمونة النجاح) وهو ما يعــادل أكثر من نصف 
الميزانية السنوية لالتحاد األوروبي التي تبلغ 145 مليار يورو (162 مليار دوالر) فيما تبلغ 

تكلفة الفرص من حيث ”خسارة العائد“ أضعاف هذ الرقم.

هدر وخسائر
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يمكنهم من تعزيز تواجدهم في أفريقيا، مشيراً إلى أن المنطقة ال تزال واحدة من أكثر 
نقــاط االنطالق أهمية للدخول إلى القارة والتي ال تزال توفر تطلعات قوية للمســتقبل 
على المدى الطويل، مشــيراً إلى أن التحدي الرئيسي الكامن أمام تجار التجزئة يتمثل 
في فهم التعقيدات المحددة والخاصة بمختلف األســواق األفريقية، والتي سوف تتطلب 

التوازن بين إدارة المحافظ االستثمارية وتعظيم الفرص.
وتســلط المراتب الـ15 األولى لمؤشــر نمو تجارة التجزئــة اإلفريقية الضوء على 
بعض التطورات المثيرة لالهتمام، حيث احتل بلدان صغيران هما الغابون وبوتسوانا 
المرتبتيــن األولى والثانية، بينما جاءت إثيوبيا التي تمتلك ثاني أكبر عدد من الســكان 
في أفريقيا في المرتبة الـ15. وتتميز جنوب أفريقيا التي تعد من أكثر األسواق إشباعاً 

بموقع قوي بين األسواق األقل نمواً ومع قدر أقل بكثير من المنافسة.
نموذج وتوصيات

ويتضمن تقرير مؤشر نمو تجارة التجزئة اإلفريقية ملخصاً لجميع البلدان الـ15 التي 
يضمها المؤشــر والتوصيات الخاصة بنموذج التجزئة (كاش آند كاري) باإلضافة إلى 
التعليق على الفرصة التي يقدمها مجتمع شرق أفريقيا (كينيا وتنزانيا وأوغندا ورواندا).
وتنقسم الدول المصنفة في تقرير المؤشر إلى ثالث مراحل رئيسية: البسيطة والنامية 

والمتقدمة، كما يقدم التقرير توصيات الستراتيجيات الدخول الخاصة لكل مرحلة.
وقال الشــريك في ”أيه تي كيرني“ ومدير معهد( أيه تي كيرني ألبحاث المستهلكين 
حــول العالم) مــارك موريارتي: يتطلب النجــاح في أفريقيا التحليــل والفهم والمرونة 

للتكيف وتنتظر هؤالء الراغبين في خوض المغامرة  الكثير من النتائج اإليجابية.
يُذكر أن مؤشــر نمو تجارة التجزئــة األفريقية الدول األفريقية تحت خط الصحراء 
يرتــب على مقياس من 0 إلى 100، حيث تزداد اإلمكانيات المحتملة وإلحاح الدخول 
إلى البلد مع ارتفاع الترتيب. وجرى اختيار البلدان لهذه الدراسة مسبقاً بناًء على ثالثة 
معايير هي مخاطر بنســبة 35 أو أكثر وفق سجّل اليورو لمخاطر البلد المالية وتعداد 
ســكاني يزيد على 1.5 مليونا وإجمالي ناتج محلي للفرد (القدرة الشــرائية) يزيد على 
1000 دوالر. واســتند ترتيب مؤشــر نمو تجارة التجزئة األفريقية إلى مخاطر البلد 
(25 %).واألعمال (25 %) وحجم الســوق (25 %) وإشــباع السوق (25 %) وضغط الوقت 

خيارات متنوعة توفرها الغابون وبوتسوانا وأنغوال 

أسواق أفريقية واعدة  لتجارة التجزئة العالمية
أظهر مؤشر شـــركة االستشارات العالمية (أيه تي 
كيرنـــي) لنمو تجارة التجزئـــة األفريقية لعام 2015 
إمكانيـــات واعدة للعديد من أســـواق الدول اإلفريقية 
من دون أن يقتصر على األســـواق التي تتم مناقشتها 

غالباً مثل نيجيريا وغانا.
وأكد المؤشــر علــى األســواق الديناميكية الصغيرة 
مثــل ســوق الغابون التــي احتلت المرتبــة األولى في 
مؤشــر تطــور تجــارة التجزئــة األفريقية، وســجلت 
أعلى مســتوى للناتــج المحلي اإلجمالــي للفرد الواحد 
بين الــدول األفريقيــة تحت خط الصحــراء، والبلدان 
متوســطة الحجم لكن ســريعة النمو مثــل أنغوال التي 

احتلت المرتبة الثالثة.
إطار عمل

ويحدد المؤشــر في نســخة 2015 الــدول األفريقية 
الـ15 األوائل وفقاً لألسواق األكثر جاذبية لتوسع تجارة 
التجزئة. ويعتبر هذا المؤشــر إطــار عمل مفيد لتجار 
التجزئــة ألنه ال يتوقف عند تحديد األســواق األفريقية 
األكثــر جاذبية لتوســع تجارة التجزئة اليــوم بل يحدد 

أيضاً األسواق التي تقّدم أفضل الفرص المستقبلية.
وقال الشــريك فــي ”أيه تــي كيرني“ ومدير قســم 
دراســات الصناعات االستهالكية وممارسات التجزئة 
في الشــركة بارت فــان دايك: من المفيــد اليوم النظر 
إلــى أفريقيا على أنها مجموعة مــن الفرص المتكاملة 
التــي تضيــف إلــى بعضها البعــض بدالً مــن التفكير 
فيهــا باعتبارها فرصة واحدة  فقــط حيث تعتمد كيفية 

االختيار ما بين الفرص على العرض الذي تقدمه. 
أضــاف دايك: يجــب على تجار التجزئــة الذين في 
إمكانهم تقديم عروض أساسية استهداف المدن والبلدان 
الكبرى ألن قابلية التوســع ســتكون في غاية األهمية، 
في حين ينبغي على تجار التجزئة ممن لديهم عروض 

أوسع استهداف األسواق النامية.
ويرتكز مؤشــر نمو تجارة التجزئــة األفريقية على 
العناصــر األربعــة المتمثلة في حجم الســوق ودرجة 
اإلشباع فيه ومستوى المخاطر في البلد وضغط الوقت. 
ويصنّف هذا المؤشــر الفرص والسرعة المطلوبة في 

االنتقال إلى كل بلد من البلدان وفقاً لذلك.
من جهته، اعتبر مدير دراسات القطاع االستهالكي 
وممارســات التجزئة في الشركة شــمايل صديقي، أن 
تجار التجزئة في الشرق األوسط يحظون بموقع مثالي 

84





جديد مرايا

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2015

”شانتيي آرتس آند إيليغانس“ في قصر شانتيي

ملتقى الفنون و األناقة الفرنسي وعالم السيارات
فــي حضورأكثر من 13000 شــخص في قصر شــانتيي لالحتفال 
بملتقى األناقة الفرنســي (شــانتيي آرتس آند إيليغانــس) 2015،  أثبت 
الملتقى الذي رعاه ريتشارد ميل ”شركة الساعات السويسريّة“، مكانته 
الكبيرة، حيث صنّفه كل من صحافة صناعة السيارات وجامعي التحف 
على حد ســواء بأنه األفضل في العالــم، وهو اآلن يعتبر واحداً من أهم 
ثالث منافسات دولية كبرى لألناقة. وأتت رعاية وزارة الثقافة الفرنسية 
للملتقى هذا العام، فضال عن زيادة عدد الزوار بنسبة 35 % منذ نسخته 
األولى، ليوضح ولع فرنسا بهذا الحدث، إذ أنه أحيا تقليداً فرنسياً شهيراً 

منذ عشرينات القرن الماضي، ولكنه اختفى منذ ذلك الحين.
أجمل السيارات

بــدأ الحفل مع بطولة البولو ممثلة ببعــض أفضل الالعبين الدوليين، 
وفي أعقاب ذلك، تم افتتاح معرض فرنســوا األول في قاعة جو دو بوم 
التابعة لمتحف كونديه الشــهير. وفي يوم االحتفال الثاني فتحت بوابات 
القصر للترحيب بأفواج من الضيوف جاؤوا لالســتمتاع بمشاهدة أجمل 
الســيارات في العالم واكتشــاف أناقة ســيارات الماضــي ذات الهياكل 

المصنوعة من قبل عدد من أكبر األسماء في عالم تصميم السيارات.
واستضافت الحدائق المصممة من قبل لو نوتر، والذي صمم حدائق 
فرســاي أيضاً، عدداً من أندية الســيارات مثل فيراري، رولز رويس، 
جاكوار وأســـــتـون مارتـن، حيث تقاســـــمـت الحديقــــة التي تمتــد 
علــى 155 هكتــاراً مع أعظم الشــركات المصنعة فــي عصرنا، مثل 
بوجاتــي، ماكالرين ومرســيدس، وانضم إليهم ملــوك تتويج األمجاد 
في ســباقات الســيارات، مثل (F1 BRM H16) طراز عام 1967 

وفيراري (312B2 ) طراز عام 1971.
منافسات األناقة

قامــت لجنة مؤلفة مــن 40 خبيراً من الخبراء المشــهورين بالتحكيم 
في ثالث مســابقات للســيارات جرت خالل النهار. وتم توزيع الجوائز 
على الفائزين في منافســات األناقة العالمية  بين  دور األزياء الراقية ، 
حيث قامت مجموعة من سبع عارضات يرتدين أزياًء ألهم المصصمين 
العالميين بمرافقة ســبع تصاميم سيارات لشركات سيارات عالمية. وتم 
تقييــم الحالة العامــة والتجديد واألهمية التاريخية لمئات من الســيارات 
المشاركة في هذه المنافسة الدولية. وقد تم منح جائزة ”أفضل عرض“ 
من ريتشارد ميل جائزة لسيارة إيفرت لومان الخاصة (مرسيدس 500 
ك مــن طراز 1936)، والتي تم إخراجهــا من متحف لومان خصيصاً 

للمشاركة بهذا الحدث.
وقد عبر ريتشارد ميل وبيتر أوتو للسيارات عن سعادتهما لمشاركتهم 
في هذا الملتقى الراقي، والذي أثبت نجاحه في ساحة السيارات العالمية. 
ومن المقرر انعقاد النســخة الثالثة لهذا الملتقى عام 2016 في شاتو دي 
بعض من أفضل السيارات في العالم.شــانتيي أيضــاً، واعدين بقضاء يوم أحد آخر فــي الريف الهادئ برفقة 
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قصر البستان يطرح “نكهات ُعمان”

“مورغان دوتوا” للخريف والشتاء

أعل��ن فندق قصر البس��تان “الريتز- كارلتون” في مس��قط عن 
ط��رح عرض بعنوان “نكهات عم��ان” يالئم احتياجات الضيوف 
الراغبي��ن في الغوص في التقاليد والثقافة العمانية وخوض تجربة 

سياحية جديدة.
ويتضمن العرض رحلة تس��تعرض وجهات الس��لطنة المختلفة 
وم��ن أبرزها س��وق نزوى القديم وأعالي الجب��ل األخضر ونادي 
)Six Senses( الصح��ي ال��ذي افتت��ح مؤخراً ف��ي الفندق ويقدم 
عالجات تقليدية اس��تثنائية. ويقع الفندق بين أحضان جبال الحجر 

وخليج عمان ويطل على أطول شاطئ خاص في السلطنة.

أطلقت عالمة “مورغان دوتوا” 
تش��كيلتها الجدي��دة لموس��م خريف 
وش��تاء 2015 الذي يش��هد غياب 
الطبعات العس��كرية على حس��اب 
اكتساح “الس��تايل البوهيمي”. كما 
يب��رز الل��ون الكاكي بش��كل كبير 
في تشكيلة ثياب الس��هرة وفساتين 
الدانتيل وتنانير “الساتان” المزينة 
بطبع��ات مموجة لتعبر عن إطاللة 

تفيض أنوثة.
إن  دوت��وا:  مورغ��ان  وقال��ت 
الموض��ة تتج��ه ه��ذا الش��تاء نحو 
النقوش الحيوانية التي تأخذ نصيبها 
بش��كل كبير، فتغلب طبع��ات جلد 
الفه��د والثعبان لتضيف رونقاً على 

خزان��ة الثياب، إذ يمكن ارت��داء بلوزة بطبعة جلد الفهد مع س��ترة 
وحزام، أو فس��تان أسود مطبوعاً بنقشة الحمار الوحشي بتموجات 

من األسود والفضي تضفي غموضاً وسحراً على مظهر المرأة.

التنافس في الرسم على القهوة

“زورلو” يحتفي بسنويته األولى

دخل فن الرسم على 
وجه القهوة الذي يطلق 
الالتي��ه”  “ف��ن  علي��ه 
اإلمارات  دولة  س��وق 
وب��ات  س��نوات  من��ذ 
يش��هد تط��وراً كبي��راً 
المتزايد  للطل��ب  نظراً 
عليه حتى باتت تجربة 

اإلم��ارات في هذا المجال تناف�����س العديد من دول العالم. ويعتمد 
ه��ذا الفن على ص��ب الكريم��ة المبيضة على قهوة “اسبريس��و” 
لتش��كيل رس��ومات مختلفة ويمثل إبداعاً وإلهام��اً لكثير من الناس 
حتى أصبح يقام له معارض ومس��ابقات سنوية في العديد من دول 

العالم.
وفي وقت س��ابق من هذا العام قام الفلبيني فريدريك بيجو وهو 
أح��د الموهوبين الذي��ن يعملون بهذا المجال في دب��ي بتمثيل دولة 
اإلم��ارات ف��ي “بطولة العالم في فن إعداد القه��وة بالحليب” التي 
جرت في السويد حيث حاز على المرتبة 21 من بين 36 مستخدماً 

تقنيتي الرسم عن طريق الصب واستخدام عود صغير.

أعلن “مجّمع زورلو” الوجهة السياحية العصرية في قلب مدينة 
اس��طنبول التركية عن اس��تضافة سلسلة من األنش��طة والفعاليات 
الت��ي تضمن للضي��وف تجارب ممتعة ومش��وقة خالل األش��هر 

المقبلة.
ويش��تمل “مجّمع زورلو” الذي يحتفى بمرور عام على إطالقه 
في أيلول/س��بتمبر من الع��ام 2014، على مرك��ز للفنون األدائيّة 
ومرك��ز للتس��وق وفندق “رافلز اس��طنبول”، فض��الً عن حديقة 
الستضافة األنشطة الخارجية ومنطقة مخصصة لتنظيم الفعاليات.

ويتي��ح المجّمع لضيوفه العديد من خيارات التس��وق والمطاعم 
والترفيه والتجارب الفنية ضمن موقع يمكن الوصول إليه بسهولة 

تامة.
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الوقت الدولي على معصم يدك
كش��فت “كارل اف بوش��يرر” ع��ن 
س��اعة )باترافي ترافيل تيك 2( بمناسبة 
العاش��رة لمجموعة  الس��نوية  الذك��رى 

)باترافي ترافيل تيك(.
وينفرد اإلصدار الجديد بعرض الوقت 
الدولي على مصع��م اليد بثالثة توقيتات 
لث��الث مناط��ق زمنية مختلف��ة وبتناغم 
م��ع تقني��ة الكرنوغ��راف عل��ى الهيكل 
الخارج��ي المدم��ج لعلبة الس��اعة. وتم 

إطالق هذه الس��اعة لتحتل مكانها جوار س��اعات )باترافي ترافيل 
تيك( و)باترافي ترافيل تيك فور أكس(.

“أحمد صديقي” في أسبوع الساعات
أحم��د  مجموع��ة  تس��تضيف 
صديق��ي وأوالده مع��رض )ريبيلز 
أوف هورولوج��ي( خ��الل فعاليات 
“أس��بوع الس��اعات” في دبي الذي 
يقام خ��الل الفترة الممت��دة بين 18 

و22 تشرين أول/أكتوبر المقبل. 
يش��ار إل��ى ان ه��ذا المع��رض 

س��يحتفي بأحدث اإلبداعات لعدد من أش��هر األس��ماء العالمية في 
صناعة الساعات وبالعديد من الساعات االستثنائية التي تؤكد على 
الحس اإلبداع��ي لصانعها والتي تتخطى آف��اق الصناعة التقليدية 

للساعات.

جيمس بوند يطلق “أوميغا سبيكتر”
أطلق��ت “أوميغا” س��اعتها الجديدة )س��ي 
ماستر 300 سبيكتر( بمشاركة الممثل دانيل 
غري��غ ال��ذي زار مصنع الش��ركة في مدينة 
فيليرت السويس��رية حيث اطلع على طريقة 
تصني��ع الس��اعة الجدي��دة والحصري��ة التي 
يرتديه��ا في فيلم��ه الجديد “س��بيكتر” الذي 
يجسد فيه دور جيمس بوند في المغامرة رقم 
24 لبوند. وتتميز الساعة الجديدة بقطار دّوار 

ثنائي االتجاه مصمم من السيراميك األسود المصقول وقابل للغوص. 
كما تحتوي على عقارب مركزية “صغيرة” للثواني باإلضافة إلى 

نقش شعار مسدس 007 عند حامل سوار الحزام.

In The Pocket نسختان من
طرحت دار “المونتريه هيرمس” نسختين من 

س��اعة الجيب )In The Pocket( كنموذج 
فريد من الس��اعات التي تتميز بتركيب 
ذهب��ي وردي مغلف بحلق��ة خارجية 
متط��ورة وبنوعي��ن م��ن األحزم��ة 
المصنوعة من الجلد األحمر من العجل 
أو من جلد تمس��اح الهافانا، لتعبّر عن 
تاريخ صناعة الس��اعات الممتد ألكثر 

م��ن قرن من الزمان لدى عائلة تمزج حب 
الخي��ول وخبرات صناعة الجلود االس��تثنائية، 

وعن اإلبداع في خلق األشياء الجميلة تلبيةً للحاجات العملية.

سانت أونوريه تطرح (آرتكود ليدي)
أعلن��ت “س��انت أونوري��ه” عن 
ط��رح س��اعة )آرتكود لي��دي( التي 
تجم��ع بي��ن الفخامة واألنوث��ة للمرأة 
التي تنش��د س��اعة كالس��يكية ترافقها 

في كل المناس��بات. وهي تتميز بمسامير 
زخرفية تمثل توقيعاً مميزاً لخط “آرتكود”.

وقالت العالمة إن األش��كال الديناميكية للعلبة 
الت��ي يبلغ قطرها 35 ملم تتألق م��ن خالل ميناءات 

أنيق��ة باألرق��ام الروماني��ة. أم��ا النس��خ الكالس��يكية للميناء فهي 
 Eclair( مصقولة بالش��مس وملونة. كما تتميز الس��اعة بجواهر

effect( أحد إبداعات سانت أونوريه الحصرية.

Rado بمظهر عصري جذاب
طرح��ت )Rado( س���اعتها 
 Rado DiaMaster( الجديدة
الت��ي   )Grande Seconde
تتمي��ز بمينائين فرعيين أحدهما 
مخص��ص للس��اعات والدقائق 
واآلخ��ر للثوان��ي. وتق��دم ه��ذه 
الس��اعة نموذج��اً جدي��داً يتميز 

بتدرجات اللونين الرم��ادي واالزرق. وهي تتمتع بمظهر عصري 
جذاب بفضل استخدام تقنية البالزما المتطورة والعلبة الحاضنة من 
هكيلية )monobloc( األمر الذي يمنحها شكالً قديم الطراز بتصميم 

متطور يتوافق بشكل مثالي مع بذالت العمل الرسمية وغيرها.
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(Only Watch 2015) مزاد
تعاونت عالمة “ريتشارد ميل” 
السويسرية مجدداً مع العب التنس 
اإلس��باني رافائي��ل ن��ادال، للتبرع 
 )RM 27 - 02( بنموذج توربيون
من أجل الدورة السادس��ة من مزاد 

.)Only Watch(
وكش��فت العالم��ة م��ع نم��وذج 
رافائي��ل ع��ن الصفيح��ة القاعدية 
المهيكل��ة )unibody( األولى من 
نوعه��ا. ويتميز إطار هذه الس��اعة 

.)TPT( وكوارتز )NTPT( بمواد خاصة بالشركة مثل كربون

DiaMaster جديد ساعات
أطلقت شركة )RADO( نموذجين 
 )DiaMaster( جديدين من س��اعات
األوتوماتيكي��ة بهيكليتهما المصنوعة 
من س��يراميك البالزما عال��ي التقنية 
والتي يس��لّط عليها الضوء الحزامان 
الجلدي��ان المتوف��ران باللوني��ن البيج 

والبني.
وتتوف��ر هات��ان الس��اعتان بإطار 
بمق��اس 33 مل��م للنس��اء و41 مل��م 
للرجال. تم تنفيذ كليهما بأناقة وأسلوب 

خاص ليشكال بذلك زوجاً رائعاً.

Tissot تطرح ساعتها الجديدة
طرحت )Tissot( س��اعة 
 Tissot Chemin des(
Tourelles( الجدي��دة الت��ي 
تعد قطعة مميّ��زة جداً تحمل 
جزًء هاماً من تاريخها. وهي 
تستمد اسمها من أحد شوارع 

مدينة لو لوكل السويسرية.
وتضم هذه الس��اعة بعض 

القطع منه��ا ذات العقارب الثالثة والكرونوغراف على حٍد س��واء 
تفاصيل جميلة مثل أشكال )clous de Paris( القابعة تحت األرقام 

الرومانية.

ديلوتال يصمم “هيرمس”
صّم��م المدير الفن��ي لش��ركة “La Montre Herme” فيليب 
ديلوتال س��اعة هيرميس )Slim d’Hermès( الجديدة التي تجسد 
توازناً مثالياً بين االنضباط الدقيق والجمال الفني المتوازن. وتعتبر 
)Slim d’Hermès( المستوحاة من النهج البياني للدار نتيجة اللقاء 

بين هيرميس وفيليب ابيلويغ.

“سانت أونوريه” ُتصدر (برج إيفل)
أص��درت دار الس��اعات الثمينة 
“س��انت أونوري��ه” س��اعة )برج 
إيف��ل( الت��ي ُصنع��ت م��ن القطع 
المعدنية والمواد المكّونة لبرج إيفل 
أحد أشهر المعالم السياحية الرئيسية 
ف��ي العالم، وذل��ك احتف��االً بعيدها 

ال�130.
وفي أمس��ية خاصة تألق البطل 
“الفورم��وال  لس��باقات  الس��ابق 
1” ب��ول بلمون��دو بصفته س��فيراً 

للساعات الرجالية للماركة بإصدار )برج إيفل(.

تيستينو يطلق ساعة “هواوي”
مجموعة  أعلنت 
ع��ن  “ه���واوي” 
دخوله�ا في شراكة 
المص��ّور  م��ع 
الشهير المتخّصص 
الموضة  مجال  في 
ماري��و  واألزي��اء 

تيس��تينو بمناسبة إطالق س��اعة “هواوي”. وش��اركت في الحملة 
اإلعالني��ة عارضة األزي��اء األميركية كارلي كل��وس مع عارض 
األزياء العالمي شون أوبراي، وقالوا: إن تصميم الساعة يجمع بين 

الكالسيكية وحسن المظهر والتكنولوجيا والموضة معاً.
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العادات اليابانية في “والدورف أستوريا”
كش��ف مطعم “أوم��ي” المتخصص 
بتقديم المأك��والت اليابانية المعروفة في 
فندق “والدروف أستوريا” رأس الخيمة، 
عن قائم��ة الطعام الجديدة “كايس��يكي” 
المميزة بطابعها الياباني والتي أش��رف 
عل��ى إعدادها الش��يف يوكيتاكا كيتادي. 
وتتمي��ز الالئح��ة بالمأك��والت المقدمة 
بالت��وازن م��ا بي��ن المظه��ر واألل��وان 
والمذاق المك��ون من الم��واد الطبيعية. 

ويت��م تقديم الوجب��ات على أطباق خاصة حي��ث توضع المأكوالت 
بترتيب خاص مع استخدام أوراق النباتات والزهور الطبيعية.

“كراب تافرن” يطرح 3 عروض
“كراب  مطع��م  ط��رح 
تاف��رن” في فن��دق “ميديا 
ون” الواق��ع في دبي ميديا 
س��يتي وال��ذي ت��م افتتاحه 
مؤخ��راً، عروض��اً مميزة 

على المأكوالت والمش��روبات. يتضمن الع��رض األول )ذا كرابي 
آور( باق��ة مختارة من المش��روبات المتنوعة، أم��ا العرض الثاني 
“مايتي مونديز” فيش��تمل على طبق الروبيان المسّحب مع كوكتيل 
لشخصين. في حين يتضمن العرض الثالث غداء يوم الجمعة في جو 
أيام الثمانينات والتسعينات ويقدم أطباق المقبالت وطبقاً رئيسياً لكل 

شخص باإلضافة إلى أطباق الحلويات.

(ال دولشي فيتا) في “روزوود” جدة
أعل��ن فن��دق “روزوود - ج��دة” 
ع��ن إطالق فعالية )ال دولش��ي فيتا( 
ف��ي مطع��م  الجي��دة”،  “الحي��اة  أو 
“هابس��بيرج” الدولي الشهير، حيث 
يحظى ضيوف ونزالء الفندق بفرصة 
اإليطالي��ة  النكه��ات  أروع  لت��ذوق 
األصيلة، مش��يراً إلى أن هذه الفعالية 
ستصبح من الخيارات المفضلة خالل 

عطلة نهاية األس��بوع. وس��يقام الغداء اإليطالي كل يوم سبت. وقد 
صمم المفهوم الجديد ليشكل تجربة فريدة من نوعها بتوفيره تشكيلة 

من منصات الطبخ المباشر لترفيه وتثقيف الحاضرين.

“كويا دبي” يعلن عن “بيسكو الونج”
أطلق مطعم “كويا دبي” 
البيروفي “بيس��كو الونج” 
ليك��ون وجهة جدي��دة ذات 
قائمة طعام خاصة وأجواء 
استثنائية، حيث يقدم للذواقة 
م��ن مرتاديه قائم��ة طعام 
تتضمن تشكيلة واسعة من 

أل��ذ األطباق البيروفية والالتينية الت��ي تالئم أجواء المكان ولقاءات 
األصدق��اء. ويتميز “بيس��كو الونج” بأجوائه النابض��ة وديكوراته 
المفعم��ة باأللوان والمس��توحاة من التراث الالتيني ليش��عر كل من 

يرتاد المكان بالفخامة والعفوية التي يشتهر بها “كويا دبي”.

ستائر فائقة التقنية لحماية المباني
أطلق��ت “هنتر دوغ��الس” العالمية 
 Screen Nature Ultimetal س��تائر
وه��ي أح��دث جي��ل فائ��ق التقنية من 
ستائر حماية المباني من أشعة الشمس 
والمصمم��ة لتوفي��ر الطاق��ة الالزم��ة 
للتبري��د بنس��بة 25 %، الس��يما ف��ي 
المبان��ي الحديثة في دول الخليج، حيث 
تعمل هذه الس��تائر التي تعكس 70 % 
من أشعة الشمس من خالل صد وهجها 
مع السماح لإلنارة الطبيعية بالنفاذ عبر 

الثقوب الدقيقة فيها.

Nike تلهم 80 إمرأة
نظمت )Nike( فعالية 
حصري��ة للس��يدات ف��ي 
تماري��ن  سلس��لة  إط��ار 
 Nike+( الليل  منتصف 
 Run  Midn igh t
Mile( بمنطق��ة الوصل 

في دبي، حيث جمعت أكثر من 80 
إم��رأة تعهدن أن يتخطي��ن الحدود 
ليس��جلن أس��رع األوق��ات لتكون 
الطاقة اإليجابية والتصميم من أبرز 

عناوين هذه الفعالية الليلية.
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“كاني واست” باللون األسود
متج��ر  أطل��ق 
 a d i d a s (
 )O r i g i n a l s
مدينة  وس��ط  في 
بي��روت الح��ذاء 
 Y e e z y (
 )Boost 350

م��ن مجموع��ة )كان��ي واس��ت( باللون األس��ود. وتم س��حب 15 
اس��ماً لفائزين تسنّت لهم فرصة ش��راء الحذاء المصنوع من مادة 
)Primeknit( التي تّم تطويرها باستخدام تقنيات الهندسة الرقمية 

األكثر تقدًما من “أديداس”.

الريتز كارلتون يفتتح “ماندابا”
مجموعة  أعلن��ت 
“الريتز-كارلت��ون” 
منتجع  افتُت��اح  ع��ن 
 Mandapa( ماندابا
بالي،  ف��ي   )resort
وال��ذي يعني اس��مه 
المدخ��ل إل��ى معب��د 

هن��دي تقليدي. ويق��ع المنتج�ع الذي يضّم 35 جناح��اً فاخراً و25 
في��ال مزّودة بحوض س����باحة خ�اص، على ضف���اف نه�ر أيون�غ 
حي��ث تلتقي األدغ��ال الخصبة في أوبود التي تُع��د القلب الروحي 

والثقافي لبالي.

افتتاح بوتيك “ريتشارد ميل”
أع�ل�ن���ت 
ك��ة  ش������ر
“ريتش���ارد 
مي��ل” ع��ن 
افتت���اح أول 
بوتي��ك له��ا 
ف��ي موناكو 

تحت قنطرة “بالس دو كازين��و” األنيقة مقابل “كافيه دو باريس” 
وعلى بعد مسافة قصيرة من “بوذا بار” المطل على منعطف لويز 
المش��هور. وقام ريتشارد ميل وبيتر هاريس��ون بالترحيب بشريك 

الماركة فيليب ماسا وباستور مالدونادو.

كومار تعرض (فاراناسي وييفز)
م�������ت  ق���ّد
مصممة األزياء 
ريت�و كوم����ار 
ع�����ة  م�ج�م��و
)ف�اران�اس����ي 
وي�ي�ف��ز( ف����ي 
احتفالية أس�بوع 

الكمي لموضة الش��تاء 2015 ضمن يوم النس��يج في الهند. وقالت 
كومار: إن الهدف من هذا العرض هو إعادة تقليد النسيج الرائع من 
الذهب والفضة في بيناراس إلى تيار الموضة. ومنسوجات باناراس 

هي الوحيدة المتبقية من المنسوجات اليدوية في العالم.

براين سندين في “الريتز-كارلتون”
يس����تضيف فن���دق )الريت���ز - 
كارلت���ون( أبوظب���ي غراند كنال 
الش��يف براين سندين رئيس الطهاة 
في منتجع )الريتز-كارلتون الغونا 
نيغيل( في فعالي��ة حصرية تحتفي 
بفنون الطهي في جنوب كاليفورنيا 
وذلك ف��ي مطعم )ف��ورج أبوظبي 
س��تيك(. ويعرف الش��يف بخبرته 
الحلوي��ات  مج��ال  ف��ي  الواس��عة 

باإلضاف��ة إلى اس��تخدام المكون��ات المحلية الطازج��ة والمنتجات 
المستدامة التي تعتبر أساساً في مطاعم المنتجع.

مجموعة نظارات األم وابنتها
طلق��ت  أ
 ”Chloe“
مجموعته�ا 
ة  خ����ر لفا ا
وابنتها  لألم 
الت�ي تتمي�ز 
ب�خ�ف�ت�ه����ا 

وس���الس��ت�ها مع لمس�ة كالس�يكية من الموديالت المتش�ابهة.
وتتمي��ز هذه النظارات باألش��كال الدائرية الت��ي توحي بحركة 
حلزوني���ة فيم����ا تح��س��ن الم��واد الخفيف�ة والالمع�ة م��ن أل�وان 

العدسات.
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استخدام النبات في الهواتف الذكية“النوم اإللكتروني” لتخفيف األرق

ابتكرت شركتا “سامسونغ” و“باناسونيك” أجهزة تساعد الناس 
على النوم بشكل أفضل واالستيقاظ بشكل أكثر انتعاشاً.

وعرض��ت “سامس��ونغ” خ��ال مش��اركتها في أكب��ر معرض 
لإللكترونيات االس��تهاكية في أوروبا )آي أف ايه(، جهاز )سليب 
س��نس( الذي يوضع أس��فل حاش��ية الس��رير خال اللي��ل ليراقب 
ضرب��ات القلب والتنفس والحرك��ة، ويقوم بنقل ه��ذه البيانات إلى 
قرص حيث يتم تحليلها خال تناول اإلفطار، ويمكن وصله بجهاز 
التكيي��ف والس��تائر اإللكترونية واألنوار بما يس��مح بضبط درجة 
حرارة الغرفة واإلضاءة بما يتفق مع الحالة الجسدية للمستخدم. أما 
“باناسونيك” فقد عرضت جهازاً يقيس إيقاع النائم وينبّهه بخفة إذا 

كان يشخر أثناء الليل ويمكن وصله بالتكييف وبماكينة القهوة.

ت��وص����ل 
ألمان  علم��اء 
إل��ى طريق��ة 
الس��تخاص 
ع�ن��ص�������ر 
كيميائي نفيس 
من النبات هو 
الجرمان�ي���وم 

الذي اس��تخدم في تصنيع أول جهاز “ترانزيس��تور” لقدرته الفائقه 
السرعة في نقل الموجات الكهربائية.

وف��ي حياتن��ا المعاص��رة ال غن��ى ع��ن س��يليكون الجرمانيوم 
الافل��زي في صناعة أجهزه الكمبيوتر والهواتف الذكية وكابات 
األلي��اف الضوئية. وعلى الرغم من وج��ود الجرمانيوم في التربة 
في ش��تى أنحاء العالم إال أن اس��تخاصه صعب ويستورد معظمه 

من الصين.
ويعتقد علم��اء ألمان في جامعة فرايبورج للتعدين والتكنولوجيا 
أنهم توصلوا إلى طريقة ثورية للحصول عليه من تربتهم بمساعدة 

بسيطة من الطبيعة.

أول روبوت لزراعة الشعربطارية تشحن بأشعة الشمس
اخت��رع فري�ق 
م��ن الباحثين في 
جامعة كوغاكوين 
الياباني�ة بطاري��ة 
الليتي�وم األيوني��ة 
ال�ق����ادرة ع�ل��ى 
الش��حن بواس�طة 
الش�مس.  أش��ع�ة 
بطاري���ة  وه��ي 

ش��فافة تماماً يمكن اس��تخدامها كزجاج لنوافذ المنازل وغيرها من 
المجاالت. واستخدم المهندس��ون في البطارية التي استغرق العمل 
بها عامين، مواداً جديدة تستخدم عادة في بطاريات الليتيوم األيونية 
الحديثة. ولدى تعرض البطارية لتأثير أشعة الشمس يزداد سطحها 
قتامة وتفقد 30 % من شفافيتها، وتزداد شفافيتها بنسبة 60 % بعد 

تفريغ البطارية.
ويأم��ل المهندس��ون ب��أن تصب��ح البطارية الش��فافة ج��زءا من 
تكنولوجيا النوافذ الذكية التي تنظم نسبة قتامة الزجاج وتسمح بجمع 

طاقة الشمس وتحويلها إلى طاقة كهربائية.

أعلن��ت ش���ركة 
للط���ب  “إم���داد” 
التجميلي عن إدخال 
روب��وت زراع���ة 
الش���ع�ر )آرت�اس( 
عبر  المنطقة  إل��ى 

عيادة الدكتور داني توما )The Skin Clinic( في بيروت. ويتميز 
جهاز )آرتاس( بأنه الروبوت األول والوحيد لزراعة الش��عر الذي 
استطاع تحقيق أصداء واسعة في األوساط الطبية التجميلية من حيث 
قدرته على تنفيذ أفضل النتائج لزراعة الشعر بدون جراحة وتحييد 
كافة السلبيات الناجمة عن طرق زراعة الشعر التقليدية، إضافة إلى 
إمكانية رؤية وتعديل الش��كل الجديد للشعر قبل القيام باإلجراء من 

خال البرنامج التفاعلي )آرتاس ستوديو(.
وقال��ت “إم��داد” إن دقة نظام )آرتاس( المتط��ور تبرز في قدرة 
الجه��از على تصوير وتحليل وانتقاء أفض��ل البصيات القتطافها 
بإشراف الطبيب، ومن ثم اقتطاف كل بصيلة بواسطة الذراع اآللية 
ومن أفضل زاوية لتحافظ على س��امة الشعرة كاملة ودون إلحاق 

أي ضرر بها أو باألنسجة المحيطة بها.
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وأشار إلى أن المبادرات الذكية احتلت ُسلّم أولويات العديد 
مــن الحكومــات في المنطقة كمــا في اإلمارات والســعودية 
وقطر، حيث يؤدي التركيز على المبادرات الذكية إلى إيجاد 

بيئة عمل ذكية ومواصالت ذكية ترفع سقف التوقعات.
وتوقعــت ”جارتنر“ في تقريرهــا أن يظهر األثر الفوري 
للحكومات الذكيــة في التشــريعات والمواصالت واألبحاث 
والتطوير وقطاع التجزئة واألمن والطاقة واألدوات الخدمية، 
حيث تتضمن مبادرات الطاقة الذكية ربط األلواح الشمســية 
الموزعــة مع شــبكة الكهرباء وتركيب واســتخدام العدادات 
والتطبيقات الذكية، بما يســاعد في مراقبة اســتهالك الطاقة 

ويروج الستخدام السيارات.
واعتبــرت أن التوجه المتزايد نحــو الخدمات والتطبيقات 
المتنقلــة أدى إلى ظهور عدد مــن التقنيات في تقرير ”هايب 
ســايكل“ لعام 2015 مثل اســتخدام األجهزة الشــخصية في 
العمــل وإدارة األجهزة الجوالة وحمايتها واالنتقال إلى ذروة 
اإلنتاجية. وعلــى الرغم من أن حلول إدارة األجهزة الجوالة 
للمؤسســات لم ترَق إلى مستوى التقنيات الناضجة بعد نظراً 
لحادثتها نسبياً، توفر هذه الحلول مجموعة كبيرة من الوظائف 
عبر منصات متعددة وتعمل بأنظمة تشغيل متغيرة باستمرار.

وبــدأت المؤسســات فــي اســتخدام 
األجهــزة الجوالة فــي وظائف متنوعة 
لتشــغيل تطبيقات مختلفة عبر منصات 
متعــددة، ممــا يدفعهــا إلــى اســتخدام 
مجموعة أوسع من مزايا إدارة األجهزة 

الجوالة للمؤسسات.
وشهدت منطقة الخليج العربي خالل 
الســنوات القليلة الماضية إنشاء العديد 
مــن مراكز البيانــات الجديدة، في حين 
ظلت الحوسبة السحابية بمثابة لغز غير 
مفهــوم لبعض الشــركات في المنطقة، 
ومع ذلك فقد شهدت الحوسبة السحابية 
نمواً إيجابياً ال ســيما في مجال السحابة 
الخاصة والبرامج المقدمة على شــكل 

خدمات.
وقــــال التقريــــر إن العديــــد مــن 
المؤسســات تعمــل علــى إعــادة تقييم 
اســتراتيجيات مراكز البيانات لضمان 
قدرتها على مواكبــة تغير حجم العمل 
بما يدعــم النمو وتطّور األداء المرتبط 
بتطبيقات األعمال الذكية (BI) وتقنية 

.(IoT) إنترنت األشياء
وأوضح أن مخطط ”هايب سايكل“ 
لتقنيــة المعلومــات في منطقــة الخليج 
العربــي يضــم مزيجــاً مــن التقنيات 
مختلفــة،  مراحــل  المنتشــرة ضمــن 
معتبراً أن هذا مؤشر صحي يشير إلى 
أن قطاع تقنية المعلومات ال يجهد نفسه 
بتبنــي عدداً كبيراً من أحــدث التقنيات 

كما ال يحمل أعباء التقنيات القديمة.
وعلــى الرغم مــن أن اعتمــاد تقنية 
المعلومــات جاء بوقت متأخر في دول 
الخليج، فإن التوجه العام بالمنطقة سار 
نحو تجاوز العديد من التقنيات واعتماد 
األحــدث منها بســرعة وعبــر اختيار 
ما يســجل أعلى نســبة طلب من بينها، 
والتي توفر الحلول المناســبة لمختلف 
دول الخليج.المبــادرات التجاريــة والحكوميــة في 

بيسواجيت ماهاباترا

حلول مناسبة
لمختلف المبادرات التجارية

والحكومية
في دول الخليج

تساعد ”مؤسسات تقنية المعلومات“ على النجاح

رصد 3 توجهات في بيئات العمل الخليجية
رصدت مؤسسة األبحاث والدراسات 
العالمية ”جارتنــر“ ثالثة توجهات في 
بيئات العمل بإمكانها مساعدة مؤسسات 
تقنية المعلومات فــي دول الخليج على 
الســير نحو طريــق النجــاح باالعتماد 
على مخطط ”هايب سايكل“ الذي تقّدم 
المؤسســة من خالله لمحة موجزة عن 
التقنيات التي من شأنها تمكين مبادرات 
التحــول الرقمــي وتحســين مســتوى 
التكاليــف فــي المنطقــة، والتــي باتت 
تحظى بأهمية قصوى لدى مؤسســات 
تقنية المعلومات العاملة في دول الخليج.

وتتمثل هذه التوجهات بما يلي:
أوالً: المبــادرات الذكيــة التي تؤدي 
إلى تبني االبتكارات والتقنيات الحديثة.

ثانيــاً: التقنيــات والحلــول المتنقلــة 
الخدمــات  لتســليم  رئيســية  كوســيلة 

والتطبيقات.
ثالثــاً: تحديــث مراكــز البيانات مع 

التأكيد على نشر السحابة.
وقــال مدير األبحاث لدى المؤسســة 
بيســواجيت ماهاباتــرا: يتوجــب على 
مدراء وقادة تقنيــة المعلومات وخبراء 
التقنيــات فــي دول الخليــج أخــذ هــذه 
التقنيــات بعيــن االعتبــار عنــد وضع 
استراتيجيات تقنية المعلومات وخرائط 
الطــرق التقنيــة، مضيفــاً أن مخطــط 
”هايب ســايكل“ يعد نقطــة االنطالق 

نحو تحقيق هذا الهدف.
وأوضــح أنــه يتوجــب تعزيــز آلية 
االختيار والتطبيق الفعلي ألي من هذه 
التقنيات بمدخالت ومعلومات مرتبطة 
التقنيــات والصناعــات  بغيرهــا مــن 
المذكــورة ضمــن المخطــط، على أن 
تكون ذات صلة باألبحاث واالتصاالت 
التــي يجريها المحللــون الذين يملكون 
معرفــة واســعة وشــاملة بالمنتجــات 
وشركات التوريد من أجل تحديد الخيار 

األمثل لبيئة عمل المؤسسة.
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“هوواي” تفتتح مركزاً في دبي

محطة صيانة “تترا” في بيروت

افتتحـت 
كـة  شـــــر
“هواوي” 
أول مركز 
مــــة  لـخـد
متعامليهــا 
عــلـــــــى 
ى  مســتــو
منـطـقــــة 

الشــرق األوســط فــي دبــي بهــدف تلبيــة المتطلبــات الحصرية 
لمســتخدمي أجهزة “هواوي” مــن الفئة الممتــازة عبر تزويدهم 
بخدمات مباشرة وغير مسبوقة تشمل خدمة التوصيل المنزلي في 

كافة أنحاء اإلمارات.
وقال رئيس مجموعة “هواوي ديفايس” ألجهزة المســتهلك في 
المنطقــة جياو جيان: نعيش اليوم في عصر ديناميكي يشــهد ثورة 
حقيقية ومستمرة في تكنولوجيا المعلومات وهو ما يحتّم علينا تقديم 
خدمات متميزة وســريعة لمتعاملينا تســاعدهم فــي التعلم والعمل 

والترفيه وضمان أسلوب حياة أكثر راحة لهم.

قررت شركة “إيرباص 
للدفاع والفضاء” وشريكها 
تشـنلز”  “ســـيرتا  شــركة 
تطويـــر محطـــة صيانـــة 
االتصاالت  لنظــام  معتمدة 
الجماعــيــــة  الالســـلكيــة 
األرضـــي “تـتــــرا” فـي 
العاصمــة اللبنانية بيروت، 
تماشــياً مــع قــرار وزارة 
الداخليــة اللبنانيــة بالتعاقد 
لتزويــد  الشــركتين  مــع 
المديرية العامة لألمن العام 

اللبناني بنظام “تترا”. وستعمل محطة الصيانة الجديدة على توفير 
الدعــم الفني لنظام “تترا” التي من المقرر أن تحل محل شــبكات 
االتصــاالت التماثلية الحالية، وســتكون متوفرة ألكثر من 3000 
مســتخدم مســجل من األجهزة الحكوميــة المعنية ممــا يعزز من 
القدرات التقنية في إدارة العمليات المتعلقة باألمن القومي والنظام 

العام في سائر المناطق اللبنانية.

التسوق عبر اإلنترنت في اإلمارات

“الفطيم” تعزز تعاونها مع “لينكدإن”

أظهر اســتطالع 
“نتــورك  لشـركة 
إنترناشــيونال” أن 
أكثر من ثلث سكان 
دولـــة اإلمـــارات 
)34 %( يتسوقون 
عبر اإلنترنت مـن 
مرة إلــى 5 مرات 

أســبوعياً في حين يتســوق 5 % منهم عبــر اإلنترنت أكثر من 5 
مرات في األسبوع الواحد.

وذكر االستطالع أن أبرز األسباب التي تدفع المشاركين للشراء 
عبــر اإلنترنت هي القــدرة على الدفع بكبســة زر واحدة وتدابير 

الحماية القوية وميزة الشراء أثناء التنقل.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة بايراف تريفيدي: يعتبر اعتماد 
ســكان الدولة التســوق عبر اإلنترنت خطوة في االتجاه الصحيح. 
ونعتقد بأن حلول الدفع عبر االنترنت والهواتف المتحركة ستلعب 
دوراً محوريــاً فــي مبــادرة المدينــة الذكية التــي أطلقتها حكومة 

اإلمارات.

أعلنــت مجموعــة الفطيــم عن تعزيــز تعاونها مــع “لينكدإن” 
الشــبكة األكبر واألوســع للتواصــل المهني في العالــم من خالل 
زيادة االستثمارات التي خصصتها المجموعة لالستفادة من حلول 
توظيف الشــبكة بهدف دعم استراتيجيات التوظيف المعتمدة لديها 
والهادفة الســتقطاب أفضل الكفاءات المهنيــة بمختلف القطاعات 

التي تنشط فيها.
وقــال رئيس حلــول المواهب في “لينكدإن” الشــرق األوســط 
وشــمال أفريقيــا علي مطــر: إّن هذا التعاون ينعكــس إيجاباً على 
أعضاء الشبكة حيث يتيح أمامهم فرصة االطالع على المزيد من 

الوظائف التي توفرها المجموعة.
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VOICE IIبريتش تيليكوم تفوز بـ
شركة  أبرمت 
تيليكوم  بريتيـش 
“BT” عــقــــداً 
مــع المفوضيــة 
األوروبيــة تقـدم 
بموجبه الخدمات 
الصوتيــة الثابتة 

العامة )VOICE II( في 21 مؤسسة ووكالة وهيئة أوروبية كبرى 
بمــا فيها المفوضيــة األوروبية والمجلس األوروبــي  وكالة الدفاع 

األوروبية.
ويستمر تطبيق العقد الذي تتجاوز قيمته 15 مليون يورو )16.7 
مليون دوالر( حتى سبع سنوات وهو الثاني الذي تمنحه المفوضية 
خالل هذا العام لـبريتش تيليكوم التي ستتولى توريد خدمات صوتية 
للخطوط الثابتة في مواقع تنتشر ضمن كل من بلجيكا ولوكسمبورغ 
 )SIP BT One Voice( وستراســبورغ، باســتخدام حزمة حلول
التي تتيح إمكانية توحيد البنية التحتية لالتصاالت وإعداد األرضية 
 )UCC( المناسبة الستخدام أدوات االتصاالت والتشاركية الموحدة
مثل الرسائل الفورية )IM( واالتصال المباشر واالتصال المرئي.

“غوغل” تتوقع العودة إلى الصين
“ذي  مــوقــــع  قـــال 
إنفورميشن” اإللكتروني 
إن شــــركة “غـوغــل” 
تتوقــــع عودتهــــا إلــى 
الخريــف  فــي  الصيــن 
الحالي بعد غياب استمر 

خمس سنوات.
عــن  نقلـــاً  وأضــاف 
أن  مطلعــــة  مصــادر 
فــي  تأمـــل  الشــــركـة 
الحصــول علــى موافقة 
الصيــن علــى  حكومــة 

النسخة الصينية لتطبيق غوغل للهواتف الذكية )بالي ستور(.
وتعتزم الشــركة التكنولوجية العمالقة توســيع الدعم في الصين 

لنسخة من )أندرويد( لألجهزة التي يرتديها المستخدم.
وقــال مصدر مطلــع للموقــع اإللكترونــي إن “غوغل” أكدت 
للســلطات الصينية أنها ستلتزم بالقوانين المحلية وتوقف تطبيقات 

)بالي ستور( التي تعترض عليها الحكومة.

Beehive مطابقة للشريعة
 )Beehive( شــركة  حصلــت 
لمبــادئ  المطابقــة  شــهادة  علــى 
الشــريعة اإلســالمية مــن قبل دار 

المراجعة الشرعية.
وقال المؤسس والرئيس التنفيذي 
للشركة كريغ مور: نفخر بحصول 
فــي  منصــة  أول   )Beehive(

العالم للتمويل المباشر بين المســتثمرين والشركات عبر اإلنترنت 
على شــهادة مطابقة للشــريعة اإلســالمية، مما يوفر للمســتثمرين 
فرصة االســتثمار بثقة واطمئنان في بعض من الشركات الصغيرة 

والمتوسطة األكثر ابتكاراً في اإلمارات.

Viberو WhatsApp كوكو آو ينافس
في  ابتكر خبــراء 
البرمجــة فــي مدينة 
نــوفــوســيبيرســـك 
برنامجــاً  الروســية 
للهواتـف المحمولــة 
الذكية يمكن أن يحل 

.)Viber(و )WhatsApp( محــل البرنامجيــن
ويســمح البرنامــج الجديــد الذي أطلــق عليه اســم “كوكو آو” 
لمســــتخدميه  تبادل الرســائل والصور وتســــديد قيمة الطلبيات 
اإللكترونية ومختلـف فواتيــر المدفوعــات. وقال مبتكرو “كوكو 

آو”  أن البرنامج سيكون في متناول الجميع قريباً.

iOS 9 جائزة لمن يخترق

تعتــزم شــركة )Zerodium( المتخصصــة فــي مجــال أمــن 
المعلومات منح مليون دوالر أميركي لمن يكتشف ثغرة ضمن نظام 
)iOS 9( الــذي تصفه “أبــل” بأنه أكثر أنظمة التشــغيل “أماناً”. 
ويشــكل العرض إغراء للقراصنــة والباحثين في هذا القطاع ولمن 
يتمكن من كسر حماية النظام الجديد واكتشاف ثغرة أمنية فيه. وقالت 

الشركة إن الجائزة متوفرة لثالثة فائزين فقط.
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SAP تدعم االبتكار في “جيتكس”نمو سوق النظم الصوتية والمرئية

قال خبراء جمعية “إنفوكوم إنترناشيونال” إن المشاريع الضخمة 
في دول مجلس التعاون الخليجي تحفز المنطقة للوصول بحجم سوق 
النظم الصوتية والمرئية إلى ما يقارب 3 مليارات دوالر بحلول عام 
2016. واعتب��ر الخبراء أن هذه الس��وق باتت مهيأة لتصبح إحدى 
أس��رع األس��واق نمواً في العالم، متوقعين أن يرتفع حجمها بنسبة 

76 % على مستوى منطقة الشرق األوسط مقارنة بعام 2012.
وتس��تعد الجمعية ممثلة ب�“إنفوكوم آس��يا” لتنظيم معرض وقمة 
“إنفوكوم الش��رق األوس��ط وأفريقيا” كحدث مصاحب ألس��بوع 
جيتك��س للتقنية 2015 ال��ذي تقام فعالياته في دبي خالل تش��رين 

أول/أكتوبر 2015.

أعلنت شركة )SAP( عن 
مشاركتها في فعاليات أسبوع 
جيتكس للتقنية 2015 المزمع 
إقامته في دبي خالل تش��رين 

أول/أكتوبر 2015.
وق��ال رئي��س المالي��ة لدى 
األوس��ط  الش��رق   )SAP(
وشمال إفريقيا جورج رايدنغ، 
إن المنطقة وصلت إلى “نقطة 
الالعودة” في التحول الرقمي، 
داعياً المؤسس��ات والشركات 

في القطاعين العام والخاص إلى المس��ارعة إلبرام عالقات شراكة 
حقيقي��ة وفاعلة م��ن أجل ضمان تحقيق النجاح ف��ي حقبة “إنترنت 

األشياء”.
ويتوق��ع أن يصل عدد األجه��زة المتصلة بش��بكة اإلنترنت إلى 
50 مليار جهاز وأن يحل رؤس��اء الرقمنة محل 60 % من رؤساء 
المعلوماتية في الشركات العالمية بحلول 2020 وفقاً لشركة األبحاث 

العالمية )آي دي سي(.

عدسات الصقة ذكية من “غوغل”“اكسيوم” توفر جهازي سامسونغ
أعلنت شركة “اكسيوم” عن توفر 
جهاز سامسونغ )غالكسي نوت 5( 
وجهاز سامس��ونغ )غالكسي أس6 
إيدج بلس( األحدث ضمن سلس��لة 
هواتف غاالكس��ي الذكية، للحجز 
المسبق في كافة متاجرها المنتشرة 
ف��ي دولة اإلمارات أو عبر موقعها 

اإللكتروني مقابل 200 درهم.
وقالت الش��ركة إنه تم تزويد كال 

الجهازين بنظام التشغيل آندرويد )5.1 لوليبوب(، 
مضيفة أنهما يجمعان بين روعة التصميم والتقنية 

المبتك��رة عب��ر المزج بين الش��كل والوظيفة 
لتوفير تجربة استثنائية ومتنقلة. كما يتميزان 

بالشاشة الكريستالية قياس 5.7 بوصة 
فائقة الدق��ة والوضوح من نوع 
Quad HD Super AMO�( ، )L E D

ما يتيح إمكانية عرض مقاطع الفيديو والصور وعرضها على شاشة 
الجهاز الكبيرة بشكل استثنائي وأقرب ما يكون إلى الحياة الواقعية.

ش���ركة  قررت 
“ن�وف��ارت�����س” 
أول  إج���������راء 
تجرب��ة لعدس��ات 
على  ذكية  الصقة 
البش��ر تعمل على 
تطوي��ره����ا م��ع 
“غوغل”  ش��ركة 
وصممتها بغرض 

تصحي��ح ضب��ط العي��ن التلقائ��ي للص���ورة.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“نوفارتس” جون جيمينز: المشروع يتقدم 
بشكل جيد واألمر سيستغرق 5 أعوام حتى نرى المنتج في السوق. 
ونس��ير حسب جدول زمني محدد ونحن بالفعل نطور نموذجاً أولياً 

لعدسة تكنولوجية يمكن اختبارها على البشر في 2016.
وتهدف العدسة الذكية لتصحيح الرؤية لدى الناس الذين يصابون 
بطول البصر مع الشيخوخة والذين ال يستطيعون القراءة من دون 
نظ��ارة. كما تطور “نوفارتس” عدس��ات طبية الصقة لمس��اعدة 

مرضى السكري.
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شاشات بتقنية SoftBlue“توشيبا” تطلق جهازاً متحواًل
ع�ل�ن������ت  أ
 ” ش����ي�ب�ا تو “
ع��ن إطل����اق 
الكم�ب�ي��وت���ر 
ال�م�ح�م�����ول 
)س����ات�الي��ت 
 )S 5 0 W
ال�م�ت�ح������ّول 
الجدي�د، وه��و 
م���ن أح����دث 

األجهزة المحمولة الهجينة مع شاش��ة تعم��ل باللمس بحجم 15.6 
.)HD Full( بوصة عالية الدقة

ويتضم��ن الجهاز أح��دث معالجات “إنتل” وه��و مجهز بنظام 
)وين��دوز 8.1( وقاب����ل للترقي����ة ل�)ويندوز 10(. ويتس����م هذا 
الجه��از بخف��ة الوزن وبهيكل��ه األنيق المصنوع م��ن أجود أنواع 
األلمني��وم ويتوفر بلون ال�“س����اتان الذهبي”. كم��ا يتميز بلوح�ة 
مفاتي��ح مع إضاءة خلفية ب��دون إطار مما يجعل م��ن العمل أكثر 

متعة وأقل جهداً.

أعلن��ت ش��ركة “أم أم دي” ش��ريك ترخيص العالم��ة التجارية 
لشاش��ات “فيليب��س” ع��ن إنتاجها الجدي��د من شاش��ات الكمبيوتر 
لالس��تخدام المنزلي والمهني بتقني��ة )SoftBlue( التي تعمل على 
حماي��ة العيون والتقليل من حدوث اإلجهاد لها بواس��طة التقليل من 

تأثير التعرض للضوء األزرق الضار.
وعلى النقيض من األساليب القائمة على الفلتر التقليدي أو إرتداء 
النظ��ارة أمام شاش��ات الكمبيوتر ف��إن التقنية الجدي��دة تحافظ على 
وضوح األلوان األصلية. وتتيح هذه الشاشة للمستخدمين االستمتاع 
بمش��اهدة المحت��وى المع��روض والتمتع بروعة األل��وان من دون 

الشعور باإلجهاد أو التعرض ألي أضرار.

أحدث شاشات كمبيوتر “فيليبس”تقنية جديدة لشاشات األلعاب
علن�ت  أ
ك�ة  ش���ر
“إي����ه أو 
س�ي” عن 
ق  ط��ال إ
اثني��ن من 
ش�اش���ات 
 A M D (
F r e e �

 )S y n c
الج�دي����دة 

الت��ي تتمي��ز بوقت اس����تجاب�ة واح���د ميلي/ثانية وتقدم لعش���اق 
األلعاب “التقنية المضادة للضوء األزرق” وتكافح الضوء الضار 
وتعمل على نقل ذروة الموجة من 450 نانومتر إلى 460 نانومتر 

وهو المعدل األكثر أماناً.
كم��ا تعمل ه��ذه التقنية عل��ى تقليل “الط��ول الموجي القصير” 
للض��وء الضار لعين المش��اهد ال��ذي يعد جزء واح��داً من أجزاء 

الضوء األزرق الموجودة في ألوان الطيف.

ت�راه��ن 
ك��ة  ش�����ر
“أم أم دي” 
ح�ب���ة  ص�ا
خي���ص  تر
العالم�����ة 
التجاري����ة 
لش�اش���ات 
“فيليب���س” 

على أداء ومستوى 
الوضوح لشاشات الكمبيوتر “فيليبس” خالل فعاليات معرض “إيفا 
برلين 2015” وأقيم المعرض  في برلين. ومن أحدث اإلصدارات 
المقدم��ة من الش��ركة ىشاش��ة الكمبيوت��ر المنحنية الت��ي تعرضها 
“فيليب��س” ألول مرة والتي تتمت��ع الرؤية من خاللها بصورة فائقة 
 UltraWide Quad(و )CrystalClear( الحدية بفضل التقنيات
HD( الت��ي تصل ق��درات الوضوح فيها إل��ى )3440×1440( 
باإلضاف��ة إلى تقني��ة لوحة الع��رض )AH�IPS LCD( وزوايا 

عرض واسعة لتقدم صورة نابضة بالحياة.
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“أل جي” تطرح سماعاتها الالسلكية

PowerShot G3X كانون تطرح

أع�ل��ن���ت 
ك���ة  ش������ر
“أل ج�������ي 
إلكترونكس” 
ع��ن وصول 
س��م�اعاته��ا 
س����لكية  لال ا
ل��ل�������رأس 
ب�ت�ق�ن�ي�������ة 
الب�ل�وت����وث 

)Tone Active( الت��ي تتواف��ق م��ع مختل��ف الهوات��ف الذكية 
المدعوم����ة بتقني����ة بلوت��وث، فضالً ع��ن كونه���ا مقاومة للماء 

والغبار.
وع��ززت “أل ج��ي” س��ماعاتها بمكب��رات ص��وت رباعي��ة 
 )Quad � Layer Speaker Technology( الطبق��ات بتقني��ة
وبميكروفون )MEMS( كهروميكانيكي لزيادة وضوح الصوت 
من دون أي تش��ويش وبتردد ع��ال يعادل ثالثة أضعاف وضوحه 

في السماعات التقليدية.

كشفت “كانون” عن كاميرا )PowerShot G3 X( التي تعتبر 
 )CMOS( أول كاميرا مدمجة بقدرات تزويم عالية تضم مستشعر
م��ن ن��وع )type-1.0( م��ع إض��اءة خلفي��ة، يتيح التق��اط صور 

وفيديوهات ترتقي إلى مستويات جديدة من اإلبداع.
وتجمع الكاميرا الجديدة من “كانون” بين أفضل األنظمة البصرية 
وزوم بص��ري )×25( متعّدد المزايا مع قدرة التحكم التي تضاهي 
الكاميرات بعدس��ة رقمية أحادية عاكسة )DSLR( تمنح المستخدم 
إمكانية االقتراب من مواضيع التصوير خالل الس��فر واالستشكاف 

والتصوير أثناء التنقل.

الطباعة عن بعد في المنطقة

برامج الصحة الشخصية

كشف مسح أجرته “كانون” شمل ألف مؤّسسة صغيرة ومتوسطة 
ف��ي أنحاء دول مجلس التعاون الخليج��ي، أن واحدة من بين خمس 

مؤسسات في المنطقة تملك خيار الطباعة عن بعد.
وتبين من المس��ح أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تتردد في 
االستثمار في الحلول التي تشمل تقنيات الطباعة عن بعد، وأن هذه 

التسهيالت شائعة أكثر لدى المؤسسات التي تحقق مردوداً أعلى.
وأش��ار المس��ح إلى أن الوعي حول خدمات الطباعة التي تسهل 
اإلنتاجي��ة “ضئيل إلى حد ما”، ع��دا عن غياب اإلدارة والمنظومة 

السليمة للطباعة لدى المؤّسسات.

كش��فت ش��ركة “رويال فيليبس” عن أول منتجات سلسلة برامج 
)الصحة الش��خصية( التي تمّكن المس��تخدمين من السيطرة بشكل 
أفض��ل على صحته��م. ويضم كل واح��د من ه��ذه البرامج أجهزة 
متصلة لقياس المؤش��رات الصحية وبرنامج مخصص يعتمد على 
التطبيقات، إلى جانب تحليل البيانات اآلمنة والمس��تندة إلى تقنيات 
الحوس��بة السحابية. وتمثل هذه البرامج بداية حقبة جديدة في مجال 
الرعاية المتصلة للمستهلكين والمرضى ومزودي خدمات الرعاية 
الصحي��ة، حيث تعمل على جمع وتحلي��ل البيانات الصحية وقياس 
المؤش��رات الحيوية لفهم الكيفية التي تؤثر من خاللها أنماط الحياة 
عل��ى الصحة وتحديد األهداف الصحية ومراقبة التقدم الحاصل مع 

طيف من البرامج الذكية.
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إطالق “أكسون إيليت”
أطلقت شركة “زد تي إي” مؤخراً، 
هاتفه����ا الج��وال الجدي��د “أكس����ون 
إيلي��ت” ف��ي م�ع���رض )آي أف إي��ه 

.)2015
ويعتبر “أكس��ون إيليت” الذي سيتم 
طرح��ه للبي��ع عب��ر اإلنترن��ت، خطاً 
جديداً م��ن الهواتف الذكي��ة المتطورة 

من شركة “زد تي إي”.
يذك��ر انه تم تصنيف الهاتف الجوال 
الجدي��د م��ن بي��ن األجه��زة الرائ��دة 

التنافسية المتميّزة.

أحدث األجهزة اللوحية من “لينوفو”
ش����ركة  كش��فت 
“لينوفو” عن جهازي 
)يوغا ت��اب 3 برو( 
 )3 ت��اب  و)ي�وغ���ا 
أح��دث مجموعة من 

أجهزتها اللوحية.
ويضم “يوغا تاب 
3 برو” جهاز إسقاط 

مدم��ج بقياس 70 بوصة واألمث��ل ل�“نيتفليكس”. في حين يتضمن 
“يوغا تاب 3” أربعة مكبرات صوتية قوية “جي بي إل” من الجهة 

األمامية إلنتاج أصوات عالية األوكتان.

إطالق جهاز (وايز بي أو أس)
أطلق��ت “بي ب��ي بي أو 
أس” جه��از )واي��ز بي أو 
أس( وهو عبارة عن هاتف 
ذكي وجه��از لنق��اط البيع 
الجوال��ة ف��ي آن معاً يعمل 
بنظ��ام “أندرويد”، ويوفر 
مرونة فائقة وتكامالً سلساً 
في أنظمة الدفع اإللكتروني 
النهائ�ي���ة. وه��و يتم�ت����ع 

بخيارات اتصال متعددة بما في ذلك اتصال السلكي بشبكة اإلنترنت 
“واي فاي” و“بلوتوث” ونظام تحديد المواقع العالمي.

سلسلة جديدة من طابعات “براذر”
حت  طر
“ب���راذر” 
لمي���ة  لعا ا
مجموع���ة 
جدي�دة م�ن 
األج�ه���زة 
م�ت�ع����ددة 

الوظائ��ف النافث��ة للحبر التي تم تزويدها بنظام فع��ال إلعادة تعبئة 
خزان الحبر، حيث تس��تخدم خراطيش حبر منخفضة التكلفة وذات 
قدرة إنتاجية عالية وتتميز بتصميم ذكي لتس��هيل عملية إعادة تعبئة 

الخزان.

إطالق هاتف (هواوي مايت أس)
كشفت مجموعة أعمال “هواوي 
الذكي  كونس��يومر” ع��ن هاتفه��ا 
الجدي��د )هواوي ماي��ت أس( وهو 
من أحدث وأهم الهواتف في سلسلة 
أجهزة الهاتف النقالة التي تنتجها في 
هذه الفئ��ة. ويوفر بتصميمه تجربة 
تفوق التوقعات مع نظام التش��غيل 
“أندروي��د”. ويتميز غطاء الظهر 
المنحني ببطاري��ة مرققة متدرجة 
ولوح��ة مغلفة مصمم��ة أفقياً. كما 

تحتوي خاصية التصوير فيه على تقنية “نانومتر”.

“يوتافون 2” باألبيض واألسود
أطلقت ش��ركة “يوتا ديفايسز” 
هاتفه��ا )يوتافون 2( المزّود بميّزة 
التشغيل الدائم للشاشة الثانية والذي 
يتوف��ر باللونين األس��ود واألبيض 

ويمكن شراؤه عبر اإلنترنت.
ويمك��ن لمس��تخدم ه��ذا الهاتف 
االس��تمتاع بمس��احة عرض أكبر 
مع تعزيز قابلية القراءة وس��هولة 
االس��تخدام بفض��ل تقني��ة الحب��ر 
ويعم��ل   )E�Ink( اإللكترون��ي 

بنظام )أندرويد لوليبوب 5.0(.
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“أجنحة الشام” إلى مسقط

تفاهم بين “الطيار” و“فزيت بريتن”

أولى  انطلق��ت 
رح��ات ش��ركة 
الش��ام”  “أجنحة 
دمشق  مطار  من 
إل��ى  الدول��ي 
العاصمة العمانية 
ضم��ن  مس��قط 
الش��ركة  خط��ة 

لتوس��يع رحاتها خارجياً إلى البلدان المجاورة ودول الخليج. وقال 
المدير التجاري نزار سليمان، إن الشركة ستسير رحلة أسبوعياً إلى 
مسقط بهدف خدمة المغتربين السوريين وتمكينهم من التواصل مع 
الوطن عبر خط مباشر، الفتاً إلى أن الطائرة التي ستعمل على هذا 

الخط هي من نوع )ايرباص A320( وتتسع ل�170 راكباً.
من جانبه، أش��ار رئيس اتح��اد المصّدرين محمد الس��واح، إلى 
أهمي��ة افتتاح الخط الجديد إلى مس��قط كونها نافذة جديدة لتس��ويق 
البضائع الس��ورية في منطقة الخليج، ال س��يما أنه توجد العديد من 
المواد الغذائية التي يتم تصديرها إلى الس��لطنة األمر الذي سيسهل 

األعمال التجارية باالتجاهين.

ق�ّ�ع��ت  و
“مجموع��ة 
ر  ل�ط�ي�����ا ا
ل�لس����ف��ر” 
مذكرة تفاهم 
م��ع هيئ����ة 
الس���ي�اح��ة 
ني��ة  البريطا
“ف�ي�زي����ت 
ب��ري�ت����ن” 

لتش��جيع الس��ياحة بين مواطني الس��عودية وبريطانيا خال الفترة 
المقبلة. وتمثل هذه االتفاقية خطوة هامة نحو تعزيز سوق السياحة 
والس��فر حيث تلزم الطرفين باالستثمار في أصول مشتركة خال 

الفترة المقبلة.
وبموجب االتفاقية التي وقعها نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة 
أسامة معايعة، والرئيس التنفيذي للهيئة البريطانية سالي بالكومب، 
يقوم الطرفان بتبادل المعلومات الخاصة باتجاهات سوق السياحة 

والبيانات الفنية واإلحصائيات.

تعاون لتطوير إدارة الحركة الجوية

جاكمان ينضم إلى سفراء “كوانتاس”

وقّعت الهيئة العربية 
للطي�����ران ال�م�دن����ي 
م�ذك�����رة   )ACAC(
تعاون م��ع “إيرباص” 
األوس�����ط  الش�����رق 
و“إيرباص بروسكاي” 
لتلبي��ة متطلب��ات النمو 
ل�ق�ط���اع  المس���تقبل�ي 
الطي��ران ف��ي منطق��ة 
الشرق األوسط وشمال 

أفريقي��ا وإلج��راء دراس��ة متعمقة ورس��مية بهدف فه��م التحديات 
اإلقليمية الحالية في مجال إدارة المجال الجوي وتنفيذ عملية التخطيط 

والوصول إلى التنسيق الازم إلحداث التغييرات الجوهرية.
وق��ال مدير عام الهيئة محمد ش��ريف: هناك تغيّ��رات هائلة في 
طريقة التعامل عالمياً م��ع إدارة الحركة الجوية في المنطقة، وهي 
تُحدث تغييراً في كيفية تقديم خدمات الماحة الجوية. من جهته، أكد 
مدير عام “إيرباص” الشرق األوسط فؤاد عطار سعي الشركة إلى 

تحقيق تعاون وثيق مع الهيئة.

أعلنت ش��ركة طيران “كوانتاس” االسترالية عن شراكة جديدة 
م��ع نجم هولي��وود )هيو جاكم��ان( الذي انضم إلى عائلة س��فراء 
طيران “كوانتاس” حول العالم. وستقدم هذه الشراكة ُسباً لتعزيز 

مكانة المنطقة على المستوى العالمي.
وبه��ذه الش����راكة أصب��ح جاكمان س����فيراً للعام��ة التجارية 
وس��يعمل مع الشركة على ع�دد من المش����اريع االجتماعي�ة التي 
تق��دم فرصاً للتعليم والعمل لألس��تراليين وتس��اعدهم على تحقيق 

إمكانياتهم.
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رحالت شركة “كاثي باسيفيك”“هانيويل” توقع اتفاقية مع “الرها”
ق�ع����ت  و
ش�������رك��ة 
“ه�اني�وي��ل 
ايروسبيس” 
اتفاقي���ة م�ع 
مجم�وع����ة 
“ال�ره����ا” 
ل�ت�وزي�����ع 
ت  لمنتج���ا ا

الميكانيكي��ة وإلكترونيات الطيران وتوفير خدمات ما بعد البيع في 
السعودية. 

وس��تعمل “الرها” التي تتخذ من الس��عودية مقراً لها على توزيع 
قط��ع غيار الطائ��رات التجارية ذات األجنحة ال��دوارة والطائرات 
العس��كرية ذات األجنح��ة الثابت��ة واألجنحة الدوارة. وتس��اعد هذه 
االتفاقية في زيادة وفرة الطائرات بما يضمن توافر األصول المتاحة 
للنش��ر حس��ب الحاجة. وس��تتضمن الخطط المس��تقبلية مع شركة 
“الرها” تقديم الدعم للمشغلين عن طريق تقديم الدعم التقني المحلي 

وتوفير خدمات اإلصاح والصيانة داخل المملكة وخارجها.

أعلن��ت ش��ركة الطيران الدولي��ة “كاثي باس��يفيك” عن إطاق 
حملته��ا الترويجية المحدودة عل��ى درجة األعمال التي تنطلق من 
دبي إلى جميع وجهاتها حول العالم وتحت عنوان “السفر برفاهية 
وراح��ة مطلقة”. وتتمح��ور الحملة حول اللمس��ات الخاصة التي 
يمكن للمسافر تجربتها خال سفره على متن خطوط الشركة والتي 
تعك��س اهتمام الطاقم والمس��ؤولين بجميع التفاصيل من التصاميم 
األنيقة إلى أصول الضيافة اآلسيوية بما يمّكن المسافرين من عيش 

تجربة ال تنسى ولفترة محدودة )6 أسابيع(.
وتتيح الش��ركة للمسافرين االستفادة من هذا العرض للسفر على 

متن درجة رجال األعمال لمجموعة من الوجهات.

قمة العرب للطيران واإلعالم“بوينغ” تفتتح مصنعاً لسفن الفضاء
ش�����ركة  افتتح�ت 
“بوينغ” مصنعاً إلنتاج 
س��فن فض��اء تجارية 
باس��م )س��ي. أس. تي 
س���تارالينر(   100  -
إدارة  س���تس�تخدمه��ا 
والفض���اء  الطي��ران 
األميركية )ناس��ا( في 

نقل الرواد إلى محطة الفضاء الدولية اعتباراً من عام 2017 بحسب 
خطة الش��ركة. وقال كبير المديرين التنفيذيين لدى “بوينغ” دينيس 
ميلنب��رج، في حفل االفتت��اح في مركز كنيدي للفض��اء: هذه نقطة 
تاريخية تمثل حقبة جديدة في رحات الفضاء التي يقوم بها اإلنسان.

وس��تطلق سفن “س��تارالينر” من قاعدة )كيب كنافيرال( التابعة 
لس��اح الجو األميركي حيث س��يحملها ص��اروخ )أطلس 5( الذي 
تنتج��ه وتطلقه )يونايتيد لونش آالينس( وهي ش��راكة بين “بوينغ” 
و”لوكهيد مارتن”. ويمكن للس��فينة أن تحمل طاقما من سبعة أفراد 
إلضافة شحنة إمدادات لمحطة الفضاء الدولية التي تكلفت مئة مليار 

دوالر وتحلق على ارتفاع 400 كلم من األرض.

ع�ل�ن�����ت  أ
البحري�ن ع�ن 
ف�ة  س����تضا ا
“قم��ة العرب 
ل�ل�ط�ي�����ران 
واإلع�������ام 
الت�ي   ”2015
تع��د م�ب��ادرة 

مش��تركة تقودها مجموعة من المؤسس��ات الرائدة ف��ي القطاع في 
العاصمة البحرينية. وتس��عى القمة إلى تعزيز وتطوير واقع قطاع 
الطيران والسياحة في العالم العربي. وتبحث هذه القمة يومي 7 و8 
كانون األول/ديسمبر 2015 واقع قطاع الطيران والسياحة العربي 

في ظل المناخ السياسي واالقتصادي الراهن في المنطقة.
ويُش��ارك في دع��م هذه المب��ادرة العديد من المؤسس��ات الرائدة 
كمجموع��ة “إيرباص”، ومجموعة “العربية للطيران”، وش��ركة 
“س��ي أف أم” لصناع��ة محركات الطائرات، وتلفزيون “س��ي أن 
بي س��ي”، ووزارة السياحة في سلطنة عمان إضافة إلى العديد من 

الشركاء الداعمين.
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اتفاقية متعددة السنواتالصين تواصل شراء الطائرات
رفعت ش��ركة “بوينغ” 
توقعاته��ا لطل��ب الصي��ن 
خ��ال  الطائ��رات  عل��ى 
العش��رين  الس��نوات 
المقبل��ة عل��ى الرغ��م من 
تباط��ؤ االقتص��اد وهبوط 
ال�ل�ذي��ن  األس����ه�م  سوق 
تس�����ب�ب�ا ف����ي ت��راج��ع 
الس��لع  وأس��عار  األس��هم 

األولية عالمياً.
وقالت الش����ركة األميركية إنه��ا تتوقع أن تقوم الصين بش��راء 
6330 طائرة خال العقدين المقبلين ليرتفع بذلك أسطول طائراتها 
التجارية إلى 7210 طائرات بحلول عام 2034 أي بزيادة نسبتهاة 
300 % بالمقارن��ة مع حجم االس��طول الحال��ي الذي يضم 2570 

طائرة.
وقال نائب مدير التس��ويق في بوينغ للطائرات التجارية راندي 
تينسيث: نتوقع نمواً قوياً في قطاع الطيران في الصين على المدى 

الطويل.

أعل�ن���ت ش����رك��ة 
“ترافل�ب���ورت” ع��ن 
تجديد االتفاقية متع�ددة 
الس��نوات التي أبرمتها 
م��ع ش����ركة “نّخ��ال 
تراف��ل”، وهي واحدة 
من أقدم وكاالت السفر 

في لبنان.
وقال المدير التنفيذي 
إدارة  خدم��ات  لقس��م 
الس��ياحة ف��ي “نخ��ال 
تراف��ل” ج��ان الزيلع: 

إننا بحاجة إلى التأكد من أن لدينا ش��ركاء تقنية على أعلى مس��توى 
من التطور والخبرة الازمين لدعم أهداف عملنا.

من جهته، قال رئيس “ترافلبورت” في أفريقيا والشرق األوسط 
وجنوب آسيا ربيع صعب: تفخر شركتنا بمد أجل شراكتها الطويلة 
الناجحة مع شركة نخال في لبنان حيث يقّدم محتوى ال ينافس من 

شركات الطيران والفنادق والسيارات.

قمة العرب للطيران واإلعالمإنتاج طائرة روسية بواسطة طابعة
م  ق�������ا
مهندس��ون 
س  و ر
خال شهر 
ون�ص���ف 
ب�ط�ب�اع��ة 
طائرة م�ن 
دون طي�ار 

يمكن اس���ت�خ�دامه�ا بواس���طة طابع��ة ثاثي��ة األبع��اد.
وقال مدير عام مكتب “لوتش” للتصاميم المتخصصة في تصنيع 
الطائ��رات م��ن دون طي��ار، إن الطائرة تم تصنيعه��ا بالتعاون مع 
مصنع “ريبينس��ك” للمحركات وش��ركة “روس تي��خ” الحكومية 
الروس��ية، كاش��فاً أن الطائرة كانت قد أقلعت بنفسها وقامت برحلة 
جوية مس��تقلة. وأضاف أن أج��زاء الطائرة قصيرة المدى من دون 
طيار صنعت تماشياً مع التكنولوجيا الروسية المستخدمة في الطابعة 

ثاثية األبعاد. ويبلغ عرض جناحي الطائرة 2.5 متر.
يُذكر أن شركة “ماكو مولوديجي” تعتزم إطاق طابعات ثاثية 

األبعاد روسية الصنع في نهاية عام 2015.

تس��تضيف البحرين قمة العرب للطيران واإلعام 2015 يومي 
7 - 8 كانون األول/ديس��مبر 2015 في العاصمة المنامة. وتس��عى 
القمة في دورتها الخامس��ة إلى تعزيز وتطوير واقع قطاع الطيران 

والسياحة في العالم العربي.
وس��تبحث القمة واقع قطاع الطيران والس��ياحة العربي في ظل 
المن��اخ السياس��ي واالقتصادي الراهن في المنطقة، حيث ستش��هد 
مش��اركة مجموعة كبيرة من رواد القطاع وق��ادة الفكر فيه والذين 
س��يركزون على تنامي أهمية وجود ش��راكات حيوي��ة وفاعلة بين 

قطاعي السياحة والطيران في المنطقة.
وقال  المدير التنفيذي لش��ركة مطار البحرين محمد يوس��ف بن 
ف��اح، إن القمة ستس��لط الضوء على تجرب��ة البحرين في تطوير 

وتنمية قطاعي السياحة والطيران.

102





جديد سيارات

البنك والمستثمر | تشرين األول/اكتوبر 2015

وضع حجر األساس لبناء “كومباس”BMW: المزيج بين السائق واآللة
طرحـــت 
مجموعـــــة 
 )B M W (
لـلــمـــــــرة 
األولــــــــى 
لـمـيـــــاً  عـا
ســـــــيــارة 
 B M W (

األربعيــن  بالعيــد  تحتفــل  التــي   )3.0 CSL Hommage R
للمجموعة في أميركا الشــمالية وبالنجاح الذي حقّقته هذه السيارة 
في الســباقات عام 1975، والتي تقّدم المزيج المثالي بين الســائق 
والســيارة والتكامل الســلس بينهمــا، حيث يعكــس تصميم الجهة 
الجانبيــة لهياكل المقاعــد الكبيرة المصنوعة مــن ألياف الكربون 
شكَل جســم الســائق عند الجلوس، فيؤّمن أعلى درجات الدعم أياً 

كانت ظروف القيادة.
كما تمنح المقاعد الســائق والســيّارة أفضل صلــة تربط بينهما، 
فيشــعر بها الســائق بكل جســمه تقريباً في أي ظــرف ليتمّكن من 

التعامل مع متطلبات القيادة بسرعة أكبر ونجاح.

وضعت كل من “دايملر” وتحالف “رينو-نيسان” حجر األساس 
لبناء مصنع مشــترك ســيحمل اســم “كومباس” أو مصنع التعاون 
الصناعــي في منطقة أغواســكاليانتي  الواقعة في والية المكســيك 
الوســطى. وتم وضع حجر األســاس خالل احتفال خاص بحضور 
أكثر من 400 ضيف. وســيتخصص هذا المصنع بتصنيع سيارات 
عالمتي )مرســيدس بنــز( و)إنفينيتــي المدمجة(. وســتعود ملكية 
المصنــع بنســبة النصف إلى كل مــن “دايملر” وتحالــف “رينو-

نيســان” اللذين سيستثمران في هذا المشروع المشترك مبلغاً يصل 
إلى مليار دوالر بهدف بناء وتشغيل هذا المصنع، وسيترأس العمل 

في المصنع فريق إدارة دولي من الشركتين.

“نيسان” تكشف عن (كروس أوفر)“فيراري” تطلق (488 سبايدر)

أطلقــت “فيراري” للمرة األولى عالمياً ســيّارة )488 ســبايدر( 
خالل معرض فرانكفورت الدولي للسيّارات لتمثّل أحدث التطورات 
فــي تاريخ بلدة مارنيلــو الحافل بالســيارات الرياضية المكشــوفة 

.)V( بمحرك بثماني أسطوانات على شكل
واســتعرضت الشــركة طراز كوبيه مــن ســيارة )488( بلون 
“بيانكو إيطاليا” ومقصورة داخلية بلون “بلو ستيرلينغ” باإلضافة 
إلى ســيارات )FF( بلون “غريغيو ســيلفر ســتون” مع مقصورة 
بلون “تورتورا” إلى جانب )F12berlinetta( بهيكل مميز بلون 
“روســو كورســا” ومقصورة داخلية من الجلد الكالســيكي باللون 

“بيج” لتأكيد جذورها الراسخة في تقاليد فيراري العريقة.

كشــفت 
كــة  شــــر
“نيســـان” 
عــــــــــن 
التصاميــم 
لمميّــــزة  ا
لســــيـارة 
)كـــروس 
أوفــــــر( 
لمستقبلية  ا

خالل مشاركتها في معرض فرانكفورت الدولي الـ66 للسيارات، 
حيث تألقت عالمة “نيســان” الفريدة لجهة تحدي المألوف وإثارة 

حماس المستهلك على كافة األصعدة.
كما شــهد المعــرض اإلطالق األوروبــي للطــراز الجديد من 
شــاحنة )نافارا NP300( الخفيفة المستوحاة من )كروس أوفر(، 
وســيارة )نيسان غريبز( االختبارية التي انطلقت من مبدأ محارب 
الطريــق الرياضــي من خالل مــزج عمالنية وقــدرات )كروس 

أوفر( المدمجة مع األداء الرياضي واإلثارة العالية.
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طرازان جديدان من “هارلي”

ماكالرين الجديدة في األسواق

“هارلي  أعلنت 
- ديــفــيــدســون” 
عــن طــرح أقوى 
مجموعة دراجات 
تجوال في تاريخها 
 Dark( ضمن فئة
Custom( مــــع 
 2016 طـــرازي 

الجديديــن )Iron 883( و)Forty-Eight(. ووصفــت الشــركة 
الطرازيــن الجديديــــن بأنهمــا أنقـى تعبير عـــن ثـورة التصميـم 
التــي بدأتها فــي عــام 2008، مشـــــيـرة إلى أنهــا بصدد تعزيز 
 Road Glide( ريادتها في عالم دراجات السفر مع عودة دراجة

.)Ultra
وتستلهم الدراجتان الجديدتان لروح الماضي الثورية مع تصميم 
عصري، حيث تعكس  )Iron 883( الجديدة خشــونة في المظهر 
مع تصميم حديث مســتوحى مــن دراجات “بوبر”، في حين تتميز 
دراجــة )Forty - Eight( بمظهرهــا الخطيــر بفضــل ضخامة 

مقدمتها وإطارها األمامي وإطاراتها الجديدة.

أعلنت “ماكالرين” عن قرب موعد تصنيع سيارتها الجديدة من 
طراز )570 أس كوبيه( التي ستكون األكثر توفراً واستخداماً ضمن 
الفئة الرياضية خالل فصل الخريف المقبل، وذلك مع الوصول إلى 
مرحلــة ما قبل اإلنتاج في مركزها في إنكلترا. وقالت الشــركة إن 
هــذه المرحلة تعد األخيرة في برنامج التطوير قبل البدء بإنتاج هذا 
الطراز وبيعه في جميع أنحاء العالم بعد خضوعها ألكثر من 500 
ألــف كلم من االختبارات الصارمة، مشــيرة إلــى أن طرازات هذه 

المجموعة ستكتمل مع نهاية 2017.
من جهة أخرى، أعلن مركز “ماكالرين للعمليات الخاصة” عن 
عودته بعد أربع ســنوات من إطالقــه عالمياً إلى حدث “بيبل بيتش 

كونكورس ديليغانس” في الواليات المتحدة.

Ko-HAF أودي” تشارك في“

سيارة رياضية متعددة االستخدامات

تشــارك “أودي” في مبــادرة القيــادة الذاتية التعاونيــة البحثية 
)Ko-HAF( بهدف تطوير المعايير والتقنيات التي ســتمّكنها من 
الســير فــي الطرقات العامة يوميــاً، في إطار ســعيها لدمج تقنيات 
القيادة الذاتية في الجيل الجديد من )أودي A8(، حيث ستتمكن النظم 
الجديدة في المرحلة األولى من التحكم في القيادة عند ركن السيارة 

أو في الطرق المزدحمة حتى سرعة 60 كلم في الساعة.
مــن جانب آخر، أعلنت “أودي” عن عزمها طرح ســيارتها من 
طراز )R8 LMS( الرياضية الجديدة عالية األداء حول العالم مع 

موسم عام 2016.

أعلن “مركز بورشــهة - دبي”، عن وصول “بورشــة” )كايين 
توربو أس( الجديدة من سلسلة السيارات الرياضية المدمجة بمحرك 
ثماني األســطوانات ســعة 4.8 ليتر، والذي جــرت إعادة تصميمه 
هندســياً ليصبح بقــوة 570 حصانــاً، و800 نيوتن متــر من عزم 
الــدوران. وقــال المدير العام فيجــاي راو: لقد كنــا نترقب وصول 
)كايين توربو أس( بكونها من السيارات الرائدة في فئتها، وقد كانت 
علــى الدوام خيــاراً مفضالً لدى متعاملينا. وهي تُعد أفضل ســيارة 
رياضية متعددة االستخدامات، وأسرع من سابقتها بمقدار 0.4 ثانية، 
إذ تتســارع إلى 100 كيلومتر في الســاعة خالل 4.1 ثانية،بسرعة 

قصوى 284 كلم/ساعة، مع محرك ثنائي “تيربو” سريع االستجابة.
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اإلمارات تستقبل (رولز-رويس رايث)

أعلنت شــركتا “أبوظبي موتورز” و“المركز الميكانيكي للخليج 
العربي”، عن وصول ســيارة )رولز - رويس رايث( إلى الســوق 
اإلماراتي والتي تعتبر السيارة األقوى واألكثر ديناميكية في تاريخ 
الشركة. واجتذبت هذه السيارة المستوحاة من األفالم شريحة واسعة 
ومتنّوعة جداً من المتعاملين األصغر سنّاً بما في ذلك هواة السيارات 
الرياضيــة الذيــن يبحثون عن صيغة متكاملة من القّوة واألســلوب 

الرفيع والفخامة.
ويحظــى المتعاملون مع وصول “رايث” بفرصة لالنضمام إلى 
مجموعة أصحاب ســيارات رولز - رويــس المميّزين باقتناء هذه 

السيارة التي أّدت أدواراً رائدة في األفالم منذ بروز هذا الفن.

Hatchback كهربائية من مرسيدس

“جوست” ترفع مبيعات “رولز-رويس”

دخلــت “مرســيدس” على خط المنافســة في ســوق الســيارات 
الكهربائية بإطالقها نموذج سيارة )Hatchback( كهربائية جديدة، 
تستطيع قطع نحو 200 كيلومتر من دون إعادة شحن بطاريتها، وال 
يمكن اعتبار هذه النتيجة سيئة في منافسة سيارة “بي أم دبليو 13” 

التي تقطع أكثر من 150 كيلومتراً بقليل.
وقال رئيس فرع الدراسات في “مرسيدس” ثوماس فيبير: نخطط 
إلنتاج هذه الســيارة الكهربائية على أساس قاعدة جديدة قابلة لتبديل 
أجزائها مما يســمح باســتخدامها عند تصنيع الموديالت الكهربائية 

ألسرة سيارات الشركة حتى إذا كانت تابعة لفئات مختلفة.

أعلــن المركــز الميكانيكــي للخليــج العربي الوكيــل الحصري 
لســيارات “رولز رويس” في دبي والشــارقة واإلمارات الشمالية، 
تحقيق زيادة بنسبة 7 % في مبيعات العالمة الفارهة في دبي خالل 
النصــف األّول من 2015، بفضل مبيعات طراز “جوســت” التي 

ارتفعت بنسبة 36 % بعد إطالق جيلها الثاني في أواخر 2014.
وقال المركز إن )رولز رويس جوست( الجيل الثاني تعتبر أروع 
ترجمة عصرية لترف “رولز رويس” ولمفهومها للفخامة بدون أي 
مســاومة على جودة المواد والمعايير الحرفية، مضيفة “إنها سيارة 
تمثل أفضل تعبير عن الوصول إلى الهدف بالنســبة لرواد األعمال 

الناجحين حول العالم”.

“نيسان” تفوز على حلبة “رد بول”

فازت “نيســان” بفئة )LM P3( في سباق 4 ساعات على حلبة 
“رد بول” النمساوية لتتصدر ترتيب بطولة سلسلة لومان األوروبية 
بعد نجاح فريقها )جينيتا – نيسان( الذي يضم كريس هوي وزميله 
تشــارلي روبرتســون مــن تحقيق الفوز بهــذه الفئة. فــي حين فاز 
زميالهمــا في الفريق مارك شولزهيتســكي وجيتان باليتو الفائزين 

بأكاديمية )GT( بالمركز الثالث.
أما فريـق )يوتـا ســـبـورت( فقـد ســــيـطر علــى مجريـات فئة 
)LM P2(. كما فاز ســائق نيســان )GT-R LM نيسمو( هاري 

.)LM P2( تينكل على متن سيارة “يوتا” بفئة
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“فولكس واغن” تطرح بيتل آر“بنتلي” تطرح بينتايجا

أعلنت شــركة “بنتلي موتورز” عن التفاصيل الكاملة لطرازها 
الجديد )بينتايجا( الذي يتّســم بأفضليتــه وقدرته على تحديد مالمح 
قطــاع الســيارات الرياضية حيث تعد األســرع واألقــوى واألكثر 

فخامة واألعلى تميّزاً في العالم بفضل المحرك )W12( الجديد.
وتوفّر )بينتايجا( تجربة القيادة الحقيقية التي تشــتهر بها سيارات 
“بنتلــي” حيث تشــتمل علــى مجموعة مــن المزايــا التكنولوجية 
اإلبداعية وتجمع بين الرفاهية منقطعــة النظير واألداء الفائق دون 
بــذل جهد كبير وبين قابليتها لالســتخدام اليومــي. وتم تصميم هذه 
الســيارة وضبط أبعادها الهندســية وتصنيعها في مصنع الشــركة 

بمدينة كرو.

اســتقبلت “فولكس واغن” الشــرق األوســط طــراز )بيتل آر( 
الرياضيــة التي تشــكل إضافــة جديدة لعائلة طــرازات )فولكس 
واغــن آر( الرياضيــة للشــرق األوســط وهي فرع الشــركة األم 
المســؤول عن وضع نماذج رياضية جريئة. وستتوفر “بيتل آر” 
عند وكالء “فولكــس واغن” في كل من أبوظبي والبحرين ودبي 
والكويت وقطر. وهي مزودة بمحرك بقوة 210 حصان سعة 2.0 
ليتر مزود بشــاحن توربيني. أما الجزء الخلفي من السيارة فيمتاز 

بناشر منخفض إضافة إلى شعار آر على عتبات األبواب.
من جهة ثانية، ألزمت محكمة التحكيم الدولية “فولكس فاغن” بيع 
حصتها في “ســوزوكي” اليابانية والبالغة 19.9 % إلنهاء خالف 
مســتمر منذ سنوات حول اتفاق شراكة بين الشركتين، بعدما شكلتا 

تحالفاً عام 2009، لزيادة وجودها في األسواق الناشئة.

منافسة فرنسية على السوق اإليرانية
من المتوقــع 
أن تــواجــــــه 
بـيـجـــــــــو  “
ستــــــرويــن” 
الفـرنـســـــيــة 
صـعــوبــــات 
كبيـــــرة فـــي 

اســتعادة حصتها في ســوق الســيارات اإليرانية بعد رفع العقوبات 
نتيجة دخول منافستها التاريخية “رينو” على خط التنافس مستفيدة 
مــن تعثر المفاوضات بشــأن صفقة تصنيع كبيــرة تحاول “بيجو” 
إبرامها مع شــريكتها “إيران خودرو” بفعل رواســب الغضب من 

االنسحاب المفاجئ لـ”بيجو” من السوق االيرانية في عام 2011.
وتعّول “بيجو” التي كانت شــركة صناعة الســيارات األوروبية 
األعلى مبيعاً في إيران قبل العقوبات على الســوق اإليرانية لتحقيق 
مبيعات سنوية بنحو 400 ألف سيارة بحلول 2020، في حين تسعى 
غريمتها التقليدية “رينو” ألن تصبح أكبر منتج للسيارات في البالد 
عبر اســتخدام 560 مليون دوالر مــن أموالها المحتجزة في إيران 

القتناص عقود تصنيع مع الشركات المحلية.

“فورد” تجمع رنجر في نيجيريا

أعلنــت “فورد” عــن عزمها البدء بتجميع شــاحنتها “بيك أب” 
الشــهيرة )فورد رنجر( في نيجيريا اعتباراً مــن الربع األخير من 
2015، ضمن خطة توســعها في الشرق األوسط وأفريقيا، لتصبح 
نيجيريا أول بلد أفريقي ينتج مركبات “فورد” خارج جنوب أفريقيا. 
وســيبدأ تجميع “رنجر” على مستوى شبه كامل في والية الغوس 
جنوب غرب العاصمة النيجيرية أبوجا، حيث ستتعاون “فورد” مع 
وكيلها “كوسشاريس موتورز ليمتد” في هذا المشروع الذي سيؤمن 
نحو 180 وظيفة وبقدرة تجميع تصل إلى 5000 مركبة في السنة.

وقال رئيس فورد الشــرق األوســط وأفريقيا جيــم بينينتندي: إن 
تجميع شــاحنات فورد رنجر في البلد الذي يتميز بأكبر اقتصاد في 

أفريقيا هو خطوة بارزة ضمن خطتنا للنمو في المنطقة.
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جائزة “أفضل ناشر للعام” “أسوشيتد برس” تزيد بث الفيديو

أعلن��ت وكال��ة األنب��اء العالمية “أسوش��يتد برس” ع��ن زيادة 
عروض ب��ث الفيديو المباش��ر للقن��وات التلفزيونية ح��ول العالم 
إلتاح��ة خيارات أوس��ع م��ن محت��وى الفيديو في منطقة الش��رق 
األوسط. وستتمكن القنوات التلفزيونية من الحصول على 3 قنوات 
إضافية للمحتوى المباش��ر عبر منصة “أسوشيتد برس” لألخبار 
المصورة )AP Video Hub( بعد أن كانت متوفرة في الس��ابق 
للناش��رين الرقميين فق��ط. وتقدم ه��ذه القنوات الث��اث اإلضافية 
مجموع��ة واس��عة من األح��داث الحية المجدولة عل��ى الصعيدين 

المحلي والعالمي باإلضافة إلى األخبار العاجلة. 
وس��تركز الوكالة على زيادة المحتوى الح��ي خال عام 2015 

بهدف تلبية الطلب المستمر عليه من جانب المشتركين.

أع���ل���ن������ت  
“ل�ي�ن�ك�����دإن” 
ع��ن اس��تضاف�ة 
اإلم��ارات  دول�ة 
“أفض�ل  لمبادرة 
ناش����ر للع���ام” 
كواحدة من ثاثة 

دول في منطقة أوروبا والش��رق األوس��ط وإفريقيا يمكن للمهنيين 
المشاركة فيها من خال نشر أعمالهم على الشبكة. وتهدف الجائزة 
إل��ى التعريف بأفض��ل الكفاءات المهني��ة ورواد القطاعات المهنية 
العاملي��ن ف��ي مختلف وكاالت اإلع��ان واالتصال ف��ي اإلمارات 
والذين ينشطون في مجاالت اإلبداع الكتابي على شبكة “لينكدإن”. 
وق��ال رئيس حلول التس��ويق في “لينكدإن” الش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا جاكوب توماس: يمثل المهنيون من موظفي وكاالت 
اإلع��ان والوكاالت اإلعامية في اإلمارات مجتمعاً عالمياً متعدد 
الجنس��يات والثقافات مما يجعلنا متحمس��ون إلطاق هذه المبادرة 
ف��ي الدولة واالطاع على الخبرات الواس��عة الت��ي يمتلكونها في 

مجال النشر والكتابة.

غوغل تنافس أمازون في األلعاباإلنترنت إليجاد عمل في السعودية
دراسة  كش��فت 
أجرته����ا “لينك��د 
 % 53 ن  ن” أ إ
م��ن الباحثين عن 
عمل في السعودية 
يعتم��دون ع�ل���ى 
شبكة اإلنترنت في 
بحثه��م، ف��ي حين 

أن 87 % من الكفاءات المهنية التي ال تبحث بشكل فعلي عن فرص 
وظيفية جديدة مستعدون لاطاع على أي فرص متاحة.

وأش��ارت الدراسة إلى توجه الش��ركات من القطاعين الحكومي 
والخ��اص إلى االعتماد على ش��بكات التواص��ل المهني في البحث 
عن المرشحين لشغل الوظائف الشاغرة ضمن مختلف المؤسسات.

وقال رئيس حلول المواهب في “لينكد إن” الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا علي مطر: إن الس��وق الس��عودية تعد إحدى أكثر األس��واق 
ديناميكية في المنطقة من حيث الفرص الوظيفية التي توفرها ومن 
الطبيعي أن يصبح البحث عن الفرص الوظيفية معتمداً بشكل أكبر 

على شبكة اإلنترنت.

أط��ل��ق����ت 
“غ��وغ�����ل” 
ب����ث  خدم���ة 
ش�������ر  م��ب��ا
ل�م�ج��ري���ات 
الفيديو  ألع��اب 
عب�ر يوتي��وب 
س���������م  ب����ا
 Youtube (

Gaming( المخّصصة لمحبي ألعاب الفيديو بهدف منافسة خدمة 
“تويتش” التي أطلقتها “أمازون” بعد أن اس��تحوذت على ش��ركة 

“تويتش” مقابل مليار دوالر.
وتأت��ي هذه الخطوة من غوغل في وقت تس��عى فيه الش��ركات 
للهيمن��ة على س��وق بث ألع��اب الفيديو س��ريعة النمو. وس��توفر 
خدم��ة غوغل الجديدة لاعبي��ن المحترفين الكثي��ر من المميزات 
ومقاط��ع الفيديو م��ن كافة ألع��اب الفيديو المختلفة. كما س��يتمكن 
هؤالء الاعبون في المس��تقبل من بث األلعاب مباشرة إلى منصة 

“يوتيوب”.
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دبي تستضيف نجوم الكوميديا

تس��تعد دبي الس��تقبال عدد من أبرز النجوم في عال��م الكوميديا 
خ��ال “مهرجان دبي للكوميديا” ال��ذي يقام خال الفترة 15 - 24 
تشرين أول/أكتوبر 2015. وتم إعداد موقع مخصص للمهرجان في 
“س��كاي دايف” دبي ليتسع لنحو 4500 مشاهد لحضور العرضين 
الرئيسيين، بما في ذلك ليلة افتتاح الكوميديا العربية والحفل الختامي 
الذي يشارك فيه النجم الكوميدي العالمي دايف شابيل في 22 - 23 
تش��رين أول/أكتوبر، والمقدم الجديد لبرنامج “ذا دايلي شو” الفنان 
تريفور ن��واه في اليوم األخير من الحدث. ويحتفي البرنامج بنطاق 

واسع من اللغات المستخدمة طوال عشرة أيام.

OSN تحصل على تمويل مشترك

حصلت )OSN( ش��بكة التلفزيون المدف��وع على تمويل بقيمة 
400 ملي��ون دوالر كتمويل مش��ترك من 11 بن��كاً عالمياً وإقليمياً 
تمت تغطيته بواقع الضعف تقريباً. وس��يتم توظيف العوائد بش��كل 
أساس��ي لتعزيز محتوى )OSN( الحصري وال س��يما في مجال 
الرياضة، باإلضافة إلى تطوير منصات تقنية مبتكرة تثري تجربة 

المشاهدين.
وقال الرئيس التنفيذي للشبكة ديفيد بوتوراك: إن مستوى تغطية 
التمويل ومش��اركة عدة بنوك من منطق��ة الخليج العربي وأوروبا 
وأمريكا الش��مالية يس��لط الضوء على الثقة الكبيرة باس��تراتيجية 

وأداء الشبكة.

TBWA\RAAD تعّين مديراً تنفيذيًا
 )TBWA\RAAD( ضّمت
وليد كنعان كمدير تنفيذي للفريق 
اإلبداع��ي ولقي��ادة المجموعات 
اإلبداعي��ة للش��بكة ف��ي منطقة 
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا 
بي��ن  القي��ادي  ب��دوره  ليق��وم 

مركزي اإلبداع في بيروت ودبي. وستكون مهمته األولى االرتقاء 
بأداء الفرق اإلبداعية عبر مكاتب الشبكة في اإلمارات والسعودية 

وقطر.
وقال وليد كنعان: إن قيادة عملية اإلبداع في الوكاالت اإلعانية 

اليوم تتكل إلى حد كبير على تمكين وإلهام الجيل المقبل.

إيمج نيشن تعرض “زنزانة”
تس�ت�ع�د 
ي�م����ج  إ “
 ” ن�ي�ش���ن
ي����م  ل�ت�ق�د
لع���رض  ا
لعالم����ي  ا

األول للفيل��م اإلماراتي “زنزانة” إل��ى جانب أفضل أفام الرعب 
والتش��ويق والخي��ال العلم��ي الجدي��دة، ضمن فعالي��ات مهرجان 
“فانتاستيك فيست” في أوس��تن تكساس. ويعد فيلم “زنزانة” أول 
األفام الروائية الطويلة الت��ي يتولى إخراجها المخرج اإلماراتي 

ماجد األنصاري.

“انستغرام” يسمح بحمالت التسويق
أعل��ن موق��ع “انس��تغرام” أن��ه 
سيكون بمقدور الشركات الصغيرة 
والكبيرة إطاق حمات التس��ويق 
اإللكتروني عب��ر صفحات موقعه 
اإللكترون��ي اعتباراً من 30 أيلول/

س��بتمبر 2015 ف��ي جمي��ع أنحاء 
العالم. وقال الموق��ع إنه مع تعزيز 
التكنولوجي��ا للبنية التحتية الخاصة 

باإلعان��ات المبوبة التي يتم نش��رها على “فيس��بوك”، أصبح من 
الس��هل على المعلنين الذين يس��تخدمون موقع “انس��تغرام” تحديد 

الشريحة المستهدفة وتسويقها لألشخاص المهتمين بها فقط.
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رئيس تنفيذي لـ“االستثمار الدولي”
االستثمار  بنك  أعلن 
البحرين  ومقره  الدولي 
ع��ن تعيي��ن  صبح��ي 
خض��رة  ب��ن  فيص��ل 
ف��ي منص��ب الرئي��س 
التنفي��ذي الجديد للبنك، 
القائ��م  مح��ل  ليح��ل 

بأعمال الرئيس التنفيذي فريد بدر الذي سيواصل مهام عمله كعضو 
ف��ي اللجن��ة التنفيذية للبنك. وقال بدر: إن بن خضرة هو الش��خص 
األمثل لهذا المنصب الهام والذي يمكنه من خالله العمل على تحقيق 

المزيد من أهداف وخطط بنك االستثمار الدولي للنمو واالرتقاء.

“واكوم” تعّين نائبًا أول للمبيعات
أعلن��ت ش��ركة “واك��وم” ع��ن 
انضم��ام فريدي��رك تورستنس��ون 
إليه��ا بمنص��ب نائ��ب أّول لرئيس 
التجارية  العالم��ات  قس��م مبيعات 
العالمية ليتولى مهام اإلشراف على 
المبيع��ات العالمية للش��ركة وإدارة 

عالقاتها مع الشركاء التجاريين.
بخب��رة  تورستنس��ون  ويتمتّ��ع 

طويلة تبلغ 20 عاماً في مجال اإلدارة التنفيذية ويحظى بسجل حافل 
باإلنجازات على مس��توى زيادة اإليرادات وتطبيق اإلستراتيجيات 

في األسواق العالمية وتعزيز أداء المبيعات.

مدير جديد لـ“سوفت وير إيه. جي”
عيّنت شركة “سوفت وير إيه. 
جي” غسان داري بصفة رئيس 
قس��م التحالفات وقنوات التوزيع 
الش��رق األوس��ط  ف��ي منطق��ة 
وتركي��ا، ف��ي إط��ار جهوده��ا 
الرامية إلى تسريع وتيرة اعتماد 
“منصة األعمال الرقمية” التابعة 
للش��ركة ودعم مبادرات نموها. 
وش��غل داري س��ابقاً العدي��د من 

المناص��ب القيادي��ة حيث عمل ل��دى عدد من أبرز الش��ركات مثل 
“أوراكل” و”ساب” و”كاسبرسكاي الب”.

“بروة” يعين رئيسًا لـ“االتصاالت”
أعلن بنك بروة القطري عن ترقية 
طالل أحمد الخاجة رئيساً لمجموعة 
االتصاالت، ليتولى اإلشراف على 
إدارات التس��ويق والعالقات العامة 
وعالقات المستثمرين والمساهمين. 
وعم��ل الخاج��ة قب��ل التحاقه ببنك 
ب��روة ع��ام 2009 ل��دى مجموعة 
شركات ومؤسسات خاصة. ويتمتع 

بخبرة واس��عة تزيد على تسع س��نوات في مجال اإلدارة واالتصال 
والحوكم��ة. وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة قطر 

ودرجة الماجستير في إدارة األعمال.

“دريك آند سكل” تعين مديراً ماليًا

قالت شركة “دريك آند سكل” للمقاوالت التي تتخذ من دبي مقراً 
لها إنها عيّنت سام ديب مديراً مالياً لها. وشغل ديب لمدة 15 شهراً 
منصب المدير المالي لمجموعة الجابر التي تتخذ من أبوظبي مقراً 

لها والتي تعمل بشكل أساسي في مجال البناء.

الشافعي رئيسًا تنفيذيًا لـ“المعجل”
محمد  “مجموعة  عيّنت 
المعج��ل” حافظ الش��افعي 
للش��ركة  تنفيذي��اً  رئيس��اً 
خلفاً للرئيس الس��ابق وليام 
تعيين��ه  وج��اء  ميليغ��ان. 
ف��ي الوق��ت ال��ذي تعم��ل 

فيه المجموعة على اس��تكمال خط��ة إعادة الهيكلة من خالل تعزيز 
القدرات الفنية والهندس��ية لإلدارة التنفيذي��ة ودعم عملياتها الحالية 
والمستقبلية. وقالت المجموعة إن الشافعي تمكن عبر منصبه السابق 
كنائب للرئيس التنفيذي للعمليات من تعزيز حضور المجموعة لدى 

الشركات وتوسيع نطاق خدماتها واالستفادة المثلى من مواردها.
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ستيف مديراً لمبيعات “فورد”
عيّن��ت ش��ركة “فورد” 
ستيف كيمبر بمنصب مدير 
مبيعات المركبات التجارية 
واألساطيل لمنطقة الشرق 
الذي  وأفريقي��ا،  األوس��ط 
س��يتخذ من المقر اإلقليمي 
للش��ركة في دب��ي منطلقاً 
ألعماله، حيث س��يقّدم في 
منصب��ه الجدي��د تقاري��ره 
إلى نائب رئيس التس��ويق 

والمبيعات والخدمات لدى “فورد” كاليانا سيفانيانام.

أحمد الكواري رئيسًا لـ“ميزة”
أعلن مجلس إدارة ش��ركة “ميزة” 
عن تعيين أحمد الكواري رئيساً تنفيذياً 
للشركة. وقالت الش��ركة إن الكواري 
التحق للعمل لديه��ا عام 2012 حيث 
التنفي��ذي  الرئي��س  منص��ب  ش��غل 
للعملي��ات، وكان له الفضل الكبير في 
وضع السياس��ات والعمليات الداخلية 
الخاص��ة باإلضافة إلى رس��م خطط 
واس��تراتيجيات وتوجهات الش��ركة. 

كما عمل على تنفيذ المهام الموكلة إليه سعياً للتميّز وتحقيق أهداف 
الشركة.

“أيانا” تعّين نائبًا لرئيس عملياتها
للفن��ادق  “أيان����ا  عيّن���ت 
مورليده���ار  والمنتجع�ات” 
راو ف��ي منصب نائ��ب أول 
لرئي��س العمليات. وقال راو: 
إن��ه لفخر ل��ي أن أكون جزًء 
من العالمة التجارية. وأتطلع 
إلى التعاون الوثيق مع الفريق 
للوص��ول ب�“أيان��ا” لتك��ون 
العالم��ة التجاري��ة التي يقع 
عليها اختيار الزوار القادمون 

من كل الوجهات.

رمزي أبو عز الدين رئيسًا تنفيذيًا
التنفيذي  الرئي��س  أعلن 
لشركة “يونغ آند روبيكام 
جلوبال” ديفيد س��ايبل عن 
تعيي��ن رم��زي أب��و ع��ز 
الدين رئيساً تنفيذياً للشركة 
في منطقة الشرق األوسط 

وشمال أفريقيا.
وس��يتولى رمزي اإلش��راف عل��ى جميع عمليات الش��ركة في 
المنطق��ة. وقال رم��زي: أتطلع إلى تكريس ه��ذه التجربة بالكامل 
لخدم��ة متعاملين��ا ومس��اعدتهم على بل��وغ أقص��ى إمكاناتهم في 

المنطقة.  

رئيس تنفيذي لمشروع “مول العالم”
القابض��ة”  “دب��ي  عيّن��ت 
مورغ��ان بارك��ر ف��ي منصب 
للعملي��ات  التنفي��ذي  الرئي��س 
لمش��روع “مول العال��م” الذي 

يقدم مفهوماً فريداً للمدينة.
وقال باركر: إنه لمن دواعي 
س��روري أن أتولى مس��ؤولية 
اإلش��راف على هذا المش��روع 
المذه��ل. وأنا على ثقة تامة من 
أن خبرتي التي اكتسبتُها سوف 

تضفي رؤية جديدة على المشروع.

إطالق “أكسا بارتنرز”
أعلنت مجموعة “أكسا” عن إطالق 
“أكسا بارتنرز” وهي وحدة مخصصة 
لتطوي��ر أعمال الش��راكة على الصعيد 
العالم��ي. كم��ا أعلنت ع��ن تعيين جاد 
أري��س في منص��ب الرئي��س التنفيذي 
ألنش��طة المجموعة في منطقة الشرق 

األوسط والخليج وأفريقيا.
وسوف تشارك “أكسا بارتنرز” في 
اتفاق��ات التوزي��ع حيث س��تقوم بتأمين 

وتقديم خدمات لألفراد والش��ركات الصغيرة والمتوس��طة بواسطة 
شريك كجزء من مهمتها.
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“المياه الوطنية” عبر األجهزة الذكية
أع��ل��ن������ت 
المي�اه  ش����ركة 
ع�ن  الوطني���ة 
إط��الق الف��رع 

اإللكتروني لخدمات المتعاملين الذي يلبي كافة الخدمات التي تقدمها 
الش��ركة لمتعامليها من خ��الل الهواتف الذكي��ة واألجهزة اللوحية 
والكمبيوت��ر ومن دون الحاجة إلى زي��ارة فروعها أو التواصل مع 

مركز االتصال التابع لها.
وقالت الشركة إن فرعها اإللكتروني الذي يعمل على مدار الساعة 
سيستقبل كافة طلبات المتعاملين في المدن األربع التي تشرف عليها 

وهي الرياض جدة وقريباً في مكة المكرمة والطائف.

Varonis ميتا بايت” تتعاون مع“
باي��ت  “ميت��ا  ش��ركة  أعلن��ت 
تكنولوجيز” عن تعاونها مع ش��ركة 
)Varonis Systems( لتقدي��م 
نس��خة َدقِيق��ة م��ن حل��ول تقييمات 
المخاط��ر للمؤسس��ات في الش��رق 
األوس��ط، من أجل تحديد األولويات 
في المناطق الحساس��ة للبيانات التي 
يحتم��ل تعرضه��ا للمخاط��ر. وقال 
الرئيس التنفيذي ل�”ميتا بايت” سليل 
ديجا، إنه من المهم للمؤسسات اتخاذ 

اإلجراءات األمنية الالزمة مع صعود التهديدات السيبرانية.

كوندو بروتيغو على قائمة سي بي آي
أعلنت شركة “كوندو بروتيغو” 
البيانات وحمايته��ا، أنها  لتخزي��ن 
أُدرج��ت عل��ى القائم��ة التكريمية 
الت��ي وضعته��ا مجموع��ة “س��ي 
ب��ي آي” اإلعالمية  للنش��ر التقني 
المتخص��ص، كواح��دة م��ن بي��ن 
أفض��ل 20 ش��ركة مكامل��ة نظ��م 
بمنطقة الخليج، للع��ام الثالث على 
التوال��ي. وأكدت رئي��س العمليات 

في “كوندو بروتيغو” س��افيتا باسكار، حرص الشركة على تزويد 
متعامليها بالدعم الكامل في جميع الحلول التي تقدمها لهم.

ثالث “جيب رانجلر” لثالثة متسوقين
مجموعة  س��لمت 
“ماجد الفطيم” ثالث 
س����ي�ارات “جي���ب 
لثالث����ة  رانجل��ر”، 
متس����وقين ف����ازوا 
بحمل��ة “عيديت���ي” 
التي نظمها “س��يتي 
مس���ق��ط”  س���ن�ت�ر 

و“سيتي سنتر القرم” مؤخراً بهدف إدخال البهجة على المتسوقين، 
في إطار التزام المجموعة بتوفير أسعد اللحظات لكل الناس كل يوم 

عبر جميع مراكز التسوق التابعة لها في المنطقة.

“النقد الفلسطينية” تنقل خبراتها
س����لطة  نظم�����ت 
ال�ن�ق����د الفلس���طيني�ة 
ت�دري�ب�ي���������ة  دورة 
بعن��وان “اإلج�راءات 
والقواني���ن الناظم����ة 
لقط��اع الصرافة” في 

المعهد الفلس��طيني للمالية العامة والضرائب التابع لوزارة المالية، 
بمشاركة 15 موظفاً وموظفة من اإلدارة العامة لضريبة الدخل من 
كاف��ة مديريات وزارة المالية في المحافظات الش��مالية، بهدف نقل 
خبرات سلطة النقد لكافة المؤسسات الوطنية من منطلق المسؤولية 

االجتماعية وتعزيز الوعي المالي والصيرفي.

“تجاري” تطلق “برافو أدفانتج”
ط�ل�ق�����ت  أ
“ت�ج����اري” 
م�ن��ص��������ة 

مش���ت��ري��ات 
الق��ادم  الجي��ل 

“برافو أدفانتج” الذي يعد أول حل للمش��تريات االس��تراتيجية في 
تصميم��ه، حيث يه��دف إلى زي��ادة فعالية وكفاءة عملية الش��راء 
االس��تراتيجية برمتها من خالل دمج قيم��ة المورد في كل مرحلة 
من إدارة الموفورات وتحليل المصروفات وتحديد مصادر التوريد 
وإدارة العقود وعالقات الموردين، وعلى عكس نظم إدارة اإلنفاق 

التقليدية وحلول شراء الدفع.
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9 جوائز لـ“سانت ريجيس” الدوحة
ح��ص�������د 

فن�دق “س���انت 
ري�ج�ي�������س” 
تس����ع  الدوح�ة 
ج�وائ�����ز م��ن 
مؤسسات رائ�دة 

ف��ي قطاع الضيافة ومن أبرزها جوائز الس��فر العالمية، لتميّزه في 
العديد من المجاالت مثل التصميم والريادة في السوق وتقديم أفضل 
تجربة طعام وأفضل الخدمات الممتازة في مجالي السفر والفخامة.

وق��ال المدير العام للفندق طارق درباس: س��نواصل العمل على 
تحقيق وعدنا بأن نكون “أرقى عنوان في قطر”.

“سوني” تفوز بستة جوائز
فازت “سوني” بستة جوائز في معرض 
الجوائز األوروب��ي )EISA 2015( الذي 
ينظم��ه اتحاد الصوت والص��ورة األوربي 
أكبر مؤسس��ة للوسائط المتعددة في أوروبا. 
وقال��ت إن فوزه��ا دلي��ل على اس��تمرارية 
العالمة والتزامها بخلق منتجات مبتكرة من 

حيث التصميم والمضمون.
وف��ازت الش��ركة بجائزة أفض��ل هاتف 
ذكي وأفضل منصة صوتية وأفضل تصميم 
جهاز تلفزي��ون وأفضل كامي��را مهنية في 

أوروبا وأفضل كاميرا مدمجة للسفر وأفضل مجموعة عدسات.

“سيتريد” تستضيف رانولف فاينز
تس��تضيف دبي في 19 تش��رين 
 12 ال��دورة  المقب��ل  أول/أكتوب��ر 
لجوائز “س��يتريد الش��رق األوسط 
للقطاع البحري بمش��اركة أكثر من 
850 شخصية عالمية مختصة في 

قطاع النقل والعمليات البحرية.
العالم��ي  المستكش��ف  ويق��دم 
رانول��ف فاين��ز فق��رات الح��دث 
خ��الل  تجربت��ه  ع��ن  ويتح��دث 

الس��نوات ال�20 الماضية، والتحديات والصعوب��ات التي واجهته 
خالل رحالته االستكشافية.

توني تايلر يتقاعد
أعلن االتحاد الدولي للنقل الجوي 
“أياتا” بأن رئيسه التنفيذي ومديره 
الع��ام تون��ي تايل��ر س��يتقاعد من 
منصبه في حزيران/يونيو 2016 
بعد خدمة امتدت لخمس س��نوات. 
وق��ال تايل��ر: بع��د 5 س��نوات في 
منصب الرئي��س التنفيذي والمدير 

الع��ام لالتحاد الدولي للنقل الجوي، أعتقد أن الوقت أصبح مناس��باً 
للتقاعد. لقد كان العمل في االتحاد بمثابة شرف ومسؤولية كبيرتين، 
وأنا فخور بمنجزات فريق عمل “أياتا” أثناء فترة عملي. كما أنني 

ممتن جداً للدعم والتوجيه الذي يقّدمه مجلس إدارة االستشاريين.

طالب يساهمون بمشاريع أبوظبي
مجل��س  وق��ع 
أبوظبي للتخطيط 
العمراني وجامعة 
اإلمارات العربية 
المتح��دة مذك��رة 
ته���دف  تفاه���م، 
إل����ى تع�زي�����ز 

س��بل التعاون بينهم��ا في مجاالت تأهيل وتدري��ب الكوادر المحلية 
واألبحاث العلمية وتخطيط المش��اريع الحضرية، بما يتيح لطالب 
التخطيط الحضري في جامعة اإلمارات، العمل على مجموعة من 

المشاريع التخطيطية الكبرى التي يقوم بها المجلس في اإلمارة.

استقالة نائب رئيس “الطيار”
للس��فر  الطي��ار  مجموع��ة  أعلن��ت 
القابض��ة اس��تقالة نائب رئي��س مجلس 
اإلدارة والعض��و المنت��دب ناص��ر بن 
عقي��ل الطيار من منصبه نظراً لظروفه 
العملية الخاصة ورغبته في التفرغ لها، 
مؤك��دة أنه س��يبقى عضواً ف��ي مجلس 

إدارة المجموعة.
وكلفت المجموعة عضو مجلس إدارتها ورئيسها التنفيذي عبدهللا 

بن ناصر الداود للعمل كعضو منتدب إلى جانب مهامه األخرى.
يش��ار إلى أن ناص��ر الطيار يمتلك نحو 14.57 % من أس��هم 

المجموعة.
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“الباسل” تنال “الشريك المثالي”
حصل������ت 
شركة “الباسل 
لالستشارات” 
عل�ى جائ����زة 
“الش�����ري���ك 
المثال���ي ف���ي 
زي��ادة إنتاجي�ة 

األجنحة الفندقية” تقديراً لمساهمتها في دفع عجلة نمو المبيعات في 
الفندق. وقال المدير التنفيذي للش��ركة باسل الكسم: نؤكد أننا سنبقى 
ثابتي الخطى في التزامنا بترس��يخ المكان��ة الرائدة لدولة اإلمارات 

كإحدى أهم الوجهات السياحية في العالم.

“ظفار” تفوز بـ“التكنولوجيا البالتينية”
فازت ش�ركة “ظفار 
غ�ل�وب���ال” ب�ج�ائ���زة 
التكنولوجي�ا البالتيني���ة 
للج��ودة وأفض��ل اس��م 
تج�اري 2015، تقدي�راً 
إلنجازاتها االس��تثنائي�ة 

ف��ي مجالي الجودة وتميز األعمال. وقال الرئيس والرئيس التنفيذي 
للعمليات  تشاندان سينغ: يشرفنا الحصول على “جائزة التكنولوجيا 
البالتيني��ة للجودة وأفضل اس��م تج��اري” التي تعك��س مدى تقدير 
منظمة الطرق األخرى لإلدارة واالستشارات لجهودنا الحثيثة التي 

أثمرت عن نجاح الفت في تطبيق نظم إدارة الجودة الشاملة.

روب كروز مديراً لمبيعات “فورد”
روب  “ف��ورد”  ش��ركة  عيّن��ت 
كروز مدي��راً للمبيع��ات في منطقة 
الشرق األوسط وأفريقيا ليعمل على 
مواصلة تحفيز المبيعات في أسواق 
المنطق��ة انطالق��اً من مقر الش��ركة 
اإلقليمي في دبي ويشرف على أداء 
وحدة األعم��ال في منطقة الش��رق 
األوس��ط وتنمية نش��اطها في مجال 

مبيعات المركبات.
ويمتل��ك كروز خب��رة تزيد على 

عقدين من الزمن في مجال المبيعات مع فورد.

بورصة قطر تشجع ريادة األعمال
التنفيذي  الرئي��س  دع��ا 
لبورصة قط�ر راش���د بن 
علي المنص��وري، طالب 
جامعة “كارينجي ميلون” 
ف��ي قط��ر إل��ى التوج����ه 
لمش��اريع ري��ادة األعمال 
خ��الل محاض��رة ألقاه���ا 
ف��ي الجامعة وش��رح فيها 

الخطوط العريضة لخطة مس��اهمة البورصة ف��ي تنويع االقتصاد 
القطري من خالل تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمملوكة 

لعائالت قطرية على طرح أسهمها في بورصة قطر.

DHL قطر تحصد جائزتين
حصل���ت 
ش�������رك��ة 
 )D H L (
قط��ر عل��ى 
ج�ائ�زت�����ي 
ف�ض�����ل  “أ

فري��ق عمل لخدمة العمالء” و“أفضل فريق عم��ل إلدارة الموارد 
البش��رية” في حف��ل توزي��ع جوائز “س��تيفي” للمبيع��ات وخدمة 
المتعاملي��ن. وق��ال مدير الش��ركة نائل عطيات: ه��ذا التقدير رفيع 
المس��توى يش��ّكل ش��هادةً على األداء العالي الذي وصل إليه فريق 

عملنا في مجال خدمة المتعاملين وإدارة الموارد البشرية.

جائزة  لـ“كيو إنفست”
ف��از مص��رف “كي��و إنفس��ت” 
االس��تثماري في قط��ر وأحد أبرز 
المالي��ة  الخدم��ات  مجموع��ات 
اإلس��المية عل��ى مس��توى العال��م 
بجائ��زة “أفض��ل مؤسس��ة إلدارة 
صنادي��ق االس��تثمار االس��المية” 
خالل حفل توزيع جوائز الصناديق 
العالمية من مؤسس��ة “كوربوريت 
اليف واير” التي تهدف إلى تكريم 

المؤسسات األفضل أداًء في قطاع الخدمات المالية العالمي. ورّحب 
الرئيس التنفيذي للمصرف تميم حمد الكواري بهذه الجائزة.
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تزاوج الحال والسياســة في صفقات مريبة ”يصبح منبر الشــفافية والنزاهة أكثر من طرفة 
يصبح حاجة ملحة ومطلباً ومدخالً للحل“.

أضاف نائب حاكم مصرف لبنان: هذا الملتقى حول محورية الطاقات البشرية في القطاع 
المصرفي العربي يكتسب أهمية فائقة كونه ينعقد في المكان والزمان المناسبين وحول إشكالية 
راهنة وحساســة ومؤثرة. أقول الطاقات عوضاً عن الموارد وقد ســبق لي واســتخدمت هذا 
التعبير في أحد مؤتمراتكم، ألن الطاقات تختزن اإلمكانيات والقدرات العظيمة التي ال تزال 

كامنة في مجتمعنا وفي شبابنا.
واعتبــر شــرف الدين أنه ال نجاة من هــذه الدوامة المخيفة إال بالمواجهة، مشــيراً إلى أن 
المصارف العربية وبعض الشركات النفطية والصناعية وبعض الجامعات والمراكز البحثية، 
اســتطاعت تســجيل اختراق في الجدار الســميك ”إال أنه اختراق قد يفضي إلى المجهول إذا 
لم يتحصن بالحصانة الشــعبية ويحظى بشــرعيتها ومشاركتها. المجهول هو القنبلة البشرية 

المخفية، أي عشرات ماليين من الشباب العاطلين عن العمل والممنوعين من األمل.
ولفــت إلى أن إيجاد فرص العمل يحتاج إلى مبادرات القطاع الخاص المطمئنة إلى كفاءة 
التشــريعات ومالءمتها وإلى بســاطة اإلجراءات اإلدارية وشفافيتها، مشدداً على أن مسيرة 

القطاع الخاص بحاجة إلى وقود يدفعها قدماً وتحتاج إلى استثمارات وتسليفات وحاضنات.
وكان افتتــاح الملتقــى الذي أقيم في فندق جفينور روتانا - بيروت، اســتهل بكلمة ترحيبية 
للمشــاركين من قبل األمين العام التحاد المصارف العربية وسام فتوح، أشار فيها إلى أهمية 
دور مجموعة مدراء الموارد البشــرية في االتحاد الدولي للمصرفيين العرب، مشــدداً على 

أهمية الوصول إلى شراكة استراتيجية إلدارة الموارد البشرية.
من جانبه، اعتبر الدكتور طربيه في كلمة له أن أهمية هذا الملتقى تنبع من الدور االستراتيجي 
والحيوي الذي تلعبه إدارة الموارد البشرية في أية مؤسسة وخصوصاً في المصارف، مؤكداً 
على ضرورة جلوس طرفي اإلنتاج (اإلدارة العليا للبنك وإدارة الموارد البشرية) على طاولة 
الحوار وطرح هذه اإلشكالية وفق المفهوم العصري للشراكة االستراتيجية للوصول إلى رسم 
وأهميته في تحقيق أهداف المؤسسة.خارطة طريق مشتركة يكون أساسها الفهم واالقتناع المشترك بالدور الجديد للموارد البشرية 

افتتح الملتقى السنوي للموارد البشرية في المصارف العربية

شرف الدين: فقدان الثقافة المؤسساتية يؤدي إلى أزمات
أكد النائب األول لحاكم مصرف لبنان الدكتور 
رائد شـــرف الدين، أنه ال فرق بين الفساد وبين 
ثورات ”الربيـــع العربي“، محـــذراً من أزمات 
ماليـــة عالمية متوقعة في حال اســـتمرار فقدان 
األســـواق والمؤسسات للشـــفافية وللتشريعات 

إضافة إلى األخالق.
وشــدد شــرف الديــن علــى أهميــة الشــفافية 
والسياســات التــي تــؤدي إلــى تحقيــق العدالــة 
االجتماعيــة، معتبــراً أن الفســاد كان وراء كل 
األزمــات الماليــة التــي عرفها العالــم وبخاصة 

األزمتين في عامي 2001 و2008.
جاء ذلك في كلمة لشــرف الديــن خالل افتتاحه 
فعاليــات ”الملتقى الســنوي للموارد البشــرية في 
المصــارف العربيــة“ فــي دورته الرابعــة الذي 
نظمه اتحــاد المصارف العربيــة واالتحاد الدولي 
للمصرفيين العرب، تحت رعايته وبحضور رئيس 
االتحاد الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، 
واألميــن العام التحــاد المصارف العربية وســام 
فتوح، إضافة إلى مســؤولي الموارد البشــرية في 

المصارف اللبنانية والعربية.
وتحــدث شــرف الدين عــن مســألة (الكوادر 
البشــرية فــي القطــاع المصرفي) بشــكل علمي 
وأكاديمــي معمــق، حمــل أكثــر من رســالة إلى 
السياســيين وإلى إدارات المصارف ومؤسســات 
التدقيــق فــي العالــم، داعياً إلى ضــرورة أن يُقر 
الجميع بنصيبه من المســؤولية ويتحملها، معتبراً 
أنه ليس من الغريــب أن يكون القطاع المصرفي 

هو المبادر في هذا المجال.
وقــال: تفصلنــا عقود مــن الزمن عــن الغرب 
على مســتوى التقدم التكنولوجي والعلمي، وقرون 
مــن ثقافة القانون والمؤسســات، في ظل األحداث 
الجسام التي حصلت في بداية األلفية الثالثة السيما 
في منطقتنــا العربية، حيث تهاوت أنظمتنا األمنية 
واالجتماعية واالقتصادية وليس في األفق ما يشير 

لقائد ملهم أو برنامج بديل أو إطار ناظم.
وشــّدد شــرف الدين علــى مســألة النزاهة في 
اإلدارة والنظافــة المهنية والشــفافية فــي التعامل. 
وقال: نحن في زمن متداعيات من األزمات المالية 
الحادة، وحيث أننا نرى عالمياً الحالة تلو الحالة من 
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“بيمو” يطلق (BBSF موبايل)
طــلــــق  أ
بنـك “بيمــو 
الســـعــودي 
الـفـرنســي” 
مــــــة  خـــد
 B B S F (

موبايــل( إلدارة الحســابات والعمليــات المصرفية عبــر الجهاز 
الخليــوي وبطريقــة آمنة وفعالة، في إطار اســتراتيجيته والتزامه 
الدائم بتقديــم خدمات مصرفية متميزة ونوعيــة لمتعامليه، ليكون 
بذلــك البنــك األول والوحيد في ســورية الذي يطلق هــذه الخدمة 

الفريدة من نوعها.
وتتيح هذه الخدمة للمتعامل إدارة حسابه المصرفي من أي مكان 
وفي أي وقت على مدار الساعة من خالل تحميل هذا التطبيق اآلمن 
تماماً لجميع األجهزة التي تعمل بنظام “أندرويد” وأجهزة “آيفون”. 
وتسمح هذه الخدمة بإمكانية معرفة الرصيد الفعلي للحساب وتقديم 
الشــكاوي واحتساب أسعار صرف العمالت وغيرها من الميزات. 
 Google( أو )Apple Store( ويمكن تحميل التطبيق عن طريق

Play( أو عبر زيارة الموقع اإللكتروني للبنك.

SIFBA الشام” يوزع مستلزمات دراسّية“البركة - سورية” يشارك في“

شــارك بنك “البركة - ســورية” في معرض المصارف وتمويل 
المشــاريع الصغيرة )SIFBA( الذي نظمته شــركة “مســارات” 
مؤخــراً فــي فندق “دامــا روز” تحت شــعار “العودة إلــى التميّز 
المصرفي” بهدف المساهمة في تقديم مجموعة من األفكار في مجال 
تمويل المشاريع الصغيرة والتعريف بالخدمات التمويلية الجديدة من 
البنك. وقال الرئيس التنفيذي للبنك محمد حلبي: تأتي مشــاركة بنك 
البركــة في هذه الفعالية للتعريف بالعديد مــن الخدمات والمنتجات 
المصرفيــة المتميزة للشــركات واألفــراد بما يتوافــق والمتطلبات 
المتغيرة للســوق المصرفي المحلي مع تســليط الضوء على الدعم 
المقدم ألصحاب المشاريع الصغيرة من خالل حلول تمويلية تتناسب 

مع احتياجاتهم وفق الشريعة اإلسالمية.

نظم “بنك الشــام” فعالية لتوزيع قرطاســــيـة ومســــتـلـزمـات 
دراســية للطالب المســجلين في جمعية غراس التنموية بمناســبة 
بــدء العام الدراســي الجديد، بحضــور موظفي البنك ومســؤولي 

الجمعية.
وقــال المدير العــام للبنك أحمد اللحام: تأتي هــذه المبادرة إماناً 
مــن البنك بأهمية دعــم التعليم والمعرفة ودعــم الطلبة المحتاجين 
في إطار المسؤولية االجتماعية للنبك، حيث يستحوذ قطاع التعليم 

بشكل خاص على مكانة مميزة ضمن أجندة عمل البنك.

“تمكين” تكّرم خريجي السياحة

احتفلت “تمكين” بتخريج ثالث دفعة تضم 19 مشاركاً في برنامج 
للتدريــب في مجــال الســياحة والضيافة الذي أطلق فــي أيار/مايو 
2015 وقدمتــه شــركة )Third Wave International( ومعهد 
)WilliamAnglis(. ويهــدف البرنامــج إلــى تزويــد المتدربين 
بالمهارات الضرورية التي تمّكنهم من االنضمام إلى قطاع الضيافة 
مــن خالل التدريــب العملي بالتعــاون مع ثالثة فنــادق كبرى هي 
“سوفيتيل” و“ويستن” و“مريديان”. كما أطلقت المعرض الخاص 
بالطلبة المشــاركين في برنامج “ملهم” الذي يوفر التدريب المهني 
للشباب من خالل عدد من ورش العمل بالشراكة مع المؤسسة العامة 
للشباب والرياضة بهدف تثقيف وتدريب وإعداد الشباب وتزويدهم 

بالمهارات الضرورية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل.
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SIIB يرعى معرض إعادة اإلعمار

أعلن بنك سورية الدولي اإلسالمي )SIIB( عن رعايته ومشاركته 
فــي المعرض االقتصادي اإلعالمي إلعادة اإلعمار بدمشــق الذي 
أقيمت فعالياته مؤخراً في العاصمة السورية. وأكد الرئيس التنفيذي 
للبنــك عبــد القادر الدويــك، أن إعادة األعمار مســؤولية اجتماعية 
ووطنيــة تقع على عاتق كل فرد، وســتفتح آفاقا اســتثمارية جديدة 
وتوفر الكثير من فرص العمل للشباب السوري، األمر الذي ينعكس 
إيجابــاً على االقتصاد. وأوضح أن البنك ســيكون جاهزاً للقيام بأي 
دور يُناط به إلعادة اإلعمار ضمن اإلمكانيات المتاحة، وهو يتمتع 
بجاهزية عالية على مستوى الكوادر البشرية واإلدارية القادرة على 

التعامل مع مختلف المتغيرات وأنواع التمويل الذي يمكن منحه.

LG سورية تفتتح 7 صاالت جديدة

أعلنــت شــركة )LG Electronics( عــن افتتــاح 7 صاالت 
عــرض جديــدة لمنتجاتها في مناطــق مختلفة ضمــن المحافظات 
الســورية مؤخراً توزعت في دمشق وطرطوس وجبلة، إلى جانب 
إعادة تجديد صالة العرض في محافظة الالذقية. وقالت الشركة إن 
هذا التوسع الكبير يهدف إلى تعزيز تواجدها داخل السوق السورية 
والتأســيس لحضور قوي يُمّكنها من تحقيق استمراريتها في العمل 
الــذي لم توقفــه رغم الظروف التي تمر بها البــالد، هذا إلى جانب 
ما ســتوفره صــاالت العرض الجديــدة من مســاحات كبرى تتيح 
للشركة زيادة عرض نماذج متميزة من منتجاتها وزيادة الوعي لدى 

المتعاملين بأهمية المنتجات التي تُقدمها لهم.

(أو دي أس 2) في عالم االتصاالت

“العقيلة” ُيشارك في مؤتمر المصارف

افتتحت السائقة اإلماراتية رباب التاجر وهي أول ماّلحة تشارك 
في الراليات الوطنية والدولية جناح شركة )أو دي أس2( العالمية 
لتوفير التكنولوجيا خالل مشاركتها في معرض “عالم االتصاالت 
- الشــرق األوســط 2015” الذي أقيم في  فندق “ريتز كارلتون” 

بمركز دبي المالي العالمي مؤخراً.
وقالت الشــركة إن مشــاركتها في الحدث جاءت بهدف عرض 
حلولها التكنولوجية المبتكرة لصناعة االتصاالت وتقديم تطبيقاتها 
المتقدمة لبرنامج الشبكة والمحمول إلى كبرى شركات االتصاالت 

في المنطقة.

شـــــاركت شـــــركة العقيلــة للتأميــن التكافلــي فــي معرض 
المصــارف وتمويــــل المشــــاريـع الصغيـرة الــــذي عقــد فــي 
“الدامــا روز” بدمشــق مؤخــراً تحت شــعار العودة إلــى التميز 
المصرفي، وبرعاية وزير الدولة السوري لشؤون االستثمار عبد 

هللا خليل.
وتخلّــل المعــرض الــذي نظمته شــركة مســارات للمعارض 
والمؤتمــرات، محاضرات ألقاهــا المنظمون وعــدد من الجهات 

المصرفية واالستثمارية المشاركة في الحدث.
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6 سنوات على إطالق “دبي سات1”

احتفــل “مركز محمد بن راشــد للفضاء” بذكرى مرور ســت 
ســنوات على إطالق القمر الصناعي “دبي ســات 1”، وهو أول 
قمر صناعي لالستشــعار عن بعد تمتلكه دولــة اإلمارات العربية 

المتحدة.
ويعتبــر إطــالق “دبــي ســات 1” أولــى مراحل دخــول دولة 

اإلمارات عالم تصنيع األقمار الصناعية.
يذكر ان “دبي ســات 1” التقــط صورتين فضائيتين واضحتين 
وعاليتي الجودة لهذه المناســبة، وهي تخــص كل من منطقة برج 

خليفة وأبراج اإلمارات.

“اإلمارات للفضاء” تشارك في “ماكس”

منتدى المرأة اإلماراتية األول

وفــد  شــارك 
مـــن  رســــمـي 
وكالة اإلمــارات 
للفضاء بحضور 
فعاليات معرض 
“ماكس 2015” 
للطيـران  الدولي 

والفضــاء في العاصمة الروســية موســكو، الذي يعتبــر واحداً من 
أبرز المعــارض الدولية المتخصصة في إطــالق آخر االبتكارات 
والمشــاريع التكنولوجية المرتبطة بمختلف الصناعات العســكرية 
والدفاعيــة والجويــة والفضائية. وجاءت مشــاركة الوكالة في هذا 
المعــرض بهــدف توثيــق العالقات مع الوفــود الدولية المشــاركة 

والتعريف بالوكالة وبرامجها ومبادراتها.
مــن جهــة ثانية، نظمــت الوكالة زيارة رســمية إلــى جمهورية 
بيالروسيا بحثت خاللها آفاق التعاون الحكومي والصناعي في مجال 
الفضاء حيث قدمت خالل الزيارة عرضاً مفصالً حول استراتيجية 
القطاع الفضائي في دولة اإلمارات وأهدافها والمبادرات والبرامج 

المنبثقة عنها.

افتتح العضو المنتــدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
ســعيد محمد الطاير أعمال “منتدى المــرأة اإلماراتية األول” الذي 
نظمته اللجنة النســائية في الهيئة، في فندق “غراند حياة” بحضور 
نائب الرئيس لقطاع التســويق واالتصال المؤسســي رئيسة اللجنة 

النسائية في الهيئة خولة المهيري.
وتضمنت أعمال المنتدى كلمات لقيادات نسائية في دولة اإلمارات 
ناقشت العديد من المواضيع الهامة المتعلقة بالمرأة وتمكينها. وقال 
الطاير: تصدرت دولة اإلمارات المراتب األولى عالمياً في مؤشــر 
احترام المرأة وتقليص الفجوة بين الجنسين على مستوى دول منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

“أستاد الدولية” في اإلمارات

افتتحــت شــركة “أســتاد الدولية” فرعهــا الخارجــي األول في 
اإلمارات باسم “أستاد إلدارة المشاريع” كذراع استراتيجي لتوفير 
خدماتها وإمكانياتها خارج قطر، وهي الخدمات واإلمكانات نفسها 
التي أهّلت مشاريعها للفوز بالعديد من الجوائز المرموقة. وجاء هذا 
التوّســع ليشــمل العديد من القطاعات ويلبّي الكثير من االحتياجات 
بما فيها المرافق التعليمية والتجارية والصحية والرياضية والثقافية.
وقال رئيس مجلس إدارة “أستاد” الدكتور عبد هللا الكبيسي: إنها 
فرصة رائعة أن نعمل معاً ونشــارك بخبراتنا خارج قطر، وسوف 
نتبادل معارفنا وخبراتنا في محاولة لطرح حلول طّورناها بأنفســنا 
ولتعزيز قطاع اإلنشــاءات الذي يشــهد انتعاشــاً كبيراً في المنطقة 

اإلقليمية.
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خطة التطوير المستدام لـ“الريجي”

أكد رئيــس إدارة حصر التبغ والتنبــاك “الريجي” مديرها العام 
المهندس ناصيف سقالوي خالل ورشة عمل داخلية أقيمت في مبنى 
اإلدارة فــي الحدث، أّن اإلدارة تســعى إلى الجــودة والوصول إلى 

االمتياز بما يميّزها عن الوضع السائد في مرافق الدولة.
وقال سقالوي خالل اللقاء الذي نظمته اإلدارة بالتعاون مع معهد 
باســل فليحان المالي واالقتصادي بمشــاركة أعضاء لجنة اإلدارة 
والمديرين ورؤساء المصالح، إن “الريجي” مصّرة على أن تكون 
مؤسسة تعيش روح اللحظة والعصر بكل مسؤولية. وخصص اللقاء 
لمناقشة مشروع إعداد خطة تطوير مستدام لـ”الريجي” ولإلضاءة 

على أهدافه ومراحله والمنهجية المعتمدة إلنجازه.

أبوظبي تستضيف “السياحة الحالل”تعزيز التنافسية البحرية لدبي

شــاركت “ســـلطة مدينـة دبي المالحية” في نــــدوة تعريفيــة 
موجهــة لكبـــرى الشــركات المالكة والمشــغلة للسفن في اليونان 
في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز المزايا التنافســية إلمارة دبي 
على الصعيــد البحري عالمياً. ورّكز الحــدث على إبراز مختلف 
جوانب نجاح إمارة دبي في التحّول إلى واحدة من أبرز التجمعات 

البحرية.
ويكتســب هذا اللقاء أهمية استراتيجية إذ تم تسليط  الضوء على 
اإلمكانــات المتاحة أمام الشــركات البحرية اليونانية الراغبة ببناء 
حضــور قوي أو توســيع نطاق عملياتها التشــغيلية ضمن القطاع 

البحري في دبي.

يســتضيف مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك” فعاليات 
القمة العالمية للسياحة الحالل 2015 خالل الفترة 19 - 21 تشرين 
األول/أكتوبر 2015، بمشاركة أكثر من 6000 شخص من صناع 
السفر والسياحة ووكاالت الســفر ومجموعات الضيافة وأصحاب 
الفنادق ومنظمي الرحالت والوجهات السياحية إضافة إلى أكثر من 
200 مــن العارضين والرعاة الدوليين. وقال مدير إدارة الفعاليات 
في القمة حســام مصطفى، إن الســياحة الحالل تنمو بمعدل 6 % 
ســنوياً وهي أسرع من أي قطاع ســياحي آخر، مشيراً إلى أنه من 
المتوقع أن تبلغ عائدات الســياحة الحالل وســوق الســفر العالمي 

الحالل 238 مليار دوالر بحلول عام 2019.

مروج المحبة تحتفل بعيدها

احتفلــت جمعيــة مروج المحبــة الخيرية بعيدها الخامس عشــر 
بمشــاركة عــدد كبير مــن منتســبيها ومحبيها، برعايــة وحضور 
ميتربوليت بيــروت وجبيــل وتوابعهما للروم الملكييــن الكاثوليك 
المطران كيرلس سليم بسترس. وأشاد راعي االحتفال بدور الجمعية 

على كافة األصعدة ونشر المحبة التي سميت باسمها.
وقدم رئيس الجمعية المختار الياس جريس لراعي الحفل أنطون 
الصحنــاوي ممثــالً بماماس درع تقدير وعربــون محبة، بحضور 
ممثليــن عــن الهيئات السياســة واالجتماعية واألمنية والعســكرية 

واالقتصادية.
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الفرص التجارية لمترو الدوحة

نظمت شركة سكك الحديد القطرية )الّريل( المسؤولة عن تصميم 
وإنشــاء وتشغيل وصيانة شــبكة الســكك الحديد بأكملها في قطر، 
لقــاًء للتوعية بالفرص التجارية المتربطة بتنفيذ األعمال المعمارية 
لمحطات مترو الدوحة، بمشــاركة نحو 300 من موظفي الشــركة 
ومديري المشروع ومقاولي التصميم والبناء باإلضافة إلى الموردين 

الحاليين والمحتملين.
وقال مديــر اإلدارة المعماريــة واإللكتروميكانيكية في “الريل” 
المهنــدس محمد تيمبلي، إن المرحلة األولى من األعمال المعمارية 
للمشروع تغطي 37 محطة من المقرر االنتهاء منها بحلول 2018 

فيما تستوعب المرحلة الثانية 60 محطة وستكتمل بحلول 2030.

Perrier تستضيف ليلة استثنائّية

نظّمت )Perrier( حدثًا استثنائيا على شرفة فندق “سان جورج” 
شــاركت فيه نخبة من المشاهير والشخصيات البارزة في المجتمع 
في تجربة مميزة وحصرية. واستمتع الحضور باستعراض ضوئّي 
أخضــر تنقّل بتناغــم فنّي في كافّــة أرجاء المكان مجّســًدا األلوان 

والتدّرجات التي تميّز )Perrier( وعالمتها التجارية المعروفة.
وتميّز الحدث بمشــاركة المغني العالمي الشــهير هاداواي الذي 
 What Is Love( أّدى على المــسرح مباشــرة أبرز أغانيه مثل

.)I Miss You - Rock My Heart

“فرنسبنك” توقع مذكرة تفاهممسابقة اتصاالت للياقة البدنية

وقعت “مســابقة اتصــاالت للياقــة البدنية” اتفاقية شــراكة مع 
خبراء اللياقة البدنية في الشــرق األوســط )مــي فيت برو( لتنظيم 
قمة “مي فيت 2015 للصحة واللياقة البدنية” خالل الفترة 5 - 7 

تشرين الثاني/نوفمبر في حلبة دبي أوتودروم.
ومن المتوقع أن يستقطب هذا الحدث اآلالف من خبراء الصحة 
واللياقة البدنية بشــكل ســنوي بهــدف تعزيز وتطويــر التدريبات 
والعلــوم المتعلقة باللياقــة البدنية وتهيئة المجتمعــات للخبراء من 
أنحــاء المنطقــة. وســيغطي برنامج القمة لهــذا العــام العديد من 
المواضيــع المتعلقة بالصحة واللياقــة البدنية والتدريبات الوظيفية 

والقوة والتغذية والصحة العامة.

وقّع “فرنســبنك” ممثالً بمديره العــام نديم القصار مذكرة تفاهم 
مع شــركة “IPT” ممثلة برئيسها الدكتور طوني عيسى، وشركة 
“إندفكو” ممثلة برئيس مجلس إدارتها نعمة أفرام، تقضي بإنطالق 
 ”IPT“ عملية تركيــب تكنولوجيات الطاقة المتجددة في محطات

وتحويلها بالتالي إلى محطات خضراء ومستدامة.
وعقد “فرنســبك” قبيل توقيع المذكرة ندوة خاصة تحت عنوان 
)دور المصارف في تمويل مشــروعات الطاقة في لبنان( لمناقشة 
ومعالجــة قضايا االســتدامة المحليــة والعالميــة، وذلك بحضور 

ممثلين عن القطاعات االقتصادية والمصرفية.
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مركز ليتيسيا حاتم للتأهيل... أمل جديد

)Happy Childhood Foundation of Lebanon-HCF( أطلقــت جمعيّــة
ومستشــفى )Hotel-Dieu de France-HDF( المرحلة الثانية من مشروع مركز 
ليتيسيا حاتم للتأهيل، خالل مؤتمر صحفي مشترك عقد مؤخراً في مقر المركز بحضور 
ممثلي وســائل اإلعالم وأعضاء مجلس إدارة )HDF( و)HCF( وأطباء المستشــفى 
وأصدقــاء المؤسســتين. وأعرب رئيس مجلــس إدارة )HDF( األب جوزيف نصار، 
عن مدى فخر المستشــفى بالمشــاركة في هذا المشروع الذي يشّكل جزءاً ال يتجزأ من 

استراتيجية التنمية التي تتبعها.
من جانبها، ذّكرت عضو مجلس إدارة )HCF( شليتيســيا حاتم، بالمراحل المختلفة 
التي أدت إلى إنشــاء المركز، والتي بدأت بعد إصابتها بالشــلل إثر وقوعها عن ظهر 
الخيل في 2010 وهو ما دفعها للتساؤل: ماذا يحدث لألطفال الذين يتعرضون لحوادث 

مماثلة وال يملكون اإلمكانيات الماديّة لتلقي الرعاية المناسبة؟.
وبفضل الجهود المشــتركة التي بذلها كّل من )HCF( و)HDF( ومعهد شــيكاغو 
إلعادة التأهيل )RIC(، تم افتتاح مركز ليتيسيا حاتم للتأهيل في تشرين الثاني 2011، 
وهو يحتّل حالياً مساحة 400 متر مربع، ويقّدم خدمات العالج الفيزيائي وتقويم النطق 

والعالج اإلنشغالي والعالج النفسي الحركي.
وتم دمج المركز بشــكل متكامل في مستشــفى )HDF( وتجهيــزه بأحدث المعدات 
المتطــورة. كما خضع بعض المعالجين المتخصصين فيه لــدورات تدريبيّة في معهد 
)RIC( فــي شــيكاغو. وتتكفّل جمعيّة )HCF( بكافة مصاريــف عالج األطفال الذين 

يستوفون الشروط االجتماعية والطبية.
وقال المدير الطبي في المركز عضو مجلس إدارة )HCF( الدكتور منصور ديب: 
نحن هنا اليوم إلطالق المرحلة الثانية من تشــييد المركز بعد إضافة ما يقارب 600 
متر مربع لتصل مساحته اإلجمالية إلى نحو 1000 متر مربع بما يسمح بإنشاء مسبح 

للعــالج المائي 
الرعاية  وتقديم 
الــطــبــيـــــــة 
الـضــروريـــة 
لتأهيل المزيـــد 
مــن المرضى، 
ال ســــيّما مــن 
 )HCF( تقــوم
تكاليف  بتغطية 

عالجهم.
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صار في إمكان التعليم الرس��مي في لبنان اس��تيعاب نحو 200 ألف تلميذ سوري، وفق ما 
أعلن أخيراً على لسان ممثلي الجهات المانحة واليونيسيف ووزارة التربية. جرى الحديث عن 
تمويل إضافي للبنان ليتمكن من استيعاب المزيد من التالمذة النازحين في مدارسه الرسمية 
بعدم��ا كان اس��تطاع توفير التعليم ل�100 ألف العام الفائ��ت، وذلك من أصل نحو 500 ألف 
سوري في عمر المدرسة، وهو ما رتب أعباء كبيرة وضغطاً على التعليم الرسمي ومدارسه 
التي لم تتس��لم صناديقها عن العام الماضي كامل مس��تحقاتها من مساعدات الكتب والتسجيل 
للبنانيين والس��وريين حتى اآلن، فكيف ستتمكن من مواجهة التدفق الجديد مع مجانية الكتب 
والتس��جيل للس��نة الجديدة؟ وماذا يحل بالتعليم الرس��مي ذاته ومدرسته التي تعاني مشكالت 

كبيرة؟

ولعل المش��كلة األبرز وربم��ا األخطر، تتمثل في أن الحديث عن التعليم الرس��مي يتجدد 
ويظهر من مدخل قضية النازحين، إذ ال أحد يهتم بمصيره ومستقبله فيما مدارسه تعاني من 
تراجع مستمر بالمستوى، في غياب الرعاية التي تهتم بها وتعطي األولوية لحقوق المعلمين 
وتطوير المناهج والتركيز على المستوى بعد تأمين المتطلبات الضرورية الستمرارها، من 
تجهيزات ومختبرات، وقبل ذلك رؤية للتطوير. فها هي المدرسة الرسمية ال تحظى برعاية 
واهتم��ام كافيين، على ما نش��هده من ضعف في األداء وتراج��ع في التحصيل وعدم تدريب 
المعلمين للمواد األساس��ية، ثم إع��ادة فتح باب التعاقد مجدداً بحج��ة الالجئين واإلقبال الذي 
تتحدث عنه الوزارة فقط، وتخلط بين إقبال النازحين وطلباتهم للتسجيل وبين إقبال اللبنانيين 
الخجول على تس��جيل أبنائهم في المدارس الرسمية، حتى أن بعضهم يفضل مدرسة خاصة 

دون المستوى أحياناً على إلحاقهم بالمدرسة الرسمية.

وألن أعداد النازحين في المدارس الرسمية باتت تساوي تقريباً أعداد اللبنانيين أو أقل بقليل 
فقد بات ذلك يستدعي وقفة من وزارة التربية واستنفاراً للوقوف على ما يمكن أن تؤول إليه 
المدرس��ة الرسمية في ظل القرارات التي تقول باس��تيعاب الجميع، وإن كانت اإلمكانات ال 
تس��مح هذه الس��نة باستقبالهم جميعاً، ذلك أن هذه القرارات فيها الكثير من التسّرع، وتنعكس 
تداعياتها سلباً على المدرسة الرسمية، طالما أن األولوية لدى المعنيين ليست للتعليم الرسمي. 
ذلك أن المكابرة أمام المجتمع الدولي الستيعاب الجميع بشرط تأمين الدعم والتمويل سترتب 
مش��كالت كبرى ليس في إمكان لبنان تحملها، فلماذا ال يترك األمر للجهات المانحة لتتولى 

تأمين متطلبات التعليم لالجئين؟

التعليم الرسمي هل بإمكانه استيعاب النازحين؟
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