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أكثر من نصف السعوديين ال يدخرون
تراجع أسواق الخليج في الربع الثالث 2015

األسواق الناشئة من قاطرة النمو الى قلب األزمة

الشركات األلمانية تستعين بالمتقاعدين
10 توجهات تقنية استراتيجية للمؤسسات في 2016
”جيتكس للتقنية 2015“ تظاهرة تقنية بطابع عالمي

المنتدى السنوي الخامس للمسؤولية االجتماعية

االقتصاد اللبناني يُواجه أزمات خطيرة
انهيار أسعار النفط لم يؤثر في االقتصاد السعودي
النشاط االقتصادي في السعودية واإلمارات مستقر

فيتش تستبعد سد العجز في موازنات دول الخليج
النفط يرزح تحت وفرة اإلنتاج وتباطؤ األسواق

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 |
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يجمع عدد من الخبراء واالقتصاديين في لبنان على أن المالية العامة مستقرة، بالرغم 
من الجمود االقتصادي والتباطؤ والفرص الضائعة وارتفاع العجز والمديونية العامة، 
واألزمات المترافقة مع غياب المؤسسات وتعطيلها وعدم القدرة على اتخاذ القرارات. 
فه��ل هذا يعني أن البلد محصن في وجه اإلنهيار ولن يس��قط في الهاوية؟ كل الدالئل 
تش��ير الى ان هناك خسائر كبيرة تكبدها االقتصاد اللبناني خالل السنتين الماضيتين، 
ال س��يما خالل الس��نة 2015 وهو ال يزال يعاني ويواجه أخطاراً، لكنه لن يصل الى 
مرحل��ة اإلنهيار بفعل الدور الذي يؤديه مصرف لبنان والمصارف التي تغطي عجز 

الموازنة وتكتتب في سندات الخزينة، ما يحفظ االستقرار المالي في لبنان.

وإذا كان��ت المالي��ة العامة مس��تقرة، اال أن االزمات المتتالية ف��ي ظل تراجع النمو 
االقتص��ادي وجم��ود ال��دورة االقتصادية ترتب اخط��اراً كبيرة على البل��د. ولذا فإن 
المصارف رغم وضعها القوي ال يمكنها أن تس��تمر الى ما ال نهاية في تمويل العجز 
من دون مباش��رة الدولة باإلصالحات الجذرية المطلوبة، وقبل ذلك عودة المؤسسات 
ال��ى العمل واتخاذ القرارات التي تس��يّر القطاعات وأمور الن��اس، وتعيد اإلنتاج الى 
طبيعت��ه وتحد من التراجع عبر اطالق الحركة االقتصادية ومعالجة المش��كالت التي 

تشكل أعباًء على اللبنانيين.

تس��اعد المصارف في تمويل حاجات الدولة، وفي المقابل يعمل مصرف لبنان على 
تثبيت سعر صرف الليرة من خالل التدخل في السوق وبقوة اإلحتياط اإللزامي بالعمالت 
األجنبية، وكذلك الودائع غير اإللزامية والحفاظ على مستوى مرتفع من السيولة وأيضاً 
بسلة القروض التحفيزية التي تشجع االنتاج، وهو يتخذ القرارات المناسبة لحفظ المالية 
العامة وحماية المصارف أيضاً. لكن االستمرار بهذه الصيغة يكلف لبنان كثيراً، وهو 
ما يطرح ضرورة حفظ االس��تقرار السياس��ي والمالي واالقتص��ادي وإطالق الدورة 

الطبيعية عبر القرارات واإلصالحات وعودة المؤسسات.

لبنان محّصن ... فكيف يتجاوز أزماته؟

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2015
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اتفاق بين ”مصرف لبنان“ و”األمم المتحدة“

وقع حاكم مصرف لبنان 
رياض سالمة مع صندوق 
 ،GEF العالميــة  البيئــة 
ممثــالً بمدير برنامج األمم 
المتحــدة اإلنمائي في لبنان 
لوكا رنــدا، اتفاقــاً لتمويل 
مشــروع وحــدات إنتــاج 
صغيــرة المركزيــة مــن 
خالل  المتجــددة،  الطاقــة 

مؤتمر صحافي عقد في مقر المصرف بحضور وزير الطاقة والمياه أرتيور نظريان.
بداية، تحّدث رندا منّوها بالجهود والتعاون بين القطاع العام والخاص بمجال التغيير 
المناخي. فشــرح عن مشــروع DREG الممّول من مرفق البيئة العالمي والمنفذ في 
لبنان عبر برنامج االمم المتحدة االنمائي بالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه. واعتبر أن 
توقيع االتفاقية اليوم يســمح للـUNDP بتحويل منحة لمصرف لبنان بقيمة 700 الف 

دوالر لصرفها على مشاريع إنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية للقطاع الخاص.
من جهته، أوضح ســالمة أن ”مصرف لبنان وضع استراتيجية ضمن سقف قانون 
النقد والتســليف مكنته من دعم هذا النشــاط بدءاً من عام 2010“، شــاكراً ”جهود الـ
UNDP التــي القت دعماً دولياً من المجموعة االوروبية، فكانت المبادرة التي اطلق 
عليها اســم NEEREA والتي ســاعدت في تطوير اســتعمال الطاقة البديلة وحمت 
البيئة“. أضاف: ”إن المساعدات التي حصلنا عليها من الـUNDP ومن المجموعة 
األوروبيــة، والتي تقارب الـ12 مليون يــورو، تؤكد أهمية المبادرة وجدية لبنان في 
التعامل معها“، معتبراً أنَّ ”لهذا األمر عالقة، ليس بالبيئة وبتوفير الطاقة فحســب، 
بل له أيضاً بعده اإلقتصادي. إذ انَّ القروض المدعومة التي تخص البيئة هي أقل من 
1 % على المدينين، في حين أنَّ االستثمارات التي تمت في هذا القطاع وصلت الى 
ما يقارب الـ500 مليون دوالر، وأفاد منها 256 مقترضاً“ وأصبح هنالك شــركات 
تعمل في هذا المجال (وقد أحصينا تقريباً 60 شركة متخصصة) مما خلق 10 آالف 

فرصة عمل جديدة بشكل مباشر او غير مباشر.

اللبناني  ”البنــك  قّدم 
قروضــاً  الفرنســي“ 
 180 قيمتهــا  تفــوق 
مليون دوالر لمشــاريع 
الخضــراء  المبانــي 
الشركات  التي تســاعد 
واألســر اللبنانيــة على 
حمايــة البيئــة وزيــادة 
النمو وخفــض تكاليف 
إطــار  فــي  الطاقــة، 

شراكته مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC) أحد أعضاء 
مجموعة البنك الدولي.

وقال مدير العالقات الدولية وعضو المجلس التنفيذي 
في ”اللبناني الفرنسي“ موريس اسكندر، نساهم في دعم 
االقتصــاد اللبناني والقطاع الخاص. ونرى أننا قادرون 
علــى االضطالع بدور رئيســي في نشــر ثقافة التوّجه 
األخضر التي تتســم بالمسؤولية االجتماعية، وذلك عن 
طريــق المشــاركة الفّعالة في وضع السياســات البيئية 

وتحقيق رؤيتنا الخضراء.

قروض ”اللبناني الفرنسي“
للمباني الخضراء

موريس اسكندر

ارتفاع اإليرادات العامة الفلسطينية

كشــف تقرير لســلطة النقد الفلســطينية عن ارتفاع اإليرادات العامة والمنح بشكل 
ملحــوظ خالل الربع الثاني من 2015 مقارنة بالربع الســابق، األمر الذي ســاهم في 
زيادة إيرادات المقاصة والجباية المحلية المتحصلة لتبلغ نحو مليار دوالر جراء إفراج 
إســرائيل عن إيرادات المقاصة المحتجزة لديها. كما ارتفع حجم المنح والمســاعدات 
الخارجية مقارنة بالربع الســابق ليبلغ نحو 254 مليون دوالر حيث شهد الربع الثاني 
ارتفاعــاً ملحوظــاً في اإلنفاق العام ليبلغ نحو  مليــار دوالر مقارنة بنحو 635 مليون 
دوالر خالل الربع الســابق. في حين بلغ العجز الكلي قبل المنح والمســاعدات صفر 

تقريباً خالل هذا الربع (5.5 مليون دوالر).

أقــام البنــك المركزي فــي فنزويال دعــوى قضائية 
ضد موقع إلكتروني في الواليات المتحدة يتتبع الســوق 
الســوداء للعملــة في فنزويــال بمزاعم عــن ”اإلرهاب 
اإللكترونــي“. وأثار موقــع ”ذا دوالر توداي“ غضب 
حكومة فنزويال بنشر سعر صرف للبوليفار الفنزويلي 
أمام الدوالر أعلى بكثير من المستويات الثالثة الرسمية 
فــي ظل الضوابــط التي فرضتها فنزويــال على العملة 
لمدة 12 عاما. وأصبح ســعر الصرف هذا عالمة غير 
رسمية في االقتصاد الذي يعاني من أزمة فيما يستخدمه 
بعض الفنزويليين فــي المعامالت الخاصة أو للتالعب 

في أسعار السلع المستوردة.

موقع إلكتروني
يعّمق خسائر البوليفار
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سالمة أكد التزام القطاع المصرفي

أعلن حاكم مصرف لبنان رياض 
المصرفــي  ”القطــاع  أن  ســالمه 
اللبناني اتخذ جميع التدابير الالزمة 
للحفــاظ علــى عالقاته مــع البنوك 
المراســلة وعــدم تعريــض هــذه 
العالقــات ألي مخاطر“، موضحاً 

دور مصرف لبنان والتعاميم التي أصدرها ”والتي ساهمت في حماية القطاع المصرفي 
اللبناني من اآلثار السلبية المترتبة على قطع العالقات مع تلك البنوك“.

عقــد صندوق النقد العربي بمشــاركة صندوق النقد الدولــي، بالتعاون مع ”مجلس 
االســتقرار المالي“ و”مجموعة البنك الدولي“ لقــاًء حوارياً رفيعاً حول ”التعامل مع 
 (De-risking) “تداعيات إجراءات المصارف المراســلة العالمية في تقييم المخاطر
في فندق ”قصر اإلمارات“ في أبوظبي. وشــارك في اللقاء، إلى الحاكم سالمه، حكام 
المصارف المركزية العربية، المدير العام لصندوق النقد العربي، مدير قســم الشــرق 
األوسط وآسيا المتوسطة في صندوق النقد الدولي، إضافة الى رئيس اتحاد المصارف 
العربيــة، وممثلين عن البنك الدولي وبنك نيويــورك والخزينة األميركية والمصرف 

المركزي االنكليزي، وممثلين عن مصارف تجارية أجنبية وعربية.
وألقى ســالمة كلمة تنــاول فيها إجراءات المصــارف المراســلة العالمية في تقييم 
المخاطــر ومدى تأثيرهــا على عمل المصارف التجاريــة ككل، والحلول المطروحة 
للتخفيــف من أعباء االجراءات التي ترافــق هذا التقييم، مؤكداً أن ”القطاع المصرفي 
اللبنانــي اتخذ جميع التدابير الالزمة للحفاظ على عالقاته مع البنوك المراســلة وعدم 
تعريض هذه العالقات ألي مخاطر“، كذلك شــرح دور مصرف لبنان والتعاميم التي 
أصدرها ”والتي ساهمت في حماية القطاع المصرفي اللبناني من اآلثار السلبية المترتبة 
على قطع العالقات مع تلك البنوك“. وأهم المواضيع التي تناولها برنامج اللقاء: تصّور 
المنطقة العربية لخطر البنوك المراســلة - البنوك المراســلة في اطار مجموعة العمل 
المالي (FATF): تطبيق النهج القائم على المخاطر في إطار البنوك المراسلة - العقبات 

التي تواجهها المصارف األجنبية للعمل وتقديم خدماتها في المنطقة.

”سويفت“ جاهزة لربط البنوك اإليرانية

قالت شــبكة المعامالت المالية ســويفت إنه ســيكون بوســع معظم البنوك اإليرانية 
العودة إلى الشــبكة الضرورية إلحياء التجارة الخارجية لطهران فور التحقق من تنفيذ 
اإلجــراءات المرتبطة بالبرنامج النووي اإليراني. وتدير ســويفت خدمة نقل خطابات 
االئتمــان والمدفوعــات ومعامــالت األوراق الماليــة بين 9700 بنك فــي 209 دول. 

وأضافــت إن البنــوك الخاضعــة للعقوبات 
المحددة في االتفاق النووي ستستطيع تلقائياً 
إعادة االتصال ”إثــر االنتهاء من إجراءات 
الربط االعتيادية كإجراءات التحقق اإلدارية 
والنظامية وترتيبات الربط والجوانب الفنية“.

اقتصاديــون  تفــاءل 
بقرار الرئيس المصري 
السيســي،  عبدالفتــاح 
عامــر  طــارق  تعييــن 
البنــك األهلــي  رئيــس 
للبنك  محافظاً  الســابق، 
لهشــام  خلفاً  المركزي، 
رامز الذي تقدم باستقالته 
مع تفاقم أزمــة الدوالر 

فــي مصــر. وكلّف الرئيــس المصري، طــارق عامر 
بالعمل محافظاً للبنك المركزي لمدة 4 سنوات، اعتباراً 

من 27 تشرين األول/نوفمبر 2015.
ويُعّد طارق عامر من أبرز الشــخصيات المصرفية 
التي عملــت بالقطاع فــي أصعب أوقاتــه، حيث تولى 
منصب نائب محافظ البنك المركزي لمدة 4 سنوات منذ 
أواخر عام 2003 وفي الوقت الذي شــهد ارتفاع ســعر 
صــرف العملــة األجنبية أمام الجنيه ليصــل إلى 7.30 
جنيــه، فضالً عن تعويم العملة المحليــة التي قامت بها 
المجموعة االقتصادية إلى جانب العديد من المشــكالت 
في البنوك المصرية، حيث بلغت الديون المتعثرة 130 

مليار دوالر.
وفــي ظل هذه التحديات اســتطاع عامــر تحت قيادة 
دكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي وقتها تنفيذ 
برنامج لإلصالح المصرفي محققين نجاحاً بضبط سعر 
الصــرف حتى بلغ نحــو 5.50 جنيه وتقليــص الديون 
المتعثــرة التي طالما عانت منها البنوك المصرية بنحو 

110 مليارات دوالر لتصل إلى 20 ملياراً.

تفاؤل بتعيين محافظ جديد
للمركزي المصري

طارق عامر

فازت شركة ”وينيارد غروب“ بعقد لتوفير برمجية 
مكافحة غســل األموال الخاص بها لمؤشــر شركة ”بن 
بليلة“ للخدمات الماليــة. واختارت ”بن بليلة“ برمجية 
 (Wynyard’s AML software) “وينيارد غروب”
لمســاعدتها على تلبية النظــم الصارمة التي تتطلب من 
مقدمي الخدمات المالية منع أو اكتشاف المبادالت المالية 
التي يقوم بها مجرمون يحاولون غسل األموال أو تمويل 

اإلرهاب.

”بن بليلة“ تكافح غسل األموال
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”اللبناني الفرنسي“ يناقش التنمية المستدامة

أقام البنك اللبناني الفرنسي ندوة ناقش 
فيها مسائل تتعلق ”بالتنمية المستدامة“ 
بحضور الممثل المقيم لمؤسسة التمويل 
الدولية توماس جاكوبس، والمحاِضرة 
في شؤون القيادة في الجامعة األميركية 
فــي بيروت البروفيســور ديما جمالي، 
واإلعالميّــة بــوال يعقوبيــان، ومديــر 
العالقــات الخارجية وعضــو المجلس 
التنفيــذي في البنــك اللبناني الفرنســي 
موريس اســكندر، تحّدثــوا خاللها عن 

مبــادرات عالميــة ومحلية حول التنمية المســتدامة ضمن ”منتــدى بيروت للطاقة“ 
الذي انعقد في أيلول/سبتمبر الماضي في فندق ”لو رويال“ ضبيّه. ووزع المصرف 
بالتعاون مــع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنــان (UNDP) جوائز للرابحين 
الثالثة في مسابقة (MasterCard Earth) لعام 2015 التي حملت عنوان ”التوعية 

البيئية“.
واختُتمت الندوة باإلعالن عن عنوان مســابقة (Earth Card) لعام 2016 ”إدارة 

النفايات الصلبة“.

أطلــق بنــك لبنــان والمهجــر بالتعــاون مع شــركة 
(Uber) المتخصصة في مجال التكنولوجيا واالبتكار، 
 (UberBLOM) البطاقــة األولى من نوعها في العالم
وهي بطاقة ”فيزا“ مدفوعة مســبقاً قابلة إلعادة التعبئة 

.Uber ومطّورة حصرياً لمستخدمي
 (UberBLOM) ويمكــن الحصول علــى بطاقــة
المدفوعة مسبقاً القابلة إلعادة التعبئة مقابل رسم سنوي 
بقيمة 8 دوالرات تدفع عند تســلّم البطاقة. ويتم شــراء 
البطاقــة من أي فرع من فــروع ”بنك لبنان والمهجر“ 
 (blomretail.com) الموقــع اإللكترونــي أو عبــر 
وهي متوافرة للجميع، سواء كانوا زبائن لدى بنك لبنان 
والمهجــر أو ال. كمــا يمكن اســتخدام البطاقة لجوالت 
(Uber) فــي بيــروت أو في أي من المدن الـ330 التي 
توجد فيهــا (Uber) حول العالم، باإلضافة إلى إمكانية 
اســتعمالها للســحوبات النقدية من أي صــّراف آلي أو 
للمشــتريات مــن أي جهاز دفع إلكتروني فــي العالم أو 

عبر اإلنترنت.

UberBLOM لبنان والمهجر“ ُيطلق”

مصرف لبنان: إعادة هيكلة الديون

أصــدر حاكم مصرف لبنان رياض ســالمة تعميماً متعلّقاً ”بإعــادة هيكلة الديون“ 
،تعميم أساســي رقم 135 للمصارف والمؤسسات المالية. ووفق المادة األولى ”تُعتَبر 
ديونــاً قابلة إلعــادة الهيكلة الديون المصنفة ضمن الفئات التالية: للمتابعة والتســوية، 
دون العادي، مشــكوك في تحصيلها“. وتســتثنى من القروض المشار إليها القروض 
الخاضعة للمادة 152 من قانون النقد والتسليف والقروض التي تستفيد من دعم الدولة 
للفوائــد المدينة والقروض غيــر المنتجة (الديون دون العادية، الديون المشــكوك في 
تحصيلها والديون الرديئة) المعطاة بموجب القرض الميّسر الذي يمنحه مصرف لبنان 
للمصرف الدامج.  وتشير المادة الثانية إلى أنه بغية االستفادة من أحكام هذا القرار يمكن 
إعادة هيكلة ديون االشخاص الطبيعيين أو المعنويين بالتوافق بين المدين والمصارف 

والمؤسســات المالية الدائنة. وفــي حال تعّدد 
المصارف والمؤسســات المالية الدائنة تعتمد 

أصول وآلية معينة يحّددها التعميم.
يشــار إلى، أنه في حال استوجبت التسوية 
تســديد األعباء المالية غير المصرفية ســواء 
ديــون او ضرائب، تتوزع هــذه األعباء بين 
المصــارف والمؤسســات المالية المشــتركة 
بإعادة الهيكلــة، كٌل وفقاً لحصته من إجمالي 
المديونيــة وتدخل هذه األعبــاء ضمن عملية 

الجدولة الجديدة.

اطلــق بنك عــوده هويّة عالمتــه التجاريّــة الجديدة 
التــي بوشــر تطبيقها في مكاتــب المصــرف ومبانيه. 
ويأتي هذا القرار نتيجة تحليل معّمق اســتوجبه توّســع 
المصرف المتين خارج لبنان وتموضعه الراسخ كإحدى 
المجموعــات المصرفيّــة اإلقليميّــة الرائــدة. والهدف 
الرئيســي هو تحسين العالقة مع العمالء بواسطة هويّة 
متجددة تعكس القيادة والمرونة. كما تقّدم الهويّة الجديدة 
لغــةً مرئيّة َمِرنــة تؤّدي إلــى تناغم بيــن كّل منّصات 
التواصل الخاّصة بالمصرف، وتتكيّف مع كّل أشــكال 

التواصل والتصميم.

بنك عوده يجدد هوية عالمته التجارية
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موديز: المصارف المصرية عرضة للمخاطر

حــّذرت وكالة ”موديز“ للتصنيف االئتماني مــن أن تركيز البنوك المصرية على 
االســتثمار بشــّدة في شــراء األوراق الحكومية يجعلها عرضة للمخاطــر االئتمانية 
للحكومة، مشيرة إلى أن البنوك تستثمر حوالي 44 % من أصولها في األوراق المالية 
الحكوميــة لتولد نحو 60 % مــن دخلها عبر إيرادات الفوائد. ولفتــت الوكالة إلى أن 
قروض القطاع الخاص تشــّكل 30 % من الناتج المحلي اإلجمالي في مصر، كما أن 
القروض الممنوحة للمشــاريع الصغيرة والمتوســطة تشّكل ما بين 5 % و10 % من 
إجمالي القروض في البالد، موضحة أن هذه المشاريع توفر فرص عمل لنحو 80 % 
من القوى العاملة في مصر. وأشارت إلى أن قيمة القروض التي تمنحها البنوك تعتبر 

صغيرة نسبياً مقارنة مع ميزانياتها البالغة 290 مليار دوالر.

إندونيسيا تراهن على المصارف اإلسالمية

تكثــف إندونيســيا جهودهــا لتعزيــز قطــاع 
المصــارف اإلســالمية الــذي ال يــزال ضعيفاً، 
عبر جذب العديد مــن الزبائن الملتزمين بمبادئ 
 .(AFP) اإلســالم، وفقاً لتقرير إخبــاري لوكالة
وقــال التقرير إنه علــى الرغم من نمــو القطاع 
المصرفي اإلســالمي في العالم، فهو يشــكل أقل 

من 5 % من إجمالي موجودات المصارف في أكبر اقتصاد في جنوب شــرق آســيا، 
مقابل 25 % في ماليزيا و50 % في السعودية. وأشار إلى أن هذا الوقت يعتبر األنسب 
للســلطات الماليزية لتطوير هذا القطاع، إذ شــهدت مداخيل اإلندونيسيين ارتفاعاً بعد 
سنوات من النمو االقتصادي القوي الذي تزامن مع ازدياد االلتزام بالممارسات الدينية 
في المجتمع، عدا عن أن حوالي 40 % من اإلندونيسيين ال يملكون حسابات مصرفية.

”األوروبي لالستثمار“ يمنح المغرب قرضًا

منح ”البنك األوروبي لالستثمار“ 
قرضاً للمملكة المغربية بقيمة 800 
مليــون درهــم (75 مليــون يورو) 
لتمويل برنامج تحسين تغطية التزّود 
بالمياه الصالحة للشــرب والتطهير. 

وتم التوقيع على اتفاقية بشأن هذا البرنامج بين نائب رئيس البنك األوروبي لالستثمار 
رومان إسكوالنو، والمدير العام للمكتب المغربي للكهرباء والماء الصالح للشرب علي 
الفاسي الفهري، خالل حفل ترأسه الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إدريس األزمي 
اإلدريســي. وقال إســكوالنو: يتماشــى هذا التمويل مع األولويــات الخارجية لالتحاد 
األوروبي واالستراتيجية المغربية للماء 2012 - 2016 من أجل ولوج عادل للسكان 
إلى الخدمات األساســية. أما اإلدريســي فقد نوه بالتعاون بين بالده والبنك، مشيراً إلى 

أن هذه العملية ستسهم في تعزيز قدرات اإلنتاج وتحسين أداء شبكات التزّود بالماء.

أكــد المصرف العقاري في ســورية أنــه يعمل على 
تعديل نظــام الكفاالت المصرفية لديه، مشــيراً إلى أنه 
أعّد دراســة خاصة للتعديل تتضمن المقترحات الجديدة 
التي سترفع من مستوى األداء في التعامل مع هذا النوع 
من الكفاالت. وحســب الدراســة التي أعدها المصرف 
مؤخراً وبدأ العمل على دراستها من كل الجوانب. ويأتي 
مشــروع التعديل ليسد الثغرات التي اكتشفها المصرف 
مــن الناحيتين اإلجرائية والقانونيــة عند التطبيق، لذلك 
سيتم التركيز على هاتين الناحيتين في وضع التعديالت 
المقترحة حتى تكــون الرؤية واضحة لجميع األطراف 

المستفيدة من الكفاالت سواًء المصرف أو العميل.
كما أجرى المصرف تعديالت جديدة على التعليمات 
التطبيقية لنظام عملياتــه المصرفي أتاحت للمقترضين 
المتعثريــن فرصــة تســديد ديونهم لصالــح المصرف 
ومســاعدتهم على وقــف إجراءات المالحقــة القضائية 
بحقهم. وتعتمد التعديالت التي تعتبرها إدارة المصرف 
خطوة إيجابية لتحصيل ديونها، على السماح للمقترضين 
المتعثرين بجدولة ديونهم لمدة 5 سنوات في حال سددوا 
ما ال يقل عن 25 % من قيمة رأســمال الدين، مع بقاء 
العمــل بالفائــدة العقدية المتفــق عليها عنــد توقيع عقد 
الحصول على القرض دون إجراء أي تعديالت عليها.

علــى صعيد آخر، اتفق المصــرف العقاري  مؤخراً  
علــى آلية جديدة في الدفع وتحصيل العموالت وتســديد 
الرســوم مع مديرية الجمارك العامة لتســهيل تعامالت 
المواطنين واختصار أمد عمليات التسديد التي يقوم بها 
التجار والمســتوردون والمخلصون الجمركيون والتي 
تشــكل رســوم جمركية لصالح الخزينة العامة للدولة، 
مع االخــذ بعين االعتبــار دور هذه اآللية فــي االبتعاد 
عن الورقيات وما يســتتبعها من وقت ينفق في التســديد 
والحصول على إشــعارات الدفع وتصديقها وتسليمها، 

وحتــى آليــة تحويل 
األمــــــوال بــيـــــن 
الجمــارك والخزينـة 
العامــة للدولـة، على 
التحويــل  أن  اعتبار 
عن طريق المصرف 
أســرع وأكثر  يكون 
ضمــن  ديناميكيــــة 

الجسم المصرفي. 

”العقاري السوري“ يعّدل
”الكفاالت المصرفية“
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توقع تباطؤ أرباح بنوك الخليج

توقعــت وكالــة ”ســتاندرد آند بــورز“ أن يتباطأ نمــو أرباح البنــوك الخليجية في 
الفصول المقبلة على خلفية تراجع النفط، وأن تتوجه هذه البنوك إلى تبنّي سياسة أكثر 
تحفظاً من ناحية نمو األصول. واعتبرت الوكالة أن تشديد أنظمة الرهن العقاري في 
الســعودية وتراجع المعامــالت العقارية في اإلمارات باإلضافــة إلى تقليص مديونية 
الكيانات المرتبطــة بالحكومة في قطر، حّدت من نمو األصول المصرفية. وقالت إن 
توقعاتها استندت إلى عوامل عدة، أبرزها فقدان الودائع زخمها في النصف األول من 
2015، مضيفــة أن هناك دالالت واضحة على ضعــف الدخل من الفوائد وحتى من 

النشــاطات خارج اإلقراض مع تباطؤ نمو 
الربح التشــغيلي. كما توقعــت الوكالة نمو 
أربــاح البنوك الخليجية إلى دون 10 % في 
العام الجاري، مرجحــةّ المزيد من التباطؤ 

العام المقبل.

”البحرين الوطني“ في مدينة التنين

وقّع بنــك ”البحرين الوطني“ اتفاقية 
شراكة مع شركة ”جايناماكس“ بمدينة 
التنين الصينية، تهدف إلى توفير خدمات 
قبول بطاقات الدفع المصرفية في أكثر 
مــن 790 منفــذ بيع فــي مدينــة التنين 
الصينية في ديــار المحرق، والتي تبلغ 
مســاحتها 115 ألف متــر مربع وتضم 

العديد من واجهات التسوق والترفيه.
ويقــوم البنك بموجب االتفاقية التي وقعها كل مــن مدير عام المجموعة المصرفية 
المحليــة في البنك عبدالعزيز األحمد، ومديــر عام ”جايناماكس“ في البحرين باتريك 
زينغ شــو، بتركيب أجهزة الدفع في نقاط البيع في متاجر ومنشــآت المســتأجرين في 
مدينة التنين التي تم إنشــاؤها مؤخراً، وهو ما يمثل خطوة واســعة نحو تعزيز مكانة 

البنك كأحد أهم المصارف في السوق اإلقليمية.

وقع ”بنك الدوحة“ اتفاقية شــراكة مــع ”يونيون بي 
إنترناشــيونال“ تخّولــه أن يكــون المصــدر األول في 
قطــر لبطاقات ”يونيون بــي“ التي تتيح لحامليها إنجاز 
معامالتهم بُحريّة وسهولة في أكثر من 150 بلداً ومنطقة 
بمــا فيها الصين مــن دون أي قيود على قبــول البطاقة 
وأســعار الصــرف غير المرضيــة. وأشــار البنك إلى 
تسهيله قبول البطاقات من خالل الشبكة الكبيرة ألجهزة 
الصراف اآللي وشبكة نقاط البيع الخاصة به لدى المتاجر 
في قطر. وقد وقع االتفاقية رئيس الشركة وينتشاو شي، 
والرئيس التنفيذي للبنك الدكتور ر.سيتارامان، بحضور 

سفير الصين لدى دولة قطر لي تشين.

شراكة بين ”بنك الدوحة“
و”يونيون بي“

أفادت مصــادر مصرفية ســعودية أن هناك إمكانية 
لدفع تعويضات مالية ألصحاب الحســابات الجارية في 
المصارف الســعودية التي يتم االستيالء عليها من قبل 
القراصنة أو عصابات االحتيال، شريطة أن يكون ذلك 
وفــق ضوابط يتم االتفاق عليها بيــن األطراف المعنية 

وبما يتسق مع أنظمة ”مؤسسة النقد السعودي“.
يأتي هذا في الوقت الذي كثّفت فيه البنوك الســعودية 
من رسائل تحذيرية تم إرسالها ألصحاب الحسابات من 
البنوك، تنبههم فيها من مغبة التورط واالنســياق خلف 
رسائل وصفتها بـ”الوهمية“ تزعم الفوز بجائزة مطالبة 

بضرورة حذفها بشكل فوري.

تعويضات
ألصحاب الحسابات المسروقة

7.6 مليون دوالر إيرادات ”رسملة“

حققت مجموعة بنك االســتثمار اإلســالمي األوروبي ”رســملة“ إيرادات تشغيلية 
بقيمة 7.6 مليون دوالر أميركي خالل النصف األول من العام الجاري مقارنة مع 9.3 
مليون دوالر في الفترة نفسها من عام 2014. وبلغ الربح التشغيلي المسّجل للمجموعة 
قبل احتساب الضرائب 0.9 مليون دوالر مقارنة مع 1.5 مليون دوالر، في حين بلغت 
اإليرادات العائدة لحقوق المساهمين 1.5 مليون دوالر مقارنة مع 0.3 مليون دوالر.

أما حجم األصول الخاضعة لإلدارة بما في ذلك األموال 
التي ساهمت بها المجموعة فوصلت إلى 1.1 مليار دوالر.
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بنوك الكويت يمكنها تمويل العجز

أكــد رئيس مجلــس إدارة بيت التمويــل الكويتي 
”بيتك“، حمد عبدالمحســن المرزوق قدرة البنوك 
المحليــة على تمويل جــزء من العجــز المقدر في 
موازنــة الدولة، في ظــل انخفاض أســعار النفط، 
وأهمية اســتمرار الدولة في اإلنفاق على المشاريع 
الكبرى، وتحريك عجلة االقتصاد وتحقيق التنمية، 
مشيراً إلى أن القطاع المصرفي يتمتع بسيولة كبيرة، 
ولديــه القــدرة على مواجهة العجــز، إذا ما اتخذت 
الحكومة قرارها باللجوء إليه. وكشف المرزوق أن 

”بيتك“ يعتزم توســيع دوره في تمويل الكثير من مشــاريع البنية التحتية، الفتاً إلى أن 
أرباح البنك في التسعة أشهر األولى من 2015 بلغت (349.7 مليون دوالر) .

حمد عبدالمحسن المرزوق

قــدم أكبــر صنــدوق للثــروة الســيادية في ســلطنة 
عمــان طلب تحكيم ضد بلغاريا بشــأن انهيار مصرف 
كوربوريت كوميرشال بنك (كورب بنك) وذلك حسبما 
أظهرت قاعــدة البيانــات االلكترونية للمركــز الدولي 

لتسوية منازعات االستثمار الذي مقره واشنطن.
ونقلــت وكالة رويترز عن محام على دراية بمحتوى 
طلب التحكيم قوله إن الصندوق االحتياطي العام للدولة 
في عمان يسعى للحصول على 150 مليون يورو على 
األقل، مضيفــاً أن الصندوق يجادل بأن بلغاريا انتهكت 
مبادئ رئيســية للمعاملة المتكافئة وحماية المستثمرين 

فــــي طـريـقـــــة 
معالجتها النهيــار 
ويـمـلــك  البـنــك. 
الصنــدوق حصـة 
30 % فــي البنك 
الـذي كـان رابـــع 
أكبر مصــرف في 
بلغاريا قبل انهياره 

في عام 2014.

صندوق عماني يلجأ  للتحكيم

مذكرة تفاهم بين الكويت وبنك كوري

وقع بنك التصدير واالســتيراد الكوري الجنوبي مذكرة تفاهم مع مؤسســة البترول 
الكويتية لتقديم تمويل قيمته خمسة مليارات دوالر لبعض المشروعات التابعة للمؤسسة 
الحكوميــة فــي الكويت. وذكر البنك أن جزءاً من هذا التمويل ســيذهب إلى الصفقات 
الثالثة البالغة قيمتها 6.7 مليار دوالر التي فازت بها شركات بناء من كوريا الجنوبية 
والخاصة بمشــروع الوقود النظيف التابع لمؤسســة البترول الكويتية بينما سيستخدم 

الباقــي في عقــود قادمة إذا فــازت بها 
شركات كورية جنوبية.

وقال البنك إنه يخطط لتمويل مشروع 
تحديث مصافي بترول في الكويت تبلغ 
قيمتــه 12 مليار دوالر تحت إشــراف 
مؤسســة البترول الكويتية عبر إنشــاء 

عالقات تعاونية مع الشركات المحلية.

”الكويت الوطني“ يدرس إصدار سندات بالدينار

أعلن بنك ”الكويت الوطني“ أنه يدرس إصدار سندات مقّومة بالدينار الكويتي بقيمة 
ال تتجاوز 125 مليون دينار (413.6 مليون دوالر)، ستحتســب من ضمن الشــريحة 
الثانيــة مــن رأس المــال (Tier 2 Capital)، بهدف تعزيز قاعــدة رأس المال وفق 

متطلبات (بازل 3) وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة بهذا الشأن.
وحاز بنك الكويت الوطني على الموافقة النهائية من بنك الكويت المركزي والموافقة 
المبدئية من هيئة أســواق المال، وهو بصدد اتخاذ اإلجراءات الالزمة الســتيفاء باقي 
الموافقات المطلوبة. وعيّن ”الكويت الوطني“ كل من شــركة ”الوطني لالســتثمار“ 

وشركة ”كامكو لالستثمار“ كمديري إصدار مشتركين لتسويق وبيع هذه السندات.

الـرئـيــس  يـعـتــــزم 
التنفيذي الجديد لمصرف 
”ســتانـدرد تشــارتـرد“ 
االسـتغناء  وينترز،  بيل 
عــن ما يصــل إلى ربع 
كبــار الموظفين لخفض 
التكاليف، في خطوة من 
المرجح أن تسفر عن فقد 

نحو ألف وظيفة كبيرة.
إنــه  وينتــرز  وقــال 

يعتــزم خفض عــدد الموظفين في الشــرائح من 1 إلى 
4 بمقدار الربع. وتغطي تلك الشــرائح أعضاء مجلس 
اإلدارة وكبــار المصرفيين علــى درجة عضو منتدب 
وتشمل إجماالً نحو 4 آالف موظف. وأضاف أن البنك 
ســيتخارج أيضــاً من أصــول ويقلص عــدد متعامليه 

متعامليه في إطار مراجعة استراتيجية.

”ستاندرد تشارترد“
يشطب وظائف إدارية

بيل وينترز
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رئيسة ”المركزي الروسي“ األفضل عالميًا

منحت مجلة ”يوروموني“ رئيسة البنك المركزي 
الروسي ألفيرا نابيؤلينا، لقب ”محافظ البنك المركزي 
العالمي لعام 2015“، مشيرة إلى أن نابيؤلينا تستخدم 
بنجــاح تدابيــر فــي السياســة النقدية لمكافحــة آثار 
انخفاض أسعار النفط وفرض العقوبات التي تسببت 
بعاصفة لالقتصاد الروســي. وأشادت المجلة بجهود 
نابيؤلينا وفريقها لمكافحة األزمة االقتصادية وتحقيق 

االستقرار في سوق العمالت المحلي في روسيا من خالل رفع معدالت الفائدة وتعزيز 
قيمة العملة المحلية. وتمثلت تدابير ”المركزي الروســي“ في دعم االقتصاد الوطني 
بعــدة قــرارات أبرزها تعويم الروبل الروســي للحفاظ على احتياطــات البالد واتباع 
سياسة مالية تستهدف التضخم. كما قام المركزي الروسي برفع ســعر الفائدة الســنوي 

إلى 17 % لتفادي االنخفاض غير المنضبط في سعر الروبل وجعله أكثر جاذبية.

ألفيرا نابيؤلينا

أكد بنــك ”لويــدز“ البريطاني تعــّرض اآلالف من 
متعامليه لســرقة بياناتهم الشخصية بعد سرقة صندوق 
بيانات يشــمل أســماء المتعامليــن وعناوينهــم وأرقام 
حســاباتهم والـ“كــودات“ البنكية. ويمتلــك المتعاملون 
الذين تأثروا بهذه السرقة حسابات تأمينية لدى البنك يتم 

فتحها للتأمين على المنازل ضد الحوادث الطارئة.
ويقدر حجم الجهاز المســروق بحجم جهاز تســجيل 
فيديــو ذي طــراز قديم ويمكن حمله بســهولة. وســرق 
الجهاز من غرفة البيانات التابعة لشــركة (رويال صن 
أليانس) المعروفة اختصاراً بـ”أر أس إيه“ للتأمين التي 

تقدم خدمة التأمين على المنازل.

سرقة بيانات متعاملي ”لويدز“

تخطــط إيطاليــا إلنقــاذ ثالثة بنــوك تمــر بمتاعب 
مستخدمة صندوقاً تموله البنوك األخرى لتغطية عجز 
في الســيولة ال يقل عن 2.2 مليار يــورو (2.4 مليار 
دوالر). ووضع بنك إيطاليا المركزي البنوك الصغيرة 
الثالثــة وهــي ”بنــكا مارشــي“ و”بنــكا بوبــوالري 
ديليتروريــا“ و”كاســا دي ريســبارميو دي فيــرارا“ 
(كاريفــي) تحــت إدارة خاصة بعد أن كشــف التدقيق 

المحاسبي عن ثغرات في حساباتها.
يشــار إلى أن آالف الشركات اإليطالية أفلست خالل 
الركود الذي استمر ثالث سنوات حتى 2014، مما أثقل 
كاهــل البنوك بقــروض قيمتها نحــو 200 مليار يورو 

(227 مليار دوالر) من المرجح عدم سدادها.

إيطاليا تخطط إلنقاذ 3 بنوك

795 مليون دوالر إلنقاذ ”اينفستور بنك“

كشــفت السلطات الروســية عن خطة إلنقاذ ”مصرف اينفستور بنك“ (ITB) تبلغ 
قيمتها نحو 795 مليون دوالر، ما يشــير إلى أن النظام المالي الروسي ال يزال يعاني 
مــن تبعــات األزمة االقتصاديــة.  وكان هذا المصرف الذي يحتــل المرتبة الـ63 من 
حيث األصول بين مصارف روسيا البالغ عددها 760، وضع تحت وصاية المصرف 
المركزي مؤقتاً نهاية آب/أغســطس 2015 بسبب مشاكل في السيولة منعته من إبرام 
صفقــات زبائنه ودفعت المودعين إلى ســحب أموالهم بســرعة. وأعلــن ”المركزي 

الروســي“ أنه اختار بنك ”تي كي بي“ 
الذي يحتل المرتبة 45 لشراء ”اينفستور 

بنك“ وإصالح أوضاعه المالية.  
يُذكــر أن المركــزي الروســي أعلن 

إفالس 50 بنكاً منذ بداية 2015.

اليابان تدعم تدويل اليوان

دعا وزير المالية الياباني تارو أســو، الصين إلى 
جعل إدارتها لالقتصاد أكثر شفافية بما يتيح مساعدة 
اليوان على أن يصبح عملة عالمية. وعن احتماالت 
إدراج اليوان في سلة عمالت صندوق النقد الدولي، 
قال أســو: سيكون من المفيد أن يُصبح اليوان عملة 
عالمية، لكن الوزير الياباني حّذر في الوقت نفســه 
مــن أن االقتصــاد العالمي يواجــه مخاطر تراجع 
بســبب حالة عدم اليقين التي تحيــط بتوقعات النمو 
تارو أسواالقتصادي في الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
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بنـــــك  انــضــــم 
دبــــي  اإلمــــارات 
الوطنــي إلى برنامج 
الجديــــد  ”فـيــــزا“ 
لتمكين الدفع الرقمي 
بالهواتــف المحمولة 
ليكون بذلك أول بنك 
علــى امتــداد منطقة 
الوســــطى  أوروبــا 
األوســـط  والشــرق 
وأفريقيــا يقدم خدمة 

”فيزا تشــك آوت“ لمتعامليه التي تعتبر ثورة في قطاع 
التســوق اإللكتروني. وقال مدير عــام ”فيزا“ في دولة 
اإلمــارات العربية المتحــدة ومدير الحســابات الدولية 
في منطقة الشــرق األوسط وشــمال أفريقيا مارتشيللو 
باريكوردي: إّن خطوة الشــراكة مع البنك تجســد رؤية 
فيزا الهادفة إلى تسريع حلول التجارة اإللكترونية حول 
العالــم وتعزيز البنية التحتية الرقميــة في الدولة إلتاحة 

دفع رقمي مالئم وآمن.

”اإلمارات دبي الوطني“
ينضم إلى ”فيزا“

مارتشيللو باريكوردي

فتحت اللجنة المعنية بحماية المنافســة في سويســرا 
تحقيقاً بشــأن احتمــال تالعب عدد مــن البنوك الكبرى 
في ســوق المعادن النفيســة، كاشــفة أن لديها مؤشرات 
علــى احتمال توصل كل مــن (يو.بي.أس) و(جوليوس 
باير) و(دويتشه بنك) و(أتش.أس.بي.سي) و(باركليز) 
و(مورغان ستانلي) و(ميتســوي) إلى اتفاقيات منافسة 
ممنوعة في تجارة المعادن النفيســة. وقال متحدث باسم 
اللجنــة إن التحقيق مــن المرجح أن يكتمــل في 2016 
أو 2017، مضيفــاً أن البنــوك متهمة بخــرق القوانين 
الخاصة بالشركات في سويسرا. وتعتبر هذه التحقيقات 
األحدث في سلســلة مــن تحقيقات اللجنــة في التالعب 
في أســواق الصرف األجنبي والمعادن النفيسة. وكانت 
هيئة ســوق المال السويســرية (فينما) اكتشفت في عام 
2014 محاولة للتالعب في المؤشرات القياسية ألسعار 
المعادن النفيســة خـالل تحقيـق شـــمـل عــدة أســـواق 

فـي تـداوالت أجراها بنـك (يو.بي.أس).

بنوك تتالعب
بأسعار المعادن النفيسة

النتائج المالية للبنوك اللبنانية الثالثة الكبرى

أظهرت النتائــج المالية غير المدققة للبنوك اللبنانية الثالثة الكبرى (لبنان والمهجر 
- عودة - بيبلوس) للفصول الثالثة األولى من العام 2015 اســتدامة في األرباح رغم 
اإلضطرابات السياســية واالقتصادية في لبنان والمنطقة، ويعود ذلك إلى السياســات 
االئتمانية واالستثمارية التي تتبعها المصارف وإلى زيادة أرباحها في وحداتها الخارجية. 
فقد بلغت أرباحهم المجمعة لألشهر التسعة األولى من العام 2015 ما يعادل 707.03 
ماليين دوالر بزيادة 6.8 %عن الفترة نفســها مــن العام 2014. وحققت هذه األرباح 
رغــم المؤونات الصافية التــي اقتطعتها البنوك الثالثة تحســباً ألي ترد في الظروف 
االئتمانية التي قد تواجهها والتي بلغت 134.90 مليون دوالر بزيادة 7.62 %. ووفق 
بيــان صادر عــن بنك لبنان والمهجر تظهــر النتائج تحقيق بنك عودة أعلى مســتوى 
لألرباح بلغ 304.18 ماليين دوالر بزيادة 8.68 % عن الفترة نفسها من العام 2014. 
وجــاء بنك لبنان والمهجر في المرتبة الثانية حيث حقق 289.77 مليون دوالر بزيادة 
7.59 %، في حين بلغت أرباح بنك بيبلوس 113.09 مليون دوالر بزيادة 0.26 %.

وعلى صعيد مؤشــرات الربحية النسبية، كالمردود على متوسط أموال المساهمين 
(األســهم العادية) (ROAcE) والمردود على متوسط الموجودات (ROAA)، التي 
تقيس اإلنتاجية في استخدام رأس المال والموجودات لتوليد اإليرادات، فقد حّل بنك لبنان 
 .ROAA %1.36والـ ROAcE  %15.2والمهجر في المرتبة األولى حيث بلغ الـ
 ROAA والـ ROAcE %13.81أما بنك عودة فقد حّل في المرتبة الثانية إذ بلغ الـ
0.96%، بينمــا بلغ كّل من المردود المماثــل 8.76 % و0.79 % على التوالي لبنك 
بيبلوس. والســبب الرئيســي في األداء األفضل للربحية النســبية لبنك لبنان والمهجر 
يعود إلى كفاءته اإلدارية والتشــغيلية من خالل تحقيقه أدنى مســتوى لنسبة الكلفة إلى 
اإليــرادات بلغت 37.03 % مقابــل 53.53 % و51.64 % على التوالي لبنك عودة 
وبنــك بيبلوس. ومما يعّزز أداء البنوك الثالثة هو النمو الملحوظ والمســتدام في بنود 
ميزانياتها. فقد ازدادت موجودات بنك عودة إلى 42.36 مليار دوالر في نهاية أيلول /
سبتمبر 2015 بزيادة 6.19 % عن الفترة نفسها من العام 2014 وارتفعت القروض 
إلى 17.01 مليار دوالر بزيادة 6.73 %، بينما ارتفعت حقوق المساهمين الى 3.17 
مليــارات دوالر بزيــادة 3.4 %. أما بنك لبنان والمهجــر، فقد وصلت موجوداته إلى 
28.93 مليــار دوالر بزيادة 5.2 % وازدادت قروضه إلى 7.00 مليار دوالر بزيادة 
0.56 %، في حين ارتفعت حقوق المساهمين إلى 2.62 مليار دوالر بزيادة 4.43 %. 
وبالنســبة لبنك بيبلوس، فقد وصلت موجودات البنك إلى 19.35 مليار دوالر بزيادة 
1.98 % ووصلــت محفظة القروض إلى 4.73 مليــارات دوالر بتراجع 0.19 %، 

بينما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 1.66 مليار دوالر بزيادة 2.03 %.
وفــي الحقيقة، لم يقتصــر األداء الجيد للبنوك الثالثة على النمــو في بنود الميزانية 
واألرباح بل تعّداها ليشمل مؤشرات مالية سليمة تعكس مركزها المالي المتين. فعلى 
ســبيل المثال، بلغت نســبة كفاية رأس المال (حسب معايير بازل 3) 17.8 % ونسبة 
السيولة األولية 66 % لبنك لبنان والمهجر، ووصلت نسبة صافي القروض المشكوك 
بتحصيلها 0.9 % لبنك عودة، كما بلغت نســبة تغطية القروض المشكوك بتحصيلها 

بالمؤونات الخاصة واإلجمالية 114.5 % لبنك بيبلوس.
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”المركزي األميركي“ يقترب من رفع الفائدة

توقعت رئيســة مجلس االحتياطــي الفيدرالي 
األميركــي جانيــت يليــن، أن يقــوم المركــزي 
األميركي برفع سعر الفائدة قبل نهاية عام 2015 
على أبعــد تقدير، وأن يتبع هــذه الخطوة ارتفاع 
تدريجــي للفوائــد فيما بعد، منوهة بــأن العوامل 
الخارجية لن تؤثر على هذا القرار. وقالت يلين: 
إن البنــك يراقب النمو االقتصــادي في الخارج، 
لكــن ال يرى حتــى اآلن أن تأثيــره على اقتصاد 

الواليات المتحدة سيكون مهماً بما فيه الكفاية ليكون له تأثير على مسار السياسة النقدية.
وكان المركزي األميركي قرر في أيلول/ســبتمبر الماضي اإلبقاء على المستويات 
الحالية لســعر الفائدة التي تتراوح أســـــعارها بين 0 - 0.25 %، بعد اجتماع اســتمر 

يومين للجنة السياسة النقدية في مجلس االحتياطي الفيدرالي.

جانيت يلين

اعتبــرت وكالــة التصنيــف االئتمانــي (فيتش) أن 
تراجــع أســعار النفط وارتفــاع الــدوالر يؤثران على 
ربط عمالت دول الخليج بالدوالر األميركي، غير أنها 

استبعدت إلغاء تلك السياسة.
وقــال المدير في الوكالة بــول غامبل: يوجد ضغط 
علــى ربط ســعر الصرف في المنطقــة، لكن ال أتوقع 
أي تغييــر فــي ربط ســعر الصرف“، منوهــاً إلى أن 
اإللغاء ســيكون قراراً سياســياً وليــس اقتصادياً، الفتاً 
إلى أن ”ربط أســعار الصرف هــو العامل األهم وهو 
في الحقيقة الدعامة األســمية الوحيدة لتلك االقتصادات 

وهو مدعوم باحتياطات ضخمة.
وأضــاف غامبل: البنوك المركزية ال تملك األدوات 
وغير مستعدة لالنتقال إلى نظام لسعر الصرف مختلف 
عــن الربط. ويربط ُمصّدرو النفط في الخليج عمالتهم 
بالدوالر في إطار ترتيبات متبعة منذ أمد طويل عندما 

كانت أسعار السلع األولية مرتفعة والدوالر ضعيفاً.

استمرار ربط العمالت
الخليجية بالدوالر

أظهــرت بيانــات لـ”ســويفت“ أن العملــة الصينية 
(اليوان) أصبحت من بين أهم أربعة عمالت مستخدمة 
للمدفوعــات عالميــاً من حيث القيمــة، بحيث تجاوزت 
الين الياباني مســتحوذة على حصة قياســية عالية بلغت 
2.79 % فــي مجــال المدفوعات العالمية. واســتطاع 
اليوان (رنمنبي) أن يتفوق على ســبع عمالت، مرتفعاً 
مــن المرتبة الثانية عشــرة. كما أصبــح العملة األولى 
للمدفوعات في بلدان منطقة آســيا الباسيفيك مع الصين 

وهونغ كونغ.
وأشــارت ”سويفت“ إلى أن العملة الصينية أصبحت 
العملــة الثانية مــن حيث القيمــة المســتخدمة إلصدار 

االعتمادات حول العالم.

اليوان يحتل المرتبة الرابعة عالميًا

سندات إلعادة البناء في المنطقة

تعتزم مؤسسات دولية بينها األمم المتحدة والبنك الدولي وبنك التنمية اإلسالمي جمع 
مليارات الدوالرات لمعالجة أزمة الالجئين المتفاقمة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
من خالل إصدار سندات جديدة لمساعدة المشّردين ودعم عمليات اإلعمار في المنطقة 
التي تمزقها الحروب. وستطلب المؤسسات من الدول المانحة توفير ضمانات لسندات 
لجمع أموال لمشــروعات معينة خاصة بدعم الالجئين وإعادة البناء للسماح للنازحين 
بالعودة إلى ديارهم. وسيكون بعضها سندات إسالمية أو صكوك تستهدف المستثمرين 
في المنطقة. ويجري العمل على وضع اللمسات األخيرة لتفاصيل عملية جمع األموال 

المقترحة بحلول شباط/فبراير 2016.

”قطر الوطني“ مهتم بشراء ”فايننس بنك“

ذكــرت بيانات صحفيــة أن ”بنك قطر الوطني“ و”بنك غارانتــي التركي“ و”فيبا 
بنــكا“ مهتمون بطرح متوقع من ”البنك األهلــي“ اليوناني لبيع حصة في وحدته في 
تركيا ”فايننس بنك“. وقال مصدر مطلّع إن مجموعة صينية مهتمة أيضاً بصفقة بيع 

حصة في البنك المملوك عملياً بالكامل للبنك األهلي اليوناني.
ويلتــزم البنــك األهلي اليونانــي الذي يعتبر أكبر بنك في اليونــان، ببيع 40 % من 
حصته في ”فايننــس بنك“ بموجب خطة إعادة هيكلة وافقت عليها الجهات التنظيمية 

األوروبيــة، لكن البنك أرجأ خططه 
فــي وقت ســابق هــذا العام بســبب 

مخاوف بشأن تقييم البنك.
وذكر تقرير أن بنك قطر الوطني 
يقيّم ”فايننس بنــك“ بثالثة مليارات 

يورو (3.4 مليار دوالر).
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للطــالب األجانب. لبنان معروف كمصدر رأســمال بشــري 
موهوب يهاجر إلى البلدان المجاورة فيساهم في تطورها.

أضــاف ســالمة: ادراكاً منــه ألهميــة التعليــم والتدريب 
المتواصل، وبما أن أحدى مهماته الرئيســية هي الحفاظ على 
االقتصاد اللبناني، سعى مصرف لبنان دوماً إلى المساهمة قدر 
المستطاع في تطوير الرأسمال البشري اللبناني، فبذل الجهود 
الالزمة لكي يوظف القطاع المصرفي األشخاص المؤهلين، 
مــن خالل المطالبة بشــهادات معترف بها دولياً واســتحداث 
شهادات محّددة تتعلق بالمسائل النقدية والمصرفية، كما أنشأ 
نظاماً للتدريب المتواصل وبناء القدرات، عبر مديرية اإلعداد 
والتدريب التي تؤمــن دورات تدريبية مختلفة لموظفي البنك 
المركــزي والقطاع المصرفي والقطاع العام. وأشــار إلى أن 
مصــرف لبنان أعــّد دورات تدريبية صيفية لكــوادر أجنبية 
وفتح أبوابه أمام تالمذة المدارس وطالب الجامعات، تناولت 
موضــوع التثقيف المالي وعرضت السياســة النقدية اللبنانية 

وسير العمل في مختلف مديريات مصرف لبنان.
التعاون مع الجامعات

وأكــد ســالمة أن مصــرف لبنــان يتعــاون عــن كثب مع 
الجامعــات فــي لبنــان لتعزيز التثقيــف المالي، كمــا يرعى 
المصــرف المعهد العالــي لألعمــال (ESA)، وهي جامعة 

مرموقة تقدم مختلف البرامج لتحســين 
مهارات ومعارف الطالب اللبنانيين في 
شتى المجاالت المالية وما شابه، وذلك 
من شــأنه أن يجذب االستثمار ويضفي 
ميزة تنافســية. وقال: أطلقنا عام 2009 
قروضاً تعليمية مدعومة بفوائد مخفضة 
لكي يكون التعليم العالي متاحاً للجميع. 
واستفاد أكثر من 15 ألف طالب جامعي 

من هذه القروض حتى اليوم.
مصــرف  أصــدر  لقــد  أضــاف: 
لبنــان تعميماً يحض المصــارف على 
االســتثمار في قطاع اقتصاد المعرفة، 
مشــجعاً بالتالي االبتــكار واإلبداع من 
خالل تخصيــص أكثر من 400 مليون 

دوالر لقطاع اقتصاد المعرفة.
واعتبــر ســالمة أن األزمــة المالية 
العالمية وانعكاســاتها الســلبية أظهرت 
أهميــة إصالح األنظمة القائمة من أجل 
حمايــة المســتهلك من الناحيــة المالية، 
مشــيراً إلى ان مصرف لبنان أنشــأ في 
هذا اإلطار وحدة حماية المستهلك التابعة 
للجنة الرقابة على المصارف، ال لتلقي 
الشــكاوى بــل لضمان فعاليــة األنظمة 
الموجــودة والرأســمال البشــري فــي 
المصارف اللبنانية والتعامل مع العمالء 
بشفافية وإنصاف. ورأى أن لبنان يُشّكل 
مثــاالً للتعاون بين التعليــم واالقتصاد، 
داعياً إلى ضــرورة تعبئة جهود الدولة 
والمصرف المركزي والقطاع الخاص 

للمحافظة على هذا الزخم.
استحســان  ســالمة  كلمــة  والقــت 
الديبلوماســيين والجمهــور الذي طرح 
عليــه أســئلة عديــدة، نظــراً ألهميتها 
والمعلومــات التــي طرحتها، ال ســيما 
وأنها رّكــزت على دعم مصرف لبنان 
واالقتصاديــة،  االجتماعيــة  للتنميــة 
العالــي واألبحاث  التعليــم  خصوصــاً 
االقتصــادي  األمــن  صــون  واستدامة الديموقراطية.بهــدف 

رياض سالمة

ضمان فعالية األنظمة الموجودة
في المصارف اللبنانية

والتعامل مع العمالء بشفافية وإنصاف

المجلس التنفيذي لـ”األونيسكو“ في باريس استضاف رياض سالمة:

مصرف لبنان يساهم في دعم التنمية االجتماعية والتعليم
أكـــد حاكـــم مصرف لبنـــان رياض 
سالمة، دعم المصرف المركزي للتنمية 
خصوصاً  واالقتصاديـــة،  االجتماعية 
التعليم العالي واألبحاث، مشيراً إلى أن 
”المركزي“ سعى دوماً إلى المساهمة 
في تطوير الرأسمال البشري في لبنان 
الذي يشـــّكل مثاالً للتعاون بين التعليم 

واالقتصاد.
جــاء ذلك فــي كلمة لســالمة بعنوان 
”تمويل التعليم في اقتصاد عالمي“ ألقاها 
أمام حشــد مــن االقتصادييــن الدوليين 
والسفراء لدى منظمة ”األونيسكو“ في 
باريس مؤخراً، حيث استضافه المجلس 

التنفيذي للمنظمة.
مخصصات التعليم العالي

وأشار سالمة إلى ارتفاع مخّصصات 
التعليــم العالــي فــي موازنــات العالــم 
العربي، خصوصاً في السنوات العشر 
األخيــرة، حيــث بات هناك عــدد كبير 
مــن هذه البلدان يلجأ إلى تنويع مصادر 
التمويل عبر شراكة مع القطاع الخاص 
والبحــوث  االستشــارية  والخدمــات 
والتقديمــات وما شــابه ذلــك، الفتاً في 
الوقت نفســه إلــى أن التمويل يبقى من 

أكبر التحديات في الدول العربية.
وعــن النموذج اللبناني قال ســالمة: 
أثبت القطــاع المصرفي في الســنوات 
العشرين الماضية أنه محرك االقتصاد. 
وبمــوازاة ذلــك مــارس التعليــم دوراً 
أساسياً في عملية النمو والتنمية. وال شك 
في أن الثقة التي اكتسبها القطاع النقدي 
والمصرفي اللبناني تعود إلى اســتقرار 
معــدالت الصرف والفائــدة واحتياطي 
لبنــان القياســي من العمــالت األجنبية 
والذهــب ومعــدالت الســيولة والمالءة 
المطابقة للمعايير الدولية. وتعود أيضاً 
إلى نوعية المعرفة والرأسمال البشري 
في لبنان. ولطالما كانت بيروت مركزاً 
تعليميــاً مهمــاً فــي المنطقــة ومقصداً 
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كمعدل وسط هذه السنة. وسيبلغ إجمالي عجز هذه الدول على 
مدى الســنوات الخمــس المقبلة حوالي ألف مليــار دوالر إذا 
انخفضت أسعار النفط من 115 دوالراً للبرميل في حزيران/

يونيو 2014 إلى نحو 50 دوالراً حالياً.
وتوقــع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في المجموعة 
الخليجيــة إلــى 3.25 % هــذه الســنة و2.75 % خالل العام 
المقبــل مقارنة بـــ3.5 % في 2014. وقــال أحمد إن الغالبية 
(من المحللين) يعتقدون أن أسعار النفط قد ترتفع بعض الشيء 
عن المســتوى الذي هي فيه حالياً. ونحن نرى أنه بحلول عام 
2020 ســتكون األســعار في حدود 65 دوالراً أو أقل وليس 

عند مستوى األسعار التي عهدناها.
وقال: ذلك يعني أنه يتعين على معظم هذه الدول أن تمضي 
قُدماً في عملية تعديل مســتدامة وواســعة النطاق في ماليتها، 
مضيفــاً أن التعديالت يجب أن تشــمل تنويــع مصادر الدخل 
بعيــداً عن النفــط، إلى جانب خفض دعم األســعار والحد من 

فاتورة الرواتب في القطاع العام.

فرض ضرائب على اإلنفاق
وفيما يتعلق بتنويــع مصادر الدخل، 
قــال أحمــد: يُمكن لــدول الخليــج التي 
تعتمد أنظمة ضريبة منخفضة، أن تفكر 
في فرض ضرائب علــى اإلنفاق لرفع 
العائدات خارج قطــاع النفط، الفتاً إلى 
أن عــدة دول خليجية تفكــر في إمكانية 
فــرض ضريبــة على القيمــة المضافة 
كسبيل لتحقيق عوائد من خارج القطاع 
النفطــي. واعتبــر أنه يتعيــن على هذه 
الدول أن تستخدم بعضاً من احتياطاتها 
لتكــون عملية التأقلم مع واقع األســعار 
الجديــد أكثــر تدريجيــة، ولكي تحظى 
بمزيد من الوقت للقيام بالتغيير. وخلص 
إلــى القــول إنها اقتصــادات قوية تملك 
الكثير من االحتياطات ورؤوس أموال 
كبيرة كما تملك القدرة على اللجوء إلى 

األسواق المالية لالقتراض.
وفي الســياق نفســه، أكد أحمد على 
أن الســعودية قادرة علــى تمويل عجز 
الموازنة لمدة أطول من خمس سنوات. 
وطالب السعودية بالكشف عن التفاصيل 
المتعلقة بتقليص اإلنتاج وموقفها بشأن 
إجــراءات الحصــول علــى عائــدات 
إضافية من مصادر مثل الضرائب، في 
ظل تعاملها مع عجز في الموازنة يصل 
إلى نحو 20 % خالل 2015 و2016.
وأشــار إلــى علمــه بــأن الســلطات 
الســعودية تنظــر فــي خطــط اإلنفاق 
الخاصة بها للســنوات الخمس القادمة، 
وتــدرس تغييــرات إضافية لســد عجز 
الموازنة وترشــيد اإلنفاق، الفتاً إلى أن 
الحرب في اليمــن تثقل كاهل االقتصاد 
الســعودي، معتبــراً أنــه مــن األفضل 
وضــع المال فــي بنــاء مشــاريع بنية 
تحتية اجتماعية. وحث الســعودية على 
االقتــراض بحكمــة ومعالجــة اإلنفاق 
بعدم االقتراض إال بما يفي بالغرض.وتعزيز القطاع الخاص، مطالبا المملكة 

مسعود أحمد

على دول الخليج
التأقلم مع الواقع الجديد

الناجم عن انخفاض
أسعار النفط

”النقد الدولي“ دعاها لضبط اإلنفاق والتأقلم وتنويع مصادر الدخل

تريليون دوالر خسائر متوقعة لدول الخليج بحلول 2020
مـــن المتوقع أن تســـجل ميزانيات 
دول مجلس التعـــاون الخليجي عجزاً 
كبيراً في الســـنوات الخمـــس المقبلة 
بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، 
األمر الذي دفـــع صندوق النقد الدولي 
إلى إطالق تحذير لهذه الدول بضرورة 
ضبـــط إنفاقهـــا ودعوتهـــا للتأقلم مع 
الواقـــع الجديـــد والعمل علـــى تنويع 

مصادر دخلها.
وقال الصندوق إنه خالل عام 2015 
وحده خســرت بلدان الشــرق األوســط 
الُمصّدرة للنفط 360 مليار دوالر بسبب 
انخفاض أسعار النفط بما يزيد على 50 
% منذ النصف الثاني من 2014، فيما 
توقــع أن يبلغ اجمالي عجــز ميزانيات 
دول الخليــج تريليــون دوالر بحلــول 

.2020
وأكد الصندوق أنــه يتعين على دول 
الخليــج التأقلم مع الواقــع الجديد الناجم 
عــن انخفاض أســعار النفــط والذي قد 
يستمر لسنوات، حيث أوصى هذه الدول 
بخفــض اإلنفاق العــام وتنويع مصادر 
الدخل. وأشــار إلى أن دول الخليج تبدو 
فــي موقع جيد التخــاذ التدابير الالزمة 
لتعديــل نهجهــا المالي، وذلــك بفضل 
احتياطاتها المالية الضخمة التي جمعتها 

أثناء فورة أسعار النفط.
ضرورة إجراء تعديالت

وقال مدير منطقة الشــرق األوســط 
وآســيا الوســطى في الصندوق مسعود 
أحمد إنــه على دول الخليــج أن تُجري 
تعديالت مــن أجل مواءمــة إنفاقها مع 
الواقــع الجديد ألســعار النفط ليس لهذه 
الســنة فقــط، بل علــى مدى الســنوات 

المقبلة أيضاً.
ونقلــت وكالة ”فرانــس برس“ عن 
أحمــد قوله إن: ميزانيــات دول مجلس 
التعــاون الخليجي تواجه عجزاً بنســبة 
13 % مــن إجمالــي ناتجهــا المحلــي 
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كبير، وكانت المفاجأة الوحيدة هي المفاجأة التي ظهرت على 
صنّاع القرار.

وخارج إطار التقلبات الحالية واالضطرابات التي تشهدها 
األســواق الناشــئة، اعتبر كبيــر المحلليــن االقتصاديين لدى 
”ساكسو بنك“ ستين جاكوبســون، أن هناك بريقاً من األمل، 
حيث تنطوي العاصفة المســتعرة في األســواق الناشئة أيضاً 
علــى أكبر الفــرص المتاحة منذ عقود، مضيفاً أن األســلوب 
األمثل يتم عبر تــداوالت بالعمالت األجنبية نتيجة لجملة من 
المسائل المتعلقة بالسيولة والتوفر. وال تتمتع العديد من األسواق 
الناشئة بالعمق الالزم لتلبية الحاجات القوية في أسواق األسهم. 
وباإلضافة إلى ذلك، تشــير الدراسات األكاديمية إلى أن أكثر 
من 80 % من كل عائدات األسواق الناشئة تأتي من العمالت 

األجنبية وليس من امتالك السندات واألسهم.
أضاف جاكوبسون أن التوجه العام في األسواق الناشئة هو 
نحو الشراء، معتبراً أننا في خضم عاصفة مثالية ال ينبغي أن 

تخدعنا وتدفعنا لالعتقاد بأن ”الشمس لن تشرق مرة أخرى.
وتتجلى أبرز أفكار ”ساكسو بنك“ للربع المقبل باآلتي:

* الســـلع: توقع رئيس استراتيجيات الســلع في ”ساكسو 

بنك“ أولي هانســن، أن تشهد األسواق 
مــع في الربع األخير مــن عام 2015، 
بارقة أمل في ما يخص السلع مفترضاً 

تخفيض العرض.
* االقتصـــاد الكلـــي: أشــار رئيس 
فــي  الكلــي  االقتصــاد  اســتراتيجيات 
”ساكســو بنك“ مادس كوفــود، إلى أن 
ارتفاع أسعار فائدة االحتياطي الفيدرالي 
األميركي التي طال انتظارها ســتكون 
الحدث األبرز في الربع األخير من العام.
* العمالت األجنبيـــة: اعتبر رئيس 
اســتراتيجيي الفوركــس في ”ساكســو 
بنك“ جون هاردي، أن قرار االحتياطي 
الفيدرالي األميركي في أيلول/ ســبتمبر 
الماضي يشــير إلــى السياســة العالمية 
التي ينتهجها البنك، خاصة بالنسبة الى 

األسواق الناشئة.
* الدخل الثابت: أشــار رئيس قســم 
تــداول الدخــل الثابــت لدى ”ساكســو 
بنك“ ســايمون فاســدال، إلــى الخوف 
من األســواق المصابة في الربع الثالث 
وبقائهــا قوة ال يســتهان بها ونحن نقف 

على أعتاب الربع األخير من العام.
* آسيا: أشــار رئيــس استراتيجيات 
االقتصاد الكلي في آســيا لدى ”ساكسو 
بنــك“ كاي فان بيترســن، إلــى وجود 
مبالغة كبيرة فــي التوجه المكثف للبيع 
ضمــن العديــد من األســواق الناشــئة، 
فضالً عما شهدناه من تراجعات، معرباً 
عــن أمله في أن يختلــف الوضع خالل 

الربع األخير من العام.
* أســـواق األســـهم: يقــول رئيس 
استراتيجيات األسهم في ”ساكسو بنك“ 
بيتر غارنري، أن الربع الثالث من عام 
2015 ســيكون دعوة لالســتيقاظ فيما 
تدخل أســواق األســهم العالمية فترتها 
األكثــر عنفــاً قياســاً بمرحلتــي العنف 
العالمية عام 2008.األولــى والثانيــة منــذ األزمــة المالية 

ستين جاكوبسون

 80 % من عائدات األسواق الناشئة
تأتي من العمالت األجنبية

وليس من امتالك السندات واألسهم

رغم تراجع النمو العالمي واضطراب الربع األخير 2015

توقع العديد من الفرص الكامنة في األسواق الناشئة
أكد تقرير لـ”ساكسو بنك“ أن الهبوط 
الحاد الذي شهدته أسعار النفط وغيرها 
من السلع أثّرت على األسواق الناشئة 
ووضعتها تحت أعباء ضغوط شديدة، 
إال أن البنك ال يزال يستشعر العديد من 

الفرص الكامنة في األسواق الناشئة.
وأشار التقرير إلى أنه في ظل ازدياد 
مخاطــر النمــو العالمــي يبقــى توقيت 
حركة أســعار الفائدة األميركية مرخياً 
بظاللــه على مثــل هــذه االقتصادات، 
معتبراً أن كل تقلب ينطوي على فرص 

تجارية خاصة.
فرص استثمارية

ونّوه تقرير ” ساكسو بنك“ عن أفكار 
التداول األساســية في الربع األخير من 
العــام، إلــى وجود بارقــة أمل وفرص 
استثمارية على الرغم من استمرار حالة 
اإلنكار وسياسة التمديد للوضع الراهن، 
وتضّرر األسواق الناشئة عبر عاصفة 
الديون المســتحدثة والتقلب في أســعار 
الدوالر وانهيار أسعار السلع األساسية.

وقــال كبيــر المحلليــن االقتصاديين 
لدى ”ساكســو بنك“ ستين جاكوبسون: 
أطلقت حالــة اإلنكار وسياســة التمديد 
للوضــع الراهــن دورة مفرغة ســلبية 
حيث تم تحويل ديون األســواق الناشئة 
والمرتبطة بالدوالر إلى عمالت محلية. 
ومــن ثم أثقلــت قوة الــدوالر من أعباء 
الدين وخفضت من أســعار السلع التي 
تعتبر مصدر الصادرات األساســي في 

العديد من األسواق الناشئة.
في المقابــل، قاد ذلك إلــى انخفاض 
الطلــب وتخفيــض معــدل النمــو فــي 
األســواق الناشــئة. وحصــل األمر في 
اقتصاد عالمي قائم على النقود الورقية 
واحتياطيــات الدوالر والســلع والديون 
المرتبطــة بالدوالر مع ارتفاع أســعار 
الــدوالر األميركــي. وال عجب في أن 
النمو العالمي آخذ في االنخفاض بشكل 

18





مقابلة

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2015

خ��ال الفترة الماضية، يمك��ن تلخيصها على 
الشكل التالي:

المرك��زي  س��ورية  مص��رف  قي��ام   .1
وبإش��راف مجلس النق��د والتس��ليف بالتدخل 
النوعي والمدروس في س��وق القطع األجنبي، 
لتلبية حاجة الس��وق من القط��ع األجنبي وفق 
رؤيت��ه المنس��جمة م��ع التط��ورات المرحلية 
لألزمة، ومع مراعاة إمكانات مصرف سورية 
المركزي التدخلية ط��وال األزمة، حيث عمد 
المصرف المركزي إلى تنويع وتعديل وتكييف 
إجراءات��ه بما يتناس��ب م��ع ه��ذه التطورات 

المرحلية.
2. تأمين مصدر مس��تمر لدع��م موجودات 
مصرف س��ورية المركزي النقدية من القطع 
األجنب��ي، حي��ُث أص��در المص��رف ق��راراً 
ألزم المصارف ومؤسس��ات الصرافة بتس��ليم 
الحواالت الشخصية الواردة إلى الدولة بالليرة 
الس��ورية وبي��ع المقابل بالقط��ع األجنبي إلى 
مص��رف س��ورية المرك��زي، باإلضافة إلى 

قرار تعهد إعادة قطع التصدير.
3. ترش��يد اس��تخدامات القطع األجنبي بما 
يتناس��ب وموارد وإمكان��ات الدولة عبر إعادة 

ضب��ط وتنظيم عملي��ات االس��تيراد وتمويلها 
للمواد والس��لع بحس��ب أولويتها وضرورتها 
للمواطنين، مع تش��ديد الرقابة والمتابعة على 
تدفق الس��لع بما يضمن توجيه القطع األجنبي 
المب��اع نح��و االس��تيراد الذي يدع��م العرض 

السلعي.
4. تش��ديد إج��راءات الرقاب��ة على س��وق 
القط��ع األجنبي وضبط عملي��ات التاعب في 
سوق الصرف؛ وذلك عبر تشديد الرقابة على 
نشاط مؤسس��ات الصرافة للحد من ممارسات 
الغ��ش والتاعب، والعمل عل��ى اتخاذ حزمة 
من اإلجراءات الرقابي��ة والقانونية والجزائية 
الرادعة بحق من يمارس نش��اط الصرافة في 
الس��وق الموازي��ة من خال تش��ديد العقوبات 
على مزاولة مهن��ة الصرافة غير المرخصة، 
باإلضافة إلى التنسيق مع الجهات المعنية بهذا 

الخصوص.
5. تأمين اس��تقرار مس��تويات أسعار السلع 
والبضائع في الس��وق والحفاظ على المستوى 
المعيشي للمواطن عبر تغطية كامل مستوردات 
القط��اع الع��ام ومعظ��م مس��توردات القطاع 
الخاص بأس��عار صرف تمييزية، والتنس��يق 
المستمر مع الحكومة من أجل ضمان انعكاس 

إجراءاته على مستويات األسعار في السوق.
6. اتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة بالحفاظ على 
اس��تقرار القطاع المصرفي م��ن خال مظلة 
متنوعة من اإلجراءات التي تساعد المصارف 
في االس��تمرار ف��ي عملها في ظ��ل العقوبات 

االقتصادية وتداعيات األزمة الراهنة.
7. إلى جانب ذلك عمل المصرف المركزي 
على التنس��يق مع الجهات الحكومية األخرى 
السياس��ات االقتصادي��ة  م��ن أج��ل تكيي��ف 
لتحديات المرحلة المقبلة وبما يعزز من نجاح 
اإلج��راءات النقدية المتخ��ذة من قبل مصرف 
س��ورية المركزي، ال سيما لجهة ضبط وتقييد 
الطل��ب عل��ى القطع األجنب��ي كون��ه العامل 
الرئيس��ي في الضغ��ط على س��عر الصرف؛ 
ودعم اآلليات التي تساهم في زيادة المعروض 

من القطع األجنبي.

 د. أديب ميالة

الحفاظ على سعر صرف الليرة السورية مسؤولية الجميع

ميالة: إجراءات المركزي تثّبت االستقرار المالي
أك���د الدكت���ور أديب ميال���ة حاكم مصرف 
س���ورية المركزي، في مقابلة خاصة لمجلة 
“البنك والمس���تثمر”، أن اإلجراءات المرنة 
التي تم اتخاذها خالل الفترة الماضية قد أتت 
ثماره���ا وأثبتت نجاح المص���رف المركزي 
في تدعيم اس���تقرار سعر صرف الليرة على 
الرغم م���ن كثرة الضغوط الت���ي تعرض لها 
االقتصاد السوري خالل أكثر من أربعة أعوام 
على مرور األزمة، مؤكداً استعداد المصرف 
المركزي الدائم للدفاع عن سعر صرف الليرة 
الس���ورية مقابل العمالت األجنبية، وبذل كل 
الجهود الالزمة وفي الشكل الذي ينعكس على 

استقرار المستوى العام لألسعار.

تبدون في ه���ذه الفترة ف���ي وضع أفضل 
نسبياً لجهة أمور تتعلق بسعر صرف الليرة 
ما هي اإلج���راءات التي اتخذتموها وتجعلكم 

مطمئنين؟
يمكنن��ي القول أّن متابعتن��ا الدائمة والحثيثة 
ل��كل المتغيرات المؤثرة على س��عر الصرف 
هي العامل الرئيس��ي في قدرتن��ا على التحكم 
بمسار سعر الصرف والحفاظ على استقراره 
عند المستويات التي يراها المصرف المركزي 
مناس��بة، ه��ذا من جه��ة. كم��ا أّن اإلجراءات 
المرنة التي تّم اتخاذها خال الفترة الماضية قد 
أتت ثمارها وأثبتت نجاح المصرف المركزي 
في تدعيم اس��تقرار س��عر صرف الليرة على 
الرغ��م من كث��رة الضغوط الت��ي تعرض لها 
االقتصاد السوري خال أكثر من أربعة أعوام 

على األزمة من جهة أخرى.
ولك��ن الب��د أْن أؤك��د عل��ى أن المصرف 
المرك��زي لم يكن ليحقق ه��ذا اإلنجاز العظيم 
ف��ي الحفاظ على صمود الليرة الس��ورية على 
الرغم من شراس��ة الهجم��ة التي تعرضت لها 
س��ورية دون اس��تثماره لركيزتين أساسيتين، 
هما صم��ود جيش��نا العظيم وتاحم الش��عب 
حول قيادته الحكيمة التي أدارت األزمة بحنكة 

وذكاء ورباطة جأش ومتانة أعصاب.
وبالع��ودة إلى اإلجراءات التي ت��ّم اتخاذها 
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ال يتجزأ من العصابات التخريبية مدعومة من 
بع��ض ال��دول الداعمة لإلرهاب في س��ورية 
اس��تثمار هذه الظ��روف، وبن��ت مخططاتها 
على أساس��ها مس��تخدمة المواقع اإللكترونية 
وبعض صفح��ات مواقع التواصل االجتماعي 
والتطبيق��ات اإللكترونية على أجهزة الهواتف 
المحمولة لبّث س��مومها ونقل الش��ائعات التي 
ال ترتكز إلى أس��س موضوعي��ة للتأثير على 
سعر صرف الليرة السورية، األمر الذي ألقى 
على كاهل المصرف المركزي مسؤولية اتخاذ 
اإلجراءات والسياسات الكفيلة بتحقيق استقرار 
س��عر صرف الليرة السورية بما ينعكس على 
اس��تقرار المس��توى العام لألس��عار، والحفاظ 
على س��امة القطاع المصرفي واس��تمرارية 

عمله.
س���هام االنتقاد وتحميلكم المسؤولية عن 
الفوضى بأس���عار الصرف وتخبط السياسة 
النقدية ومدى جدوى جلس���ات التدخل التي 
كان يعقدها المصرف من أجل حماية س���عر 
الصرف لم تتوقف ضد حاكم مصرف سورية 
المركزي طوال الفترة الماضية، لكن صمدتم 
بقوة، ما مصدر ثقتكم بما كنتم تتخذونه من 

قرارات؟
كثيرة هي االنتقادات الت��ي تّم توجيهها إلى 
المصرف المركزي وإلى كيفية إدارته للسياسة 
النقدية وإل��ى القرارات التي اتخذها، الس��يما 
خال فترة األزمة، س��واء من قب��ل العارفين 
بالش��أن االقتصادي أو م��ن غير العارفين عن 
قص��د أو ع��ن غير قصد، وه��ذا أمر طبيعي، 
فف��ي كل مرة يمر االقتص��اد الوطني بمرحلة 
عصيب��ة تنعكس على القط��اع النقدي، يتحين 
البع��ض الفرصة لتوجيه االنتق��ادات، لكن في 
كل مرة كانت تنقضي تلك المرحلة ويثبت بأن 
إجراءات المصرف المركزي كانت صحيحة 
ترتكز على ما تم تأسيسه خال الفترة القصيرة 
الماضية )2005 - 2011(، والدليل على ذلك 
صم��ود العملة الوطنية ألكثر من أربعة أعوام 
في وج��ه تحديات كبيرة واجهته��ا الباد أدت 
إلى تش��وهات كبي��رة في االقتص��اد الوطني، 
إل��ى جان��ب األثار الت��ي خلفته��ا األزمة على 
أداء االقتصاد الكلي من خال تدمير جزء من 
الناتج وتوقف العديد من القطاعات االقتصادية 
ع��ن العمل، ومن منظور اقتصادي يعتبر أداء 

كش���فتم مؤخ���راً وألول مرة عن أس���باب 
ارتفاع سعر الصرف وحددتم من وراء ذلك، 
لم���اذا تأخرتم كل هذا الوق���ت لإلفصاح عن 
الجهات المسؤولة وهو أمر غاية في األهمية 
للمواطن السوري؟ هل تتوقعون بعد الكشف 
ع���ن ملف المتورطين ان تتغي���ر األمور إلى 

األفضل في الفترة المقبلة؟
حرص مصرف س��ورية المرك��زي ومنذ 
بداي��ة األزمة على توضي��ح العوامل المؤثرة 
عل��ى مس��ار س��عر ص��رف الليرة الس��ورية 
وبش��كل مس��تمر، وذل��ك انطاقاً م��ن إيمان 
المص��رف بأهمي��ة الش��فافية والتواص��ل مع 
األس��واق في نجاح السياس��ة النقدية، وبالتالي 
فإن المصرف المركزي لم يتأخر بأي حال عن 
وضع المواطن الس��وري بصورة التطورات 
الجاري��ة وتأثيرها على س��عر الصرف طيلة 

عمر األزمة.
وم��ا نأمل��ه أن يكون الكش��ف ع��ن بعض 
المتورطي��ن وماحقته��م ق��د ش��ّكل رادع��اً 
لألش��خاص الذين تس��ول لهم أنفسهم التاعب 
بس��عر ص��رف اللي��رة الس��ورية، ونؤكد أن 
مصرف س��ورية المركزي لن يذخر جهداً في 
ماحقة ومحاس��بة تجار األزم��ات والحروب 
الذي��ن يعملون عل��ى جمع أرب��اح طائلة على 

حساب المواطنين اآلخرين.
س���عر الصرف نال من اهتمامكم ما دفعكم 
أكث���ر من م���رة للتنويه بض���رورة مراجعة 
النشرة الرسمية ألسعار الصرف الصادرة عن 
المصرف، ما حجم الهجمة التي تعرضت لها 
العملة الوطنية في الحرب على سورية وكيف 
تصفها وأنت على رأس أهم مؤسسة مالية؟ 

لق��د كان واضحاً منذ بداية األزمة شراس��ة 
الهجم��ة الت��ي تعرضت له��ا الليرة الس��ورية 
باعتبارها مرآة تعكس الواقع االقتصادي، وفي 
كل م��رة كانت القوى المعادية لس��ورية تُمنى 
بفش��ل عسكري تصب تركيزها على زعزعة 
الثق��ة باالقتصاد الس��وري وبالليرة الس��ورية 
باعتبارها عماد االقتصاد الوطني، حيُث تبين 
لنا بع��د أعوام األزمة وج��ود غرف تحليات 
حقيقي��ة تعمل على ضرب ثق��ة األفراد بالليرة 
الس��ورية بهدف جن��ي األرب��اح الناجمة عن 
المضاربة على انخفاض قيمة الليرة السورية.

وقد استطاعت القوى المعادية التي تعد جزءاً 

االقتصاد الحقيقي المحدد الرئيس��ي الستقرار 
سعر الصرف.

إن ثقتنا كما سبق وأسلفت تنبع من ارتكازنا 
على ما تّم تأسيسه خال السنوات السابقة ومن 
الخب��رات العميقة التي اكتس��بها العاملون في 
مصرف سورية المركزي وامتاكه لألدوات 
الكافي��ة الق��ادرة عل��ى اس��تيعاب أي صدم��ة 
تتعرض لها الليرة الس��ورية خال الس��نوات 
القليل��ة الماضي��ة، خصوص��اً ف��ي مواجه��ة 

األزمات.
بصراحة أكثر ما يريده المواطن الس���وري 
هذه األيام هو استقرار سعر الصرف وخفضه 
وال���ذي أثّ���ر بش���كل ال يحتمل عل���ى حياته 

المعيشية، هل تعدونه بذلك؟
أعلن مصرف سورية المركزي ومنذ بداية 
األزم��ة الت��ي تمر به��ا الباد اس��تعداده الدائم 
للدفاع عن سعر صرف الليرة السورية مقابل 
العمات األجنبية، وب��ذل كل الجهود الازمة 
وبالشكل الذي ينعكس على استقرار المستوى 

العام لألسعار.
ولك��ن ال بد أن نش��ير في هذا الس��ياق إلى 
أّن الحفاظ على س��عر الصرف هو مس��ؤولية 
الجمي��ع وال يق��ف عند ح��دود دور المصرف 
المرك��زي بمف��رده، حيث أن محددات س��عر 
ص��رف الليرة الس��ورية ال ترتك��ز فقط على 
العوام��ل االقتصادية المج��ردة، بل هي عامل 
يعكس الوضع االقتصادي واألمني والعسكري 
والسياسي في البلد، وبالتالي فإن مهمة الحفاظ 
على س��عر ص��رف الليرة الس��ورية ال يمكن 
قصره��ا عل��ى مص��رف س��ورية المركزي 

والسياسة النقدية.
قب��ل  المتخ��ذة م��ن  كم��ا أن اإلج��راءات 
المرك��زي ف��ي تخفي��ض س��عر الص��رف لم 
تترافق مع انخفاض مماثل في أسعار السلع في 
السوق، نتيجة قيام التجار بتحديد أسعار السلع 
والمواد بش��كٍل مغالى فيه، وه��و ما دفعنا في 
أكثر من مرة إلى التأكيد على ضرورة  تضافر 
جهود كل الجهات الحكومية المعنية بموضوع 
تسعير السلع والمواد بما يضمن انعكاس نتائج 
اإلج��راءات الت��ي يتخذه��ا مصرف س��ورية 
المركزي على تحقيق استقرار األسعار، األمر 
ال��ذي يتطل��ب من ه��ذه الجهات تبن��ي أدوات 
وآلي��ات رقابي��ة فّعالة للوصول إلى اس��تثمار 
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االقتصادية تأثراً باألزمة الحالية نظراً لتعرضه 
للعديد م��ن التحديات والضغ��وط الناتجة عن 
العقوبات االقتصاديّ��ة المتوالية التي فرضتها 
الواليات المتحدة األميركية والدول األوروبية، 
ثّم س��يطرة الجماع��ات المس��لحة على حقول 
النفط وحرمان االقتصاد الوطني من المصدر 
الرئيس��ي للقطع األجنبي، ولك��ن على الرغم 
من كل ذلك اس��تطعنا إيجاد حلول بديلة لتأمين 
المش��تقات النفطية الازمة س��واًء الس��تمرار 
عمل القطاعات االقتصادية المختلفة، أو لتأمين 
احتياجات المواطنين من مادة الوقود المنزلي 

وغيره، عبر االستيراد من الدول الصديقة.
كم��ا تم العمل على ابتكار آليات تس��اهم في 
تج��اوز الصعوبات الناش��ئة عن نُ��درة القطع 
األجنبي الازم الستمرار النشاط االقتصادي، 
م��ن خ��ال تأمي��ن مص��در مس��تمر للقط��ع 
الس��تخدامه ألغ��راض تمويل المس��توردات 
والحفاظ على اس��تقرار س��عر ص��رف الليرة 
الس��ورية س��واًء عبر قرار تس��ليم الحواالت 
الشخصية بالليرة الس��ورية للمواطنين أو من 
خال قرار تعه��دات إعادة قطع التصدير كما 

أسلفنا.
ما الذي قدمه المصرف حتى اآلن في بعث 
الحياة في المناطق الصناعية التي استعادها 
الجيش السوري من اإلرهابيين ودعم أصحاب 
المتضررين  المشاريع الصغيرة والمتوسطة 

إلعادة دورة اإلنتاج الوطني؟
في ظل اإلنجازات التي حققها الجيش العربي 
السوري والتي تمثلت باستعادة األمن للعديد من 
المناطق ومنها المدن الصناعية، برزت الحاجة 
إلعادة دراسة تشغيل المش��روعات اإلنتاجية 
الهامة لدفع عملية اإلنتاج من جديد والتحضير 
لمرحل��ة إعادة اإلعمار، وفي هذا اإلطار يقوم 
مص��رف س��ورية المرك��زي ومجل��س النقد 
والتس��ليف ببذل جه��ود مكثفة في س��بيل دفع 
وتنمية االقتصاد الوطني وتسريع حركة العجلة 
االقتصادي��ة، وتعزيز التعاف��ي الذي بدأ يطال 
بشكل ملحوظ قطاعات من االقتصاد الوطني، 
وتأمي��ن التمويل ال��ازم للمش��اريع اإلنتاجية 
خاصة ف��ي المناط��ق الصناعية والمش��اريع 
المتوسطة والصغيرة، وإدراكاً منه ألهمية دعم 
قطاع الصناع��ة الوطنية، ودع��م الصناعيين 
في مواجهة الصعوب��ات التي تعترض عملهم 

االنخفاض المتحقق في س��عر الصرف لتوفير 
الس��لع واالحتياج��ات الضروري��ة للمواطنين 
بأسعار مقبولة بما ينعكس بالتالي على تحسين 

معيشة المواطن.
ولكن ما يستطيع أن يعد به مصرف سورية 
المرك��زي اليوم هو االس��تمرار ف��ي بذل كل 
الجهود التي تساهم في استقرار سعر الصرف 
والعمل على تدعيم هذا االستقرار والمحافظة 
علي��ه عبر إج��راءات مختلفة م��ن جهة، وبما 
ينعك��س إيجاب��اً على اس��تقرار األس��عار في 
السوق المحلية من جهة أخرى والتي أصبحت 

الهم األساسي لدى المواطن السوري.
أكدتم في تصريحات س���ابقة ثقتكم بصمود 
االقتصاد الس���وري، ما هي العوامل التي ما 
زلتم ترونه���ا وتعزز من صم���وده رغم كل 

الضربات التي تلقاها؟
إن المتمع��ن بحجم الضغ��وط التي تعرض 
لها االقتصاد الس��وري يستشف مدى صابته 
رغم كل الهجمات التي تتعرض لها الباد بكل 
أبعادها السياس��ية واالقتصادي��ة واألمنية، فقد 
استطاع االقتصاد الس��وري الصمود أمام كل 
الصدمات التي تلقاها نظراً المتاكه المقومات 
الت��ي تمكنه من تج��اوز األزمة والع��ودة إلى 
مس��ار نموه الطبيع��ي، وعلى رأس��ها العامل 
البشري، وتنوع الموارد االقتصادية )البشرية 
والطبيعي��ة(، االعتماد عل��ى الذات وانخفاض 

نسب المديونية الخارجية، األمن الغذائي.
وعلى الرغم من تراجع بعض المؤشرات في 
بعض القطاعات االقتصادية، وال س��يما قطاع 
الس��ياحة والنفط وانخفاض حجم االستثمارات 
األجنبي��ة، إال أن المؤش��رات األخ��رى كانت 
إيجابية وداعمة لصمود االقتصاد الوطني رغم 
كل الظروف التي مر بها، وقد أبدى االقتصاد 
الس��وري خال هذه األزمة تماس��كاً ملحوظاً 
خاف��اً لم��ا راهن علي��ه الغ��رب، ونحن اآلن 
نرّكز جهودنا في هذه المرحلة على دفع عجلة 
اإلنتاج وتعزيز التعافي الذي بدأ يطال بش��كل 

ملحوظ قطاعات االقتصاد الوطني.
الس���ورية من  الدولة  إي���رادات  تضاءلت 
القطع األجنبي مع س���يطرة “داعش” مجدداً 
عل���ى آبار وحق���ول للنفط ف���ي ريف حمص 

الشرقي، كم يعقد هذا الوضع األمور؟
لق��د كان القطاع النفطي من أكثر القطاعات 

ال س��يما في ظل الظ��روف الحالية، وحرصاً 
على إع��ادة تدوير عجلة اإلنتاج، قام مصرف 
سورية المركزي باتخاذ حزمة من اإلجراءات 
والخطوات خ��ال الفترة الماضية بهدف دعم 
وتش��جيع الصناع��ة الوطنية وزي��ادة اإلنتاج 

والتشغيل أهمها:
* إصدار قرار مجلس النقد والتس��ليف رقم 
1241/م.ن/ب1 تاري��خ 2/4/2015 القاضي 
بالس��ماح للمص��ارف العامة باس��تئناف منح 
القروض التش��غيلية قصيرة األجل )عام واحد 
فقط( من موارده��ا الذاتية لتمويل رأس المال 

العامل حصراً.
* السماح للمصدرين الصناعيين باستخدام 
حصيلة صادراتهم في تمويل مستورداتهم من 
المواد األولية، بموجب القرار رقم 492 تاريخ 

.08/04/2015
* تمويل كامل طلبات تمويل المس��توردات 
للمواد األولية الداخلة في الصناعة ومستلزمات 
اإلنت��اج الصناعي ال��واردة عب��ر المصارف 

العاملة.
* إي��اء أهمي��ة كبي��رة لمعالج��ة موضوع 
الق��روض المتعث��رة من خ��ال مجموعة من 
الخط��وات اتخذها في ه��ذا اإلطار، من خال 
اس��تصدار التش��ريعات الازمة التي شجعت 
المتعثري��ن عل��ى جدول��ة ديونه��م، باإلضافة 
إلى العمل على دراس��ة ملفات المدينين بهدف 
معالجة كل حالة على حدة والتمييز بين أسباب 
وظروف تعثر كل مقترض، بحيث يتم اقتراح 

اإلجراءات الازمة لكل حالة على حدة.
* االنته��اء م��ن إع��داد الصيغ��ة النهائي��ة 
لمش��روع الصك التش��ريعي الخاص بإحداث 
مؤسس��ة ضم��ان مخاط��ر الق��روض، والتي 
ستساهم بشكل كبير في تسهيل عملية حصول 
المش��اريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل 

المناسب لممارسة أعمالها.
كيف تقيّمون وضع المصارف العامة ومتى 
ستعود إلى تمويل المشاريع ومنح القروض؟

في م��ا يخص وض��ع المص��ارف العامة، 
يمكننا القول إّن واقع عملها ش��أنه شأن القطاع 
المصرف��ي بأكمل��ه ق��د واجه بنتيج��ة األزمة 
والعقوبات االقتصادي��ة تحديات كبيرة، ولكن 
على الرغم من ذلك فإن المؤشرات المصرفية 
الخاص��ة بالمص��ارف العامة هي بش��كل عام 
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القطاعات بعد التنس��يق مع الجه��ات المعنية 
ذات الصل��ة )هيئة التخطيط والتعاون الدولي 

– وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية(.
ونش��ير هن��ا إل��ى أنه س��تتم إع��ادة النظر 
بموض��وع منح أن��واع الق��روض كافة الحقاً 
للقطاع��ات  الق��روض  من��ح  لتنفي��ذ عملي��ة 
اإلنتاجية وفق احتياج��ات وظروف المرحلة 

الراهنة.
يطال االنتقاد المصارف الخاصة حتى يقال 
أنها تعقد اجتماعاتها خارج سورية مع األخذ 
في عين االعتبار أن بعض المصارف حاولت 
جاهدة إثبات تواجدها بالسوق السورية. كيف 
تقيمون نش���اطات المص���ارف الخاصة وهل 

كانت على ذات السوية بالتزاماتها؟
س��أوضح هن��ا وفي ما يخص الش��ق األول 
م��ن الس��ؤال أّن موض��وع عق��د اجتماع��ات 
مجالس اإلدارة داخ��ل الدولة يُعتبر موضوعاً 
س��يادياً وهو يخدم مصلحة القطاع المصرفي 
واالقتص��اد الوطن��ي ككل خاص��ة ف��ي ظ��ل 
الظ��روف الراهن��ة، وأش��ير هن��ا إل��ى تعميم 
مصرف س��ورية المرك��زي رق��م 710/م/1 
تاريخ 4/3/2015  الذي أكدنا فيه على رؤساء 
مجال��س إدارة المصارف الخاصة العاملة في 
الدولة بضرورة التقيد بعقد ما نسبته 75 % من 
الحد األدنى الجتماعات مجلس اإلدارة بش��كل 
ش��خصي داخل أراضي الجمهوري��ة العربية 
الس��ورية، وذلك لضمان ُحس��ن قي��ام مجلس 
اإلدارة بالدور المناط ب��ه في إدارة المصرف 
وتحمل المس��ؤوليات كافة المتعلق��ة بعمليات 

جي��دة س��واء بالنس��بة إل��ى الس��يولة أو كفاية 
األم��وال الخاصة، حيث م��ا زالت المصارف 
العام��ة تؤدي دوراً مهماً في االقتصاد الوطني 
ويع��ّول على إس��هامها في دع��م عملية النمو 
االقتصادي من خ��ال التمويل الذي يمكن أن 
تقدمه لمختلف قطاعات االقتصاد الوطني في 

المرحلة المقبلة.
أما في ما يتعلق بجودة المحفظة االئتمانية، 
فا بد من أن نش��ير إلى الجه��ود الحثيثة التي 
يبذلها المصرف المركزي لمعالجة هذا الملف 
على مس��توى القط��اع المصرف��ي، حيث يتم 
معالج��ة ح��االت التعثر ذات األهمية النس��بية 
كل حالة على ح��دة وهنالك نتائج إيجابية لهذه 
المعالجة، وباإلضاف��ة إلى ذلك فقد تم االنتهاء 
من إعداد الصك التش��ريعي الخاص بتس��وية 

الديون المتعثرة لدى المصارف العامة.
وف��ي ما يخ��ص تموي��ل المش��اريع ومنح 
الق��روض  فق��د ص��در مؤخراً - كما أش��رنا 
س��ابقاً - ق��رار مجل��س النقد والتس��ليف رقم 
1241/م.ن/ب1 تاري��خ 2/4/2015 القاضي 
بالس��ماح للمص��ارف العامة باس��تئناف منح 
الق��روض التش��غيلية قصي��رة األج��ل )ع��ام 
واح��د فق��ط( م��ن موارده��ا الذاتي��ة لتمويل 
رأس المال العامل حص��راً، وذلك لقطاعات 
اقتصادية محددة ت��م تحديدها وفق األولويات 
االقتصادية المرتبط��ة باالحتياجات الراهنة، 
والمتمثل��ة بالقط��اع الزراعي بش��قيه النباتي 
والحيواني وقط��اع اإلنتاج الصناعي وقطاع 
الح��رف اليدوية التقليدية، حيث تم تحديد هذه 

المصرف وس��امته المالية، والتأكد من تلبية 
متطلب��ات مجلس النق��د والتس��ليف ومصالح 
المس��اهمين والمودعي��ن والدائني��ن والجهات 

األخرى ذات العاقة.
وفي م��ا يخص الش��ق الثاني من الس��ؤال 
يتضح وم��ن خال متابع��ة البيان��ات المالية 
للمص��ارف الخاص��ة أنّها اس��تطاعت وعلى 
الرغ��م من ظروف األزم��ة أن تحقق أرباحاً 
وبمتوسط عائد مرٍض على األموال الخاصة، 
وبالنظر إلى المؤشرات المصرفية العائدة لها 
فقد كانت هذه النسب ضمن المعايير العالمية، 
س��واء لجهة نس��بة كفاية األموال الخاصة أو 
لجهة نس��ب الس��يولة وخاصة على مس��توى 
السيولة قصيرة ومتوسطة األجل، وإّن تواجد 
ه��ذه المصارف اليوم في الس��وق المصرفية 
السورية واستمرار عملها رغم كل التحديات 
الت��ي واجهته��ا دلي��ل واضح على الس��امة 

المالية لهذه المصارف.
ما هي أولوياتكم لهذه المرحلة؟

أود أن أؤك��د في مع��رض إجابتي عن هذا 
الس��ؤال أننا عملنا خال الس��نوات الماضية 
على بناء سياس��ة نقدية متينة ترتكز إلى نظام 
نق��دي متكام��ل يحاكي ما هو معم��ول به في 
الدول األخرى، ويتاءم في الوقت نفس��ه مع 
طبيعة االقتصاد الس��وري وخصوصيته، إالّ 
أن األزم��ة الت��ي تعرض��ت لها س��ورية وما 
خلفت��ه من ضغوط على االقتصاد الس��وري، 
أعاقت مس��يرة العمل السابقة واضطرتنا إلى 
التعام��ل م��ع تط��ورات ومتغي��رات طارئة، 
ويمكنن��ي القول أحياناً يومية، وبالتالي أصبح 
لزام��اً علين��ا تبن��ي آليات للعمل تتناس��ب مع 
هذه التط��ورات، وقد نجح مصرف س��ورية 
المرك��زي طيل��ة األزمة التي ش��هدتها الباد 
بأبعادها االقتصادية والسياس��ية واألمنية من 
تحقيق اس��تقرار سعر صرف الليرة السورية 
عند مس��تويات مقبولة، مقارنة مع ما ش��هدته 
عم��ات دول أخ��رى عان��ت م��ن أزم��ات 
مشابهة، س��واء على المستوى االقتصادي أو 
السياس��ي ولم تس��تطع حكوماتها ضبط قيمة 
صرف عماتها، وسنعمل خال هذه المرحلة 
عل��ى تدعيم هذا االس��تقرار والمحافظة عليه 
النمو االقتصادي.بالش��كل الذي يس��اهم في دع��م تعافي عجلة 
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أكد خبراء طبيون أن قانون التأمين الصحي اإللزامي 
المعمــول به فــي إمارتي أبوظبي ودبي يعزز اســتفادة 
المرضى من الرعاية الصحية عالية الجودة، ويساهم في 
إدارة تكلفة الرعاية الصحية بشكل أفضل. وبلغ مجموع 
المؤمنين صحياً في دبي 2.3 مليون شــخص مع إعالن 
هيئــة الصحة نهايــة المرحلة الثانية مــن تطبيق قانون 
التأمين الصحي اإللزامي في اإلمارة، وذلك بعد انضمام 
600 ألف شــخص إلــى نظام التأميــن ليتضاعف عدد 
المؤّمنين صحياً منذ تطبيق القانون في تشــرين الثاني/
نوفمبر 2013. ووفقاً لتقرير صادر عن مجلس األعمال 
األميركي اإلماراتي، تنفق اإلمارات نحو 1200 دوالر 
على الرعاية الصحية للفرد الواحد سنوياً، ما يجعلها من 

بين الدول العشـرين 
األكثر إنفاقــاً علــى 
الصحيـة  الرعايـــة 
الواحـــد في  للفــرد 

العالم.

إطالق برنامج تجار بيروت للتأمينالتأمين اإللزامي يعزز الرعاية الصحية

بيــروت  تجــار  جمعيــة  أطلقــت 
”برنامج تجار بيروت للتأمين“ الذي 
يتضمن تغطيــة صحية واستشــفائية 
باالتفاق مع شــركتي ”أكســا الشرق 
السويســرية  و”اللبنانيــة  األوســط“ 
للضمان“ لتقديم أفضل برنامج تأمين 
لكل تجار لبنان وعائالتهم وموظفيهم.

وأكــد رئيس جمعية تجــار بيروت 
نقوال شماس، سعي جمعية التجار الدؤوب لرعاية وحماية مصالح التجار االقتصادية 
والتجارية واالجتماعية والحياتية، مشيراً إلى أن موضوع التأمين الصحي واالستشفائي 

أصبح بالغ األهمية في غياب أي تغطية رسمية للتاجر بصفته صاحب عمل.
وتــم إطالق البرنامج في حضور رئيس المجلــس االقتصادي واالجتماعي روجيه 
نســناس، وممثل وزير االقتصاد والتجارة رئيس هيئات الرقابة على شركات التأمين 
بالتكليف كريم صاصي، والمدير العام لشــركة ”أكســا - ميدل إيســت“ إيلي نسناس، 
والمدير العام لشركة ”ليبانو سويس“ لوسيان لطيف بصفتهما منظمي برنامج التأمين 

للجمعية، وحشد من رؤساء الجمعيات والنقابات التجارية.

نقوال شماس

توقع نمو سوق التأمين الخليجية

قالت ”موديز“ إن ســوق التأمين الصغيرة 
فــي دول مجلس التعــاون الخليجي تتجه إلى 
النمو بقوة بين 2016 و2018 لتظل األسرع 
فــي العالم على الرغم من التراجع في ســعر 
النفط. وقالــت وكالة التصنيفات االئتمانية إن 
سوق التأمين الخليجية زادت ألكثر من ثالثة 

أمثالها بين 2006 و2014 حيث نمت أقســاط التأمين إلى 22.2 مليار دوالر من 6.4 
مليار دوالر بمعدل نمو سنوي مركب 16.8 %. لكن ذلك حدث في ظل تفاوت شديد 
بمعدالت النمو بين دول المنطقة، حيث بلغت النسبة في قطر 20.7 % مقارنة مع 6.4 
% في الكويت وفقا لـ”موديز“. وتوقعت الوكالة أن يكون نمو القطاع مدفوعاً بعوامل 

منها تنامي الثروة في المنطقة وانتشار التغطية التأمينية.
على صعيد آخر، أكدت ”موديز“ للتصنيفات االئتمانية أن سوق التأمين المصرية، 
وهي ثاني أكبر سوق تأمين في شمال أفريقيا بعد المغرب، تنطوي على فرص مشجعة 
بفعل تحسن المناخ االقتصادي وتدني مستوى انتشار التغطية التأمينية، لكن نمو السوق 
سيظل يعاني من جّراء ارتفاع معدالت الفقر والبطالة ونقص العمالة الماهرة واللوائح 
التنظيمية البدائية نســبياً على الرغم من تحسنها. وقال نائب الرئيس المساعد والمحلل 
في ”موديز“ محمد علي لوندي: إن ســوق التأمين المصرية تستفيد  من الطبيعة غير 
المستغلة للسوق كما يظهر في المستوى المتدني النتشار التأمين، فضالً عن الشرائح 

التأمينية الجديدة مثل التكافل الموافق للشريعة والتأمين المتناهي الصغر.

بيَّن عضو اللجنة االستشارية للرقابة الشرعية في هيئة 
اإلشراف على التأمين السورية أحمد الجزماتي أن اللجنة 
ناقشت الحالة القانونية لفتح استثمار خاص إسالمي، في 
شــركة االتحــاد العربي إلعادة التأميــن من خالل قبول 
عمليات اإلعادة من شركات التأمين التكافلي. وأوضح أنه 
تــم اإلجماع على إيجابية طرح هذا الموضوع والمضي 
في تنفيذه من خالل إنشــاء قســم إلعادة التأمين التكافلي 
ضمن الشــركة، والتي تعتبر المعيد الوحيد في الســوق 
المحلية. وأشــار إلــى إنه تم إقرار موضوع االســتثمار 
في شــركات التأمين التكافلي والمســاهمة في فتح منافذ 
استثمارية جديدة، مثل االستثمار مع المصارف التقليدية 
عن طريق الدخول في استثمارات مباشرة معها، شريطة 
التعامــل من دون فوائد، وإلــى عدم وجود أي تراخيص 
جديدة لشركات محلية أو إقليمية، إضافةً إلقرار اللجنة، 

إمكانيــة تشــارك شــركات التأمين مع 
بعضها البعض ســواء أكانت تكافلية أم 
تقليدية، لتأسيس شركة استثمار عقاري 

وفقاً للشروط والضوابط اإلسالمية.

AUR تدرس إنشاء استثمار إسالمي
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البيانات الصينية تزيد المخاوف

من ضعف االقتصاد

جميل أحمد
(FXTM) كبير محللي السوق في شركة فوركس تايم

اســتيقظت الســوق مجدداً على مخاوف جديدة بشــأن التراجع المســتمر في القوة االقتصادية الدافعة لالقتصاد الصيني في أعقاب 
استئناف اإلعالن عن البيانات االقتصادية الصينية منتصف تشرين األول/ أكتوبر الماضي.

وكان الميزان التجاري الصيني قد فاجأ البعض عندما كشف عن انخفاض الصادرات بأقل مما كان متوقعاً، وفي المقابل كان هناك 
انخفاض هائل في الواردات بلغت نسبته 20 %. ويوضح هذا االنخفاض المذهل في الواردات أن الصين أصبحت بالفعل تستورد بقدر 
أقل من الخارج، وهو األمر الذي يؤكد مجدداً للمشاركين في السوق أن اقتصادات البلدان المعتمدة على التصدير للصين ستعاني من 
تداعيات التراجع في التجارة الصينية على اعتبار أن القوة الدافعة االقتصادية في هذا االقتصاد الرئيسي آخذة في التباطؤ بكل تأكيد.

وفيما تواصل البيانات التجارية الكشــف عن تعّرض الصين لمزيد من الضعف االقتصادي، ســيكون هناك قدر كبير من القلق قبل 
صــدور أحــدث بيانات الناتج المحلــي اإلجمالي الصينية. وإنني أرى من وجهة نظري الشــخصية، أن تقرير الناتج المحلي اإلجمالي 

سيؤكد أن النمو االقتصادي قد انخفض إلى أقل من مستوى 7 % الذي تستهدفه الحكومة الصينية.
وبدأت القوة الدافعة في أســواق األســهم تفقد توهجها، حيث أنهت كل المؤشــرات األوروبية الكبرى للعقود اآلجلة باســتثناء مؤشر 
”داكــس“ التعامــالت على انخفاض. كما ال تزال هناك مخاطر كبيرة تتعلق بصحة االقتصــاد األوروبي، ومن غير المؤكد بأي حال 
مــن األحــوال أن يقوم البنك المركزي األوروبي بإطــالق مزيد من الحوافز من أجل إنعاش االقتصاد. وهو ما يعني أنه ال تزال هناك 

مخاطر بأن تتكبد األسواق مزيداً من الخسائر إلى حين صدور بيانات الناتج المحلي اإلجمالي الصينية.
وحتى القوة الدافعة في األسواق األميركية بدأت تبدو هي األخرى ضعيفة. وعلى الرغم من أن المستثمرين يشعرون بشكل مستمر 
بالحيرة بســبب عدم الوضوح بشــأن التوقيت المحتمل لرفع ســعر الفائدة في الواليات المتحدة، ال يزال أداء االقتصاد األميركي أقوى 
بكثير من نظرائه. وأحد األســباب التي دفعت األســواق األميركية ألن تبدو ضعيفة في البداية هو نتائج أعمال الشــركات ربع السنوية 
التي من المقرر أن يتم اإلعالن عنها في الواليات المتحدة والتي يمكن أن تلقي مزيداً من الضوء على ما إذا كان الدوالر القوي يُشكل 

عبئاً ثقيالً على النمو.
الذهب وضعف الدوالر

يُواصل الدوالر األميركي تلقّي ضربات موجعة في كل أنحاء أســواق العمالت، حيث ال يزال المتداولون مصرون على التوقعات 
بأن رفع سعر الفائدة في الواليات المتحدة لن يكون قبل عام 2016. وعلى الرغم من أن أعضاء البنك المركزي األميركي ال يزالون 
يرفضون علناً اســتبعاد احتمال رفع ســعر الفائدة في الواليات المتحدة في عام 2015، إال أن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق 
المفتوحة عجز بشكل كبير عن غرس الثقة في الدوالر األميركي. وعلى الرغم من أن ما تضّمنه المحضر لم يكن سوى تأكيد على ما 
كان البنك المركزي يقوله مراراً وتكراراً على مدار عام 2015، بأنه يعتزم البدء في رفع ســعر الفائدة في وقت الحق من هذا العام، 

ال يزال هناك التباس وعدم وضوح شديدين بشأن توقيت اتخاذ البنك لهذه الخطوة.
وفي الحقيقة، فإن التوقعات برفع ســعـر الفائدة في الواليات المتحدة خالل عام 2015 تتضاءل بشــدة مع كل أســبــوع يمر، وهو 

ما من شأنه أن يمنح تشجيعاً للمتداولين في الذهب.
يُذّكر أن الذهب ارتفع حتى اآلن بما يقرب من 70 دوالراً منذ بداية تشرين األول/ أكتوبر وال يزال المعدن األصفر النفيس يواصل 
يبدأ الصعود إلى مستوى 1200 دوالر إذا استمرت توقعات تأجيل رفع سعر الفائدة األميركية.االرتفــاع. كمــا ال يزال هناك احتمال بأن يتعرض الدوالر لمزيد من الضعف، وهو األمر الذي يجعلني متأكداً من أن الذهب يمكن أن 
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أعلنت شــركة (EIP) عن إتمام أول عملية استثمار 
لهــا فــي لبنان عبر االســتحواذ على حصــة أغلبية في 
مشروع (Backyard Hazmieh) في بيروت، الذي 
يعتبــر وجهة ضيافــة مثالية يرتكز علــى تقديم تجربة 
مختلفة في قطاع الضيافة وســط المنطقة. وتم اإلعالن 
 (Venture Group) عن هذا االســتثمار بالشراكة مع
التي اكتســبت شــهرة في مجال ابتكار مقاصد الضيافة 
المتميــزة، باإلضافة إلى أّن هــذا التطّور يعكس توجهاً 
مبتكراً في إطار االستثمار في صناعة الضيافة في لبنان 
والمنطقة. ومن المتوقع أن يتم إنجاز وافتتاح المشروع 
الــذي يضم عدداً مــن المطاعم وأماكن الترفيه بشــكل 

رسمي في نهاية العام الجاري.

EIP تستثمر في لبنان

غلينكور تعتزم تخفيض ديونها

قالت شــركة المعادن السويســرية العمالقة ”غلينكور“ إنهــا تمضي باتجاه تخفيض 
ديونها، كاشــفة عن بيانــات جديدة تتعلق بوحدة التداول الســرية التابعة لها في محاولة 
لتبديد المخاوف في األســواق بشــأن وضعها المالي بعدما خســرت الشركة 70 % من 
سعر أسهمها في 2015. وتعهدت الشركة بتخفيض ديونها الصافية إلى 20 مليار دوالر 
من 30 مليار دوالر من خالل بيع أصول وخفض اإلنفاق الرأسمالي وتعليق توزيعات 
األرباح وجمع 2.5 مليار دوالر من خالل طرح أسهم جديدة. ويُذكر أن الشركة تأثرت 

سلباً بانخفاض أسعار المعادن والسلع األولية منذ النصف الثاني من 2014.

األولوية للمستثمر السوري في إعادة اإلعمار

دعــا رئيس مجلــس األعمال الســوري اإلماراتي في 
مدينــة العين الدكتــور عمار قال، إلى ضــرورة إعطاء 
األولوية للمســتثمر الوطني إلعادة اإلعمار في سورية، 
مؤكداً أنه في حال البدء باإلعمار ستشهد المنطقة حركة 
اســتثمارات عربيــة وأجنبيــة هائلة توفــر آالف فرص 
العمل في جميع المجاالت وتنعكس بشــكل إيجابي على 

السوريين واالقتصاد المحلي.
واعتبــر قال أن االقتصاد الســوري أمــام تحد واضح 
للنهوض بواقعه، متوقعاً أن تبدأ معالم إعادة اإلعمار في 

ســورية بداية 2016 بحيث تكون الدول الصديقة والمســتثمر الســوري هم العرابون 
األساسيون لمشاريع اإلعمار. وأعرب عن تقديره لجهود الحكومة التي ال تتوانى عن 

تقديم الدعم والتسهيالت للمستثمرين السوريين.

د. عمار قال

هيئــة  رئيــس  أكــد 
واألســــــواق  األوراق 
ســورية  فــي  الماليــة 
الدكتور عبــد الرحمــن 
مرعي، أن تنشيط عمل 
سوق دمشــق لألوراق 
(بـورصـــة  المالـيــــة 
دمشــق) يتطلــب إعادة 
النظر بالعديد من أنظمة 

وتعليمات السوق وبشكل خاص ما يتعلق منها بمؤشرات 
الســوق والصفقــات الضخمة والســعر المرجعي ومدة 
سريان الوكالة القانونية والحدود السعرية باإلضافة إلى 
االستعالم عن الرصيد من قبل العميل وضرورة البحث 

في الطبيعة القانونية للسوق وتحديد رأسماله. 
وأشــار مرعي خالل اجتماع إلدارة الســوق مؤخراً 
إلــى الدور اإلشــرافي للهيئة الذي يهــدف لتفعيل عمل 
الســوق وتحقيــق مناخ أفضــل للمســتثمرين من حيث 

األمان والسيولة والعدالة.

بورصة دمشق ترّوج إلحداث شركات عقارية متطلبات تنشيط عمل بورصة دمشق

ذكر المدير التنفيذي لســوق دمشــق لألوراق 
المالية الدكتور مأمون حمدان، أن الســوق تسعى 
مــن خــالل مشــاركاتها الدائمة فــي المعارض 
والمؤتمــرات إلــى الترويــج إلحداث شــركات 
عقاريــة قويــة يمكــن أن ترفد قطاعات الســوق 
الخمســة، حيــث ال وجــود لمثل هذه الشــركات 
في الســوق علــى الرغم من أنها تُشــّكل أحد أهم 
ركائز البورصات حول العالم. وأشار حمدان إلى 

أن الســوق تســتهدف عبر تســويق هذه الرؤية تحقيق جملة من األهداف، أبرزها رفد 
االقتصاد الوطني بشــركات جديدة يمكن أن تســهم على نحو الفــت في مرحلة إعادة 
اإلعمار، وكونها شــركات مساهمة عامة فإن أسهمها وأرباحها ستتوزع على شرائح 
كثيرة من السوريين بما يُعّزز الدور االجتماعي لهذه الشركات، كما أن وجودها يستدعي 

وجود شركات أخرى تتكامل معها في النشاط وال سيما شركات االستثمار السياحي.

د. مأمون حمدان

د. عبد الرحمن مرعي

26



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2015

أعلنت مجموعة ”ماجد الفطيم“ عن اكتمال مشروع 
(التطوير 2015) في ”مول اإلمارات“، مشيرة إلى أن 
هذا اإلنجاز يضيف إلى مركز التسوق التابع للمجموعة 
في دبي مســاحة 36 ألف متر مربع مخصصة للتسوق 
والطعام والترفيه. وقالت المجموعة إنها شيّدت مستوًى 
جديداً بالكامل ضمن ”مــول اإلمارات“ بهدف تحقيق 
نقلة نوعية في تجربة التسوق، وباستثمار تجاوز مليار 

درهم (272.2 مليون دوالر).

الفطيم تنجز )التطوير 2015(

توقعت وزيرة دولة في 
اإلمارات مدير عام مكتب 
دبــي“   2020 ”إكســبو 
ريم الهاشــمي، مشــاركة 
مــا يزيد علــى 180 دولة 
فــي الحدث الدولــي الذي 
تستضيفه اإلمارة ”إكسبو 
2020“، فضــــالً عــــن 

العديد من المؤسســات متعددة الجنســيات والمؤسسات 
غير الحكومية والمؤسسات التعليمية.

وقالت الهاشمي إن عملية التسجيل الرسمي لـ”إكسبو 
2020“ ســتنتهي خالل تشــرين الثاني/نوفمبر المقبل، 
وســيتم مــن بعدها االنتقــال الفوري إلى عمليــة التنفيذ 
التي تشــمل االنخراط والتفاعل مع المشــاركين وتشييد 
موقــع اســتضافة الحــدث العالمي مع اعتمــاد االبتكار 
واالســتدامة، موضحة أن اإلمارات ستتســلم الراية من 

”إكسبو ميالنو“ بعد اختتام فعالياته.
وأشارت الهاشــمي إلى أن العمل حالياً منصب على 

تصميم المخطط العام الذي سيترجم إلى إنشاءات.

180 دولة في ”إكسبو دبي 2020“

ريم الهاشمي

توزيع سندات تمويل ”االتحاد للطيران“

أعلنــت شــركة ”المتكاملة كابيتال“ ذراع أســواق 
المال التابعة لمجموعة ”أبوظبي المالية“ عن توزيعها 
للســندات من صفقة تمويل شركة ”االتحاد للطيران“ 
البالغــة قيمتهــا 700 مليــون دوالر علــى متعامليها 
بواقــع 20.3 % من الســندات التي أصدرتها (اي بي 
فــي) و(االتحــاد لخدمات المطار) إضافــة إلى 5 من 
شركائها. وكانت الشركة استثمرت 142 مليون دوالر 
خالل فترة توزيع السندات االفتتاحية. ويتوقع أن تولّد 
الســندات معدل ربح قدره 6.875 % ســنوياً تستحق 

يوم 28 أيلول/سبتمبر 2020. وقال رئيس مجلس إدارة ”المتكاملة كابيتال“ والرئيس 
التنفيذي للمجموعة جاسم الصّديقي: إّن المشاركة في إصدار سندات االتحاد للطيران 
ينســجم مع اســتراتيجيتنا الرامية إلى توفير باقة متنوعة من الفرص االستثمارية التي 

تضمن لمتعاملينا تحقيق قيمة مجزية وعائدات مستقرة.

جاسم الصّديقي

18 مليار دوالر التجارة بين اإلمارات وبريطانيا

أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة ”دبي لتنمية االستثمار“ 
التابعــة لدائرة التنمية االقتصادية في دبي فهد القرقاوي، 
أن حجــم التجارة الثنائية بين اإلمارات والمملكة المتحدة 
بلــغ 67.7 مليــار درهــم (18.4 مليــار دوالر) في عام 
2014،  مؤكداً أن حكومة اإلمارات تطمح إلى رفع هذه 
األرقــام لتصل إلى 140 مليار درهم (38 مليار دوالر) 
بحلول عــام 2020. وجاءت تصريحــات القرقاوي في 

إطار جولة ترويجية نظمتها المؤسســة إلى المملكة المتحدة للحفاظ على اســتمرارية 
جذب القطاعات الحيوية من الشركات البريطانية ورجال األعمال لالستثمار بدبي.

فهد القرقاوي

”موانئ دبي“ تدرس فرصًا في روسيا

كشفت السلطات المحلية إلقليم بريمورسك الروسي أن نائب رئيس مجلس إدارة شركة 
”موانئ دبي العالمية“ جمال ماجد بن ثنيه، بحث مع الســلطات المحلية لإلقليم فرص 
مشــاركة موانىء دبي في المشاريع االستثمارية في قطاع النقل. وأشار ممثل الشركة 
اإلماراتية إلى أن موانئ دبي العالمية تعد أكبر ثالث مشغل للموانئ في العالم، حيث يعود 

إليها 9 % من حركة الحاويات البحرية، الفتاً 
إلى أنها تعّول على المشروعات في الشرق 
األقصى الروســي وعلــى وجه الخصوص 
في إقليم بريمورسك. وقال بن ثنيه: نعتقد أن 
لدى المنطقة آفاقاً جيدة للتنمية، ومقتنعون بأن 

وضع في االقتصاد الروسي سيستقر.
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السعودية ستواصل االستثمار في النفط

أكد وزير النفط الســعودي علي النعيمي أن المملكة 
ستواصل االستثمار في صناعة النفط والغاز والطاقة 
الشمســية على الرغــم من التراجع في أســعار الخام. 
وقــال: إن هذه الصناعة مــرت بتذبذبات حادة وعالية 
في األسعار منذ السبعينات مما أثر على االستثمارات 
في مجال البترول والطاقة واســتمراريتها، مشيراً إلى 
أن الوضع المتذبذب في الســوق ليس في صالح الدول 
المنتجة وال المســتهلكة، وانه يجب علــى المملكة أن 

تستمر في االستكشاف واإلنتاج والتكرير، إضافة إلى االستثمار بمصادر الطاقة البديلة.
يُذكر أن شــركات نفط عالمية خفضت إنفاقها كثيراً هذا العام بســبب استمرار تدني 

أسعار النفط حيث خفضت ميزانياتها واستغنت عن آالف الوظائف.

علي النعيمي

أضخم مشروع للنقل في العالم

بدأت المعالم األولية لشبكة قطار الرياض بالظهور بعد إنجاز 21 % من المشاريع 
التي تأتي ضمن أضخم مشروع للنقل في العالم، ويضم قطارات ومسارات تربط مناطق 
شاسعة بشبكة نقل متطورة. ويتواصل العمل في العاصمة الرياض في هذه المسارات 
وتركيب آلة الجسور الثانية بالمسار الثالث على طريق خديجة بنت خويلد، بالتزامن مع 
البدء بأعمال تركيب الجســور في طريق الملك عبدهللا. وتشكل الشبكة العمود الفقري 
لنظام النقل العام في العاصمة السعودية، حيث جرى اختيار ستة محاور رئيسة بطول 
إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً وبمحطات عددها 85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات 

الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية 
والتعليميــة  التجاريــة  واألنشــطة 
والصحيــة، وترتبط بمطــار الملك 
خالــد الدولي ومركــز الملك عبدهللا 
المالي والجامعات الكبرى ووســط 

المدينة ومركز النقل العام.

بيّنــت دراســة أن أكبر 500 شــركة أميركية تحتفظ 
بأكثــر من 2.1 تريليون دوالر مــن أرباحها المتراكمة 
فــي الخارج فــي مــالذات ضريبية لتفــادي الضرائب 
األميركية، وأن هذه الشــركات مجتمعة ســتكون مدينة 
بـــ620 مليار دوالر لمصلحة الضرائب إذا أعادت تلك 

األموال إلى الواليات المتحدة.
ووجدت الدراسة التي أعّدتها جامعتان أميركيتان غير 
هادفتين للربح، أن ثالثة أرباع الشــركات المدرجة في 
قائمة ”فورتشــن 500“ ألكبر الشركات األميركية من 
حيث إجمالي اإليرادات، لها فروع للمالذات الضريبية 
في بلدان مثل برمودا وإيرلندا ولوكســمبورغ وهولندا. 
وأشــارت إلــى أن الشــركات األميركية الكبــرى تدفع 
نحــو 6 ضرائب في الخــارج مقارنة مع معدل ضريبة 

الشركات في الواليات المتحدة البالغ 35 %.

الشركات األميركية
تلجأ للمالذات الضريبية

قــال مســؤولون عمانيــون إن أكبر صنــدوق للثروة 
الســيادية بســلطنة عمان اتفق مع مؤسسات يابانية على 
إنشاء صندوق مشترك بمبلغ 400 مليون دوالر لالستثمار 
في الصناعات الغذائية والزراعية، وأن الصندوق سيسهل 
االستثمار المباشر في دول مجلس التعاون الخليجي من 
قبل شــركات يابانية للصناعــات الغذائيــة والزراعية، 
تتراوح بين شركات للحبوب واألعالف إلى الخضروات 
والحليــب ومنتجــات األلبــان وللخدمــات اللوجســتية 
واألبحــاث، مســتهدفا إنفــاق ما ال يقل عــن 35 % من 
األموال في السلطنة. وسيمتلك صندوق االحتياطي العام 

للدولة 37.5 % من صندوق الغذاء الخليجي الياباني.
وستمتلك الشركة الُعمانية لتنمية االستثمارات الوطنية 
ومؤسســة الخليج لالســتثمار التي تملكهــا دول مجلس 
التعاون الخليجي الست معا 12.5 %. وسيوفر بنك ميزو 
وبنك نورينتشوكين اليابانيان نصف رأس المال المتبقي.

عمان واليابان تؤسسان
صندوقًا استثماريًا

”البحري“ تشتري ناقلتي نفط عمالقتين

وافق مجلس إدارة الشــركة الوطنية السعودية للنقل البحري ”البحري“ على شراء 
ناقلتي نفط عمالقتين مستخدمتين من شركة دي كي ماريتيم التابعة لشركة دايو الكورية 
لبناء السفن والهندسة البحرية بسعر إجمالي مقداره 157 مليون دوالر. وقالت الشركة 

إن الناقلتين همــا (بلو توباز و بلو 
بيرل) مبنيتان في حوض دايو لبناء 
الســفن في كوريا الجنوبية في عام 
2010. وسيتم استالم الناقلتين قبل  

31 كانون الثاني/يناير 2016.

28



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2015

السعودية تسحب المليارات من استثماراتها

سحبت السعودية 50 - 70 مليار دوالر من استثماراتها خالل األشهر الستة األخيرة 
لسد العجر في الميزانية، وفقاً لوكالة ”بلومبرغ“ األميركية. واعتبر خبراء اقتصاديون 
أن بقاء أسعار النفط عند مستويات متدنية يدفع السعودية التي تشكل عائدات النفط 90 
% من إيراداتها، للتوجه نحو استثماراتها في الصناديق العالمية، حيث يُعد هذا المبلغ 
عالمة على أن المملكة تكافح إليجاد موارد مالية لمواجهة العجز المتزايد في ميزانيتها. 
وســجل الصندوق السيادي أعلى مستوياته في اَب/أغسطس 2014 إذ بلغ 737 مليار 

دوالر، لتبدأ بعدها االحتياطيات بالتراجع في ظل هبوط أسعار النفط.

فرنسا والسعودية توقعان اتفاقيات ضخمة

وقعت فرنسا والسعودية عدة عقود 
اقتصادية تبلغ قيمتها عشرة مليارات 
يــورو (11.3 مليــار دوالر) وفقــاً 
لرئيــس الحكومة الفرنســية مانويل 
فالس، الــذي زار المملكــة العربية 
السعودية في تشــرين األول/أكتوبر 
2015. وتتعدد ميادين هذه العقود بين 

الطاقة والصحة والصناعات الغذائية والبحرية والتسليح واألقمار االصطناعية والبنى 
التحتية. وســتتوجه العقود الجديدة إلى االستثمار في المقاوالت الصغيرة والمتوسطة 
الفرنســية، فضالً عن خلق معمل خاص ببالزما الدم بقيمة 900 مليون يورو (1.02 
مليار دوالر)، إضافة إلى تطوير التعاون في مجال الطاقات المتجددة وفتح مفاوضات 
حصرية في مجاالت األقمار االصطناعية والمراقبة واالتصاالت. وســيجري البلدان 

محادثات في آذار/مارس 2016 لتمرير الموجة الثالثة من هذه العقود.

5 % حصة الوليد و”المملكة“ في ”تويتر“

رفــع كل من األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز 
وشــركة المملكة القابضة التي يرأس مجلس إدارتها، 
حصتهما في شركة ”تويتر“ خالل األسابيع الماضية 
ليصل إجمالي ملكيتهما إلى نحو 35 مليون سهم بقيمة 
سوقية تبلغ مليار دوالر تمثل أكثر من 5 % من أسهمها 

المصدرة، ليصبحا ثاني أكبر المستثمرين فيها.
وأخطر األمير الوليد وشركة المملكة هيئة األوراق 
المالية األميركية باالســتحواذ على حصة استراتيجية 
إضافية في ”تويتــر“، حيث بلغ إجمالي ملكية األمير 
الوليــد 30.1 مليــون ســهم، وإجمالي ملكية شــركة 

المملكة  4.8 مليون سهم والتي تتضمن الحصص التي استحوذ عليها األمير والشركة 
في عام 2011 وذلك قبل طرح أسهمها في السوق األميركية.

األمير الوليد بن طالل

قّدمت اإلكوادور عرضا لرجال األعمال الســعوديين 
بهدف جذبهم لالســتثمار في المجــال الزراعي، وذلك 
بمنحهــم إعفــاًء ضريبياً. ويشــمل العرض الــذي قّدمه 
سفير اإلكوادور غير المقيم في السعودية جرمان كينسا، 
االســتثمار فــي المجــال الزراعي واســتيراد الروبيان 

واللحوم البيضاء والفواكه االستوائية.
وقّدم كينســا تسهيالت جاذبة للمســتثمرين من أهمها 
إعفاء ضريبي لمدة 5 ســنوات على الشــركات الجديدة 
التــي تعمل في األكوادور وبنيــة تحتيّة جاهزة لعمليات 
النقل اللوجســتي مع دول الجوار. وقال إن ”األكوادور 
أنفقت 8 مليار دوالر إلنشاء وتوسيع 85 % من الطرق، 
مما أدى إلى ســهولة مواصالتها البرية مع أسواق دول 

الجوار.

األكوادور تغري
المستثمرين السعوديين

أكــد رئيــس لجنــة 
فــي  األهلــي  التعليــم 
الـريـــاض  غــرفــــة 
عـثـمـــان  التجاريــــة 
القصبــي، أن قطــــاع 
التعليم األهلي استطاع 
أن يسجل تطوراً نوعياً 

في مستوى جودة العملية التعليمية وتوفير نحو 11 مليار 
لایر ســنوياً (2.93 مليار دوالر) من حجم اإلنفاق على 
التعليم في المملكة على الرغم مما يواجهه من تحديات.

وقــال القصبــي إن ارتفــاع عــدد المــدارس األهلية 
ضمــن قائمة أفضل المدارس فــي اختبارات التحصيل 
على مســتوى المملكة والرياض يعد مؤشــراً على قوة 
المخرجات التعليمية في المدارس األهلية، مشيراً إلى أن 

نسبة التعليم األهلي تبلغ 12 % وفي الرياض 34 %.

السعودية: نمو االستثمار في التعليم

عثمان القصبي

29



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2015

”دريك آند سكل“ لألعمال الهندسية

حازت شــركة ”دريك آند سكل لألعمال الهندسية“ 
التابعــة لـ”دريــك آند ســكل إنترناشــونال“ على عقد 
بقيمــة 33.5 مليــون دوالر ضمــن مشــروع متعــّدد 
االستخدامات على الواجهة الشاطئية في منطقة جميرا 
في دبــي، والذي ســيُضفي بعداً جديــداً على قطاعي 
التجــارة والترفيه في اإلمــارات ويتوقع إنجازه خالل 
عام 2016. وبموجب العقد ستتولى الشركة مسؤولية 
تطوير المنطقــة التجارية والمطاعم والمقاهي الممتّدة 
على مســاحة إجمالية تتجــاوز 72 ألف متر مربع إلى 

جانب مواقف الســيارات الرئيسية والفرعية. ويشتمل نطاق العمل على تنفيذ عمليات 
التوريــد والتركيــب واالختبــار والتعهيد والتســليم لــكل أعمال الهندســة الميكانيكية 
والكهربائية والصحية. وقال المدير التنفيذي أحمد الناصر: الفوز بهذا العقد هو بمثابة 

إضافة هامة لمحفظتنا الواسعة من العقود الضخمة والمشاريع الحيوية في اإلمارات.

أحمد الناصر

أفادت مصادر إخبارية أن شــركة ”آبار“ لالستثمار 
الــذراع االســتثماري لحكومــة أبوظبــي، قــد ترفض 
االســتثمار في إصدار حقوق بقيمــة 2.5 مليار رنجيت 
(565 مليــون دوالر) لبنــك (آر.أتش.بــي كابيتال) في 
إشارة إلى شعور مســتثمري الخليج باإلحباط من حالة 
عدم االستقرار االقتصادي والسياسي في ماليزيا. وكان 
بنــك (آر.أتش.بــي كابيتال) رابع أكبر بنــك في ماليزيا 
من حيث األصول، أعلن في نيســان/أبريل 2015 عن 
إصدار الحقوق لدعم نموه والوفاء بالمتطلبات التنظيمية 

لرأس المال. وتمتلك آبار نحو 21 % من البنك.
وتضّررت األسواق الماليزية هذا العام جّراء تراجع 
وضعها التجاري بسبب انخفاض أسعار صادرات الغاز 
الطبيعي المســال واتهامات بسوء اإلدارة والكسب غير 

المشروع في صندوق تنمية ماليزيا (وان أم.دي.بي).

”آبار“ غير متحمسة لالستثمار
في ماليزيا

أعلنت شركة ”المستثمر األول“ الذراع االستثمارية 
لمجموعــة ”بنك بروة“ عن شــراء حصــة 49 % من 
مجموعــة مطاعم ”شــاطر عبــاس“ العالمية في قطر. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة بالوكالة يوسف العبيدان: 
إّن االســتثمار في مجموعة ”شاطر عباس“ يتماشى مع 
اســتراتيجيتنا لالســتثمار في الشــركات المتوسطة في 
الســوق العاملة في قطاع األغذية والمشــروبات والتي 
تســتند على أســس قوية في عملها، وأن الشركة تخطط 
لتنويع شــبكتها من خــالل تطوير مفاهيــم جديدة حول 
األغذية العاليــة الجودة وكذلك تنميتها وتعزيزها خالل 

السنوات المقبلة في دول ”التعاون الخليجي“ والعالم.

استثمار مطاعم ”شاطر عباس“

بنوك الخليج تصدر 43 مليار دوالر ديونًا

توقع المصرف االســتثماري ”أرقام كابيتال“ أن تصدر بنوك دول مجلس التعاون 
الخليجي 43 مليار دوالر من الديون المتوافقة مع اتفاقية (بازل 3) بحلول عام 2019. 
وقال رئيس قسم األبحاث جاب ماير، إن السندات المزمع إصدارها من البنوك الخليجية 
مدعومة بقدرة عالية على تحمل الخســائر التي قــد تترتب عليها، وأنه من المفترض 
أن تســهم هذه اإلصدارات في حماية رأســمال البنوك وتعزيز قدرة القطاع المصرفي 
الخليجي على امتصاص الصدمات الناجمة عن الضغوط المالية واالقتصادية المحتملة.
وتتوقع ”أرقام كابيتال“ أن تصدر البنوك الخليجية 17 مليار دوالر من سندات الشق 
األول من رأس المال، و26 مليار دوالر من سندات الشق الثاني من أجل تحسين قوة 
ميزانياتها العمومية وترســيخ مراكزها المالية. كما توقع أن تجتذب ”بورصة قطر“ 

استثمارات بقيمة مليار دوالر من قبل صناديق استثمار عالمية تتبع المؤشر.

”بي.بي“ تكافح الجتياز أزمة النفط

تعتزم ”بي.بي“ خفض انفاقها وبيع مزيد من األصول لمواجهة فترة ممتدة من أسعار 
النفط المنخفضة. وباعت شركة النفط والغاز البريطانية أصوال بنحو 50 مليار دوالر 
منذ حادث التســرب في خليج المكسيك عام 2010 وتتوقع التخارج من أصول بثالثة 
إلى خمســة مليارات دوالر في 2016 . وقالت بي.بي إن إنفاقها الرأســمالي  سيقترب 

مــن 19 مليار دوالر في 2015 وإنه ســينخفض إلى ما بين 17 
و19 مليــار دوالر ســنويا حتى 2017. وتلك هــي المرة الثالثة 
التي تخفض فيها الشــركة هدف اإلنفاق الرأســمالي في 2015. 
وبالرغــم من أزمة هبوط أســعار النفط  العالميــة حققت بي.بي 
صافي ربح قدره 1.8 مليار دوالر للربع الثالث من العام الحالي.
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أقّرت الحكومة اإليرانية مســودة عقود النفط والغاز 
الجديــدة مــع الشــركات األجنبيــة التي تهــدف لجذب 
المستثمرين األجانب ومشتري الخام فور رفع العقوبات.

وذكــرت وســائل إعالم رســمية أن العقــود الجديدة 
سترفع الطاقة اإلنتاجية إليران من النفط والغاز خاصة 
في الحقول المشتركة. وتتابع صناعة النفط العالمية عن 
كثب خطط طهران للكشــف عن العقــود الجديدة إذ أن 
إيــران تملك واحدة من أكبر احتياطات النفط والغاز في 
العالم. وتقول إيران إنها تحتاج إلى التكنولوجيا والخبرة 
األجنبية لمساعدتها في تطوير حقول نفط جديدة وتحسين 

البنية التحتية لخطوط األنابيب والمصافي.

بولندا تبحث عن فرص في إيرانإقرار مسودة عقود النفط اإليرانية

انضمت بولندا إلى سلســلة 
مــن الــدول الغربيــة الباحثة 
عــن فــرص اســتثمارية في 
إيــران حيــث أرســلت وفداً 
رفيــع المســتوى إلى طهران 
يضم مســؤولين تنفيذيين في 

شركات لألدوية والكيماويات والسكك الحديد. وترأس وزير االقتصاد البولندي يانوش 
بايكوسنسكي، مجموعة من ممثلي نحو 60 شركة بولندية منها شركتا صناعة السكك 
الحديد ”نيواج“ و”بيســا“. وقال بايكوسنسكي إن بالده مهتمة بتصدير المواد الغذائية 
واألجهزة المنزلية واألثاث إلى الجمهورية اإلســالمية، الفتاً إلى إمكانية التعاون بين 
البلدين في قطاعات التنقيب عن النفط والغاز والتعدين وكفاءة الطاقة. ومن المتوقع أن 
يؤدي االتفاق النووي بين إيران والسداسية الدولية إلى رفع العقوبات المفروضة على 

طهران بحلول مطلع عام 2016 وفتح البلد الُمصّدر للطاقة أمام األسواق العالمية.

”نيكزس“ تغطي األسواق اآلسيوية

أعلنت ”نيكزس“ القابضة لالستثمار عن استحواذها 
على ”زيوريخ اليف إنشورنس الخاصة“، مسّجلةً بذلك 
أول حضور لشركة االستشــارات المالية في األسواق 
اآلسيوية، ولتدشن أول فرع لها خارج المنطقة. وتشمل 
العملية انتقال 150 مستشــار مالــي يعملون في وكالة 
(زيوريــخ ســنغافورة) على تغطية متطلبات الســوق 

المحلية إلى صفوف موظفي مجموعة ”نيكزس“.
وقال الرئيس التنفيذي تارون خانا: لقد ركزنا جهودنا 
على ســنغافورة باعتبارها من األســواق الرئيسية في 

صناعة التأمين التي تتسم بالكفاءة العالية وتضم شريحة متنامية من األثرياء.
تارون خانا

ذّكــرت واشــنطن الحكومــات األجنبيــة والبنــوك 
األميركيــة بطريقة ســرية بأن العقوبــات ضد إيران ال 
تزال سارية، محذرة الشركات الغربية من مغبة التسّرع 
في االســتثمار في قطــاع النفط اإليرانــي وغيرها من 
القطاعات إلى أن تمتثل طهران بشكل كامل لمقتضيات 

االتفاق النووي المبرم في تموز/يوليو 2015.
وقالت مصادر دبلوماســية وحكومية لوكالة رويترز 
إن الخارجية األميركية أرســلت خطاباً للسفارات حول 
العالم تؤكد فيه أن العقوبات ضد إيران ال تزال سارية، 
وقال مصدر دبلوماسي في لندن ”تريد الواليات المتحدة 
أن تبلغ الحكومات بأال تتسرع في التعامل مع إيران“. كما 
أجرى مسؤولون أميركيون مؤخراً مناقشات مع رؤساء 

تنفيذييــن لشـــــركات 
نفطيــة وبنكييــن فــي 
واشــنطن ونيويــورك 
لتأكيد استمرار سريان 

العقوبات.

أميركا تحّذر من االستثمار في إيران

الشركات الكبرى تقّلص استثماراتها

أكــد تقريــر صادر عــن المركــز العالمي 
للدراســات التنمويــة أن ضعــف االقتصــاد 
العالمي ســيؤدي إلى إضعاف التجارة الدولية 
بمقــدار 0.5 % هــذا العــام وقرابــة 0.2 % 
األســواق  أن  وأوضــح   .2016 عــام  فــي 
الناشئة ســتقلّل من اعتمادها على الصادرات 

واالستثمارات األجنبية لصالح دعم اقتصاداتها المحلية في محاولة منها إلعادة هيكلة 
اقتصاداتها، في حين ستقلص الدول الصناعية من إنتاجها بسبب ضعف الطلب. ويتوقع 
أن يؤدي ذلك إلى الضغط على أرباح الشركات الكبرى وتقليص استثماراتها الخارجية 

في عام 2016 بمعدل 33 %، بعد أن تراجعت في عام 2015 بمعدل 16 %.
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قطر تزيد استثماراتها في أميركا

تعهد جهاز قطر لالستثمار صندوق الثروة السيادي للبالد بإنفاق 35 مليار دوالر في 
الواليات المتحدة على مدى السنوات الخمس المقبلة مع استمراره في تنويع استثماراته 
التــي تركزت عادة في أوروبا. وقــال الجهاز خالل افتتاح مكتب له في نيويورك، إن 

االستثمار الجديد يعكس ”مدى ثقة الجهاز بالسوق األميركية بصفة عامة.
وبحســب مركز الثروة الســيادية الذي يراقب القطاع، تبلغ أصول الجهاز القطري 
نحو 334 مليار دوالر أميركي. وكانت اســتثمارات الصندوق تتركز في أوروبا ولكنه 

ســــعى في الفتــرة األخيرة 
لتنويــع محفظته وخصص 
نحو 20 مليار دوالر آلسيا، 
ووقع اتفاقاً بشــأن مشروع 
مشترك بقيمة 10 مليارات 
دوالر مــــع مجموعــــــــة 
(ســي.اي.تــي.اي.ســــي) 

الصينية.

السياحة الحالل تجذب استثمارات بالمليارات

أظهر تقرير أعدته وكالة ”رويترز“ حول االقتصاد اإلســالمي، أن حجم اإلنفاق 
العالمي للمسلمين على السفر إلى الخارج بلغ 142 مليار دوالر في 2014 باستثناء 

الحج والعمرة، ليشّكل هذا السوق 11 % من اإلنفاق العالمي على أسواق السفر.
وأوضح التقرير أن مفاهيم مثل ”السياحة الحالل“ أو ”السياحة اإلسالمية“ بدأت 
تجــذب انتباه أصحاب الفنادق الكبرى ووكاالت الســياحة مع تنامي الطلب على هذا 
النوع من الســياحة. ويتوقع التقرير زيادة في اإلنفاق العالمي للمســلمين على السفر 

إلى الخارج إلى 233 مليار دوالر عام 2020.

الكويت قد تبيع أصوًال لتغطية العجز

أفادت صحيفة كويتية أن ”الهيئة العامة لالســتثمار“ وهي صندوق الثروة السيادي 
الكويتــي، تــدرس بيع األصــول التي تقلُّ عائداتها الســنوية عــن 9 % لتغطية عجز 
الميزانيــة الحكوميــة بفعل هبوط أســعار النفط. وذكرت الصحيفــة أن حجم األصول 
المتوقــع بيعها يبلغ 9 مليــارات دينار (30 مليار دوالر). ويســتثمر الصندوق أمواله 
فــي أنحــاء العالم في فئات متنوعة من األصول مثل الســندات واألســهم والعقارات، 

ويُقّدر حجم أصوله بنحو 500 مليار 
دوالر. وبلغ عجز الحكومة الكويتية 
1.094 مليــار دينــار (3.63 مليار 
دوالر) في األشــهر الخمسة األولى 
مــن الســنة الماليــة التي بــدأت في 

نيسان/أبريل 2015.

خفّضــت ”نســتله“ أكبر شــركة صناعــات غذائية 
في العالم، نظرتها المســتقبلية لعــام 2015 بأكمله بعد 
تضرر مبيعاتها بفعل سحب الشعيرية سريعة التحضير 
”ماجي“ من األســواق فــي الهند مما أثــر على أرباح 
الشــركة السويســرية. وعلى الرغم مــن توقعات زيادة 
الطلب على المثلجات بســبب ارتفاع درجة الحرارة في 
صيف 2015 في أوروبا، هبطت مبيعات وحدة منتجات 
األلبــان والمثلجات التابعة للشــركة بمقدار 350 مليون 
فرنك (366 مليون دوالر) على أساس سنوي لتبلغ 11 

 11.5) فرنــك  مليــار 
مليار دوالر)، إال أنها 
حققت نمواً أساسياً بلغ 
أيلول/ 7.1 % حتــى 

سبتمبر الماضي، وهو 
ثاني أكبــر معدل نمو 
بعــد قطــاع الحلويات 

الذي سجل 7.8 %.

أرباح ”نستله“ تتراجع بسبب الهند

توقعــت المجموعة المالية ”BCS“ صعود مؤشــر 
 “RTS” بورصة موســكو لألســهم المقومة بالــدوالر
بنحــو 20 % في عام 2016. وتتوقع المجموعة المالية 
انتعاش مؤشــر (RTS) إلى مستوى 930 نقطة، وذلك 
بعد انخفاضه بنسبة 45 % في عام 2014 نتيجة هبوط 
أســعار النفط وبسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد 
روســيا على خلفيــة األزمة األوكرانية. وتلقي مشــكلة 
هبوط أســعار النفط بظاللها على الشركات العاملة في 

قطاع النفط بعد التراجع الكبير في أسعار الخام.
يشــار إلــى أن وكالة التصنيــف االئتمانــي العالمية 
”فيتش“ توقعت نمو حجــم الناتج المحلي اإلجمالي في 
روســيا في عام 2016 بنحو 0.5 % وانخفاضه ما بين 

3.5 % و4 % في العام الحالي.

توقع نمو بورصة موسكو 20 %
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هروب استثمارات من األسواق الناشئة

توقــع معهد التمويل الدولي أن تفوق التدفقات الرأســمالية الخارجة من األســواق 
الناشــئة تلــك الداخلــة إليهــا في عــام 2015  للمــرة األولى منــذ 1988 مع هبوط 
االســتثمارات األجنبية إلى النصف مقارنة مع العام الماضي وارتفاع التدفقات التي 
يرســلها المقيمون إلى الخارج. وذكر المعهد أنه من المتوقع وصول إجمالي تدفقات 
االستثمارات األجنبية إلى 548 مليار دوالر في 2015 مقارنة مع 1.074 تريليون 
دوالر العــام الماضــي. وأضاف أن هــذا المبلغ يعادل 2 % فقط مــن الناتج المحلي 

اإلجمالي للدول النامية انخفاضا من نحو 8 % في عام 2007.
وقال المعهد إنه في حين تتراجع التدفقات على األســواق الناشــئة تسارعت وتيرة 
التدفقــات التي يرســلها المواطنون إلى الخارج والتي ســتصل إلى 1.089 تريليون 

دوالر هذا العام.

مجلس  رئيس  أكد 
إدارة الـمـؤســســــة 
الليبيـة لالســــتثمـار 
حســن بوهــادي، أن 
راضيــة  المؤسـسـة 
عـن اســــتثمـاراتهـا 
وتنــــوي  اإليطاليــة 
االحتفاظ بحصصهـا 
فــي شــركات قيادية 

مثل ”أونــي كريديت“ و”إيني“ من دون تغيير. وتملك 
المؤسسة نحو 1.25 % في ”أوني كريديت“ أكبر بنوك 
إيطاليا من حيث األصول وتحوز حصصاً أقل من 2 % 
في شــركة النفط العمالقة ”إيني“ و”في إينل“ للمرافق 
ومجموعــة ”فينميكانيــكا“ لصناعــة الســالح و”فيات 

كرايسلر“ لصناعة السيارات.
من جهته، قال مدير االســتثمار في المؤسســة أحمد 
عموش: إن المؤسســة مستعدة لزيادة في رأس المال قد 

يقبل عليها بنك  ”أوني كريديت“ في المستقبل.
وتبلغ قيمة محفظة المؤسســة من األســهم 8.6 مليار 
دوالر، تشّكل االستثمارات اإليطالية نحو 30 % منها.

اتفاق بين مصر و”كويت إنرجي“ ليبيا تواصل االستثمار في إيطاليا

وقعــت الهيئة المصرية العامة للبترول وشــركة 
”كويــت إنرجي“ اتفاق شــراكة للتنقيب عن النفط 
والغــاز في امتياز في البصرة فــي جنوب العراق. 
وقــال وزير البتــرول المصري طــارق المال، إن 
”كويــت إنرجي“ تنازلت خالل توقيع االتفاق الذي 
جــرى في العراق لمصر عــن 10 % من حصتها 
في منطقة االمتياز. ويأتي ذلك تفعيالً التفاق جرى 
توقيعه خالل مؤتمر دعم وتنمية االقتصاد المصري 

في آذار/مارس 2015.
وأكد المال أهمية اتفاقية الشراكة التي تفسح المجال أمام قطاع النفط ألول مرة إليجاد 
مصادر جديدة للنفط والغاز من خارج مصر وفتح مجاالت كثيرة لشــركات البترول 

المصرية للعمل خارج البالد.

طارق المال
حسن بوهادي

جّمدت الســلطات المغربية افتتاح أول مركز تجاري 
لشركة ”إيكيا“ السويدية لبيع األثاث قرب مدينة المحمدية 
الواقعة بين الرباط والدار البيضاء. وأرجعت السلطات 
المغربية هذا القرار إلى عدم وجود ”شــهادة المطابقة“ 
التي يتعين تســليمها من طرف السلطات اإلدارية، لكن 
بعض المراقبيــن اعتبروا أن تأجيل افتتاح المركز جاء 
رداً على موقف السويد في ما يخص الصحراء الغربية.
وقالت المتحدثة باسم مجموعة ”إيكيا“ إن اإلجراءات 

الخاصة باالمتياز ال تزال مستمرة.

المغرب يجّمد افتتاح ”إيكيا“

13 تريليون دوالر خسائر األسهم العالمية

تكبّدت  أسواق األسهم العالمية أكثر من 13 ترليون دوالر منذ أوائل شهر حزيران/
يونيــو 2015، ما يدل على أن األســواق فقدت أرباحها خالل العامين الســابقين. كما 
تراجعت القيمة السوقية لألصول إلى أقل من 60 ترليون دوالر للمرة األولى منذ شهر 

شباط/فبراير 2014 في ظل فشل سياسات تحفيز النمو االقتصادي.
وأرجعت وكالة ”بلومبرغ“ األميركية خســارة األســواق العالمية إلى هبوط أسعار 
الســلع األولية مثل النفط. كما أن تنامي مخاوف المســتثمرين بشأن النمو االقتصادي 
العالمــي، وخاصــة االقتصاد الصيني ثانــي أكبر اقتصاد في العالم، يؤثر ســلبا على 
األسواق العالمية. ويأتي تراجع األسواق العالمية بالرغم من اتباع المصارف المركزية 
العالمية خالل األشــهر الماضية سياسات لتحفيز اقتصاداتها كالتيسير الكّمي وخفض 

أسعار الفائدة الرئيسية.
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قالت شــركة ”كيلــوغ“ األميركية إنهــا اتفقت على 
االستحواذ على ”ماس فود“ المصرية الرائدة في إنتاج 
حبــوب اإلفطار مقابل 50 مليون دوالر، مشــيرة إلى 

أنها ستمّول الصفقة من السيولة المتوافرة لديها.
وأضافــت إنهــا ال تتوقــع أن يكــون للصفقــة تأثير 
ملموس على أرباحها التشغيلية السنوية وصافي ربحها 
في 2015، مضيفة أن الصفقة ستفتح آفاق النمو لقطاع 
حبوب اإلفطار في األسواق الرئيسية في مصر وشمال 

إفريقيا.
وكانت ”كيلوغ“ اســتحوذت على 86 % من شركة 
”بســكو مصــر“ مقابــل 888 مليون جنيــه (113.4 

مليون دوالر أميركي).

قبرص تختار ”نيوس“ لمسح برها وسواحلها”كيلوغ“ تستحوذ على ”ماس فود“

أعلنت وزارة الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة 
القبرصيــة عــن اختيــار الحكومة القبرصية شــركة 
(NEOS) األميركية التي تتخــذ من كاليفورنيا مقراً 
لها لتكوين قاعدة بيانات متطورة وحديثة وشبه مؤكدة 

لمخزون النفط والغاز للبر القبرصي وشاطئه.
جيورجــوس  القبرصــي  الطاقــة  وزيــر  وقــال 
الكوتريبيــس: إن البيانــات الجديــدة ســتكون غيــر 
حصرية وستســمح للمشــاركين المحتملين في قطاع 
الهيدروكربــون الناشــئ في قبــرص للحصول على 

معلومات مهمة للمساعدة في توجيه قرارات االستثمار واالستكشاف وتنمية كل منها.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة شــركة (EEH) رودي بارودي وهي شــريكة 
(NEOS) في االســتثمار، إن خريطة قبرص النفطية الجديدة ســتضيف دليالً جديداً 
على تواجد ودائع من الغاز والنفط في شــرق البحر المتوســط، الفتاً إلى أن مســتقبل 
لبنان يبدو واعداً في هذا المجال أكثر من أي وقت مضى على ضوء البيانات  الجديدة.

جيورجوس الكوتريبيس

أعلنت شــركة ”ألكوا“ األميركية أنها ستنقســم إلى 
شــركتين لفصل عمليات صهر األلمنيوم المتعثرة عن 
إنتاج المعادن الخفيفة الالزمة ألنشــطتها األسرع نمواً 
في قطاعي الطيران والســيارات. وأثر هبوط أســعار 
الســلع األولية وتخمــة المعروض من األلمنيوم ســلباً 
على سهم ”ألكوا“ الذي فقد 40 % من قيمته منذ بداية 

.2015
ومن المقـرر أن تفصل عملية التقســيم أنشطة السلع 
األوليـــة المرتبطـة بالدورة االقتصادية عن األنشــطة 
العالية التكنولوجيا التي تســتفيد من ارتفاع الطلب على 
التيتانيوم ومنتجات جديدة تستخدم في صناعة الطائرات 

والسيارات.
وذكرت الشــركة أنه مــن المتوقع اســتكمال عملية 
التقســيم في النصف الثاني مــن 2016 على أن تحتفظ 

أنشطة األلمنيوم التقليدية باسم ”ألكوا“.

”ألكوا“ تنقسم إلى شركتين

نبض التيارات الدّوامية

أعلنت شــركة ”توف راينالنــد“ عن توفير تكنولوجيا ”نبض التيــارات الدّوامية“ 
للشــركات العاملة ضمــن قطاع النفط والغاز في منطقة الشــرق األوســط من خالل 
الشــركات الفرعية التابعة لهــا في كل من اإلمارات والســعودية ومصر. وتوفر هذه 
التكنولوجيا التي اســتحوذت عليها الشركة من (شــل جلوبال سوليوشنز) مطلع العام 
الجاري، العديد من الفوائد والمزايا التي تشــتمل على الكشــف المبكر عن التآكل في 
المناطق التي يصعب الوصول إليها، بما في ذلك البطانة الســطحية والموصالت في 

اآلبار النفطية البحرية والبيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة.

”أرلينغتون“ تستثمر في مجمعات الطالب

أعلنت شركة ”أرلينغتون لالستثمار“ عن 
عزمها زيادة نشاطها االستثماري في قطاع 
المجّمعــات الســكنية المخصصــة للطالب 
فــي بريطانيا. كما أعلنت عن تعيين شــون 
ماكيون مديراً عاماً جديداً لها تمهيداً لتوسيع 
مروحة اســتثماراتها في هذا القطاع بصفته 
أحد أبــرز الخبــراء في مجــال المجّمعات 

السكنية المخصصة للطالب في المملكة. وقال مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها 
جورج شويري: لدينا إمكانات تمويل كبيرة لالستحواذ على ما هو مناسب من األصول 
العقاريــة، موضحــاً أن هذا التمويــل لكل عملية يتراوح بيــن 50 مليون جنيه (75.8 

مليون دوالر) و500 مليون جنيه (758.8 مليون دوالر).

جورج شويري وشون ماكيون
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جيد“ لتكون ضمن محافظهم االستثمارية.
اإلمارات – هونغ كونغ

 (ICAEW)وقال المحاســب القانوني المعتمد والمديــر اإلقليمي لـ
في المنطقة مايكل آرمسترونغ: يمكن لدولة اإلمارات أن تمارس دوراً 
مشــابهاً للدور الذي تؤديه هونغ كونغ بالنســبة إلى الصين. فلديها كل 
المقومات واإلمكانات لتصبح بوابة العبور إلى السوق اإليرانية بفضل 
عالقاتها التجارية التاريخية مع إيران وبنيتها التحتية عالمية المستوى 

وخدماتها اللوجستية ذات الطراز الرفيع.
وأضاف آرمسترونغ: قد تكتسب ثقة المستثمرين زخماً قوياً انطالقاً 
مــن حقيقــة أن دولة اإلمــارات لطالما كانت شــريكاً تجاريــاً موثوقاً 
وجديراً. وعلى الرغم من أن الشــركات ستتجه في نهاية المطاف نحو 
إيران دون الحاجة إلى أي وسيط، فمن غير المرجح أن يغيّر ذلك من 
المكانــة التي تتمتع بها دولــة اإلمارات كمركز تجاري حيوي للمنطقة 

بأكملها.
واتفق المتحدثون علــى أن النفط والغاز والتعدين والبتروكيماويات 
والبنية التحتية والتصنيع، ســوف تكون من بين أسرع القطاعات نمواً 

في إيران إذا تم رفع العقوبات عنها.
كما اتفق الخبراء على أنــه نظــراً للعزلـة االقتصاديـة التي هيمنت 
علــى إيران خالل المرحلــة الماضية، من المتوقع ظهور ممارســات 
محليــة لألعمــال ولكن من غيــر الــوارد أن يردع ذلك المســتثمرين 
األجانــب عن مزاولــة األعمال هناك، الفتين إلــى أن التغيير وقوانين 
الشــفافية الجديــدة مــن غيــر المتوقع أن تتحقــق في إيــران من غير 
متعددة الجنسيات.المشــاركة الفعلية بين الحكومة والقطاع الخاص فضالً عن الشركات 

اإلمارات دورها رئيسي في االستثمارات وتعزيز الحركة التجارية

رفع العقوبات عن إيران ُيعزّز اقتصادات دول الخليج
قال خبراء سياسيون واقتصاديون أن رفع العقوبات عن إيران في 
المســـتقبل من شـــأنه أن يُعّزز اقتصاد البالد، ما ينعكس إيجاباً على 
المنظومـــات االقتصادية لدول مجلس التعـــاون الخليجي المجاورة، 

خاصة دولة اإلمارات.
واعتبــر الخبــراء أن اقتصــادات دول الخليــج، خصوصــاً دولــة 
اإلمارات ســوف تتأثــر إيجاباً من إزالة العقوبــات، حيث من المتوقع 
أن تــؤدي دوراً كبيراً لجهة تدفق االســتثمارات وتعزيز زخم الحركة 
التجارية نحو إيران، والتي يتوقع أن تجتذب اســتثمارات بحجم يناهز 

1.3 تريليون دوالر وفقاً لرؤية إيران 2025.
وجهة للمستثمرين

وتوقــع الخبراء خــالل ندوة نظمتهــا كلية تمويل الشــركات لمعهد 
المحاسبين القانونيين في إنكلترا وويلز (ICAEW) في فندق ”جميرا 
أبراج اإلمارات“ في دبي، أن ينمو االقتصاد اإليراني بوتيرة ســريعة 
على مدار الســنوات المقبلة، وهو ما من شــأنه أن يســاعد الجمهورية 
اإلســالمية علــى أن تصبح وجهــة جاذبة للمســتثمرين األجانب على 

المديين المتوسط إلى البعيد.
وتحــدث في النــدوة كل من خبير الجغرافيا االســتراتيجية والمحلل 
السياسي واالقتصادي الدكتور تيودور كاراسيك، والمؤسس المشارك 
والشــريك فــي ”فرونتيــر بارتنــرز“ برهــام جوهاري، والمؤســس 
والرئيس التنفيذي لالندماج في ”إنكيوبيميا“ علي برهاني، والشــريك 
المسؤول في ”جونز داي“ شيال شادماند. وأدار النقاش خالل جلسات 

المؤتمر الشريك في ”برايس ووترهاوس كوبرز“ مو فارزادا.
وأكد المتحدثون أن المســتثمرين في حاجة ألن يدركوا أن العقوبات 
لــم تُرفع بعد، ومن غير المتوقع رفعها حتى 2016 على أقرب تقدير، 
مشيرين إلى أنه حتى بعد االنتهاء من الصفقة، فإن العقوبات الرئيسية 
األميركية على إيران ســوف تبقى قائمة والتي بدورها ســتحظر على 
الشركات األميركية التعامل مع إيران نظراً لغياب الترخيص الخاص 

أو العام من الحكومة األميركية الذي يسمح بذلك.
ونبّــه المتحدثون إلى ضرورة أن يلجأ المســتثمرون الذين يتطلعون 
للقيام بأعمال تجارية في إيران إلى اتخاذ التدابير القانونية الالزمة لفهم 
مــا هي الفرص والمخاطر التي قد تواجههم في مرحلة ما بعد الصفقة 
العالميــة. ومــن بين هذه التدابير إجراء العناية الواجبة على الشــركاء 
المحلييــن المحتملين، ســواء كانوا موجودين في إيــران أو في الدول 
المجــاورة، وذلك للتأكد من االمتثال لقوانين مكافحة غســيل األموال. 
فالتعامل التجاري مع األســماء أو الشــركات المعاقبة يمكن أن يخضع 
لعقوبــات قانونية، والتي يمكن أن تكــون بحدود 250 ألف دوالر لكل 

مخالفة.
واتفق المتحدثون على أن المستثمرين يجب أن يباشروا بتقييم إيران 
من اآلن لتحديد ما إذا كانت هذه السوق ”ضرورية“ أو مجّرد ”خيار 
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بتسهيل التمويل بالغ الصغر.
وأشــار عبد هللا إلى أن الهيئة استحدثت في 
إطار تنفيذها لهذه التوجهات برنامجاً لتشــغيل 
الخريجين الشــباب في الجهــات العامة مطلع 
عام 2011، مســاهمة منها فــي توفير فرص 
العمل لخريجي الجامعات والمعاهد المتوسطة، 
إضافة إلى إكســاب الشــباب المســتفيدين من 
البرنامج خبرات عملية خالل فترة التعاقد تزيد 

قدرتهم على االندماج بسوق العمل.
ولفــت إلى أن البرنامج حّدد عدد المتعاقدين 
المســتفيدين منه سنوياً بنحو 10 آالف مستفيد 
لمدة 5 ســنوات، ليصبح العدد اإلجمالي للذين 
يمكــن أن يســتفيدوا منه نحــو 50 ألف خريج 

جامعــي شــاب. وقد نفّــذت الهيئــة خطة عام 
2011 بمجمــوع 10 أالف فرصــة عمــل، 
وخطة عام 2012 بمجمــوع 25 ألف فرصة 
عمــل، في حيــن خصصت 15 ألــف فرصة 
عمل باقية لذوي الشــهداء، ليكون المجموع قد 

استنفذ كامل عدد المتعاقدين.
برامج التمويل الصغير

أما بالنسبة لبرامج التمويل الصغير، فأشار 
عبد هللا إلى أن الهيئة ساهمت من خالل برامج 
عدة في تأســيس ورســملة المؤسســة الوطنية 
للتمويل الصغير ومتناهي الصغر على شــكل 
شــركة مســاهمة مغفلة خاصة لتقديم التمويل 
الصغير ومتناهي الصغر، إضافة إلى خدمات 
ماليــة ومصرفيــة أخــرى لفئــات معينــة من 
الســكان. وقد ساهمت الهيئة بنسبة 10.96 % 
مــن رأس المال، وجرى اســتحداث 3 فروع 
لهــا في كل من دمشــق والالذقية وطرطوس، 

إضافة إلى مكتب في مدينة جبلة.
وفي ما يتعلق بتدريــب رواد األعمال، قال 
عبد هللا إن الهيئة نفّذت 73 دورة تدريبية استفاد 
منهــا نحــو 1014 متدرباً. في حيــن بلغ عدد 
االتفاقيات التي نفــذت ضمن برنامج التدريب 
من أجل التشــغيل المضمون 37 اتفاقية. وبلغ 
عدد فرص العمل التي تم التعاقد عليها 4464 
فرصــة. كما بلغ عدد خطط العمل التي أحيلت 
للمصارف ليتم تمويلها في إطار برنامج تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 250 خطة، 
وبتكلفة استثمارية إجمالية تصل إلى 2.4 مليار 
ليرة سورية، وهي مشروعات من شأنها تأمين 
حد أدنى من فرص العمل المباشــرة تصل إلى 

2324 فرصة.
وأشــار مدير هيئة التشــغيل إلى مقترحات 
من شــأنها تطوير العمل، تشــمل اســتحداث 
الصغيــرة  المشــروعات  لتمويــل  صنــدوق 
والمتوسطة، وإنشاء مؤسسة لضمان مخاطر 
الصغيــرة،  بالقــروض  خاصــة  االئتمــان 
وأخيراً إعفاء المشــروعات الصغيرة من كل 
عمر المشروع.الضرائب خالل الســنوات الثالث األولى من 

مجاهد عبد هللا

البرنامج حّدد عدد
المتعاقدين المستفيدين

منه سنوياً
بنحو 10 آالف مستفيد

لمدة 5 سنوات

مدير هيئة التشغيل السورية مجاهد عبد هللا لـ”البنك والمستثمر“:

تمويل مشروعات وتدريب وتأمين فرص عمل لخريجي الجامعات
أكد المديـــر العام للهيئة العامة للتشـــغيل 
وتنمية المشروعات السورية مجاهد عبد هللا، 
أن الدولة السورية تُولي أهمية كبرى لقطاع 
المشروعات المتوسطة والصغيرة لما لها من 
دور أساسي في تنمية االقتصادات التي تعاني 
ظروفاً صعبة كاالقتصاد السوري في المرحلة 
الراهنـــة وما تؤّمنه من فـــرص عمل فردية 
أو جماعيـــة ضمن نطاق محـــدود وبمخاطر 

إقراضية محدودة في حال تم تمويلها.
مــن  األكبــر  النســبة  إن  عبــد هللا  وقــال 
المشــروعات القائمــة في ســورية حالياً، هي 
مشروعات صغيرة ومتوسطة وبالغة الصغر، 
حيــث تزيد نســبتها علــى 99 % من مجموع 

المنشأت القائمة.
وأضــاف عبدهللا: مــن هنا باشــرت الهيئة 
عملها في توليــد فرص عمل جديدة من خالل 
تفعيل مناخ التشــغيل وتنشيطه والمساهمة في 
تدريــب وإعادة تدريب طالبي العمل للمواءمة 
بين متطلبات الوظائف المعروضة في ســوق 
العمــل ودعم األشــخاص القادرين والراغبين 
في العمل لحســابهم في تأســيس وتطوير هذا 
النوع من المشروعات بالتوازي مع نشر ثقافة 
المبــادرة وريادة األعمــال وثقافة العمل الحر 

والعمل في القطاع الخاص.
أربعة برامج

وأوضــح عبدهللا أن الهيئة قامت في ســبيل 
تحقيــق هــذه األهــداف وال ســيما فــي الفترة 
الحالية، باســتحداث أربع مجموعات أساســية 
مــن البرامج، تُعنى األولــى منها بخلق فرص 
عمــل جديــدة من خالل تشــجيع ودعــم رواد 
األعمال إلقامة مشروعات متوسطة وصغيرة 
ومتناهيــة الصغــر أو تطويرهــا، إضافة إلى 
إنشاء حاضنات األعمال. في حين تُعنى الثانية 
بتشغيل الباحثين عن العمل من خالل التعاون 
مع شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وتهتم 
المجموعة الثالثة ببرامج بناء القدرات وتدريب 
وتأهيــل طالبــي العمــل لتتــالءم مؤهالتهــم 
وقدراتهــم ومهاراتهم مــع متطلبات الوظائف 
المعروضة في سوق العمل. أما الرابعة، فتُعنى 
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وهو ما يرجع إلى االهتمام والدعم الذي يجده هذا القطاع من دول مجلس 
التعاون الخليجي، من خالل توفير البنية التحتية الالزمة، وإنشاء المدن 
الصناعية، إلى جانب إنشــاء صناديق التنمية الصناعية وتقديم عدد من 
الحوافــز الصناعية األخرى، وذلــك نظراً للدور المهم الذي يقوم به في 

تحقيق األهداف االستراتيجية واالقتصادية لهذه الدول.
السعودية تتصدر

واحتلت السعودية المرتبة األولى في عدد المصانع بنسبة 41.8 %، 
فيما احتلت اإلمارات المرتبة الثانية بنسبة 34.5 %، بينما ُعمان كانت 
في المرتبة الثالثة بنســبة 9.6 %، والبحرين في المرتبة الرابعة بنســبة 
4.8 %، ثــم قطــر في المرتبة الخامســة بنســبة 4.7 %، تلتها الكويت 
بالمرتبة السادســة بنسبة 4.6 %. كما جاءت السعودية بالمرتبة األولى 
في حجم االســتثمارات بنســبة 55.3 %، تلتها قطر في المرتبة الثانية 
بنسبة 21.7 %، وفي المرتبة الثالثة اإلمارات بنسبة 9.1 %، والمرتبة 
الرابعة ُعمان بنســبة 6.2 %، تليها في المرتبة الخامسة الكويت بنسبة 

5.1 %، والبحرين في المرتبة السادسة بنسبة 2.7 %.
وقالــت ”جويك“ إنــه بالنظر إلى هيكل التركيبــة القطاعية للمصانع 
العاملة بدول المجلس في نهاية عام 2014، تبين أن قطاع صناعة منتجات 
المعادن اإلنشــائية والنقل وصناعات أخرى يتصدر بقية القطاعات من 
حيث عدد المصانع بإجمالي 4594 مصنعاً تمثل 28.2 % من إجمالي 
عــدد المصانــع العاملة، وبمعدل نمو خالل 5 ســنوات بلــغ 6 %، يليه 
قطاع صناعــــة المنتجات الكيماويــــة والبتروكيماوية 3365 مصنعاً 
تمثــل 20.7 % مــن إجمالي عدد المصانع العاملــة وبمعدل نمو خالل 
5 ســنوات بلغ 6.2 %، يليه قطاع صناعة مواد البناء 2858 مصنعاً، 
تمثــل 17.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل نمو خالل 5 
سنوات بلغ 7.6 %، يليه قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات 
والتبــغ 1965 مصنعاً تمثل 12.1 % من إجمالي عدد المصانع العاملة 
وبمعــدل نمو خالل 5 ســنوات بلغ 5.2 %، يليــه قطاع صناعة األثاث 
1062 مصنعاً تمثل 6.5 % من إجمالي عدد المصانع العاملة وبمعدل 
نمو خالل 5 ســنوات بلغ 4.5 %، يليه قطاع صناعة الورق ومنتجاته 
العاملة وبمعدل نمو خالل 5 سنوات بلغ 3.5 %.والطباعة والنسخ 969 مصنعاً تمثل 5.9 % من إجمالي عدد المصانع 

استثمارات القطاع 380 مليار دوالر والسعودية وقطر تتصدران

الصناعات التحويلية تنمو بقوة في دول التعاون الخليجي
أكدت بيانات منظمة الخليج لالستشـــارات الصناعية ”جويك“ أن 
القاعدة الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي شـــهدت توســـعاً 
كبيراً خالل الســـنوات الخمس الماضية، حيث ارتفـــع عدد المصانع 
العاملة في قطاع الصناعـــات التحويلية من 13 ألفاً و35 مصنعاً  في 
عام 2010 إلـــى  16 ألفا و292 مصنعاً في عام 2014، وبمعدل نمو 

تراكمي لخمس سنوات بلغ 5.7 %.
وكشــفت ”جويك“ عن ارتفاع رأس المال المستثمر من حوالى 222 
مليــار دوالر في عــام 2010 إلــى حوالى 380 مليــار دوالر في عام 
2014، وبمعــدل نمو تراكمي للســنوات الخمس بلــغ 14.4 %، حيث 
تــم توظيف نحــو 158 مليــار دوالر في المشــروعات الصناعية التي 
أقيمت خالل الســنوات الخمس األخيرة، وفي إجراء بعض التوســعات 
في المشروعات الصناعية القائمة مسبقاً. كما ارتفع عدد العمالة من نحو 
1129 ألــف عامل في عام 2010 إلى نحــو 1529 ألف عامل في عام 
2014، وبمعــدل نمو تراكمي بلغ 8 %، حيث وفرت المصانع الجديدة 

نحو 400 ألف فرصة عمل جديدة.
التنمية الصناعية

وأوضحــت ”جويــك“ أنه باســتعراض عدد من مؤشــرات التطور 
الصناعــي فــي دول المجلس خالل الفترة من عــام 2010 إلى 2014، 
نجــد أن دول المجلس أولت أهمية كبــرى للتنمية الصناعية وقّدمت لها 
كل وســائل الدعم والتشجيع، ونتيجة لذلك فقد خطت الصناعة الخليجية 
خطوات كبيرة تمثلت بصورة أساســية في التطور الذي شــهدته أعداد 

المصانع واالستثمارات وعدد العاملين.
وأشــارت بيانــات البوابــة التفاعلية المطــورة لمعلومات األســواق 
الصناعية (IMIPlus) في المنظمة، إلى أن قطاع الصناعات التحويلية 
في دول المجلس شهد نمواً متسارعاً، وحفل بالعديد من التطورات، من 
زيادة في عدد المصانع وارتفاع حجم االستثمارات الى نمو حجم القوى 

العاملة في القطاع الصناعي.
وشملت التطورات األنشــطة الصناعية كافة التي يتشكل منها قطاع 
الصناعــات التحويلية وفــي طليعتها الصناعــات الهيدروكربونية التي 
تضم صناعة التكرير والبتروكيماويات وتسييل الغاز وصناعة األسمدة 
الكيماوية والحديــد والصلب والصناعات الغذائيــة وصناعات أخرى، 
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األســواق الناشئة الرئيسية. واتســع هامش الربح في الســندات السيادية لألسواق 
الناشــئة بواقع 54 نقطة أســاس مقارنة باألســواق المتطــورة مع هروب رؤوس 

األموال نحو المالذات اآلمنة.
وأشــار التقرير إلى عدد من األســباب االقتصادية الهيكلية وراء تواصل هروب 

رؤوس األموال من األسواق الناشئة على الرغم من قرار عدم رفع أسعار الفائدة:
أوالً: تم خفض توقعات نمو الناتج المحلي اإلجمالي في األسواق الناشئة تدريجياً 

في العام الحالي في ظل تباطؤ النشاط االقتصادي.
ثانياً: يقوم اقتصاد عدد من األســواق الناشــئة على الســلع، وقــد تضررت هذه 

االقتصادات من انهيار أسعار النفط وغيره من السلع منذ منتصف 2014.
ثالثاً: أصبحت ديون الشركات اآلخذة في االرتفاع (15 % منها مقّوم بالدوالر) 
يُشــّكل عبئــاً متزايداً علــى النمو. وقد تضاعفت ديون الشــركات غيــر المالية في 
األسواق الناشئة أكثر من 4 مرات من 4 تريليون دوالر في 2004 إلى 18 تريليوناً 

في 2014.
وقال التقرير إن الصين ساهمت بدور أساسي في مشكالت األسواق الناشئة، الفتاً 
إلى أنه في مرحلة ما سيكون من الضروري تخفيض الديون في الصين وغيرها من 

األسواق الناشئة، وهو ما من شأنه أن يشّكل عبئاً على النمو.
وخلــص التقريــر إلى أنه في ظــل التوقعات بحدوث تباطــؤ إضافي في الصين 
واحتمال قيام بنك االحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة في كانون األول/ ديسمبر 
المقبل وفق التوقعات، ال تزال اآلفاق المستقبلية لألسواق الناشئة ”غامضة“، معتبراً 
أن زيادة أسعار الفائدة في الواليات المتحدة ستقود بالضرورة إلى تشديد األوضاع 
المالية في األســواق الناشــئة، مع احتمال اضطرار المصارف المركزية في بعض 

األسواق الناشئة إلى رفع أسعار الفائدة لمكافحة هروب رؤوس األموال.
ومــع تراجع الطلب من الصين، يُرّجح أن تســتمر معدالت النمو في االنخفاض 
وتراجع أسعار الصرف، وضعف أداء األسواق المالية.مستقبالً. وهو ما سيترك األسواق الناشئة عرضة لهروب إضافي لرؤوس األموال، 

 عدم رفع أسعار الفائدة األميركية فرصة اللتقاط األنفاس

هروب رؤوس األموال من األسواق الناشئة يزيد معاناتها
استمرت معاناة األســـواق الناشئة من هروب رؤوس 
األمـــوال على الرغم من صـــدور قرار بنـــك االحتياطي 
الفيدرالي األميركي بعدم رفع أســـــعار الفائــدة بتاريــخ 
17 أيلـــول/ ســـبتمبر الماضـــي، وفق تقريـــر اقتصادي 

.(QNB) لمجموعة
وتوقـــع التقرير أن يؤدي انخفاض أســـعار الفائدة في 
الواليات المتحدة في حال عدم حدوث أية تغييرات أخرى، 
إلى إبطاء هروب رؤوس األموال من األســـواق الناشئة 
من خالل اإلبقاء على فوارق أسعار الفائدة بين األسواق 
الناشئة واألسواق المتطورة، باإلضافة إلى تخفيف عبء 
الديون الُمقّومة بالدوالر على األســـواق الناشئة حيث أن 

ذلك سيؤدي إلى إضعاف قيمة الدوالر.
ولفت التقرير إلى أن اســتمرار هــروب رؤوس األموال 
علــى الرغــم مــن المهادنة التــي أبداهــا بنــك االحتياطي 
الفيدرالي، ويُشير إلى عمق المخاوف بشأن األسواق الناشئة 
وإلى قلق المستثمرين بشأن الضعف االقتصادي الهيكلي في 
عدد من األسواق الناشئة المتمثل في تباطؤ النمو وانخفاض 

أسعار السلع وارتفاع مستوى الديون.
هروب رؤوس األموال

وقــال التقرير إن البيانات الحديثة بشــأن تدفقات رؤوس 
األموال وأســعار الصرف وأسواق األسهم وأرباح السندات 
الســيادية، تشــير إلى ازديــاد هــروب رؤوس األموال من 
األســواق الناشــئة منذ صدور قرار عدم رفع أسعار الفائدة 

والذي أدى إلى النتائج التالية:
أوالً: أصــدر معهــد التمويــل الدولــي (IIF) بيانات عن 
التدفقات اليومية للديون ومحافظ األسهم في 7 أسواق ناشئة 
(إندونيسيا والهند وكوريا الجنوبية وتايالند وجنوب إفريقيا 
والبرازيل وتركيا) والتي اســتقبلت خــالل يومي 17 - 18 
أيلول/ســبتمبر الماضي تدفقات صافيــة بلغت 800 مليون 
دوالر، ممــا أوحى بوجود بعض االرتياح حيال قرار البنك 
الفيدرالــي. غيــر أنه ســرعان ما انطمس هــذا الرقم جراء 
ارتفاع صافي التدفقات نحو الخارج ما بين 21 إلى 30 من 

الشهر نفسه إلى 2.9 ملياري دوالر.
ثانياً: انخفضت أســعار صرف عمالت جميع األسواق 
الناشــئة الرئيسية تقريباً مقابل الدوالر. بينما كانت الروبية 

الهندية أبرز العمالت تفوقاً في األداء.
ثالثاً: تراجعت أســواق أســهم جميع األســواق الناشــئة 

تقريباً منذ اإلعالن عن قرار البنك الفيدرالي.
رابعاً: ارتفعت األرباح من الســندات السيادية في أغلب 
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الضرائب والتجارة غير المشروعة بالتبغ

وتمويل اإلرهاب في الشرق األوسط

تعــد الضرائــب المفروضــة على التبغ إجــراء تدبيريــاً في إطار 
”برنامج السياسات الست“ الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، الذي 
يهدف إلى مساعدة البلدان على تطبيق اإلصالحات الضربييّة الفّعالة 
للتخفيــض من حجــم الطلب على التبغ. وســلط تقرير ”اإلحصاءات 
الصحيــة العالميّــة 2015 عن وباء التبــغ العالمــي“ التابع لمنظمة 
الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على 
تحقيق الهدف الصحي المتمثل بتخفيض اســتهالك التبغ بسبب تأثيره 
على أسعار التجزئة. والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ 
لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل اإليرادات. 
ومع ذلك، من المرجح أن زيادة الضرائب على التبغ في منطقة الشرق 
األوسط ودول مجلس التعاون الخليجي قد يؤدي بشكل غير مقصود أو 
مرغوب إلى زيادة اإلتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، وبالتالي قد 
يؤدي إلى تمويل مجموعات إجرامية منظمة (OCGs) والمنظمات 

اإلرهابية التي تعمل داخل منطقة الشرق األوسط وخارجها.
مــا الــذي يُمكــن أن تفعله الحكومــات اإلقليمية لمكافحــة اإلتجار 
غير المشــروع بمنتجات التبغ والحد من خطر المســاهمة في تمويل 

اإلرهاب في ظل هذه العواقب؟
الضرائب واإلتجار غير المشروع

أعلنــت وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً 
عــن تأييدها الدعوة إلى اســتحداث ضريبة القيمــة المضافة، إضافةً 
إلى زيادة الرســوم الجمركيّة (بنســبة 100 %) على منتجات التبغ. 
هناك موضوعين مهّمين علــى صلٍة بزيادة الضرائب على التبغ (أ) 
الحاجــة إلــى تفادي زيادة ضريبيّة كبيرة تُفضــي إلى زيادة في حجم 
التجــارة غير المشــروعة؛ وإلــى (ب) تمويل مجموعــات الجريمة 
المنظمــة والمنظمــات اإلرهابيّــة. أّما توظيف عائــدات تجارة التبغ 
غير المشروعة التي يتم تبييضها وسائر المنتجات ذات القيمة العالية 
مثــل النفط من أجل تمويل اإلرهاب، فشــأن مثير للقلق نظراً لبروز 
منظمات إرهابيّة مثل ”داعش“ و“النصرة“ و“القاعدة“ وانتشــارها 
عبر المنطقة من المغرب إلى المشرق والخليج. ونظراً لتداعي األمن 
على حدود منطقة الشرق األوسط وتنامي عدد المنظمات اإلرهابيّة، 
باتت المنطقة خير أرضيّةً لتجارة التبغ غير المشــروعة التي تُشــكِّل 
مصدراً لتبييــض األموال وتمويل اإلرهاب. أّما جباية ضرائب التبغ 
فتؤدي إلى مشــاكل على المســتوى األمني وتبييض األموال وتمويل 
اإلرهاب وتفترض وجود سلطات مختصة إلى جانب وزارات المال 

والهيئات الجمركيّة.
ويُشــير تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب 1FATF عام 22012 إلى أن اإلتجار غير المشروع3 بمنتجات 
التبغ يُغذي عمليّة تجميع األموال دعماً للجريمة المنظمة والمنظمات 

اإلرهابيّة نظــراً الحتواء خطر رصد نشــاطات التهريب واالحتمال 
المحدود للربط بين نشاط التهريب والمنظمات اإلرهابيّة والمجموعات 

الجرميّة المنظمة أو الهيئات المشتبه بها.
وأكــدت تقارير صادرة عن العديد مــن المنظمات الدوليّة - بما في 
ذلــك منظمة األمم المتحــدة (اتفاقية األمم المتحــدة لمكافحة الجريمة 
المنظمة عبر الوطنية UNTOC واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد 
UNCAC) - والخبــراء، أن عائدات تهريب التبغ تســتخدم لتمويل 
األنشــطة اإلرهابيــة بما في ذلك تمويل تنظيــم ”داعش“. وعلى نحو 
مماثل، أشــارت الوثائق إلى أن الجماعات المتمردة استخدمت أموال 
تهريب السجائر لتمويل أنشطتها خالل الحرب في الجزء الشرقي من 

جمهورية الكونغو الديموقراطية.
اإلتجار غير المشروع بالتبغ

يتألــف اإلتجــار غير المشــروع بمنتجات التبغ عبــر التاريخ من 
التهريب4 الواسع لسجائر أصلية من عالمات تجاريّة معروفة. وخالل 
السنوات المنصرمة تراجعت هذه الظاهرة ليحّل محلّها نمو مضطرد 
فــي اإلتجار بالســجائر المــزَورة والبيضاء (الســجائر البيضاء هي 
ســجائر مصنّعة بهدف تهريبها إلى ســوٍق أخرى حيث تُباع بصورة 
غير قانونيّة وتكون معفاة من الضرائب في بلد التصنيع) بخسة الثمن 
ومبيعها وتوسيع نطاق اإلتجار غير المشروع بها. ويُعتبر اتساع شبكة 
اإلتجار غير المشروع أكبر دليل على أن اإلتجار بالتبغ غير القانوني 
والخارج عن الضريبة بات التجارة العالميّة الرابعة األوسع من حيث 

يشغل الدكتور ناصر الســعيدي 
حاليــاً منصــب رئيــس شــركة 
ناصر الســعيدي وشركاه، وهي 
شركة لالستشــارات الحكـومية 
والـمـصــــارف الـمـركـزيـــــة 
والمنظمين والشــركات العالمية 
واإلقليمية. وقد شغل في السابق 
موقع رئيس الشؤون االقتصادية 
لمركز دبــي المالي العالمي منذ 

عام 2006 وحتى 2012.
كما شــغل ســابقاً كل من موقع 
المدير التنفيذي والمؤسس لمعهد 
حوكمــة الشــركات (حوكمــة) 

وموقع المدير التنفيذي لمعهد المديرين ”مدراء“. وشغل السعيدي منصبي 
وزيــر االقتصاد والتجارة ووزير الصناعة فــي لبنان. كما تولى منصب 

النائب األول لحاكم مصرف لبنان المركزي لواليتين متعاقبتين.

الدكتور ناصر السعيدي
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الحجم خلفاً لـ(British American Tobacco) و”فيليب موريس“ 
و5Japan Tobacco International. وبحسب المرصد األوروبي 
(Euromonitor) يحتّل اإلتجار غير المشــروع بالســجائر المرتبة 
األولى على ســلّم اإلتجار غير القانوني األكبر في منتج قانوني لجهة 
القيمة والثانية لجهة المخدرات غير القانونية بالنظر إلى العائدات التي 

يجنيها المهّربون.
ويُقــدِّر الخبــراء أّن المقارنــة تصلح بيــن التجــارة العالميّة غير 
المشــروعة بالتجزئــة لمنتجات التبغ وســوق الكوكاييــن (81 مليار 
دوالر أميركي من منتجات التبغ غير المشروعة في مقابل 85 ملياراً 
من الكوكاييــن)6. وتُقدِّر (Euromonitor) بأّن ســيجارة من أصل 
عشر ســجائر في العالم هي ســيجارة غير قانونيّة (نحو 570 مليار 
سيجارة) وتُقدَّر قيمة التجارة اإلجماليّة بنحو 40 مليار دوالر أميركي 

توازيها خسارة ضريبيّة مماثلة للحكومات العالميّة7.
اإلتجار غير المشروع في المنطقة

في منطقة الشــرق األوســط، احتّل كّل من العراق واألردن وليبيا 
وتونس مراتب بين الدول العشر األساسيّة في مجال التهّرب الضريبي 
عام 2012. ونظراً لهشاشــة حدود دول الشرق األوسط وتنامي عدد 
المجموعــات اإلرهابيّة، بات الشــرق األوســط اليــوم أرضاً خصبةً 
للتجارة غير المشروعة التي تُشكِّل مصدراً لتبييض األموال وتمويل 
ل دول مجلس التعاون الخليجي حالياً معدالت اختراق  اإلرهاب. وتُسجِّ
غيــر قانوني متدنيّة نســبياً ولكنّها موّزعة بين مراكــز التهريب في 
صناعة التبغ في الشــرق األوسط وشمال إفريقيا واالتحاد السوفياتي 
السابق وأسواق التبغ الناشئة في شبه القارة الهنديّة. وتقع المنطقة على 
ل معدالت اختــراق للمنتجات غير القانونيّة تتجاوز  حدود دول تُســجِّ
20 % وهــي دول تعانــي من الحــروب والعنف والتقلبــات األمنيّة 
(ليبيا، ســوريا، العراق، الصومال، الســودان واليمن) وتتجاوز فيها 
معــدالت االختراق غير القانونيّة 30 %. ومع ترّدي الوضع األمني 
في المنطقة، يُمكن أن يتنامى حجم التجارة غير المشروعة ومعدالت 
االختراق ويزدهر. ويُشــكِّل الفارق في الرسوم واألسعار الناشئ عن 
الضريبة ناهيك بالحدود غير اآلمنة المحّرك األساســي لإلتجار غير 
المشــروع. أضف إلى ذلك أنّه من شأن حدوث زيادة كبيرة ومفاجئة 
بنســبة 100 % في الضرائب المفروضة على التبغ في دول مجلس 
التعــاون الخليجي أن تزيــد من حجم التفاوت في األســعار بين دول 
المجلس من جهة ودول يتوافّر فيها التبغ بأســعار متدنيّة مثل العراق 
وليبيا واليمن من جهٍة أخرى، ما يُشكِّل أرضاً خصبةً لتجارة مربحٍة 

غير مشروعٍة عبر الحدود.
يُبيِّن (الرسم 1*) السعر الحالي لحاوية (بمعدالت الصرف الحاليّة) 
لســلعة تبغ ممتازة في الشــرق األوســط ويعرض ســيناريو لمحاكاة 
لت زيادة بقيمة 100 % في الرسوم الجمركيّة  األســعار في حال ُسجِّ
ل تفاوت كبير في أســعار  فــي دول مجلــس التعاون الخليجي. يُســجَّ
السجائر لكّل حاوية في المنطقة وهو يتراوح بين 700 ألف دوالر في 
إيران، ونحو 1.5 مليون وأكثر في مصر، وتقع دول مجلس التعاون 

الخليجي في أعلى السلّم. ومن شأن الزيادة في الضرائب أّن تؤّدي إلى 
زيادٍة كبيرٍة في أســعار السجائر – تفوق مليون دوالر أميركي (لكّل 
حاوية) بين األعلى واألدنى عبر المنطقة. ومن المرجح أن يؤدي هذا 
الفارق الكبير في السعر إلى زيادٍة في اإلتجار غير المشروع وتمويل 

المنظمات اإلرهابيّة والجريمة المنظمة.
خطط عمل دول مجلس التعاون الخليجي

تشــير األدلة الصادرة عن الدول العالميــة أن الزيادات الضريبية 
الكبيــرة مــن المرجــح أن تــؤدي إلى ظهــور أو نمو التجــارة غير 
المشروعة، وهي بالتالي ال تُفضي إلى تحقيق الغاية من توليد عائدات 
مرتفعة أو التخفيض  من االســتهالك. ما الذي تســتطيع دول مجلس 
التعــاون الخليجي القيام به في ســبيل (أ) زيادة الضرائب المفروضة 
علــى التبغ بهدف زيــادة العائــدات ومعالجة المشــاغل الصحيّة في 
ظّل (ب) تفادي التشــجيع على اإلتجار غير المشروع بالتبغ وخطر 
المســاهمة في تمويل اإلرهاب؟ نقترح اتباع نهج متعدد الجوانب بما 
فــي ذلك التدابيــر القانونيّة والتنظيميّة باإلضافــة إلى رفع الضرائب 

وبناء القدرات.
(أ ) التدابير القانونيّة والتنظيميّة

1. يجب على دول مجلس التعاون الخليجي أن تنضم إلى بروتوكول 
القضاء على اإلتجار غير المشــروع بمنتجات التبغ. في حين وقّعت 
معظم الدول العربيّة ودول مجلس التعاون على اتفاقيّة منظمة الصحة 
العالميّة اإلطاريّة بشــأن مكافحة التبغ، لم توقِّع سوى حفنٍة من الدول 
ال ســيّما إيران والكويت وقطر وسوريا وتونس وتركيا واليمن على 
البرتوكــول. وتتمثــل خطوة مهمة في الحرص علــى أن تُصادق كل 
دول مجلــس التعاون الخليجي على البرتوكول وتتخذ خطوات فاعلة 

لالمتثال له كونه يلحظ إطار عمل مهم للتدابير الوطنية.
2. يجب على دول مجلس التعاون الخليجي وضع معايير مشتركة 
لالمتثال للبرتوكول وحالً مشــتركاً لتعقّب الممارسات غير القانونيّة 

ورصدها حرصاً على تشارك المعلومات من خالل نظام مشترك.
3. توحيد سياســات دول مجلس التعاون الخليجي والتنســيق بينها 
الســتحداث ضرائب انتقائيّة محليّــة. تلجم اتفاقيّات التجــارة الثنائيّة 
ومتعددة األطــراف (بموجب منظمة التجــارة العالميّة) دول مجلس 
التعاون الخليجي وتثنيها عن زيادة الرسوم الخارجيّة المشتركة على 
السجائر وسائر منتجات التبغ مما يُقيّد قدرة دول مجلس التعاون على 
زيادة األسعار للحّد من استهالك التبغ ومعدالت التدخين. ويعد الحل 
البديل هو فرض ضريبة انتقائيّة اسميّة محددة في كّل دولة عضو من 
دول مجلس التعاون تكون كناية عن مبلغ ثابت لكّل 1000 ســيجارة 
أو ما يُعادلها من وحدات المنتجات من غير الســجائر. ومن شأن هذا 
اإلصالح السياسي أن يؤدي تباعاً إلى زيادٍة في األسعار باتجاه فرض 
مقاييس دوليّة ذات صلة والحّد من االستهالك (بما يتماشى مع أهداف 
وزارات الصّحــة) وبالتالــي زيادة العائدات (تلبيــة أهداف وزارات 
المال) المســتحقة للحكومات. واألهم من ذلــك أّن أي زيادة الفتة في 
العبء الضريبي يجب أن تترافق مع قدرة الدول الصارمة على إنفاذ 
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القوانين ووضع استراتيجيّة لتعقّب اإلتجار غير المشروع. ويجب أن 
يتم توحيد معدالت الرسوم االنتقائيّة واستحداثها بصورة منّسقة فتكون 
نفســها في جميع الدول األعضاء تفادياً لشــرذمة الســوق والموازنة 
والتهّرب الضريبي من خالل الجلب من اختصاصات قانونيّة تفرض 

ضرائب انتقائيّة متدنيّة.
4. التطبيق التدريجي للضريبة االنتقائيّة والزيادة الضريبيّة

على ســبيل المثال، يُمكن أن تتوّزع زيادة ضريبيّة بنسبة 100 % 
على فترة من خمس سنوات، ما يسمح للسلطات بتقييم النجاحات في 

تطبيق التغيير السياسي وبناء اإلدارة الفاعلة وإنفاذ القوانين.
5. االستثمار في بناء القدرة واإلدارة الضريبيّة

تطبيق ضريبة القيمة المضافة المحليّة وبالتالي الضريبة االنتقائيّة 
تقتضي إنشاء إدارات ضريبيّة وموظفين متدّربين. أّما إنفاذ الضرائب 
علــى النحو الفاعل فيقتضي مــوارد وأدوات ماهرة ناهيك بموظفين 
ماهريــن في تقنيّتي التدقيق والتحقيق يكونون قادرين على اســتخدام 
أدوات تكنولوجيا المعلومات وتطبيق أنظمة التعقب ورصد المصادر 

وتحليــل مصادر البيانات والقدرة على تحليل التصريحات الضريبيّة 
وتقييمها. 

6. اســـتخدام التكنولوجيّـــات الحديثـــة إلدارة الضرائب بما في 
ذلك اســـتحداث المعلمات الضريبيّة الرقميّة للتبغ وسائر المنتجات 

باستخدام معايير رقميّة مفتوحة.
7. تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإنشاء ”وكالة 

لمكافحة االحتيال“ في دول مجلس التعاون الخليجي
يجب على شــركات صناعة التبغ أن تقتــرح مذكرة تفاهم طوعيّة 
علــى الحكومات والســلطات المعنيّــة. ويجب علــى الحكومات في 
المقابل أن تُشّجع على المشاركة مع القطاع الخاص لمكافحة اإلتجار 
غير المشــروع وأن تُبدي انفتاحــاً تجاهه. ويُمكن أن تتعاون الجهات 
المصنِّعــة للتبــغ ودول مجلس التعاون الخليجي على إنشــاء ”وكالة 
لمكافحة االحتيال“ في دول مجلس التعاون الخليجي (تكون مشــابهةً 
بهدف مكافحة اإلتجار غير المشروع بالتبغ.لوكالة (OLAF) المعنيّة بمكافحــة االحتيال في االتحاد األوروبي) 

الرسم 1*: أسعار السجائر في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بعملة الدوالر األميركي لكل حاوية، لدول محددة

KPMG :المرجع

http://www.fatf-gafi.org :1 المرجع
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/Illicit%20Tobacco%20Trade.pdf :2 المرجع

ل بصورة غير قانونيّة إلى سوٍق نات التي تندرج ضمن إطار هذه العنوان بين التهريب (منتجات تبغ أصليّة يتم إنتاجها لدواعي توزيعها غير القانوني في السوق المستهدف والتي تحوَّ المرجع 3: تتراوح المكوِّ
               أخرى) والسجائر البيضاء بخسة الثمن (illicit whites) وهي منتجات يتم إنتاجها عادةً في سوٍق بهدف تهريبها إلى سوٍق أخرى حيث يكون توزيعها محدوداً أو غير قانوني، والسجائر المزّورة
لون استخدام مصطلح تفادي الضرائب (وهي سبل قانونيّة              وهي منتجات يتم تصنيعها من دون موافقة صاحب حقوق العالمة التجاريّة. وغالباً ما يُشير علماء االقتصاد إلى التهّرب الضريبي ويُفضِّ
               للتهّرب من ضرائب التبغ مثالً التبغ عبر الحدود، التبضع الخالي من الرسوم الجمركيّة وتبّضع السيّاح .. إلخ) والتهّرب الضريبي (وهي سبل غير قانونيّة لتفادي ضرائب التبغ مثالً التهّرب والتزوير

            والتصنيع غير القانوني على النطاق الصغير والكبير).
المرجع 4: يُشيع أيضاً نمطٌ آخر من أنماط التهريب وهو التهريب في األحذية (bootlegging) وهو مصطلح استخدم في القرن التاسع عاشر لإلشارة إلى ممارسة انتهجها المهّربون وتقضي بإخفاء زجاجات
               المشــروب في أحذيتهم. يُستخدم هذا المصطلح للداللة على نشاطات التهريب التي تقوم على استيراد كميّات صغيرة من المنتجات بصورة غير قانونيّة وهي تقوم على ســبيل المثال على شراء
               سجائر وسائر منتجات التبغ في اختصاصات تفرض ضريبة متدنية بكميّات تتجاوز الحدود التي تفرضها القوانين الجمركيّة إلعادة بيعها في االختصاصات التي تفرض ضرائب مرتفعة. وبصورة

             عامة يشمل التهريب في األحذية نقل السجائر إلى مسافات قصيرة نسبيّاً. 
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/3d6c0676-2bd5-11e1-b194-00144feabdc0.html?siteedition=intl#axzz3bDlicxVq :5 المرجع

Transcrime (2012): Crime proofing the policy options for the revision of the tobacco Products Directive, January, pg. 22 :6 المرجع
http://www.euromonitor.com/illicit-trade-in-tobacco-products-2013/report :7 المرجع

42





عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2015

أكد وزيــر الطاقة 
والثـــروة المعدنيـــة 
األردنـــي ابراهيــــم 
ســـيـف، أن تقريــراً 
من  حديثــــاً  صــدر 
الوكالـــــة الدولـيـــة 
للطاقة صنّف األردن 
بالمرتبــــة الرابعـــة 
عالميــاً فــي مجــال 
الطاقــــة المتجــددة، 

مشــيراً إلى أن بــالده هي الدولــة العربيــة األولى في 
االســتثمار والتشــريعات بالطاقــة المتجددة (الشــمس 
والرياح)، الفتاً إلى أن األردن يُعّد رائداً في هذا المجال 
على الرغم من كل الصعوبات التي رافقت عملية البدء 
فــي تطبيق المشــاريع ســواء كانت تشــريعية أو على 
مستوى الثقافة السائدة في تقبل فكرة التحّول من الطاقة 

التقليدية إلى البديلة.
وبيّن ســيف وجــود إمكانيــة لدى المملكة لتحســين 
كفاءة استخدام الطاقة والحد من كثافة استهالكها بنسب 
تتــراوح مــن 5 إلــى 10 % باتباع األســاليب األمثل 
لتخفيــض االســتهالك غير الالزم، مشــيراً إلى وجود 
اســترتيجية لتنويع مصادر الطاقة فــي المملكة بحلول 

عام 2020 لتصبح المملكة دولة مصّدرة للطاقة.

األردن الرابع عالميًا
في الطاقة المتجّددة

األردن والهند يعززان التبادل التجاريابراهيم سيف

قال الرئيــس الهندي براناب 
محادثات  عقــب  موكيرجــي، 
أجراهــا فــي عّمــان مــع ملك 
األردن عبد هللا الثاني، إن بالده 
والمملكة اتفقا على رفع التبادل 
التجاري بينهما إلى 5 مليارات 
 .2025 عــام  بحلــول  دوالر 

وتشــير اإلحصاءات الرســمية إلى أن حجم  التبادل بين البلدين فاق ملياري دوالر في 
السنة المالية 2013-2014.

وافتتح العاهل األردني والرئيس الهندي مصنعاً للشــركة األردنية الهندية لألســمدة 
”جيفكو“، وهو مشروع هندي أردني مشترك بكلفة 860 مليون دوالر. كما عرضت 
نيودلهي خط ائتمان بقيمة 100 مليون دوالر لتوسيع التجارة واالستثمار مع األردن.

األردن: أعادت فتح معبر طريبيل

قررت وزارة الصناعــة والتجارة األردنية مؤخراً 
إغــالق المنطقة الحرة الســورية األردنية المشــتركة 
بشكل نهائي، بسبب االضطرابات األمنية في سورية.

وقال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة األردنية 
نبيل رمــان إن المنطقة المشــتركة مغلقــة عمليًا قبل 
صدور القرار، وذلك منذ توقف معبر نصيب الحدودي 
بيــن األردن وســوريا مطلع نيســان/أبريل الماضي. 
وذكــر رمان أن الســلطات األردنية أعادت فتح معبر 
طريبيل الحدودي الذي يربط المملكة بالعراق، بشكل 

مؤقت، لخدمة مستثمرين عراقيين لهم بضائع وشاحنات عالقة، موضحاً أن الصادرات 
األردنية من قطاع الصناعة التي كانت تمر بشكل يومي عبر معبر طريبيل تراجعت 
من 600 مليون دوالر شــهرياً إلى 180 مليون دوالر بنســبة انخفاض بلغت 70 %. 
وأضــاف أن كافة الصادرات األردنية وحركة الشــحن البري في طريبيل حولت إلى 

معبر البصرة جنوب العراق مروراً باألراضي السعودية.

نبيل رمان

90 وكالة بحرّية في سورية

ذكر مصدر مسؤول في وزارة النقل السورية أن عدد الوكاالت البحرية في سورية 
يبلــغ 90 وكالــة تقريباً، مشــيراً إلى أن الوزارة تابعت بالتنســيق مع الشــركة العامة 
للتوكيــالت المالحية إنجاز هذه الوكاالت ووضع أســس ومعايير تم االتفاق عليها مع 
غرفــة المالحة البحرية. موضحــاً أن الهدف من الوكاالت يتمثــل في تقديم الخدمات 
للسفن والبواخر القادمة إلى المرافئ السورية، الفتاً إلى أن اإليرادات اإلجمالية للشركة 
بلغت 532 مليون ليرة سورية خالل عام 2013 في حين بلغت 465 مليوناً في 2014.

تعد وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية في ســورية 
آلية لتصدير األدوية المنتجة محلياً بالتعاون والتنســيق 
مع الجهات المعنية ومنها وزارة الصحة ونقابة الصيادلة 
وغيرها من الجهات ذات االختصاص. وقال مصدر في 
الوزارة إن االجتماعات أنجزت إلعداد اآللية المذكورة 
ووضع التصورات األوليــة لها بغية الوصول إلى أدق 
التفاصيل التي ستســاعد في إعادة نفاذ األدوية السورية 
إلى األســواق الخارجية كما كانت في الســابق إذ كانت 
تصدر إلــى أكثر من 53 دولة في العالم. وأكد المصدر 
أن تصدير جزء من األدوية المنتجة محلياً سيساعد على 
توريد القطع األجنبي للبالد وتوظيفه في استيراد المواد 

األولية الداخلة في صناعتها.

سورية تدرس تصدير األدوية المحلية
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جــاءت ســورية فــي 
مرتبة متأخرة في تقرير 
ممارسة أنشطة األعمال 
السنوي 2016 الصادر 
البنــك  مجموعــة  عــن 
الدولــي, حيث تراجعت 
إلــى المرتبــة 175 في 
ترتيب اقتصادات الدول 
التي  واإلفريقية  العربية 
شــملها التقرير. وأرجع 

التقرير التأخر السوري إلى األوضاع القاسية التي تمر 
بهــا البالد منذ عــام 2011 وحتى تاريخــه. وتصدرت 
اإلمارات العربية المتحدة قائمة اقتصادات المنطقة حيث 

حلت في المرتبة الـ31 عالمياً.
وقالت مديرة مشروع تقرير ممارسة أنشطة األعمال 
ريتا رامالهو: إنه بالرغم من االضطرابات التي شهدتها 
بعض االقتصادات في الشــرق األوسط وشمال إفريقيا، 
كانت وتيرة إصالح أنظمة األعمال في المنطقة مشجعة. 

وأضافت أن هناك مجال كبير للتحسن.

قوات التحالف استهدفت آبار نفط سورية تتراجع
في ”أنشطة األعمال السنوي“

كشــف وزيــر النفط الســوري ســليمان العباس أن 
خســائر قطاع النفط في سورية تجاوزت الـ50 مليار 
دوالر, وقــال العبــاس أن قــوات التحالف اســتهدفت 
مؤخراً بئري الطابية 202 و301 وبئر السيجان 146 
فــي محافظة دير الــزور، إضافة الســتهداف محطة 
العمر لمعالجة وتصدير النفط ما أدى إلى أضرار مادية 

كبيرة وخاصة في األبنية ومعدات الضخ الرئيسية. 
وعــن إنتاج النفط والغاز، أوضح أن إجمالي النفط 
المنتــج في ســورية لنهاية الربع الثالــث لعام 2015 
والمســلّم للمصافــي بلغ نحــو 2.664 مليون برميل 

بمعدل إنتاج وسطي يصل إلى 9688 برميل يومياً، أما بالنسبة للغاز فقد بلغ إجمالي 
الغــاز الخــام المنتج ما يقارب 4.032 مليار متر مكعب بمعدل يومي يصل إلى نحو 

14.8 مليون متر مكعب.
واعتبر العباس أن الوزارة استطاعت تحقيق استقرار نسبي في إنتاج الغاز الطبيعي، 
مضيفاً أن التحدي الرئيسي في المرحلة المقبلة يتمثل في المحافظة على إنتاج الغاز من 
حقول المنطقة الوسطى وتعزيز اإلنتاج من خالل حفر آبار ذات موثوقية لتأمين إمداد 

محطات توليد الطاقة الكهربائية بالكميات الالزمة للتشغيل. 

سليمان العباس
ريتا رامالهو

”تصنيف“ تبحث االنضمام للسوق اللبنانية

أجرى وفد من هيئة اإلمارات 
مباحثات  ”تصنيــف“  للتصنيف 
إلــى  أوســع  بشــكل  لالنضمــام 
الســوق البحــري اللبناني خالل 
زيارة إلــى الجمهوريــة اللبنانية 
علــى ضــوء اعتمــاد الهيئة من 
قِبل الحكومة اللبنانية كجهة تقوم 
بتقديم خدمات التصنيف المالحي 

للسوق البحري اللبناني.
وذكر الرئيس التنفيذي لـ”تصنيف“ المهندس راشــد الحبســي، أن قيمة االقتصاد 
المالحــي العربي تبلغ مليار دوالر يومياً تذهب معظمها لهيئات تصنيف وشــركات 
أجنبية تعمل من بلدانها وال تساهم في نقل المعرفة والخبرة إلى بلداننا كي تتمكن من 
االســتفادة من الزخم االقتصادي الكامن لديها، مؤكداً الحرص على التواجد في كافة 
البحــار التي تطل عليها الدول العربية نظــراً للحاجة الكبيرة لخدمات الهيئة من قبل 

مالك السفن والمشغلين والمستثمرين العرب في هذا القطاع الحيوي الواعد.
وجــاءت زيارة الوفــد تعزيزاً لدور الهيئة كأول جهة تصنيف عربية تقوم بإطالق 
معايير ومواصفات قياسية في قطاع المالحة باإلضافة إلى إصدار شهادات المطابقة 

والمعاينة للسفن والمنشآت البحرية.

أظهر مسح صادر عن صندوق ”مارشال“ األلماني 
أن األتراك يشــعرون بالتشــاؤم حيال اقتصــاد بالدهم 
وبالتشــكك إزاء الشــركاء الدولييــن، لكنهــم يحبّــذون 
االنضمــام إلــى االتحــاد األوروبي. وقــال 47 % من 
المشــاركين في المسح إن االقتصاد تراجع في السنوات 
الخمس الماضية، بينما قال 39 % إنه تحســن. في حين 
توقع 44 % أن يتراجع االقتصاد بشكل أكبر، بينما توقع 
28 % تحّسنه. وخالل الشهور القليلة الماضية واجهت 
تركيا الكثير من المتاعب سواء داخلياً أو خارجياً، تمثلت 
في ضعف النمو االقتصادي وصراعات إقليمية مسلحة.

األتراك متشائمون حيال االقتصاد
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سورية تفتتح مراكز تصديرية

أكد رئيس اتحــاد الُمصّدرين الســوري محمد 
الســواح، أن االتحــاد يعمــل علــى فتــح مراكز 
تصديريــة له في بعض الدول، كاشــفاً عن قرب 

إطالق أول مركزين في كل من إيران والعراق
وقال إن المنتجات الســورية بمختلف أصنافها 
وأنواعها الزراعيــة والصناعية ال تزال تصّدر 
وتثبت وجودها في أســواق العديد من الدول، إذ 
يتم وبشــكل أســبوعي تصديــر آالف القطع من 
األلبسة إلى دول عربية وأوروبية وحتى آسيوية 

نظراً لجودتها ومنافستها من حيث السعر. أما عضو مجلس إدارة االتحاد إياد محمد، 
فأوضــح أن جهود االتحاد تتركز في أكثر مــن اتجاه أهمها العمل على ترويج المنتج 
السوري من خالل المعارض التي تقام في العديد من الدول، مبيناً أن عدد العارضين 

السوريين بلغ خالل العامين الماضيين أكثر من 130 عارضاً.
وأشــار إلى أنه تم إرســال وفود إلى الجزائر إلعداد دراسة كاملة وشاملة للعالقات 
التجاريــة كما يعمل االتحاد على فتح المعابر البريّة مع الدول المجاورة لســورية من 
خــالل التواصل معها وال ســيما األردن والعــراق ولبنان، إضافة إلــى تنظيم حركة 
الناقالت والعبّارات البحرية إلى مصر والسعودية، معتبراً أن إغالق المعابر البريّة أمام 
الصادرات السورية وفارق سعر الصرف إنعكسا بشكل سلبي على حركة الصادرات.

محمد السواح

إلغاء المشاركة السورية في ”بغداد الدولي“

أعلن اتحاد غرف التجارة الســورية عن إلغاء 
المشــاركة الســورية في معرض بغــداد الدولي 

الذي سيقام مطلع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وقــال نائــب رئيــس غرفــة تجــارة دمشــق 
عّمــار البــردان، إن إلغاء المشــاركة الســورية 
فــي المعرض جاء نتيجة إللغــاء االتفاق المبرم 
بيــن الجانبين الســوري والعراقــي، حول تبادل 
المشــاركة فــي معرضي بغداد ودمشــق، حيث 

ينــص االتفــاق على منح مســاحات متســاوية في المعرضين للشــركات الســورية 
والعراقية.

وأضاف البردان: نظراً لعدم إقامة معرض دمشق الدولي لهذا العام، تم إيقاف العمل 
باالتفاق من قبل الجانب العراقي، مشدداً على ضرورة إيجاد حل لهذا الموضوع ألن 
العديد من الشــركات الصناعية والتجارية السورية لديها رغبة في المشاركة في هذا 
المعــرض، حيث يمكن تقديم الدعم من قبل اتحاد الُمصّدرين الســوري وهيئة تنمية 
الصادرات، الســتمرار المشــاركة في هذا المعرض، خاصة أن السوق العراقي هو 
شــريان التصدير للمنتج السوري، وهنالك اهتمام كبير في استمرار الصادرات لهذا 

السوق على الرغم من صعوبات التنقل بين البلدين.

عّمار البردان

أعلــن وزيــر التجــارة 
فــي االتحــاد االقتصادي 
األوراسي اندري سليبنف، 
أن االتحاد يُخطط إلجراء 
محادثــات حــول التعاون 
التجاري واالقتصادي مع 
ســورية، مشــيراً إلى أن 

االتحاد يُخطط لعقد اجتماعات مع مسؤولين سوريين في 
المستقبل القريب لمناقشــة الصيغ الممكنة لبدء التعاون 

بين االتحاد وسورية.
وكشــف الملحــق التجاري في ســفارة روســيا لدى 
سورية إيغور ماتفيف، عن إطالق قرية الصادرات قبل 
نهاية العام الجاري كشــركة مرخصــة على األراضي 
الســورية وعلى رأسها شريك سوري وآخر روسي من 
القطــاع الخاص. وقال إن افتتاح هذه القرية (الشــركة) 
ســوف يُشــّجع على تنفيذ العديد من المشاريع األخرى 
التي ينظر إليها كمشاريع حيوية وضمن قائمة المشاريع 
التنفيذيــة أو قيد التنفيذ، وخاصة في مجال الكهرباء وما 
يتعلق ببناء المحوالت وأعمدة التوتر العالي والمنخفض 

وغيرها العديد من المشاريع.

تعاون بين االتحاد االقتصادي
األوراسي وسورية

اندري سليبنف

أكــد برنامج االغذية التابــع لألمم المتحدة أن القضاء 
على نقــص التغذية لدى األطفال يمكــن أن يزيد الناتج 
المحلــي اإلجمالي في البلدان النامية بنســبة 16.5 %، 
وأن استثمار دوالر واحد في الوقاية من الجوع يمكن أن 
يعود بفوائد تتراوح بين 15 و139 دوالراً. وأوضح أن 
القضاء على نقص الحديد لدى الســكان يمكن أن يحقق 
زيادة اإلنتاجية في مكان العمل بنســبة 20 %، مشــيراً 
إلــى أن القضــاء على الجــوع يمكن أن ينقــذ حياة 3.1 

مليون طفل في العام الواحد.

نقص التغذية
ُيعرقل النمو االقتصادي
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توقــع صندوق النقد الدولي أن ينكمش اقتصاد اليمن 
بنســبة 28.1 % في عــام 2015 بعد أن أدى الصراع 
المســلح فــي البالد إلــى انهيــار الصــادرات النفطية 
واالحتياطي النقدي وارتفاع التضخم وزيادة الضغوط 
على العملــة اليمنية الريال، لكنه توقــع في المقابل أن 
يتعافــى اقتصاد البالد فــي العام المقبل ويســجل نمواً 
قويــاً بنســبة 11.6 %. وقال الصندوق إنــه يتوقع أن 
يرتفــع معدل التضخــم إلى 30 % في العــام الجاري 
قبل أن يتراجع في 2016 إلى 15 %، وهو الذي كان 
بحــدود 8 % في عــام 2014. وأكد أن تطور الوضع 
االقتصادي لليمن في المدى القصير مرتبط بشــدة بمدة 

استمرار الحرب الدائرة في البالد.

انكماش كبير لالقتصاد اليمني

إجراءات لتحفيز االقتصاد اإليراني

أعلنــت الحكومــة اإليرانية مقترحات لخفض أســعار الفائدة وتشــجيع البنوك على 
اإلقــراض في مســعى لدعم اقتصاد البالد وتفادي انزالقه إلــى الركود بعد عامين من 
سياســة نقدية متشــددة. وتدعو الحزمة الجديدة إلى خفض ســعر فائدة البنك المركزي 
وزيادة في التســهيالت المصرفية لتحفيز الطلب وخفض أســعار فائدة اإلقراض بين 
البنوك واالحتياطي القانوني اإللزامي. وورثت حكومة الرئيس روحاني معدالت تضخم 

فوق 40 % عندما وصلت إلى الســلطة 
في عام 2013 وشــرعت علــى الفور 
في تشــديد السياســات الماليــة والنقدية 
للسيطرة على التضخم. وهبط التضخم 
منذ ذلــك الحين إلى أقل من 15 % مما 
يعطي الحكومة متسعاً من الوقت لتيسير 

السياسة النقدية لمساعدة االقتصاد.

سورية ُتصّدر منتجاتها الزراعية بحراً

أكد وزيــر الزراعة الســوري أحمد القــادري، أن 
ســورية عملت على تفعيل بعض العالقات مع الدول 
الصديقــة مــن أجــل زيــادة الصــادرات بشــكل عام 
والصادرات الزراعية بشــكل خــاص وإيجاد خطوط 
ائتمانيــة مع هذه الدول مما دفع بعجلة الصادرات، إال 

أن الظروف حالت دون ذلك.
وأوضح القادري أن إغالق بعض المعابر الرئيسية 
التــي كانت تمر غالبية الصــادرات من خاللها، لعب 
دوراً أساســياً في انخفاض الصادرات الزراعية وأثّر 

بشكل سلبي على الصادرات الزراعية إلى أهم الدول التي كانت تستوردها على الرغم 
مــن تطور اإلنتاج ووجود أهم المقومات للمنتجات الزراعية الســورية. وكشــف عن 
التنسيق مع الجهات ذات الصلة للتحول إلى المرافئ البحرية واتخاذ إجراءات كالً فيما 
يخصه (وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية - وزارة النقل - اتحاد الُمصّدرين) ودفع 

عجلة تصدير تلك المنتجات من خالل الموانئ السورية.

أحمد القادري

أكــد نائــب وزير 
الطاقـــة الـروســــي 
أناتولي يانوفســـكي، 
أن خـفــــض بـــالده 
النفـطــي  إنتاجـهــــا 
بشــكل متعّمــد لـــن 
يدعم األســعار، رداً 
على دعوات لتقليص 

اإلنتاج. وتقول روســيا التي تعتبر أكبر  منتج للنفط في 
العالم، إنه ال يمكنها خفض إنتاجها النفطي بســبب عدم 
ســهولة إعادة تشغيل آبارها الواقع معظمها في سيبيريا 

ذات الظروف المناخية الصعبة.
كما أن احتدام المنافسة على الحصة السوقية العالمية 
يمنع موســكو من خفض إنتاجها خاصــة بعد أن زادت 
الســعودية إمدادات النفط إلى شــرق أوروبا وهي سوق 

تقليدية لروسيا.

روسيا: خفض اإلنتاج
لن يدعم سعر النفط

أناتولي يانوفسكي

توقع نمو االقتصاد اإلسالمي 8 %

توقــع الرئيس العالمي للتمويل اإلســالمي في وكالة ”فيتش“ بشــار الناطور، نمو 
االقتصــاد اإلســالمي بيــن 8 % إلى 10 % في الســنوات المقبلة، موضحــاً أن رفع 
الفائدة األميركية سيؤثر على هذا االقتصاد. وقال الناطور إن االقتصاد اإلسالمي غير 
معزول عن االقتصاد العام، وبالتالي ســيتأثر خالل الفترة المقبلة بتراجع أسعار النفط 
واحتماليــة رفع معــدالت الفائدة األميركية واألوضاع الجيوسياســية. وتوقع الناطور 

استمرار نمو التمويل اإلسالمي ولكن بوتيرة أبطأ.
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كشــف رئيس الوزراء الروســي دميتري مدفيديف، 
أن صــادرات بالده من الحبــوب والمنتجات الزراعية 
بلغت 20 مليار دوالر لتتجاوز بذلك صادرات األسلحة 
البالغــة 15 ملياراً، ما يجعل روســيا إلى حد كبير دولة 
زراعية. ولفت إلى أن حجم مبيعات روسيا من الحبوب 
مــن الممكن أن تتعــادل مع صــادرات النفــط والغاز. 
وســجلت الصادرات الزراعية الروسية نمواً كبيراً في 
الموســم الحالي حيث ارتفعت مــن 15 مليار دوالر في 
العام الماضي إلى 20 مليار دوالر في 2015. في حين 
بلغ  إنتاج الحبوب في الموســم الماضي 105.4 مليون 

طن وبلغت الصادرات 30.5 مليون طن.

الحبوب دعامة الصادرات الروسية

الرئيــس  وصــف 
فالديميــر  الروســي 
بوتين سياسة العقوبات 
بغيــر  بــالده  ضــد 
أن  مؤكــداً  الفعالــة، 
عزل  محاوالت  جميع 
روســيا باءت بالفشــل 
لموقع روســيا  نظــراً 
الجغرافي. وقلّل بوتين 

من شأن تأثير العقوبات الغربية على االقتصاد الروسي، 
واصفاً إياها بالهامشية. وأرجع سبب تباطؤ نمو االقتصاد 
الروسي إلى هبوط أسعار الطاقة في األسواق العالمية.

وقال بوتين إن روســيا من دون شــك ســتتجاوز هذه 
العقوبــات، منوهــاً بأن ”انســحاب الشــركاء الغربيين 
الطوعي من ســوقنا ســيمنحنا فرصة للتطوير“، الفتاً 
إلــى أن للعقوبات آثار إيجابيــة وخاصة على قطاعات 
التكنولوجيا العالية إذ كانت روسيا من قبل تفضل شراء 
هذه المنتجات عبر تمويل استيرادها من عائدات النفط.

بوتين: العقوبات الغربية غير فّعالة

فالديمير بوتين

إنتاج روسيا النفطي قد يتراجع 10 %

صــّرح نائب رئيــس الــوزراء الروســي أركادي 
دفوركوفيتش، بأن إنتاج بالده من النفط قد ينخفض بما 
يصل إلى 10 % إذا ظلت األسعار العالمية منخفضة 
لفترة طويلة، لكنه اســتبعد أن تنخفض األســعار دون 
48 دوالراً للبرميل لفترة طويلة ألنه ليس من مصلحة 
معظم منتجي النفط تحمل األســعار المتدنية ألكثر من 
عامين، كاشــفاً أن بالده تحســب الموازنة على أساس 

سعر 50 دوالراً للبرميل. وأكد دفوركوفيتش أن الحكومة الروسية لن تأخذ إجراءات 
لخفض اإلنتاج لكن هذا الخفض سيكون أحد التداعيات الطبيعية النخفاض أسعار النفط 
على خطط استثمارات الشركات. وعلى الرغم من الهبوط الحاد في األسعار رفضت 

روسيا خفض إنتاجها بل أقدمت على زيادته بهدف زيادة حصتها السوقية.

أركادي دفوركوفيتش

روسيا تقّلل اعتمادها على النفط

شــّكلت عائدات النفط والغــاز أقل من نصف 
إيــرادات الميزانية الروســية وذلك للمرة األولى 
علــى مدى الســنوات القليلة الماضيــة، ما يبرز 
نجاح مســاعي روســيا للحد مــن االعتماد على 
عائــدات صادرات النفــط والغــاز. وقال رئيس 
الوزراء الروسي دميتري مدفيديف: نحن بحاجة 
في أســرع وقت ممكن إلعــادة توجيه االقتصاد 
من المواد الخام إلى نقاط أخرى من النمو، نظراً 

النخفاض أسعار النفط، والتي من المرجح أن تظل عند مستوياتها المتدنية لفترة طويلة.
ويــرى مدفيديف أن على روســيا التخلي ولألبد عن نمــوذج اللحاق بركب التنمية، 
كونه محفوف بتخلف ملحوظ عن المنافسين في األسواق. وهو يعتقد أن على السلطات 
التركيز على أربعة محاور وهي النشاط االستثماري وسياسة إحالل الواردات وجودة 

اإلدارة الحكومية وإدارة الميزانية بفعالية.

دميتري مدفيديف

اتساع الفوارق في أوروبا يكبح النمو

قال محلل السياســات في منظمة التعاون االقتصادي والتنمية مايكل فورســتر، إن 
األزمــة االقتصادية أدت إلى تفاقــم الفوارق في بعض الدول األوروبية، وإن تداعيات 
ذلك ربما تستمر لعشرات السنين حيث قد يتسبب خفض اإلنفاق على التعليم لجيل كامل 
في كبح النمو طويل األجل. وعلى الرغم من أن األزمة المالية لعامي 2007 و2008 
أثرت ســلباً بادئ األمر على األغنياء بدرجة أشــد في معظم البلدان األوروبية، غير 
أن فرض برامج تقشف صارمة منذ عام 2010، أدى إلى اتساع الفوارق االجتماعية 
بيــن األغنياء والفقراء. وشــهدت دول جنوب أوروبا الفقيــرة زيادات حادة في تفاوت 

مستويات الدخل بينما تراجع التفاوت فعلياً في بعض الدول الغنية كألمانيا وهولندا.
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إيران مصدراً صافيًا للديزل

كشــف المدير العام للشــركة الوطنية لتوزيع المشــتقات النفطية فــي إيران ناصر 
ســجادي، أن بالده أبرمت اتفاقاً لتصدير وقود الديزل إلى العراق لتصبح بذلك للمرة 
األولــى مصدراً صافياً لهذا النوع من الوقود، مشــيراً إلــى أن إيران كانت حتى العام 
الماضي تستورد وقود الديزل. وأشار مسؤولون إيرانيون إلى أن أفغانستان وباكستان 
أصبحتــا على قائمة المســتوردين لوقود الديزل اإليراني. وكانت الشــركة أعلنت في 
تموز/يوليو 2015 عن عزم إيران تصدير جميع أنواع منتجات الوقود ما عدا البنزين. 
وتســعى إيران لتصديــر 12 مليون ليتر من وقود الديــزل و40 مليون ليتر من زيت 

الوقود (المازوت) يومياً خالل السنة الحالية بالتقويم اإليراني.

الكويت تتأثر برفع العقوبات عن إيران

أظهر تقرير لوزارة المالية الكويتية أن 
رفع العقوبات الدولية عن إيران من شأنه 
التأثير بصورة مباشــرة وغير مباشــرة 
على الوضع االقتصــادي والتجاري في 
الكويــت، خصوصاً من خــالل تخفيض 
أســعار النفط. وتوقع التقرير أن تنخفض 

أســعار النفط الحالية بنســبة 14 % األمر الذي سيؤثر ســلباً في دول مجلس التعاون 
الخليجي عامة، وخاصة الكويت بسبب اعتمادها بشكل أساسي على تصدير النفط الخام 
ومشتقاته. وأشار إلى حرص البلدين على تقوية العالقات التجارية بينهما حيث زادت 
الصادرات اإليرانية إلى الكويت خالل فترة العقوبات بنسبة 79.5 % لتصل إلى 92.7 
مليون دينار كويتي عام 2014 مقارنة مع 51.6 مليون دينار عام 2011. أما بالنسبة 

للصادرات الكويتية إلى إيران فظلت ثابتة بحدود 25 مليون دينار منذ عام 2011.

شــــــارت  أ
إحصـــــاءات 
الـمـجـلـــــــس 
الـبـرازيـلـــــي 
لـُمــصــــدري 
ة  لـقـهــــــــو ا
 (C e c a f e )
إلــى ارتفــــاع 
ملحـــوظ فـــي 

صــادرات البرازيل من القهوة إلى العالم العربي لتصل 
قيمتها إلى 134.5 مليون دوالر خالل الشــهور الثمانية 
األولى من العام الحالي، وبنســبة نمو 4.6 % بالمقارنة 

مع صادرات العام الماضي.
وقال األمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة التجارية 
العربيــة البرازيلية ميشــال حلبــي: تعــزى اإليرادات 
المتنامية للصادرات بشكل كبير إلى اإلقبال الكبير على 

القهوة البرازيلية من قبل الناس في منطقة الخليج.

ارتفاع صادرات القهوة البرازيلة
إلى المنطقة

ميشال حلبي

أعربت رئيسة البرازيل ديلما روسيف، عن اعتقادها 
أن االقتصــاد البرازيلــي ال يزال مغلقــاً أكثر مما يجب 
أمــام التجارة الخارجيــة، مؤكدة ســعي حكومتها لفتح 
اقتصــاد البالد أمام الدول األخــرى. وفي كلمة لها أمام 
رؤساء شركات في العاصمة الكولومبية بوغوتا، قالت 
روســيف إن توســيع التجارة مع دول أميركا الجنوبية 
سيكون مساراً طبيعياً للبرازيل ألن دول المنطقة تتقاسم 
السمات المشجعة للتكامل. وتعتبر البرازيل أكبر اقتصاد 
في أميركا الالتينية، وتحتل المرتبة السابعة عالمياً حيث 
يُقّدر حجــم ناتجها اإلجمالي بنحو 1.8 تريليون دوالر، 
لكنها دخلت في مرحلة انكماش هذا العام بســبب تباطؤ 

نمو االقتصادات الناشئة.

البرازيل تسعى لفتح أسواقها

ديلما روسيف

”ميسترال“ تكّبد فرنسا خسائر كبيرة

قّدر مجلس الشــيوخ الفرنســي أن تصل خسائر البالد إلى 250 مليون يورو (284 
مليون دوالر) من بيع حاملتي المروحيات ”ميسترال“ إلى مصر والتي كانت صنعتهما 
خصيصــاً بموجب طلب روســي، بعــد أن كان متوقعاً أن تتجاوز قيمة الخســائر قبل 
إبــرام الصفقة مع الجانب المصري بمليار يــورو (1.13 مليار دوالر) وفقاً لصحيفة 
”ال تريبيون“ الفرنسية. وتعتزم باريس بيع حاملتي المروحيات لمصر بـ950 مليون 

يورو، متضمنة تكاليف تدريب 400 بحار 
مصري في فرنســا. ومــن المتوقع أن يتم 
تســليم الحاملتين في مــارس/اَذار2016. 
وبموجــب اتفــاق بين روســيا وفرنســا، 
فــإن باريــس ســتدفع 950 مليــون يورو 

كتعويضات لموسكو جراء فسخ العقد.
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اعتبرت المديرة 
لصنــدوق  العامـة 
الـدولــي  الـنـقـــد 
كريستين الغارد، 
أن هناك ”أســباباً 
للقلق“ على  تدعو 
العالمي  االقتصـاد 
المتأثــر بالتباطــؤ 
فـــي الـصـيــــــن 

والمهّدد بـ”حلقة مفرغة“ مرتبطة برفع معدالت الفائدة 
المقبــل في الواليات المتحدة. وأشــارت الغارد إلى أن 
تباطؤ التجــارة العالمية وتدهور أســعار المواد األولية 
يؤثر سلباً على اقتصادات البلدان الناشئة التي تصدرها، 
متوقعــة أن يكون النمو االقتصادي العالمي هذه الســنة 
أضعف من عــام 2014. وحّذرت من أن رفع معدالت 
الفائــدة مع دوالر أقوى قد يؤدي إلى ظهور تباينات في 
معــدالت الصرف تقود إلى إفالس شــركات وإلى حلقة 

مفرغة بين الشركات والمصارف والدول.

السعوديون األكثر انفاقاً على األثاث واالتصاالت

الغارد قلقة بشأن االقتصاد العالمي

أظهرت دراسة نشرتها مجلة ”إيكونومست“ أن السعوديين يتقدمون شعوب العالم في 
اإلنفاق على األثاث واالتصاالت، بينما جاء اليابانيون في مقدمة الدول األكثر إنفاقاً على 
الســكن والوقود. وأشــارت إلى أن الروس األكثر إنفاقاً على الغذاء والمالبس واألحذية 
والكحــول والتبغ، واألميركيــون األكثر إنفاقاً على الصحــة، ودول االتحاد األوروبي 
األكثر إنفاقاً على الفنادق والمطاعم، ومواطنو كوريا الجنوبية األكثر إنفاقاً على التعليم. 
وأوضحت الدراســة أن السعوديين من أقل الشــعوب إنفاقاً على المواصالت والصحة 
والتبغ، بينما الروس األقل إنفاقاً على الســكن والوقود والتعليم، واألميركيون األقل في 
اإلنفاق على الغذاء، في حين أظهرت أن الكوريون الجنوبيون األقل إنفاقاً على األثاث.

كريستين الغارد

تزايد حجم سوق اللحوم البديلة

يتزايد بشــكل متســارع حجم االســتثمارات العالمية في قطاع اللحوم البديلة بهدف 
توفير مصادر غذاء صحية وبأســعار تنافســية لتلبية االحتياجات المســتقبلية والطلب 
المتزايد بسبب النمو السكاني وتخفيف هدر الموارد الطبيعية. وتكشف األرقام أن إنتاج 
450 غراماً من لحم البقر يتطلب نحو 6.8 آالف ليتر من المياه في حين يتطلب إنتاج 
450 غراماً من البطاطا 450 ليتراً من المياه فقط. وشهدت مبيعات اللحوم البديلة، أي 

المنتجات النباتية التــي تماثل طعم اللحوم، 
نمــواً كبيراً في الســنوات الماضيــة ويقدر 
حجمها بنحو 550 مليون دوالر ســنوياً في 
الواليات المتحدة، لكنها ال تزال تشــكل أقل 
من 1 % من مبيعات لحوم البقر في أميركا 

التي تقدر بنحو 88 مليار دوالر سنوياً.

قال مدير عام شــركة ”أسمنت ينبع“ السعودية أحمد 
الزقيل، إن المخزون من األسمنت المنتج داخل المملكة 
يقدر بنحو 22 مليون طن، أي ما يشكل %40 من الطاقة 
اإلنتاجية اإلجمالية. واعتبر الزقيل أن هذا الحجم الكبير 
من المخزون يجعل الشــركات المنتجة واللجنة الوطنية 
لشركات صناعة األسمنت تطالب بفتح التصدير مجدداً 
مع وضع آليات تضمن ثبات األسعار داخل المملكة غير 
آليــة منع التصدير. وحّذر من بقــاء قرار منع التصدير 
في ضوء دخول شــركات جديدة سترفع طاقة المصانع 
السعودية من 60 مليون طن إلى 70 مليون طن سنوياً.

مخزون ضخم لألسمنت في السعودية

األشخاص األكثر تأثيراً على االقتصاد

احتلت رئيسة االحتياطي الفدرالي األميركي جانيت 
يلين، المركز األول في قائمة الشخصيات الـ10 األكثر 
تأثيراً على االقتصاد العالمي والقطاع المالي واألسواق 
العالميــة، في تقرير نشــرته ”وكالة بلومبرغ“، نظراً 
لتوليها اتخاذ القرار ”المخيف“ برفع الفائدة األميركية.

وجاء الرئيــس الصيني زي جينبينــغ، في المركز 
الثاني حيث تنتظر األســواق لمســته السحرية إلعادة 

الثقة لثاني أكبر اقتصاد في العالم. وجاء الرئيس التنفيذي لشركة ”آبل“ تيم كوك، في 
المركز الثالث، تاله المؤســس المشارك لشركة ”بالك روك“ الري فينك في المركز 
الرابع، وفي المراكز التالية كل من الرئيس التنفيذي لشركة ”بيركشاير هاثاواي“ وارن 
بافيت، والرئيس األميركي بــاراك أوباما، ورئيس مجلس إدارة ”ايكان“ كارل إيكان، 
والرئيس التنفيذي لدى ”غولدمان ســاكس“ لويد بالنكفين، والمستشارة األلمانية أنغيال 

ميركل، وأخيراً المؤسس المشارك لدى ”لينكد إن“ ريد هوفمان في المرتبة العاشرة.

جانيت يلين
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تصنيــف  أظهـــر 
مجلــــة  نشـــــرتــه 
تقدمـــاً  ”فوربـــس“ 
كبيـــراً ألصحــــاب 
بفضـــل  المليــارات 
قائمة  فــي  اإلنترنت 
أثرياء أميركا. واحتل 

بيــل غيتس أحد مؤسســي مجموعة ”مايكروســوفت“ 
الصدارة للســنة الثانية والعشــرين علــى التوالي بـ76 
مليار دوالر. فهو خلف في العام 1993 المستثمر وارن 
بافيت الذي حل هذه السنة مرة جديدة في المرتبة الثانية 

بـ62 مليار دوالر.
وجاء مؤسس ”أمازون“ جيف بيزوس (47 مليارا) 
في المرتبة الرابعة، في حين احتل مؤســس ”فيسبوك“ 
مارك زكربرغ (40.3 مليار دوالر) المرتبة الســابعة. 
أما مؤسسا ”غوغل“ الري بيدج وسيرغي برين فاحتال 
المركزين العاشــر والحادي عشر على التوالي (33.3 

و32.6 مليار دوالر).

اإلنترنت زاد ثروات مليارديرات أميركا

بيل غيتس

”أوبك“ تتوقع نمو الطلب على نفطها

توقعــت منظمة الدول المصّدرة للنفط (أوبك) نمو الطلب على نفطها الخام في عام 
2016، معلنة عن تمسكها بوجهة نظرها القائلة إن استراتيجية السماح بهبوط األسعار 
ســتحد من طفــرة الخام الصخري في الواليات المتحــدة وفائض المعروض العالمي. 
وتتوقع (أوبك) أن يبلغ متوســط الطلب على نفطها العام المقبل 30.31 مليون برميل 
يوميــاً، على الرغم من تباطؤ نمو الطلب العالمي بشــكل عام نظراً لضعف التوقعات 
المرتبطــة بأميــركا الالتينية والصين. كما تتوقــع المنظمة زيادة إمــدادات النفط من 
المنتجين اآلخرين بمعدل 160 ألف برميل يومياً العام المقبل، وهو ما يُشــّكل هبوطاً 

حاداً من نمو متوقع قدره 880 ألف برميل يومياً في 2015.

انتكاسة لـ”شل“ في القطب الشمالي

تخلّــت ”رويــال داتش شــل“ عن عمليات التنقيــب عن النفط فــي المنطقة القطبية 
الشمالية بعد أن فشلت في اكتشاف كميات كافية من الخام، في خطوة ستهدئ من روع 

المدافعين عــن البيئة وحملة األســهم الذين 
اعتبروا المشــروع باهــظ التكلفة وينطوي 
علــى مخاطــر كبيــرة. وأنفقت ”شــل“ 7 
مليارات دوالر على التنقيب في المياه قبالة 
أالســكا، وقد تُمنى بخســائر تصل إلى 4.1 

مليار دوالر النسحابها من بحر تشوكشي.

”نوبل لالقتصاد“ ألنغوس ديتون

أعلنت األكاديمية الملكية الســويدية للعلوم عن منح 
العالم البريطاني-األميركي أنغوس ديتون، جائزة نوبل 
لالقتصاد لعام 2015، لتحليالته فيما يخص ”االستهالك 
والفقر والرفاهية“. وتُعتبر هذه الجائزة رســمياً جائزة 
بنك الســويد فــي العلوم االقتصادية تكريماً لمؤسســها 
الصناعــي ألفرد نوبل (1833 - 1896)، وهي جائزة 
ســنوية تمنح لإلنجازات واألعمال المتميزة في مجال 

االقتصاد وتعتبر أرفع وأهم جائزة بهذا المجال.
يُذكر أن فكرة منح جائزة لخبراء االقتصاد لم تخطر 

علــى بال ألفــرد نوبل، وإنما أضيفت إلــى الجوائز األخرى اعتبــارا من عام 1969 
احتفاالً بالذكرى 300 لتأسيس البنك المركزي السويدي. ومنحت جائزة نوبل لآلداب 
هذا الموسم إلى زفيتالنا الكسييفيتش، في حين منحت جائزة نوبل للسالم إلى الرباعي 
الراعــي للحوار في تونس. ومــن المقرر أن توزع جوائز ”نوبــل“ وهي عبارة عن 
ميدالية ذهبية وشــهادة وشــيك بقيمة 8 ماليين كورون سويدي (860 ألف يورو) في 

احتفال يقام في 10 كانون األول/ديسمبر المقبل في ذكرى وفاة نوبل.

أنغوس ديتون

كشف تقرير ”هورون“ الذي تصدره مجلة ”غلوبال 
ريتش ليســت“ عن تفوق الصين على الواليات المتحدة 
األميركيــة من حيث عدد المليارديــرات للمرة األولى. 
ويبلــغ إجمالي عدد المليارديرات في الصين 715، بعد 
إدراج 119 مليارديــرا في هونغ كونغ وتايوان وماكاو 
ضمن القائمة. وتغلــب أمبراطور العقارات وانج جيان 
لين على مؤســس شــركة ”علي بابا“ جاك ما، ليصبح 
أغنى رجل في الصين، حيــث تقّدر ثروته بنحو 34.4 

مليار دوالر مقابل 22.7 مليار دوالر يمتلكها جاك ما.

الصين تتجاوز أميركا
في عدد األثرياء
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تونس تتوقع نمواً بنسبة 2.5 %

قال وزير المالية التونســي ســليم شــاكر، إن 
بالده تتوقع ارتفــاع نموها االقتصادي إلى 2.5 
% فــي عام 2016 مقارنــة مع 0.5 % متوقعة 
هــذا العام، كاشــفاً أن بالده ســتطلق إصالحات 
اقتصاديــة فــي القطــاع المصرفــي والجبائــي 
مــن شــأنها أن تعــّزز االقتصــاد وترفع نســق 

االستثمارات الخارجية.
وكانــت تونــس خفّضــت النمــو االقتصادي 

المتوقــع فــي 2015 إلــى 0.5 % من 3 % بعــد هجومين إرهابيين اســتهدفا قطاع 
الســياحة الحيوي الذي تشــكل إيراداته نحو 7 %من االقتصاد. وتفاقمت المشكالت 

بتعطل صادرات الفوسفات بسبب االضرابات واالحتجاجات.

سليم شاك

ســعيه  إطــار  فــي 
فــي  الفســاد  لمحاربــة 
قرر  النفطــي،  القطــاع 
الرئيس النيجيري محمد 
بخــاري تولــي منصب 
وزير النفــط في مجلس 
وزرائــه الجديد بدالً من 

أن يأتمــن أحداً آخر على المصدر الرئيســي لإليرادات 
في أكبر اقتصاد في أفريقيا، مشــيراً إلى أن وزير دولة 
ســيتولى اإلشــراف على الشــؤون اليومية للقطاع في 
البلد العضو في منظمة ”أوبك“. ولدى الجنرال السابق 
دراية عميقة بالقطاع النفطي ألنه كان رئيســاً لصندوق 
االســتثمار البترولي في عقد التســعينات ووزيراً للنفط 
في عقد الســبعينات. وأدى انهيار أســعار النفط العالمية 
إلى إلحاق ضرر شديد بالمالية العامة لنيجيريا وأضعف 
عملتها (النيرا) وتسبّب في تأخير دفع رواتب الموظفين 

العموميين واذكاء التضخم.

رئيس نيجيريا يتولى قطاع النفط

محمد بخاري

الشارقة ترّوج لمعالمها السياحية

انطلقــت الجولة الترويجية التــي تنظمها هيئة اإلنماء 
التجــاري والســياحي بالشــارقة  فــي روســيا وأرمينيا 
وجورجيا وكازاخســتان خــالل الفترة بيــن 29 أيلول/

سبتمبر و2 تشرين األول/اكتوبر، وذلك بهدف التعريف 
بآخر تطورات صناعة الســياحة باإلمارة في ظل رؤية 
2021 الهادفــة إلى اســتقطاب 10 ماليين ســائح. وقال 
مدير عام هيئة اإلنماء التجاري والسياحي بالشارقة خالد 
جاســم المدفــع: إن تنظيم هذا النوع مــن الجوالت يندرج 

تحت استراتيجية الهيئة الرامية إلى تسليط الضوء على تنوع المنتج السياحي في الشارقة.
خالد جاسم المدفع

وزارة الزراعة السعودية تعزز القطاع الزراعي

قامــت وزارة الزراعــة بخطــوة ســبّاقة لتعزيز واقع 
القطــاع الزراعــي في المملكة، حيــث أطلقت مجموعة 
خدمات إلكترونية حكومية جديدة من شــأنها دعم ســوق 
األعمــال الزراعية المحلي التي يبلغ حجمها 5 مليارات 

دوالر، وفق ما أعلن عنه خبراء على مستوى القطاع.
ولدعم مســيرة نمو القطاع الزراعــي، قامت الوزارة 
بالتعاون مع شــركة أوراكل وشــركة أمنكــس الدولية، 
بطــرح منصة حكومية إلكترونيــة جديدة تدعم أكثر من 
500 ألــف زائــر عبر اإلنترنــت، و65 ألف مســتخدم 

مســجل من المواطنين والشــركات. وقــال نائب الرئيــس األول ورئيس قطاع حلول 
الخدمات العامة لدى شركة ”أومنيكس“ محمود مصباح: تمتاز بوابة وزارة الزراعة 

بأعلى مستويات األمن واألداء والقدرة على التحديث والتوسيع.

محمود مصباح

قال صندوق النقد الدولي إن انخفاض سعر الصرف 
الحقيقي في مصر بنسبة 10 % في المتوسط يصاحبه 
ارتفاع في صافي الصادرات الحقيقية بنســبة 1.5 % 

من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهرت دراسة أعدها الصندوق حول رصد العالقة 
بين تحركات أسعار الصرف والصادرات والواردات، 
أنه في االقتصادات التي تشــهد عمالتهــا انخفاضاً في 
القيمة، من المرجح تسجيل أعلى ارتفاع في الصادرات 
لــدى البلدان التي تشــهد تراخياً فــي االقتصاد المحلي 

وتعمل نظمها المالية بشكل طبيعي.
يذكر أن سوق الصرف في مصر شهدت حالة من عدم 

خـال  االســتـقرار 
الماضية،  الفترات 
حيــث تدخل البنك 
المركزي وخفّض 
قيمة العملة المحلية 
مقابل الدوالر أكثر 

من مرة.

هبوط الجنيه ُيعزّز الصادرات المصرية

52





عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2015

للمديين المتوس��ط والطويل، وذلك نتيجة األزمة السياس��ية واالنقس��امات وغياب 
التشريع، ما يُؤدي حكماً إلى تداعيات سلبية على المالية العامة.

وتحدثت الوكالة عن خطورة تداعيات الش��لل السياس��ي والتشريعي والفراغ في 
س��دة الرئاس��ة على الوضعين المالي واالقتصادي، لكون هذا الش��لل منع انتخاب 
رئي��س للجمهوري��ة منذ أيار/ماي��و 2014، كذل��ك ُمنع مجلس الن��واب من إقرار 

موازنة عامة للبالد منذ عام 2005، والذي مّدد لنفسه حتى 2017.
وأش��ارت توقعات الوكالة إلى استمرار ضعف االستهالك والحركة االستثمارية 
هذه الس��نة، كم��ا توقعت عدم تس��جيل أي تطور إيجابي كبير ف��ي أداء القطاعات 
الس��ياحية والمالية والتجارية، باإلضافة إلى اس��تمرار انع��كاس األزمة على حجم 

االستثمارات الخارجية في لبنان.
صمود القطاع المصرفي

ف��ي مقاب��ل الصورة الس��لبية الت��ي قّدمتها وكال��ة التصني��ف، كان هناك بعض 
اإليجابي��ات، فصالبة القط��اع المصرفي المدعوم من السياس��ة الحكيمة لمصرف 
لبنان الذي يحافظ على مستويات عالية من االحتياطات األجنبية، مستمرة. وهو ما 
يعكس قدرة مصرف لبنان على اإلمس��اك بالملفين المالي والنقدي، ويش��كل صّمام 

أمان فعلي، على الرغم من التراجع الخطير لالقتصاد.
وتوقعت أيضاً أن يس��تفيد لبنان وبعض قطاعاته من تراجع أسعار النفط عالمياً، 
ومن الخطط التحفيزية التي وعد مصرف لبنان باالستمرار في اتباعها خالل الفترة 
المتبقية من 2015 وفي س��نة 2016، ما قد يدعم النمو بش��كل محدود خالل الفترة 
الممتدة حتى 2018. لكن التوقعات تش��ير إلى أن الدولة لن تس��تفيد بشكل كبير من 
هذه العوامل، إضافة إلى الفائض الذي سيُسجل نتيجة تراجع أسعار النفط، كوسيلة 
إلتم��ام إصالحات هيكلية جذرية تس��اهم في وضع حد لنق��اط الضعف المالية التي 
تعان��ي منها، إضافة إل��ى توظيفها في دعم النمو االقتصادي، إذ يُنتظر أن تس��اهم 
األموال التي س��يتّم توفيرها من خفض أس��عار النفط في س��ّد عجز الدولة المتنامي 
أكثر من قيمة التوفير في الفاتورة الحرارية. وفي المقابل، قد يُس��تخدم هذا الفائض 

االقتصاد اللبناني يُواجه أزمات خطيرة ويعاني اختالالت كبيرة

فراغ المؤسسات وعدم التشريع يرتبان ضغوطًا مالية واجتماعية
ليـــس ملف النفايـــات وحده الذي يضغـــط على لبنان 
واقتصاده. هـــو حصيلة تعطل البلد ومؤسســـاته وعدم 
القدرة على إيجاد حل مســـتدام للملفات الشائكة، ومنها 
النفايات. وعلى ما نشهده في البلد من تراجع في الدورة 
االقتصادية والمشـــاريع والخطط، وغياب الموازنة التي 
تحكم عملية اإلنفاق واإليرادات، إلى توقف االستثمارات 
وقلـــة فرص العمل، يؤشـــر ذلك إلى اختـــالالت خطيرة 
يعانيها االقتصاد اللبناني، أبرزها تأّزم آليات عمل النظام 

في كل المجاالت.
ويُمك��ن الق��ول أن انس��داداً في األفق يط��ال المجاالت 
السياس��ية واالجتماعية واالقتصادي��ة، ويؤثر على حركة 

اإلنتاج، ويضع لبنان في مهب احتماالت كثيرة.
مؤشرات سلبية وتحذيرات دولية

إذا كان��ت كل المؤّش��رات االقتصادية والمالية تس��ّجل 
تطورات س��لبية في لبنان، فإن تعطّل التشريع يضع لبنان 
في مواجه��ة المجتمع الدولي، وذلك لتجنّبه أو لعجزه عن 
إقرار مجموعة من التش��ريعات األساسية المطلوبة ليبقى 
لبن��ان على صل��ة بالمجتم��ع الدولي ومؤسس��اته المالية. 
فهن��اك قوانين تتعلق بعمل مؤسس��ات الدولة وعلى عالقة 
بالقروض، ف��ي وقت ينبغي على مجل��س الوزراء إقرار 
خطط لتسيير شؤون االقتصاد والمال في الدولة، واجتناب 

انعكاس األزمات سلباً على القطاع المصرفي.
ويدف��ع تصنيف لبنان الس��يادي ثمن األزمة السياس��ية 
واألمنية التي تعصف بالبالد، وتنعكس سلباً على االقتصاد 
واألداء المالي، ولها تداعيات سلبية على األوضاع عامة. 
وب��دأت تتكش��ف عناصر س��لبية لعل أبرزها أخي��راً تبلّغ 
الس��لطات المالية والنقدية اللبنانية، قرار وكالة التصنيف 
االئتماني “س��تاندرد اند بورز” خفض تصنيف الس��ندات 
اللبنانية بالعمالت األجنبية والمحلية على المديين القصير 
والطوي��ل األجل إلى )B-/B( مع نظرة مس��تقبلية س��لبية 
بعدما كانت مس��تقرة في الفترة الماضي��ة، أي أن احتمال 
تس��جيل هذا التصنيف مزيداً من الخفض في الفترة المقبلة 

قد ارتفع بشكل كبير.
وق��د أت��ى ه��ذا اإلج��راء نتيج��ة المخ��اوف المتعلق��ة 
باالنعكاس��ات الس��لبية التي تولّدها حالة عدم االس��تقرار 
السياسي المحلي والتطورات اإلقليمية وتأثيرها على النمو 
االقتص��ادي، مع تأكيده��ا أيضاً على المخ��اوف المتعلقة 
بعدم قدرة الس��لطات الرس��مية، وتحدي��داً مجلس النواب 
والحكوم��ة على إق��رار اإلصالحات المالي��ة الضرورية 
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2015 مقارن��ة مع 1.9 % ف��ي ال�2014. لكن المعهد أثن��ى من جهة أخرى على 
االحتياطات النقدية الكبيرة وعلى القطاع المصرفي.

اختالالت خطيرة
يقول األمين العام لجمعية المصارف الدكتور مكرم صادر، إن االقتصاد الوطني 
يعاني من اختالالت خطيرة ومتفاقمة. فاألنماط السائدة في اإلنتاج واإلنفاق والدخل 
واالستهالك تؤّشر إلى تأّزم متزايد في آليات عمل بل في أسس النظام االقتصادي. 
فانس��داد األف��ق ليس حكراً عل��ى الحيّز السياس��ي واالجتماعي إنم��ا على المجال 

االقتصادي أيضاً.
فكل المؤّش��رات االقتصادية والمالية تس��ّجل تطورات س��لبية. فليس طبيعياً أن 
يس��ّجل ميزان المدفوعات خالل األش��هر السبعة األولى من الس��نة الحالية عجزاً 
مق��داره 1317 ملي��ون دوالر مقابل فائض ف��اق 130 مليوناً ف��ي الفترة ذاتها من 
عام 2014: على الرغم من كون الميزان التجاري )اس��تيراد وتصدير الس��لع( قد 
ل حتى تموز/يوليو 2015 عجزاً مقداره 8545 مليون دوالر أدنى من العجز  س��جَّ
ل حت��ى تموز/يولي��و 2014 )10004 ملي��ون دوالر(، أي بفارق 1459  المس��جَّ
مليون��اً وأقّل بنس��بة 14.6 %. ويع��ود ذلك إلى تراجع التدفق��ات المالية إلى البلد، 
وبخاصة االس��تثمارات المباشرة وفي المحافظ. وحركة تبادل األسهم المدرجة في 
البورصة على قلّتها الُمخزية خير مؤّشر على هذا الصعيد. كما أن نسبة نمو ودائع 
غي��ر المقيمي��ن لدى الجهاز المصرفي تراجعت من 3.1 % في األش��هر الس��بعة 
األولى من عام 2014 إلى 2.8 % في الفترة ذاتها من عام 2015، بل إن نسبة نمو 
لت في الفترتين المذكورتين تراجعاً من 4.06 % إلى 2.7 %!. ودائع المقيمين سجَّ

أم��ا عجز المالي��ة العامة، وهو األخ الت��وأم للعجز الخارجي، فق��د ارتفع خالل 
النصف األول من عام 2015 مقارنةً مع عام 2014 بمقدار 313 مليار ليرة لبنانية 
وبنس��بة 13.2 %. ونتج العجز في المالي��ة العامة عن ضعف اإليرادات أكثر منه 
عن زيادة النفقات، علماً أن استقرار األخيرة يعود إلى تراجع التحويالت لمؤّسسة 
كهرباء لبنان من 1565 مليار ليرة إلى 946 ملياراً، أي بما نس��بته 40 % عاكساً 

تراجع أسعار النفط بشكل أساسي.
ويس��ّجل مكرم ص��ادر هذه المؤش��رات الس��لبية لالقتصاد اللبناني، ولس��نا في 
حاج��ة إلى م��ا تقوله وكاالت التصنيف أو المؤسس��ات الدولي��ة، فاألمور واضحة 
في هذا الش��أن. فالعجزان الداخلي والخارجي من جهة، يؤشران إلى تراجع كفاءة 

في سد عجوزات أخرى في مالية الدولة.
عل��ى أن خفض تصنيف لبنان ي��ؤدي أيضاً إلى خفض 
تصني��ف مصارفه التي تحمل الجزء األكبر من الس��ندات 
الحكومي��ة. فقد بلغت حصة القط��اع المصرفي من الدين 
العام الذي وصل إلى نح��و 70 مليار دوالر نحو 55 %، 
أم��ا مصرف لبنان فيحم��ل 30 % من هذا الدين، ما يؤكد 
أن القطاع المصرفي أخذ أبعاداً أكبر من مهمته األساسية، 

ولم يعد يُمّول االقتصاد بل المالية العامة أيضاً.
أم��ا الودائع واألموال الخاصة ف��ي المصارف اللبنانية 
الت��ي تف��وق 170 ملي��ار دوالر، فلن تك��ون كافية لردع 
وكاالت التصني��ف االئتمان��ي ع��ن خف��ض تصنيف هذه 
المص��ارف ألنها قامت بذلك س��ابقاً. لكن خفض تصنيف 
لبنان لن يؤثر على نشاط القطاع المصرفي اللبناني محلياً، 
ب��ل على عالقاته مع الخارج، إذ يترك التصنيف الس��لبي 
بصماته عل��ى تعامل المصارف اللبنانية مع المؤسس��ات 
والمص��ارف في الخارج، وهذا يعني أن المصارف قادرة 
على الصم��ود وعلى مواجهة الضغوط أيضاً، بإش��راف 

مصرف لبنان.
التأثيرات السلبية وتراجع النمو

تبدو نس��بة النمو شبه معدومة هذه السنة، إذ توقع حاكم 
مصرف لبنان في كالم له، نمواً دون 1 %، وقد أدى ذلك 
إلى اس��تمرار مصرف لبنان بخططه التحفيزية سعياً منه 
إلى إعادة تنش��يط بعض القطاع��ات ودعم النمو. ويترافق 
ذلك مع نظرة س��لبية دولية لالقتص��اد اللبناني، خصوصاً 
ف��ي ظل الفراغ وع��دم إقرار اإلصالح��ات والقوانين، ما 
يؤدي إلى مزيد من الجمود والتدهور االقتصادي. وبسبب 
تراجع حجم التسليفات وضآلة النشاط االقتصادي، صنّفت 
مؤسسة “موديز” القطاع المصرفي اللبناني بنظرة سلبية، 
بس��بب األوضاع المتعلقة بتزايد عجز الدولة، واستمرار 
المص��ارف بتمويل ه��ذا العجز، في ظ��ل تزايد المخاطر 

على الدولة اللبنانية.
وكان معه��د التموي��ل الدول��ي خفّ��ض توقعات��ه للنمو 
االقتص��ادي في لبنان م��ن 2.2 % في نيس��ان/أبريل إلى 
1.1 % أخي��راً، عازي��اً ذلك إل��ى التراجع غي��ر المتوقع 
للمؤشرات االقتصادية األساسية. وتحّدث المعهد في تقرير 
نش��رت مقتطفات منه ف��ي التقرير األس��بوعي لمصرفي 
“بيبلوس” و“عوده”، عن اس��تمرار الضغوط التضخمية 
في األش��هر السبعة األولى من العام بسبب انكماش الطلب 
المحلي والتراجع الملحوظ في أس��عار االس��تيراد في ظل 
معادلة الليرة والدوالر وتراجع أسعار السلع. ولفت أيضاً 
إلى أن مؤش��ر االس��تهالك تراجع أيضاً بنحو 3.9 % في 
تموز/يوليو مقارنة بالفترة نفس��ها من عام 2014، وتوقع 
أن يك��ون متوس��ط التضخم في مس��توى 2.9 % في عام 

55



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2015

االقتصاد اللبناني وقدرته التنافس��يّة جّراء الغياب الفاضح 
في معظمه آلليات عم��ل الدولة )البنى التحتية واإلدارات 
والمؤسس��ات العامة(، ويؤش��ر م��ن جهة ثاني��ة، إلى أن 
اإلدارة المالي��ة للب��الد قاصرة عن إرس��اء أيّة إصالحات 
على مدى رب��ع قرن منصرم من جمهورية الطائف. ولذا 
فإنه عند الحديث عن النظام السياس��ي، يحضر إلى الذهن 
تطوير النظام االقتصادي. فكالهما، السياس��ة واالقتصاد، 
ف��ي عالقة عضوية. ولعل النقطة األبرز التي يش��ير إليها 
مك��رم صادر تكمن في فس��اد النظام السياس��ي. ولّما كان 
االقتصاد من السياس��ة، فقد ب��ات النظام االقتصادي يعمل 
لمصلحة النظام السياسي، أي لمصلحة نظام الفساد. فليس 
معقوالً أن يك��ون في بلٍد ما ثّمة نظام اقتصادي قادر على 
أداٍء جيّد وعل��ى إنتاجية عالية وعلى فعاليّة عالية بدورها 
. وبدل أن يقوى أهل  بينما أداء أهل السياسة سيء أو متدنٍّ
االقتصاد على أهل السياسة باتوا في تبعيّة يصعب الفكاك 
منها. وصار القطاع الخاص في ش��راكٍة عملياً مع القطاع 
العام. يس��تفيد األول من فس��اد الثاني: المناقصات وجباية 
الضرائب والرس��وم.. الش��راكة ف��ي نعيم ونَِع��م الزبالة؛ 
اقتط��اع األمالك العام��ة البحرية والجبليّة الس��تخدامات 
خاصة. نهب المرافئ العامة من المطار إلى مرفأ بيروت 
وغيره. استباحة الحدود إلمرار كل أنواع البضائع والسلع 
ليس فقط دون أداء الرسوم الجمركية عليها إنما كذلك دون 
احترام القواعد الصحية أو البيئية وضرب معايير السالمة 

عرض الحائط.
وقد تمَّ اس��تبدال أس��س النظام الح��ّر المفترض أن يقوم 
على التنافس في إيصال الس��لع والخدمات بأفضل نوعية 
وأدنى األس��عار بحماية أهل السياس��ة. فتوّس��عت المواقع 
االحتكاري��ة وتوّس��ع معه��ا نظ��ام تب��ادل المناف��ع وعلى 
حس��اب الن��اس في معظ��م األحيان. وم��ع الوقت، رحلت 
معظم الش��ركات الجيّ��دة والمقاول��ون األكفياء وأصحاب 
المب��ادرات المبادرين عن الس��وق اللبنانية النعدام فرص 
التنافس وبس��بب استشراء الوس��اطات وسياسات التلزيم 
المكلفة، حيث يذهب أكثر من نصف مبالغ األشغال العامة 
على س��بيل المثال لجيوب الوس��طاء. ويُشّدد صادر على 
ضرورة المعالجة الجذرية الش��املة واستعادة دور الدولة 
االجتماعي واإلنمائي، باإلضافة إلى معالجة وس��د العجز 

العام والمديونيّة ومسارب الفساد وتدفّقاته.
توقعات واستنتاجات مقلقة

في حال عادت الدولة ووضعت خطة لمعالجة النفايات، 
وأقرت مش��اريع قوانين وإصالحات، فإن النصف األول 
من عام 2016 س��يكون حاس��ماً على الصعيد المالي. لذا 
ف��إن الدولة ُمجب��رة على القيام س��ريعاً بخط��وات مؤلمة 
لتجنّب االنهيار. لكّن الخالف السياسي ال يدل على إمكان 

الخروج من األزمة وصياغة مخرج للخروج من المأزق الراهن. ويتخوف خبراء 
واقتصادي��ون أن تؤدي األمور في حال بقيت على حاله��ا إلى انهيارات اقتصادية 
تتراف��ق مع أزمات اجتماعية خطي��رة، تنعكس أيضاً على المصارف التي ال يعود 
ف��ي إمكانه��ا تغطية حاج��ات الدولة، ما ل��م يترافق األمر مع إصالح��ات وقوانين 
تعال��ج الخل��ل القائم. وال ش��ك أن مصرف لبنان يق��وم بمهماته التحفيزية لتنش��يط 
االقتصاد، لكنه يصطدم بالفراغ وتعطل المؤسسات، فال يستطيع وحيداً إنقاذ الدولة 

من االهتزازات المتتالية.
ولعل التحذيرات التي أطلقت من أكثر من مسؤول لبناني بضرورة انعقاد مجلس 
الن��واب إلق��رار إصالحات وقواني��ن، لم تأت من فراغ، بعد رس��ائل البنك الدولي 
التي تش��ير إلى أن لبنان سيخس��ر القروض المقررة من المؤسسة الدولية في حال 
عدم تمرير التش��ريعات الالزمة قبل نهاية السنة، وهو موعد انتهاء التمديد األخير 
الذي وافق عليه البنك في األش��هر الماضية. وبدا أن هناك مخاوف من اس��تمرار 
غياب التشريع، ألن ذلك قد يضع لبنان في الئحة الدول غير المتعاونة في ما يتعلق 
يتعلق بمصيره، قبل أن نصل إلى مرحلة ال يعود فيها إمكان العودة متاحاً.بمكافح��ة تبييض األموال وتموي��ل اإلرهاب. ولذا فإن لبن��ان أمام منعطف خطير 
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كاإلسكان والمواد الغذائية والنقل والمواصالت.
عجز مالي

وتوقــع التقرير أن يتســع هذا العــام العجز المالي الذي ســجلته ميزانية المملكة 
خالل عام 2014 للمرة األولى منذ األزمة المالية ليصل إلى ما يقارب 22.4- % 
مــن الناتج المحلــي اإلجمالي، وذلك نتيجة ارتفاع المصروفات التي تشــمل منحة 
الملك ســلمان للشعب السعودي بعد تسلّمه مقاليد الحكم البالغة 32 مليار دوالر في 
شــباط/ فبراير الماضي، باإلضافــة إلى التكاليف المتزايدة وغيــر المعلنة للتواجد 
العسكري في اليمن وتراجع اإليرادات النفطية على خلفية تراجع أسعار النفط هذا 
العــام. كما توقع أن يتراجع العجز للعام 2016 إلــى 16.3- % من الناتج المحلي 

اإلجمالي ليعكس بذلك تقليص اإلنفاق الجاري، ال سيما الرأسمالي.
إصدار سندات

ومع تســجيل المملكة عجزاً مالياً، اتجهت األنظــار لالحتياطيات التي تراجعت 
بواقع 83.5 مليار دوالر خالل العام الماضي أو 11.2 % لتصل إلى 662.2 مليار 
دوالر. ودفع تراجع االحتياطيات الســلطات الســعودية لإلعــالن عن أول برنامج 
إلصدار السندات السيادية بالعملة المحلية منذ عام 2007 ولغاية 2015. وستساهم 
الســندات فــي تمويل 20 % من العجز المالي المتوقع هــذا العام البالغ 146 مليار 

لایر (39 مليار دوالر).
ومن المتوقع أن يحافظ البرنامج على نشــاطه خــالل العام 2016 مع تغطية ما 
يصل إلى 40 % من العجز المتوقع للعام 2016 وذلك وفق مصادر غير رسمية. 
وســيتم تمويــل ما يتبقى من عجز مــن خالل االحتياطات واألصــول التي تمتلكها 

السعودية.
ومع وتيرة اإلنفاق التي تســير عليها الســعودية في عام 2016، يتوقع أن تتمكن 
المملكة من مواجهة تراجع أسعار النفط التي تراوح بين 50 و55 دوالراً للبرميل 
قبل أن تتراجع نصف احتياطاتها.ســواء من خالل احتياطاتها أو إصدارات أدوات الديــن، وذلك لما يقارب العامين 

إنفاق حكومي حّد من اآلثار السلبية لتراجع اإليرادات

انهيار أسعار النفط لم يؤثر في االقتصاد السعودي
 ،(NBK) أكد تقرير اقتصادي لبنـــك الكويت الوطني
أن اقتصاد الســـعودية أثبت متانته، إذ سّجل نمواً بنسبة 
4.0 % على أساس سنوي خالل الربع الثاني من 2015 
على الرغم من تراجع أسعار النفط بنحو أكثر من 50 % 
منذ حزيـــران/ يونيو 2014 وما خلّفه التراجع من تأثير 

على اإلنتاج الحقيقي.
وتوقع التقرير أن يظل معدل النمو االقتصادي للسعودية 
عنــد 3.5 % فــي عام 2015 متأثراً بارتفــاع إنتاج النفط 
فــي المملكة إلى أعلى مســتوى له بســبب ارتفاع الطلب 
المحلي وسعي المملكة للحفاظ على حصتها السوقية، لكن 
التقريــر توقع أن يتباطأ النمو الســعودي إلى 2.4 % في 

العام المقبل.
نمو القطاع غير النفطي

وأظهــر تقرير البنك أن القطاع غير النفطي حافظ على 
قوته مســجالً نمواً بنســبة %3.4 على أســاس سنوي في 
الربــع الثاني من عام 2015 بدعم من ارتفاع مســتويات 
اإلنفــاق الحكومــي، ولكنــه أشــار إلــى أن هنــاك بعض 
المؤشــرات التي تنذر بتباطؤ النمو، مشــيراً إلى أن الناتج 
المحلي اإلجمالي تباطأ في الربع األخير للمرة الثالثة على 
التوالــي، كما تراجعت العديد من المؤشــرات االقتصادية 
كصفقات أجهزة الســحب اآللي وأجهــزة نقاط البيع ونمو 
االئتمــان الممنــوح للقطاع الخاص وثقــة األعمال، وذلك 

على أساس سنوي.
في المقابل، ارتفعت معدالت اإلنتاج والطلبات الجديدة 
والتوظيــف والشــراء ارتفاعــاً حــاّدا خــالل شــهر آب/ 
أغســطس الماضي. كما ارتفعت كشوفات الرواتب لنحو 
18 شــهراً متتالياً، فيما يتوقع أن يسجل النمو غير النفطي 
تباطؤاً من 5.3 % في عام 2014 ليصل إلى 3.7 % هذا 

العام وخالل 2016.
استمرار ركود التضخم

وأشــار التقريــر إلى أن معــدل التضخم في الســعودية 
ال يــزال مســتقّراً عنــد 2.2 % ما يعكس بصــورة كبيرة 
تراجع أســعار المواد الغذائية العالمية وأسعار السلع وقوة 
الدوالر الذي يرتبط به الريال الســعودي. وقد أدى ارتفاع 
الدوالر أمام ســلة العمالت الرئيسية خالل العام الماضي 
إلى تراجع تكاليف الواردات، ألن معظمها يســتورد بغير 
الدوالر، وهو ما ســاهم بدوره في ارتفاع الطاقة الشرائية 
لدى السعوديين. إال أن العديد من مؤشرات غالء المعيشة 
في الســعودية تشــير إلى احتمالية ارتفــاع معدل التضخم 
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الس��وري م��ن المجتمعات الش��ابة التي تفرز 
عمال��ة جديدة بعش��رات األالف كل عام. أما 
على المس��توى الداخلي فق��د عمد من اضطر 
لمغ��ادرة س��كنه وم��كان عمل��ه إل��ى العمل 

واستثمار خبرته في مدينة أخرى آمنة.
أل���م تطرحوا هذه الوقائع أمام آخر مؤتمر 

لمنظمة العمل الدولية؟
بالتأكي��د كانت هذه المح��اور من صلب ما 
تحدثنا به أمام المنظمة في مؤتمرها في مدينة 
جنيف خالل ش��هر أيار/ مايو الماضي، حيث 
أكدنا أن المنظمة جهة اجتماعية غير سياسية 
وسورية عضو أساسي فيها، ومع ذلك قاطعت 
المنظمة وهيئاتها المعنية س��ورية، وهو خطأ 
غير ُمب��ّرر بالنظر إلى وجود برامج متنوعة 
كانت في طور التنفيذ مع المنظمة، مثل إيجاد 

فرص عمل وتدريب العمالة السورية.
لكنن��ا اس��تطعنا إقن��اع منظم��ة العمل بمد 
جس��ور التواص��ل المبدئي مج��دداً، وبالفعل 
فقد التقى وفد من الوزارة بوفد يضم عش��رين 
خبي��راً م��ن المنظمة ف��ي العاصم��ة اللبنانية 
بيروت للبدء ببرامج تدريبية وتأهيلية وبرامج 
التشغيل المضمون للمرحلة المقبلة بالتوازي 

مع العمل على مكافحة عمالة األطفال ومتابعة 
احتياجات مراكز اللجوء.

ودرس��نا مع الوفد كل هذه النواحي وحملوا 
معه��م إل��ى جني��ف مش��روع اتفاقي��ة جديدة 
لتوقيعه��ا والمصادق��ة عليه��ا لتب��دأ المنظمة 
بالدخ��ول إل��ى س��ورية والعمل فيه��ا مجدداً 
وإيجاد صيغة جديدة لمنشآت العمل في إطار 

البحث عن مستقبل أفضل للعمالة السورية.
ك���م يبلغ حج���م العمالة القائ���م اآلن بين 
القطاعي���ن الع���ام والخاص ف���ي الظروف 

الصعبة الراهنة؟
ال يمكن لنا أن نتجاهل أن الدولة الس��ورية 
مستمرة حتى اآلن وعلى الرغم من محدودية 
موارده��ا وم��ا تتحمل��ه م��ن نفق��ات ضخمة 
وطارئ��ة في دف��ع الرواتب لنح��و 3 ماليين 
عامل لديه��ا، مع االنتباه إلى أن قس��ماً كبيراً 
منه��م غير منتج بس��بب تدمير منش��آته بفعل 

اإلرهاب.
وعلى الرغم م��ن كل الظروف، لم يتوقف 
مع��اش تقاع��دي واح��د، حي��ث تص��ل كتلة 
الرواتب الس��نوية التي تدفعه��ا وزارة العمل 
للمتقاعدين إلى 85 مليار ليرة س��ورية بمعدل 
يزي��د على 7 مليارات ليرة س��ورية ش��هرياً 
لنحو 600 ألف مس��تحق بين متقاعد مستحق 
وورثته. وحتى في المناطق الساخنة لم يُحرم 
أي مستحق من المعاش التقاعدي. وهي ناحية 
أث��ارت إعج��اب وف��د منظمة العم��ل الدولية 
بالنظر إلى كل ما ترزح تحته الخزينة العامة 
للدول��ة من أعباء مالي��ة ضخمة في الظروف 

الحالية.
م��ع العل��م أن الوزارة كان��ت تبدأ بصرف 
المع��اش التقاعدي بعد ثالثة أش��هر من تقاعد 
العامل، ولكننا اختصرنا المدة بداية إلى شهر 
واح��د، ثم إل��ى يوم واحد تفهم��اً منا لظروف 
المس��تحقين وحاجته��م لإلنف��اق ومحدودي��ة 
الموارد. وهو أم��ر يعكس مدى التزام الدولة 

السورية تجاه مواطنيها وعمالها.
أما بالنس��بة إل��ى القطاع الخ��اص، فيصل 
حجم العمالة لديه إلى نحو 5 ماليين عامل في 

خلف العبدهللا

وزير العمل السوري الدكتور خلف العبد ہلل ل�”البنك والمستثمر“:

واجهنا األزمة ونسعى للنهوض مع ماليين قوة العمل السورية
أكد وزير العمل الس���وري خلف العبدهللا، 
أن مرحلة إع���ادة اإلعمار هي مفتاح فرص 
العمل واس���تقطاب العمالة، مش���يراً إلى أن 
القطاع الصناعي هو أكثر القطاعات سرعة 
في النهوض، خصوصاً بعد الخس���ائر التي 

تعرض لها.
وق��ال العب��دهللا ل�”البنك والمس��تثمر“، إن 
القطاع الس��ياحي هو القطاع األكثر خس��ارة 
للعمالة من بين مجمل القطاعات االقتصادية، 
متحدثاً ع��ن نقاط عدة تتعل��ق بوضع العمالة 

والقطاعات في سورية.
وفي ما يلي نص الحديث:

ما هو واقع قوة العمل السورية حالياً؟
تعرضت العمالة الس��ورية لظروف ليست 
سهلة، حيث اضطرت أعداد كبيرة منها لترك 
العم��ل نتيجة ظروف متع��ددة، وكانت ذروة 
النزيف في ه��ذه القوة خالل عام 2012 وفقاً 
لبيانات التأمينات االجتماعية، حيث لجأ قس��م 
م��ن العمال إل��ى تصفية حقوقهم وقس��م آخر 
حص��ل على مع��اش تقاعدي مبك��ر. ووصل 

إجمالي العدد وقتذاك إلى 140 ألف عامل.
وبعده��ا بدأت األع��داد بالتناق��ص إلى أن 
وصل العدد اإلجمالي لنحو 200 ألف عامل، 
وهو رق��م يش��مل العمال��ة المتعلم��ة والفنية 
والتقنية. وعلى سبيل المثال، خرج من البالد 
28 % من أطباء األس��نان، وظهرت نس��ب 
أخرى من الهجرة لدى المهندس��ين واألطباء. 
أم��ا بقي��ة العمالة فقد أدت عملي��ات التخريب 
اإلرهابي��ة الت��ي طال��ت المعامل والمنش��أت 
ف��ي القطاعين العام والخ��اص وحتى الورش 
الحرفية والمنزلية، دوراً كبيراً في خسارتها، 
يض��اف إلى ذلك إغ��الق بعض أرباب العمل 
منشآتهم والخروج من البالد من دون تصفية 
حقوق عمالهم. أما التس��رب األبرز فكان في 
عمالة القطاع الس��ياحي لم��ا لقيه من أضرار 

هائلة.
ومن جهة أخ��رى، يمكن القول إن إجمالي 
النزيف في قوة العمل الس�����ورية ال يتجاوز 
18 % ف��ي أس��وأ األح��وال، ك��ون المجتمع 
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العقلية الس��ائدة في المجتمع السوري بأن من 
ال يعم��ل ل��دى الدولة هو عاط��ل عن العمل، 
فعش��رات األلوف م��ن العم��ال يعملون لدى 
القط��اع الخ��اص وبعضهم يتقاض��ى رواتب 
عالية يصل بعضها إلى خمس��ة أو ستة أمثال 
رواتب العاملين لدى الدولة، ولكنهم يس��عون 

مع ذلك للعمل لدى الدولة.
وحتى ال نجانب الحق، نقول إن أحد دوافع 
البحث عن العمل الحكومي هو عدم تس��جيل 
بع��ض أرباب العم��ل عمالهم ف��ي التأمينات 
االجتماعية أو تهرب رب العمل من الضريبة 
المستحقة عليه، وكلها مسائل ستُضبط وتُنظم 
قريب��اً. ومع ذلك فالمؤش��رات جيدة وإيجابية 
قياس��اً إل��ى الم��وارد المتاح��ة ل��دى الدول��ة 

والظروف القائمة.
تعملون في ظ���روف األزمة وعينكم على 

إعادة اإلعمار. ما هي خططكم لذلك؟
ال ش��ك في أن األزمة أرخت بظاللها على 
البلد، ولكننا عملنا على تعديل البيئة التشريعية 
والقانونية بما يتناس��ب مع احتياجات العمالة 
الس��ورية في الفترة الحالية. كما باشرنا تهيئة 
األرضية الالزم��ة لفترة إعادة اإلعمار حيث 
عّدلنا قان��ون التأمين��ات االجتماعية وأصبح 

نافذاً منذ شباط/ فبراير 2015.

المعامل والمنشآت والورش الحرفية والعائلية 
)وه��ذه األخيرة ه��ي العمالة غي��ر المنظّمة( 

منهم نحو 1.3 مليون عامل زراعي.
م��ع العل��م أن القط��اع الصناع��ي بفروعه 
المختلف��ة من صناعات دوائي��ة وغذائية، هو 
أكث��ر القطاعات وأس��رعها ترميم��اً لعمالته. 
وخي��ر دليل على ذل��ك عدم فق��دان أي منتج 
غذائ��ي في األس��واق الس��ورية عل��ى امتداد 
س��نوات األزمة، وكذلك توفر أصناف الدواء 
باختالف أنواعه. ما يعني أن معامله مستمرة 
وعمال��ه قائمون على خط��وط اإلنتاج لتأمين 
احتياجات الش��عب الس��وري في ه��ذه الفترة 

الحساسة كما كان حالهم قبل األزمة.
أين العمال المؤقتين والموسميين من ذلك 

كله؟
ه��م أيض��اً كان��وا مح��ل اهتمامن��ا، حيث 
اس��تصدرنا موافق��ة الجه��ات الوصائية على 
تحوي��ل صفته��م القانوني��ة إلى عق��ود دائمة 
ال يُس��تغنى عنه��ا، على الرغم م��ن أنه ليس 
معقوالً أن تكون الدولة رب العمل الوحيد في 
البالد، بل ال بد من مش��اركة القطاع الخاص 
ف��ي تأمين فرص العمل لقوة العمل، ال س��يما 

الخبيرة والشابة منها.
ولكن العقبة التي تقف في هذا السياق، هي 

كما أعددنا صيغة جديدة لقانون العمل رقم 
17 الناظ��م للعالقة بي��ن العامل ورب العمل. 
ووافقت عليه الحكوم��ة وهو في طريقه اآلن 
إلى مجلس الش��عب لمناقش��ته. ونعم��ل حالياً 
عل��ى القانون األساس��ي للعاملين ف��ي الدولة 
)رق��م 50(، نظراً لوجود ح��االت قانونية ال 
تع��د وال تحصى لم تجد حالً، على اعتبار أن 
الظروف الحالية غير مسبوقة ولم تخطر ببال 
المشّرعين يوم وضعوا مشاريع هذه القوانين.
أما القول بإيجاد فرص عمل تمتص العمالة 
الس��ورية وضمن ظروف األزمة، فذلك أمر 
غي��ر ممك��ن لألس��باب المعروف��ة للجمي��ع. 
وبالتال��ي ال ب��د من تضافر جه��ود القطاعين 
الع��ام والخ��اص لتأمي��ن المزيد م��ن فرص 
العمل، مع التعويل في جانب رئيسي من هذه 
المس��ألة على قرب انف��راج األزمة وانتصار 
الجي��ش العربي الس��وري عل��ى اإلرهابيين 
ومباشرة إعادة اإلعمار، والتي تحتاج لعمالة 
بأع��داد كبي��رة بفرص عم��ل ُمؤّمن��ة ُحكماً، 
فعماد إع��ادة اإلعمار هو البن��اء، وهي مهنة 
تش��ّغل نح��و 185 مهن��ة رديفة له��ا، أي أن 
انطالق اإلعمار س��يكون مفتاح فرص العمل 
والمهاجر منها.وتنشيط العمالة السورية واستقطاب المتسرب 
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حقــوق العمال وحفاظاً على مكتســب انتظره 
العمال طويالً وهــو الضمان الصحي، بدرس 
اســتحداث شــركة لتقديــم الخدمــات الطبية. 
وتمهيداً لذلك بدأ مشاورات مع المؤسسة العامة 
الســورية للتأمين، الفتاً إلــى أن االتحاد يمتلك 
كل اإلمكانــات إلحــداث هذه الشــركة بالنظر 
إلى ما لديه من جهاز طبي ومؤسســات كثيرة 
منتشــرة على كل مساحة سورية ناهيك بتوفر 
اإلمكانية لديــه لتقديم هذه الخدمة، والتي باتت 
حالً ال بد منه نتيجــة األخطاء والثغرات التي 
رافقت وما زالت ترافق خدمة التأمين الصحي 

الخاص بالعمال. وأوضح أن التقارير السنوية 
المطروحة من قبل النقابات واالتحادات العمالية 
في كافة المحافظات السورية تضّمنت شكاوى 
ال تعد وال تحصى عن العقبات والعراقيل التي 
تقــوم أمام هــذه الخدمة، ما أفرز غيابها شــبه 
التام، بــل وصلت األمور فــي بعض األحيان 
إلــى إحجام بعض الشــركات التي تــم التعاقد 
معها عن تقديم الخدمة الصحية والطبية للعامل 
عنــد طلب الحصول عليهــا، منوهاً باألخطاء 
الكثيرة التي تعتري خدمــات التامين الصحي 
المقدمة للعاملين في القطاع العام، وعلى الرغم 
من كل المطالبــات الفردية من قبل الموظفين 
والجماعيــة عبر اتحاد نقابات العمال، ال تزال 

الخدمات على حالها.
خدمة العاملين

وقــال رئيس االتحــاد أن الهدف الرئيســي 
للمشــروع عندما تم طرحــه كان خدمة فئات 
العاملين في القطاع العــام الذين يصل عددهم 
إلى نحو 750 ألف عامل ممن ال يستفيدون من 
أي خدمات طبية كالعاملين في القطاع اإلداري. 
وكان االتحاد العام لنقابات العمال مشاركاً في 
اللقاءات التي عقدت في وزارة المالية حيث كان 
مقرراً أن يكون المشروع على ثالث مراحل، 
األولى تســتهدف العاملين، والثانية تســتهدف 
أسر العاملين، والثالثة تستهدف المتقاعدين. إال 
أن ظروف األزمة التي واجهتها ســورية هي 
التي أعاقت العمل بالمرحلتين الثانية والثالثة، 
ناهيك بالتعثر في المرحلة األولى، مشيراً إلى 
أن تنفيذ هذا المشروع سيُمّكن التنظيم العمالي 
مــن قطف ثماره على أكثر من مســتوى، فهو 
قناة اســتثمارية جيدة ومجديــة ومضمونة من 
جهة، كما يمّكن االتحاد من تشــغيل مؤسساته 
الصحية بطاقاتها القصوى في كل المحافظات 
السورية من جهة ثانية. كما يتيح هذا المشروع 
للتنظيم العمالي خدمة العمال، على اعتبار أن 
علّــة وجود االتحاد هو خدمة العمال، وبالتالي 
ســتكون الخدمة التي تقدم من قبل هذه الشركة 
مع معالجة أي شكوى بشكل عاجل وفوري.في حال إحداثها خدمة جيدة وترضي العاملين 

جمال القادري

اتحاد العمال
باشر بدرس

استحداث شركة
لتقديم الخدمات الطبية

رئيس االتحاد العام لنقابات العمال في سورية جمال القادري:

نساهم بتعزيز اإلنتاج ومشروع خدمات صحية للعمال
أكد رئيـــس االتحاد العام لنقابـــات العمال 
السوريين جمال القادري، أن التنظيم النقابي 
لم يألوا جهـــداً في تحقيـــق متطلبات العمال 
والحصول على مكتسبات جديدة لهم، ال سيما 
في الفتـــرة الراهنة، بالنظر إلـــى أن األزمة 
الراهنـــة أفـــرزت أعباء جديـــدة على عاتق 
العمال ليـــس أقلها الـــدواء والعالج، إضافة 
إلى خسارة بعضهم فرصة عمله والبحث عن 

أخرى لتأمين مورد جديد له وألسرته.
وأشــار القــادري في حديث لمجلــة ”البنك 
والمســتثمر“، إلى المســاهمة الفاعلة لالتحاد 
العمالــي في الداخل الســوري إلعــادة تمكين 
القطاع الصناعي الذي يشــكل اللبنة األساسية 
في إعــادة اإلعمــار من خالل دراســة متأنية 
لواقع الصناعــة والعمل على تأمين متطلباتها 
بما يخــدم المرحلة المقبلة وإعادة تدوير عجلة 
اإلنتاج في المصانع المتوقفة جراء االعتداءات 
اإلرهابية بالتوازي مع إعادة اإلعمار واألمن 
واالستقرار إلى كل ربوع سورية، إضافة إلى 
بذل الجهــود لمكافحة الفســاد والحرص على 
المــال العــام والخاص وتطويــر العالقات مع 
المنظمات العالمية. وأكــد متانة هذه العالقات 
مــع معظم االتحــادات العربيــة واألجنبية من 
خــالل مجموعــة اتفاقيــات وبروتوكــوالت، 
منوهــاً بجهود االتحاد فــي تعديل بعض مواد 
قانــون العمل رقم (17) بمــا يضمن مصلحة 
العامــل ويلغي حــق رب العمل في تســريحه 
نتيجــة لظــروف توصــف بالموضوعية، في 
حين يســتخدم بعض أرباب العمــل هذه المادة 
في كثير من األحيان لمصلحتهم، فيســّرحون 
العامل مقابل تعويض مالي بات ضئيل القيمة 
فــي الفتــرة الحالية، مشــدداً علــى أن االتحاد 
مســتمر في هذا االتجاه حتــى ال يكون العامل 
طرفاً ضعيفاً في المعادلة التي تحكم عمله وبما 
يحفظ حق رب العمل ويحافظ على المنشأة في 

الوقت نفسه.
حقوق العمال

وأشــار القــادري إلــى أن اتحــاد العمــال 
باشــر انطالقاً من مســؤوليته فــي الدفاع عن 
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الشركات األميركية من مبيعات حقوق الملكية 
الفكريــة فــي دول العالــم، ومن شــأن ”اتفاق 

الشراكة عبر الهادئ“ تعزيز هذه السوق.
وكما أميركا، تســتفيد اليابان المتطورة في 
صناعاتهــا االلكترونيــة من حمايــة براءات 
االختراعــات واألرباح التي يمكــن ان تدرها 

على الشركات والمخترعين اليابانيين.
واعتبــر الخبيــران االقتصاديــان جــوزف 
ستيغليتز وآدم هيرش أن الشراكة عبر الهادي 
هي في الواقع اتفاقية  لتدبير العالقات التجارية 
واالستثمارية بين الدول المتفاوضة، وقد قامت 
األخيرة بذلــك نيابــة عــن جماعــات الضغط 

التجارية األكثر قوة العاملة لديها.
وتوقعا أن تؤدي الفقرات الواردة في االتفاق 
إلى تقييد المنافســة المفتوحة، وتزيد األســعار 

على المستهلكين مختلف أنحاء العالم.
تعزيز االحتكارات الدوائية

ســتدار تجارة المســتحضرات الصيدالنية 
بمقتضــى االتفاق عبر مجموعــة متنوعة من 
القواعــد التي تم تغييرها في ســرية، وتشــمل 
قضايــا من قبيل ”ربــط بــراءات االختراع“ 

و”حصرية البيانات“، و“المواد البيولوجية“.
وســتكون نتيجة ذلك هو الســماح لشركات 
األدويــة بتوســيع، وأحيانــا إلــى آجــال غير 
معروفــة، احتكاراتها لألدويــة الحاصلة على 
بــراءات اختــراع، وهو مــا ســيبقي األدوية 

الجنيســة الرخيصــة الثمن بعيدا مــن متناول 
المستهلكين، حسبما أكد الخبيران.

كما ســتمنع هذه االتفاقية األدوية البيولوجية 
الجنيسة لسنوات عدة من دخول سباق المنافسة 

عبر طرح أدوية جديدة.
جوانب ايجابية

علــى الرغم من كل الشــكوك حول االتفاق 
التاريخــي، غيــر أن االقتصادات الناشــئة  قد 
تستفيد منه، اذ انه ســيجعل الشركات العالمية 
أكثر ترجيحاً لفتح مصانع في الدول األعضاء  

أكثر من الدول التي لم تنضم إلى االتفاق.
كما ان االتفاق، الذي سيلغي 18 الف تعرفة 
جمركيــة، من شــأنه تعزيز المداخيل بنســبة 
تــراوح بيــن 0.5 و1 % في الــدول المعنية، 
واعادة إحيــاء التجارة العالمية، التي تراجعت 

من 6 % إلى حوالى 3 % منذ عام 2010.
ومن المتوقع أن يدفع االتفاق السوق العالمية 
إلــى تطويــر وتبنــي قوانين تجارية تتناســب 
أكثر مــع مقتضيــات اقتصاد القــرن الحادي 
والعشــرين، لكن بالرغم من ذلك هناك تخّوف 
لــدى البعض من اآللية القانونية التي ســتعتمد 
لحل الخالفات بين الدول الموقعة والشــركات 
الكبرى ألنها قد تضع العوائق امام تدخل الدول 
والحكومات المنتخبة لحماية المصالح التجارية 
عرضة للخطر.المحلية، اذا رأت هذه الشــركات ان مصالحها 

اتفاق تاريخي قد يعيد رسم الخريطة االقتصادية العالمية

12 دولة تقترب من تحرير التجارة عبر الهادئ
بعد اكثر من خمس سنوات من المحادثات، 
توصلت 12 دولة مطلة على المحيط الهادئ 
إلى اتفـــاق تاريخي لتحرير التجـــارة في ما 
بينها، لكن االتفاق ال يزال  في حاجة لموافقة  

المشرعين في كل الدول قبل اقراره نهائياً.
وبموجــب االتفــاق، الــذي يضــم 12 دولة 
هي: الواليات المتحدة وكندا والمكسيك وبيرو 
وتشيلي واليابان وأوستراليا ونيوزيلندا وماليزيا 
وسنغافورة وفيتنام وبروناي، ستخفض الدول 
االثنتي عشرة الحواجز التجارية وتضع معايير 
مشــتركة، ما قد يعيد تشكيل قطاعات بأسرها 
ويمتد تأثيره من ســعر الجبن إلى تكلفة عالج 
السرطان. ويشمل اتفاق الشراكة عبر المحيط 
الهــادئ 40 % مــن اقتصاد العالم وســيكون 
إنجــازا للرئيــس األميركي بــاراك أوباما إذا 
أقره الكونغرس، لكنه يواجه شكوكاً مبدئية في 
أميــركا ومعارضة قوية حتــى ضمن الحزب 
الديموقراطــي الذي ينتمي اليه أوباما، اذ قالت 
المرشــحة الرئاســية الديموقراطية األميركية 
هيــالري كلينتون إنها ال تؤيــد االتفاق ألنه ال 
يعالج بدرجة كافية المخاوف المتعلقة بالتالعب 
بالعمالت، في حين حذر المرشح الديمقراطي 
للرئاسة برني ساندرز من أن االتفاق قد يؤدي 
إلى فقد وظائف فــي الواليات المتحدة ويضر 

بالمستهلكين.
واســتثنى االتفــاق ثالث دول هــي الصين 
والهنــد واندونيســيا، مما يدعو الى التســاؤل 
عــن الغاية من هذا االســتثناء، وهل من اجندة 
سياســية ســرية تندرج ضمن خطة الواليات 
المتحــدة الحتــواء الصين والتحكــم بالحركة 
االقتصادية في جنوب شرق اسيا التي ستشكل 
الرافعــة لالقتصاد العالمي فــي القرن الحادي 

والعشرين؟.
المستفيد األكبر

يرى المراقبون ان الواليات المتحدة واليابان 
ســتجنيان كثيراً من االتفاق، خصوصاً لناحية 
التــزام الــدول األخــرى بمبدأ حقــوق الملكية 
الفكرية، إذ تظهــر البيانات االقتصادية فائضاً 
أميركياً بلغ 90 مليار دوالر في 2013 جنتها 
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النفطي 56.5 نقطة في أيلول/سبتمبر الماضي 
بتراجع ملحــوظ عن 58.7 نقطة ســجلها في 
آب/أغســطس. إال أن متوسط مستوى المؤشر 
خــالل الربع الثالــث من العام الحالي اســتقر 
تقريباً مقارنة بمتوســطه فــي الربع الثاني من 
عــام 2015. وعلــى الرغم مــن تباطؤ معدل 
النمو االقتصادي، إال أن حجم االنتاج السعودي 
ارتفع بالتزامن مع ازدياد حجم طلبيات الشراء 

الجديدة (بما فيها طلبيات الشراء الخارجية).
وفي هذه األثناء، سجلت أسعار المشتريات 
وتكاليف العمالة ارتفاعاً في أسواق السعودية، 
حيث قامت الشركات نتيجة لذلك بزيادة أسعار 
منتجاتها بشكل طفيف. إال أن ذلك لم يؤثر في 
معدل التضخم وفق مؤشر مديري المشتريات 

الذي استقر عند 2.1 % على أساس سنوي منذ 
شهر حزيران/يونيو الماضي.

وأوضــح ويتِّروولد: في أعقــاب التوترات 
التي شــهدتها أســعار الصرف اآلجلة للريال 
الســعودي، أكدت الســلطات النقدية السعودية 
تصميمهــا على مواصلة ربط أســعار صرف 
الريــال الســعودي بأســعار صــرف الدوالر 
األميركي. وبذلك بات خطر استيراد التضخم 
عبر ضعف القيمة الخارجية للريال السعودي 

مستبعداً اآلن.
وأشار ويتِّروولد إلى أن السعودية استفادت 
من ارتفاع أسعار النفط بين عام 2012 والربع 
ق  الرابــع من عــام 2014. ونتيجــة لذلك، تفوَّ
معــدل إجمالي الناتج المحلي الســعودي على 
نظيــره األردني بواقع 1 % بيــن عام 2012 

والربع الثاني من 2015.
توقعات متشائمة

وعلى الرغم من متانة االقتصاد السعودي، 
إال أن تقرير صندوق النقد الدولي حول اقتصاد 
المملكة الصادر في آب/أغسطس 2015 يُحّذر 
من انتهاء مرحلة استقرار النشاط االقتصادي، 
حيث توقع تباطؤ نمو أكبر اقتصاد عربي إلى 
2.8 % في 2015، ثم إلى 2.4 % في 2016. 
كما توقع أن يصل عجز الموازنة السعودية في 
العام الحالي إلــى 19.5 % من الناتج المحلي 

االجمالي.
وربــط الصندوق توقعه بتراجع مؤشــرات 
االقتصاد السعودي فقط بانخفاض أسعار النفط 
فــي الســوق الدولية، والذي بــدأ منذ منتصف 
2014، فيمــا يتوقع بعض الخبراء أن تشــهد 
األوضاع االقتصادية في الســعودية حالة من 
االنكماش والتأثر السلبي على مختلف األنشطة 
االقتصاديــة، نظراً للدور الــذي يلعبه اإلنفاق 
الحكومي في تنشيط االقتصاد، واعتماد القطاع 

الخاص في غالبية أنشطته على هذا اإلنفاق.
أما بالنسبة لدولة اإلمارات، يتوقع صندوق 
النـقد تباطــؤ ثانــي أكبـر اقتصاد عربـي إلى 
المقبل بسبب هبوط أسعار النفط.3 % فــي العــام الحالي و3.1 % فــي العام 

 د. بول ويتِروولد

تحسن حجم اإلنتاج
وطلبيات الشراء الجديدة

وسط تراجع طفيف
للصادرات

رغم التشاؤم بسبب تراجع أسعار النفط واألوضاع الجيوسياسية

النشاط االقتصادي في السعودية واإلمارات مستقر
كشف تقرير صادر عن ”كريديت أغريكول 
بريفت بنك“ تحت عنـــوان: ”تعليقات حول 
االقتصاد الكلي – تحديث بيانات منطقة مينا“، 
أن النشـــاط االقتصادي فـــي المملكة العربية 
السعودية واإلمارات العربية المتحدة ال يزال 
مستقراً على الرغم من التحديات الناجمة عن 

أحوال االقتصاد الُكلّي.
وقال كبيــر المحلّلين االقتصاديين في البنك 
الدكتور بول ويتِّروولــد: واصلت المحركات 
االقتصاديــة لكبــرى دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي أمثــال المملكــة العربية الســعودية 
ودولة اإلمــارات العربية المتحدة تقّدمها على 
الرغم من هيمنة مشاعر التشاؤم على الساحة 
االقتصادية بســبب اســتمرار انخفاض أسعار 
النفط واألوضاع الجيوسياســية. هذه المشاعر 
الســلبية الناجمة عن انخفاض أسعار النفط لم 
تســفر فــي الواقع عــن أي تراجــع أو ضعف 
ملحوظ في النشــاط االقتصــادي للبلدين، وفق 
بيانات مؤشــر مديري المشــتريات عن شهر 

أيلول/سبتمبر 2015.
استقرار نشاط القطاع الخاص

ولم ينخفض مؤشر مديري مشتريات القطاع 
الخاص غير النفطي في اإلمارات بشكل كبير 
في شهر أيلول/ســبتمبر الماضي، وسّجل 56 
نقطــــة مقارنــة مع 57.1 نقطــة في شــــهر 
آب/أغسطس الماضي. وتشير بيانات المؤشر 
إلــى تحســن حجم اإلنتــاج وطلبيات الشــراء 

الجديدة وسط تراجع طفيف للصادرات.
من ناحية أخرى، ارتفعت تكاليف الُمدَخالت 
اإلنتاجية نتيجة ارتفاع تكاليف العمالة والمواد 
األوليــة. ونتيجة اســتقرار اإلنتــاج وارتفاع 
ح أن تنخفض أسعار  األســعار كان من المرجَّ
منتجات الشركات. وعلى صعيد المستهلكين، 
تم مالحظة استمرار المنحنى الصاعد لمؤشر 
مديـــري المشـــتريات والذي ارتفـع بنســــبة 
4.9 % في أيلول/سبتمبر الماضي مقارنة مع 

نفس الشهر من عام 2014.
وفــي المملكــة العربية الســعودية، ســجل 
مؤشر مديري مشتريات القطاع الخاص غير 
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نتوقع أن يرتفع اإلنفاق الرأســمالي فيها مع تحّسن العالقة بين الحكومة 
والبرلمــان بما يدعم عمليــة التنفيذ، وقطر التي تلتزم مســتوًى مرتفعاً 
من اإلنفاق الرأســمالي حتى عام 2020 في إطار استعدادها الستضافة 
بطولــة كأس العالم لكرة القدم حيث يتوقع أن تنفق أكثر من 200 مليار 

دوالر لهذه الغاية.
وكان بنك الكويت الوطني قال في شباط/ فبراير الماضي، إن اإلنفاق 
الحكومي في الكويت نما بنســبة 9.6 % على أساس سنوي في األشهر 
التسعة األولى من السنة المالية 2014 - 2015 على الرغم من انخفاض 
اإليرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوماً باإلنفاق الرأسمالي، والذي 

ارتفع 31 % حتى كانون األول/ ديسمبر الماضي.
توقعات العجز والفائض

وقــال تقرير الوكالــة إن الكويت وقطر قد تتمتعــان بقدرة أكبر على 
تحمل اإلبقاء على مستوى اإلنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار 
النفط نظراً ألن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى ألسعار النفط التي تحقق 
نقطة التعادل بين دول. أما البحرين وســلطنة عمان والسعودية، فتتوقع 
”فيتش“ أن تســّجل عجزاً في خانة العشــرات فــي 2015، وإن كانت 
الدول الثالث ستشــهد بعض التقلص فــي العجز العام المقبل مع تراجع 
اإلنفاق الرأســمالي وبدء تعافي أســعار النفط، ال ســيما السـعودية التي 
من 16.7 % بما يعكس بعض النفقات االستثنائية هذا العام“.”نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 % من الناتج المحلي اإلجمالي 

السياسات المالية لن تستطيع مواجهة تراجع أسعار النفط

”فيتش“ تستبعد سد العجز في موازنات دول الخليج
استبعدت وكالة ”فيتش“ للتصنيف االئتماني أن تتمكن دول مجلس 
التعاون الخليجي من ســـد العجز المجّمع في ميزانياتها في ظل هبوط 
أســـعار النفط. وقالت الوكالة في تقرير لها إن ردود فعل دول مجلس 
التعاون الخليجي على مســـتوى السياســـة المالية بشأن هبوط النفط 
ســـتكون محدودة على األرجح مقارنة مع ما تفقده من إيرادات خالل 

عامي 2015 و2016.
أضافــت أن حجــم التحديات الماليــة الناجمة عن هبوط ســعر النفط 
يختلــف من بلد آلخــر ويرتبط إلى حــد كبير بنصيب الفــرد من إنتاج 
الهيدروكربونــات، فــي ضــوء هبــوط أســعار النفط نحــو 60 % من 
مســتواها فــوق 115 دوالراً للبرميل في حزيــران/ يونيو 2014 بفعل 

تخمة المعروض العالمي.
ضغوط على الموازنات

وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول الخليج الست وهي السعودية 
والكويــت واإلمارات العربية المتحدة وقطر وســلطنة عمان والبحرين 
علــى إيرادات النفط لتمويل حكوماتهــا، إال أن كاهل الميزانيات يواجه 
اآلن ضغوطاً بســبب تضخــم القطاعات العامة واإلنفاق الســخي على 
البرامــج االجتماعية بعد تراجع أســعار النفط. وقــّدر البنك الدولي في 
نيســان/ أبريل الماضي أن انخفاض أســعار النفط قد يُكلّف دول مجلس 
التعاون الخليجي 215 مليار دوالر أو حوالى 14 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي القتصاداتها هذا العام.
وذكــرت ”فيتــش“ أن بعض ردود الفعــل التي تتبناهــا دول أخرى 
مصّدرة للنفط على مســتوى السياســة المالية يصعب على دول الخليج 
تنفيذهــا أو تنطــوي على مخاطر أكبــر تجاهها. أضافت: على ســبيل 
المثــال، ال نتوقع أي تغيير في ربط أســعار الصرف بالمنطقة لتخفيف 
حدة التعديالت المالية. فربط العمالت من (العوامل الرئيسية) لمواجهة 
التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة، ويوجد التزام سياسي قوي به وال 

خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف.
تعديالت مالية

وقالت ”فيتش“ إن الجهود الخليجيــة الرامية لتعزيز اإليرادات غير 
النفطية محدودة، مضيفة أن اختالف متطلبات التعديل المالي يجعل من 
الصعب اطالق مبادرات على مستوى المنطقة مثل تبنّي خطط لتطبيق 

ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول الخليج.
تابعــت الوكالة: وضعت بعــض دول مجلس التعــاون على أجندتها 
ترشــيد اإلنفاق عبــر الدعم الحكومي الموّجه بشــكل أفضل وتحســين 
كفاءة األداء العام، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بســبب عدم مرونة اإلنفاق 
والمعارضة السياســية. ولذلك يُمثل اإلنفاق الرأســمالي مصدر التعديل 
الرئيسي المشــترك بين دول المجلس حيث تستمر المشروعات الحالية 
بصفة عامة، لكن عدداً أقل من المشــروعات الجديدة يمضي قدماً. غير 
أن الوكالة اســتثنت بعــض دول المجلس من ذلك، مثــل الكويت ”التي 
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مســتقبالً ليســجل عجزاً بنحو 0.5- مليون برميل يوميــاً بحلول الربع األخير من 
عام 2016 تماشــياً مع احتمال تجاوز الطلب لمستويات اإلنتاج، متوقعاً أن يرتفع 
الطلــب خالل عام 2015 إلى أعلى مســتوى له منذ 5 ســنوات بواقع 1.7 مليون 
برميــل يومياً ليعتدل بعد ذلك في عــام 2016 إلى 1.4 مليون برميل يومياً، حيث 
تشــير التقديرات األولية للربع الثالث من عام 2015 إلى تجاوز الطلب مســتوى 
1.7 مليــون برميــل يومياً للربع الثالث على التوالي مدعوماً بتحّســن البيانات في 

أسواق أميركا والصين وأوروبا وروسيا.
كما يتوقع أن يحافظ الطلب على قوته بفضل تحّســن أساســيات االقتصاد الكلي 
ومراجعة البيانات األميركية واســتمرار قوة الطلب من قطاعات البتروكيماويات 
والنقــل في الصين. كما أن أســعار النفط المنخفضــة لها دور في دعم هذه الوتيرة 

وما لها من تأثير في تنشيط مستويات الطلب على النفط.
عودة إيران

وتســتعد إيران للعودة إلى أســواق النفط بشــكل تام في مطلع عام 2016 عندما 
يتم رفع العقوبات المفروضة. وتتوقع إيران زيادة إنتاجها بواقع 500 ألف برميل 
يومياً فور رفع العقوبات وبواقع 1.0 مليون برميل يومياً خالل أشهر معدودة بعد 

ذلك. إال أن معظم المحللين يرون أن هذه المستويات متفائلة.
وتوقــع التقريــر أن تكون عودة إيران من بين أهم المســائل التي ســتبحث فيها 
منظمة أوبك خالل اجتماعها المزمع في كانون أول/ ديسمبر المقبل، ال سيما وأن 
عودتها في عام 2016 ستكون في خضّم وفرة اإلنتاج التي تشهدها األسواق. وال 
يزال من غير المؤكد ما إذا كانت المنظمة ســتقوم بخفض الحصص الفردية لكل 
دولة من أجل إفســاح المجال إلنتاج إيران، أو ما إذا كانت ستســتمر بالســير وفق 
حصتها السوقية.استراتيجيتها الحالية ومقاومة خفض اإلنتاج بقيادة السعودية من أجل الحفاظ على 

استقرار األسعار عند أقل مستوى منذ 6 سنوات

النفط يرزح تحت وفرة اإلنتاج وتباطؤ األسواق الناشئة
أكد تقريـــر اقتصادي صادر عن بنـــك الكويت الوطني 
(NBK)، أن وفرة اإلنتاج وتباطؤ نمو األسواق الناشئة 
ال يزاالن يفرضان ضغوطاتهما على أسعار النفط ويؤثران 

في األسواق العالمية.
وأشــار التقرير إلى أن التوقعات بشــأن اســتعادة أسعار 
النفــط قوتهــا بحلــول عــام 2016 ومــا بعد، تســتند على 
التوقعــات حول اتســاع الفــارق بين الطلــب واإلنتاج، إذ 
يرجــح أن تتراجع وفرة اإلنتاج التــي تقدرها وكالة الطاقة 
الدوليــة بنحو 1.6 مليــون دوالر خالل الربــع الثالث من 
2015 تماشــياً مع استعادة الطلب قوته بعد تدنّي مستوياته 
فــي عــام 2014، باإلضافة إلــى تباطؤ نمــو اإلنتاج على 
خلفيــة خفض المصروفــات االســتثمارية وخفض اإلنتاج 

الحقاً نتيجة تراجع أسعار النفط.
أقل مستوى

وقال التقرير إن أســعار النفط استقرت عند أقل مستوى 
لهــا منذ 6 ســنوات ونصف خالل شــهر أيلول/ ســبتمبر 
الماضــي، حيــث أنهــى مزيجا غرب تكســاس المتوســط 
وبرنت الشــهر عند 47.2 دوالراً للبرميل و45.1 دوالراً 
للبرميل على التوالي، متأثرين باســتمرار المخاوف بشأن 
تباطؤ نمو اقتصاد األسواق الناشئة ال سيما اقتصاد الصين 

وباستمرار وفرة اإلنتاج.
وأشــار التقرير إلى توقعات وكالة الطاقة الدولية بشــأن 
تراجع وفــرة اإلنتاج بصورة تدريجيــة خالل عام 2016 
تماشياً مع استمرار قوة الطلب وتراجع إنتاج الدول خارج 
منظمــة أوبك ال ســيما النفط الصخــري األميركي، نتيجة 
خفض المصروفات الرأســمالية الذي خلّفه تراجع أســعار 

النفط.
واعتبــر التقرير أن قــرار مجلس االحتياطــي الفدرالي 
بإبقــاء أســعار الفائــدة دون تغييــر جــاء بمثابــة اعتراف 
بالمخاوف االقتصادية، بينما ظهرت آثار وفرة اإلنتاج في 
المستويات التاريخية التي سجلها المخزون التجاري لدول 
منظمة التعاون االقتصادي، باإلضافة إلى استمرار تراجع 
األســعار في األسواق اإلقليمية كأســواق الكويت وإيران، 
حيث اســتقر التراجع في سعر خام التصدير الكويتي مقابل 
النفط الســعودي الخفيف للمســتوردين من آســيا عند أكبر 
مســتوى له منذ 10 ســنوات تماشــياً مع محاولة األسواق 
جاهــدة الحفاظ على حصتها الســوقية والتي من بينها دول 

أعضاء منظمة أوبك.
وأشــار التقرير إلى احتمال تراجع فائض اإلنتاج الحالي 
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أصدرت شــركة ”داماك للتنمية العقارية المحدودة“ 
المملوكة بالكامل من ”داماك العقارية“ في دبي، صكوكاً 
غير مضمونة بقيمة 100 مليون دوالر لمدة 18 شــهراً 
من خالل طرح خاص. ومنحت شــركة ”ســتاندارد أند 
بــورز“ الصكوك تصنيف (BB) تماشــياً مع تصنيف 
داماك العالمي. وأوكلت ”داماك“ إدارة االكتتاب وإدارة 
إجراءات التداول بشــكل حصري لشــركة ”اإلمارات 
دبي الوطنــي كابيتال المحدودة“ التــي اعتمدت مكتب 
المحاماة الدولي ”كينغ أند ســبالدينغ“ كمستشارين لهذه 
االتفاقيــة. في حين  اعتمدت ”دامــاك“ مكتب المحاماة 

الدولي ”دنتونز أند كو“.
وقال المدير المالي لـ”داماك“ عادل تقي: ســتوظَّف 
عائدات هذا الطرح ألغراض مؤسساتية عامة ولشراء 
أراض جديدة لتنمية وتقوية محفظة الشــركة للمشاريع 
قيد التطوير ووفقاً لالستراتيجية التمويلية للشركة على 

المدى المتوسط.

داماك تصدر صكوكًا

أظهــر تقرير نشــرته صحيفــة ”فاينانشــال تايمز“ 
أن الظــروف الحالية في ســوق دبي مؤاتية لالســتثمار 
المســتدام، خاصــة مــع تراجع أســعار العقــارات في 
اإلمارة بنســبة 25 % عن أعلى مســتويات سجلتها في 
العام 2008. وأوضح التقرير أن بلوغ عائد االســتثمار 
العقاري في دبي نســبة 7 % يضمن اســتمرار النشاط 
االستثماري بشكٍل صحي، السيما في ظل سعي اإلمارة 
لجذب مزيد من االستثمارات بعد أن رسخت من مكانتها 

كمالذ آمن بفضل القوانين المرنة والنظم الواضحة.
وأشار التقرير إلى أن المشاريع الرئيسية في اإلمارة 
مثل ”دبي مارينا“ و”نخلــة جميرا“ و”أبراج بحيرات 

الجميرا“ لم تتأثر بانخفاض األسعار في مناطق دبي.

دبي مالذ آمن لالستثمار العقاري

بحث تفعيل االستثمار في بيروت

بحث محافظ بيروت 
القاضي زيـاد شــــبيب 
مــع وفــد مــن جمعية 
في  العقـــار  مطــّوري 
 (REDAL) لـبـنـــان 
ســبل تفعيل االســتثمار 
العقاري في بيروت من 
خالل تبسيط المعامالت 

والتعجيل في بتّها وتسهيل أمور المستثمرين. وناقش الجانبان مشروع اعتماد الرخصة 
اإللكترونية الذي يعمل عليه المحافظ، حيث جرى التأكيد على استعداد الجمعية لوضع 

خبرتها بتصّرفه لكي يأتي المشروع متكامالً ومتناسباً مع المصلحة العامة.
وشّدد الوفد على أهمية المشروع البالغة ومنافعه الكثيرة التي تتيح الحصول بسرعة 
على قياسات دقيقة تضع حداً لألخطاء والمخالفات، وكذلك تعقب أو تتبع مسار تطور 
المعاملة (Tracking) بما يمّكن اإلدارة من تحديد برنامج زمني إلنجاز المعاملة عند 
تقديم الطلب. كما أبدى الوفد لشبيب استعداد الجمعية لوضع خبرتها بتصّرفه لكي يأتي 

المشروع متكامالً ومتناسباً مع المصلحة العامة.
وجّدد شبيب تبنّيه مشروع اعتماد الرخصة اإللكترونية، مؤكداً عزمه على تنفيذه 
وعلى ”أن تكون بيروت نموذجاً لتعاون بنّاء بين القطاعين العام والخاص بما يحقق 

مصلحة المواطن والمستثمر واالقتصاد اللبناني ككّل.

”إنشاء“ تسّلم الوحدات السكنية

أعلنت شركة ”إنشاء“ عن بدء تسليم 
الوحــدات الســكنية الفاخــرة لمالكيهــا 
ضمن برج (D1) السكني الذي يتكون 
من 80 طابقاً ويتخذ موقعاً اســتراتيجياً 
وسط قرية دبي للثقافة الكائنة على خور 
دبي. ويوفر المشروع الذي يضم 518 
شقة سكنية تتراوح بين غرفة نوم واحدة 

وثالث غرف نوم لقاطنيه إمكانية االستمتاع بالمرافق الخدمية المتطورة الموجودة فيه 
والتي تضم أحواضاً للسباحة وصاالت رياضية ومكتباً لالستعالمات.

وقال الرئيس التنفيذي للشــركة والمطور الرئيســي للمشــروع رضا جعفر: تمتاز 
الوحدات الســكنية في المشــروع بتصاميمها األنيقة التي تعنى بــأدق التفاصيل حيث 
تجمع وحدات المشروع بين التصاميم المستمدة من تراث وثقافة منطقة الشرق األوسط 

ومعايير البناء العصرية.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي للعقارات عبداللطيف المال: يُعد برج 
(D1) إحــدى أول المشــاريع التي يتم إنجازها ضمن قريــة الثقافة مما يمهد الطريق 

إلطالق العديد من المشاريع الجيدة خالل الفترة المقبلة.
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وقعــــت شــــركة 
كابـيـتـــال   (GFH)
لمجموعـــة  التابعــة 
(GFH) الـمـالـيــــة 
البحريــن،  ومقرهــا 
عقداً لالستحواذ على 
للعقــارات  محفظــة 

الصناعيــة فــي الواليات المتحــدة بقيمــة 125 مليون 
دوالر. وتضم المحفظة 18 أصالً من األصول العقارية 
المــدّرة للدخــل الواقعــة في ســت مناطــق مختلفة في 

الواليات المتحدة.
وأبدى العضو المنتدب للشــركة هشــام الريّس، أمله 
بــأن تحقــق ”الصفقة فرصــة جيدة أخــرى للمجموعة 
والمســتثمرين ممــن يتطلعون إلى تحقيــق عوائد نقدية 
منتظمة مع إمكانية ارتفــاع رأس المال والتنوع الفّعال 

للمحفظة“.

محفظة عقارية لـ)GFH( في أميركا

هشام الريّس

قطر تمنح ”بويغ“ الفرنسية عقدين

حصلت المجموعة الفرنسية العمالقة 
للبناء واألشــغال العامــة ”بويغ“ على 
عقدين في قطر باالشــتراك مع شــركة 
والمقــاوالت  للتجــارة  ”أورباكــون“ 
إلنجــاز نفقيــن للصــرف الصحي في 
تحصــل  أن  المقــرر  ومــن  الدوحــة. 
المجموعــة علــى 285 مليــون يورو 

(321 مليــون دوالر) من أصــل قيمة العقدين البالغة نحــو 550 مليون يورو (619 
مليــون دوالر). ويندرج العقدان في إطار مشــروع كبير لجمع وضخ ومعالجة المياه 
المبتذلــة في جنوب الدوحة يحمل اســم ”اســتراتيجية تحديث البنيــة التحتية للصرف 

الصحي لمدينة الدوحة“ (ادريس).

تعتــزم شــركة بروج 
للتطـويـــر الـعـقــــاري 
استثمار 4.3 مليار يورو 
(4.9 مليار دوالر) لبناء 
منتجــع ســياحي فاخــر 
بالقــرب من ســراييفو، 
فيمــا قــد يكــون أكبــر 
استثمار أجنبي من نوعه 
في هذا البلــد الواقع في 

منطقة البلقان.
وقال الرئيس التنفيذي للشــركة إســماعيل أحمد: إن 
االستثمار المبدئي في المشروع قيمته نحو 920 مليون 
يورو (1.05 مليار دوالر) وسيبلغ االستثمار اإلجمالي 

4.3 مليار يورو على مدى السنوات الثماني المقبلة.
وأضاف أن مشــروع ”بــرج أوزون“ ســيمتد على 
مســاحة 1.3 مليــون متر مربــع ويشــتمل على آالف 
الوحدات الســكنية وفنــادق باإلضافة إلــى أكبر مركز 
تجاري في البوسنة، مشــيراً إلى أن أعمال البناء ستبدأ 

في نيسان/أبريل أو أيار/مايو 2016.

”بروج“ تستثمر في البوسنة

إسماعيل أحمد

409 ماليين دوالر لتشييد بوابة مرسى دبي

أفــاد مديــر المبيعــات فــي مجموعــة ”ســيليكت 
غروب“ هشــام األســعد، أن عقود تنفيذ مشروع (ذا 
رزيدنــت ات مارينا جيت- بوابة مرســى دبي) الذي 
تطوره المجموعة في منطقة دبي مارينا قد تصل إلى 
1.5 مليار درهم (409 ماليين دوالر)، كاشــفاً أنه تم 
ترسية عقود بقيمة مليار درهم (272 مليون دوالر).

وأوضح األســعد أن المشــروع الذي سيتم إنجازه 
بالكامــل بحلــول عــام 2019، يضم محــالت للبيع 
بالتجزئة تمتد على مساحة 100 ألف قدم مربعة و3 

هشام األسعدأبراج تشيد على منصة (بوديوم).

”ماريوت“ تفتتح فندقين في جنوب أفريقيا

أعلنت شــركة ”ماريوت الدولية“ عن 
توقيــع عقود الفتتــاح فندقين جديدين في 
جنــوب إفريقيــا بالتعاون مــع مجموعة 
”أمدك“ وسيمثالن عالمة فنادق ماريوت 
باإلضافة إلى شــقق ماريــوت الفندقيّة، 
وســيكونان أول مشــروعين قيد اإلنشاء 
يحمالن عالمــة ماريــوت التجارية في 

جنوب إفريقيا. وتوقعت الشــركة افتتاح فندق ”ماريوت جوهانسبورغ ملروز آرش“ 
الذي يضّم 150 غرفة وكذلك ”شــقق ماريوت الفندقيّة جوهانســبورغ ملروز آرش“ 

التي تتألف من مئتي وحدة سكنية، بحلول شباط/فبراير 2018.
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من المتوقع أن يســتضيف مشــروع ”دبي الجنوب“ 
الذي يمتد على مساحة ضخمة تبلغ 145 كيلومتراً مربعاً 
نحو مليون نســمة عند اكتماله. وسيضم المشروع أكثر 
مــن 20 ألف وحدة موّزعــة على 5 قرى بكلفة إجمالية 

تصل إلى 25 مليار درهم (6.81 مليار دوالر).
ويكشــف المشــروع الجديد عن مفهوم مبتكر للحياة 
الحضرية. ومن المقرر أن تبدأ أعمال اإلنشاء في القرية 
األولــى فــي أوائل عــام 2016 وأن تنتهــي خالل عام 
2019. ويهدف المشروع الجديد إلى إعادة ابتكار الحياة 
الحضريــة من خــالل التركيز على توفيــر بيئة مفعمة 

بالسعادة والرفاهية لألفراد والعائالت.

”دبي الجنوب“ تستهدف
مليون نسمة

صّرح مصــدر في المؤسســة العامة لإلســكان في 
سورية بأنه يوجد ثالثة أشكال رئيسية إلعادة اإلعمار 
في ســورية، يتمثل الشــكل األول بإزالــة البناء الُمهّدم 
وترحيله وإعادة بناءه مجدداً، وهو مكلف للغاية بحيث 
تصل تكلفــة المتر المربع الطابقي حالياً لنحو 60 ألف 
ليرة وســطياً وفقاً لألسعار الحالية للمواد األولية حيث 
تشمل الحفر والهدم وترحيل األنقاض وبناء األساسات 

وتكاليف التربة وأمور فنية كثيرة.
أمــا الحالــة الثانية، فتتمثــل بالتدعيم وإعــادة تأهيل 
البنــاء مثل األبنيــة المتضررة جزئياً. فــي حين تتمثل 
الحالــة الثالثة بإعــادة تأهيل األبنية المتضررة بشــكل 

طفيف مثل األبنية التي تعرضت إلطالق نار فقط.
ولفت المصدر إلى أن قضية اإلكســاء مسألة معقدة 
من حيــث التكاليف ويوجد صعوبــات كثيرة تعترض 
ذلـــك، خاصــة أثنــاء التنفيــذ حيـــث ال يمكـن وضـع 
مبلــغ معين للمتــر المربع ألن ذلــك يتوقف على حجم 

الضرر.

الحكومة السورية تمنع استيراد اإلسمنتثالثة أشكال إلعادة إعمار سورية

أصــدرت اللجنة االقتصاديــة التابعة لمجلس الوزراء 
الســوري، توصيةً بمنع استيراد اإلسمنت دعماً لصناعة 
هذا المادة وتأمين حاجة السوق منها عبر اإلنتاج المحلي، 
إضافةً لمنع استيراد العديد من السلع ومنها المياه المعدنية.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء وائل الحلقي، أن الهدف 
مــن هذه التوصية هو حماية الصناعة الوطنية، الفتاً إلى 
توفر حاجة السوق من اإلسمنت من خالل ثالث شركات 
محلية، وأن هذه المعامل تعمل على مدار الساعة وتؤمن 
حاجة الســوق من المادة. كما كشف الحلقي عن استكمال 

تأهيل معمل إسمنت طرطوس واستكمال مستلزمات إعادة تأهيل شركة إسمنت عدرا.
وائل الحلقي

أضخم مبنى في الجبل االسود

أبوظبــي  مجموعــة  تعاونــت 
المالية وشركة كابيتال انفستمنت 
اللتــان تتخذان مــن أبوظبي مقراً 
لهما، على تمويل وتطوير مجمع 
أضخــم  بــالزا“،  كابيتــال  ”ذا 
مبنى متعــدد االســتخدامات  في 
جمهورية الجبل األســود. ويشغل 

المبنى الذي في قلب بوغوريتشا عاصمة الجبل األسود ما يزيد على مليون قدم مربعة 
من المساحات المخصصة لمتاجر التجزئة والشركات والضيافة والسكن. وهو مجهز 
بأحدث التقنيات ويشكل وجهة رئيسية للشركات والمقيمين والسياح من مختلف أنحاء 
العالم. وتم افتتاح المبنى خالل حفل تدشين خاص حضره رئيس وزراء الجبل األسود 
ميلو دوكانوفيتش، وســفيرة اإلمارات لدى جمهورية الجبل األســود حفصة العلماء، 

ورئيس مجلس إدارة شركة ”كابيتال انفستمنت“ عبدالحميد سعيد.

”فورسيزونز“ تفتتح ”كازا مدينة بوغوتا“

أعلنــت فنادق ومنتجعات ”فورســيزونز“ عن افتتاح فنــدق ”كازا مدينة بوغوتا“ 
كأول وجهــة فندقية تحمــل عالمتها التجارية فــي العاصمة الكولومبية، كاشــفة عن 
عزمها افتتاح فندق آخر باسم ”فورسيزونز بوغوتا“ مطلع عام 2016. ويضم ”كازا 

مدينة“ الذي يقع في قلب المنطقة 
التجارية فــي كولومبيا 62 غرفةً 
وجناحــاً ذات تصاميــم مختلفــة 
وقاعــات اجتماعــات فســيحة ما 
يجعلــه وجهــة مثاليــة للضيوف 

المسافرين بغرض العمل.
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الحجاج هذا العام األقل في 10 سنوات
بلــغ إجمالي عــدد الحجاج للعــام الهجــري 1436 الموافق للعام 
الميالدي 2015، مليوناً و952 ألفاً و817 حاجاً، منهم 1.38 مليون 
حاجاً من خارج المملكة والبقية من داخل المملكة وغالبيتهم العظمى 
مــن المقيمين غير الســعوديين، وهو أقل عــدد للحجاج في آخر 10 

سنوات، وفقاً لمصلحة اإلحصاءات العامة والمعلومات.
وأشــار تقرير المصلحة إلى توقعات بتراجع إيــرادات الحج إلى 
17 مليــار لایر (4.5 مليــارات دوالر). واعتبر رئيس مجلس إدارة 
غرفة مكة المكرمة للتجارة والصناعة ماهر صالح جمال، أن موسم 
الحــج الحالي هو آخر أعوام تراجع إيرادات قطاعات الحج والعمرة 
بعــد أن تحملت ضغوطاً كبيرة عقب خفض نســب الحجاج ألعمال 
التوســعة، متوقعا أن يقفز رقم اإليرادات إلى مســتويات أعلى عقب 

اكتمال مشاريع توسعة الحرم المكي الشريف في العام المقبل.

أنظمة متطورة
وأشار التقرير إلى أن المشروع يحتوي على أنظمة إلكتروميكانيكية 
متطورة منها نظام الصوت بإجمالي عدد سماعات يبلغ 4524 سماعة، 
ونظام إنذار الحريق وأنظمة النظافة كنظام شــفط الغبار المركزي. وتم 
توفير ســماعات من النوع الرقمــي الخطي. ووفر المشــروع وحدات 
ســاعات فرعية مماثلة للساعات القائمة بالمسجد الحرام لتغطية مناطق 
توسعة الشــامية وتوســعة النظام المركزي الحالي الستيعاب الساعات 

الجديدة بإجمالي عدد ساعات 1860.
متطلبات

تــم توفيــر متطلبات اإلذاعــة والتلفزيــون من حجرات ومســاحات 
لتركيــب المعدات والكاميرات والهوائيات للتوســعة والمنارات وتوفير 
استيديو إذاعي وتلفزيوني جديد بمبنى الخدمات بإجمالي عدد كاميرات 
ومتحركة بإجمالي عدد كاميرات 44.6635 كاميرا وسيتم توفير كاميرات مراقبة جديدة من النوع الحديث ثابتة 

قدرة المسجد الحرام باتت تستوعب 1.8 مليون مصل ٍ

توسعة ثالثة للحرم المكي مع 5 مشاريع عمالقة
شهد الحرمان الشريفان في مكة المكرمة والمدينة المنورة وكذلك 
المشاعر المقدسة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز آل سعود وحتى 
عهد خادم الحرمين الشـــريفين الملك ســـلمان بن عبد العزيز، العديد 
من مشاريع التوســـعة حرصاً من قادة المملكة الذين تشّرفوا بخدمة 
الحرمين الشريفين وتقديم الخدمات تسهيالً على ضيوف الرحمن من 

أداء مناسكهم بكل أمان.
وتُعدُّ التوسعة الثالثة التي دّشنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبدالعزيز خالل شهر رمضان الماضي امتداداً للتوسعات التاريخية 
الســابقة التي بدأت بأمر الملك المؤسس وأتمها الملكان سعود وفيصل، 
ثم أتت توســعة الساحات الشرقية التي تمت في عهد الملك خالد، أعقبها 
توسعة المسجد من الجانب الغربي التي تمت في عهد الملك فهد. وتالها 
توســعة المســعى التي تمت في عهد الملك عبد هللا، ثم التوسعة الكبرى 

التي أمر بها الملك عبدهللا وتستكمل في عهد الملك سلمان.
5 مشاريع

وتشتمل التوسعة الثالثة الكبرى للمسجد الحرام على المبنى الرئيسي 
للمســجد الحرام والمسعى الذي افتتح سابقاً وتوسعة المطاف والساحات 
الخارجية والجســور ومجمع مباني الخدمات المركزية ونفق الخدمات 
والمباني األمنية والمستشــفى وأنفاق المشــاة ومحطات النقل والجسور 
المؤديــة إلى الحــرم والطريق الدائري األول المحيط بمنطقة المســجد 
الحــرام والبنية التحتية التي تشــمل محطات الكهربــاء وخزانات المياه 
وتصريف الســيول. ودّشــن خادم الحرمين الشريفين 5 مشاريع رئيسة 
هي: مبنى التوسعة الرئيسي ومشروع الساحات ومشروع أنفاق المشاة 
ومشروع محطة الخدمات المركزية للحرم، فضالً عن الطريق الدائري 
األول. ويبقى عدد من المشروعات وهي: مباني توسعة المطاف بكامل 
تجهيزاتها ومرافقها ومباني المســاطب والمباني األمنية والمستشــفى، 
لتصل الطاقة االستيعابية للمسجد الحرام إلى أكثر من 1.8 مليون مصل.

أرقام ومسطحات
وبيّن تقرير لرئاسة الحرمين أن مسطحات البناء تبلغ 1.470 مليون 
متــر مربع، كما يبلغ مســطح بناء مبنى التوســعة 320 ألف متر مربع 
الستيعاب 300 ألف مصل، أما الساحات فيبلغ مسطح البناء فيها 175 
ألف متر مربع الســتيعاب 280 ألف مصل. وتبلغ مســاحة مســطحات 
الجسور 45 ألف متر مربع الستيعاب 50 ألف مصل، فيما تمت زيادة 
مســاحة المســعى بمســطح بناء 57 ألف متر مربع الستيعاب 70 ألف 
مصل وزيادة في الطاقة االســتيعابية من 44 ألف شــخص في ســاعة 
الســعي إلى 118 ألف شــخص في الســاعة. وتمت الزيادة في توســعة 
المطاف، حيث وصل مســطح البناء إلى 60 ألف متر مربع الســتيعاب 
90 ألف مصل، فيما بلغ مسطح بناء مبنى الحرم القائم قبل التوسعة 356 
ألف متر مربع الستيعاب 600 ألف مصل. واعتبر التقرير هذه التوسعة 

األكبر على مدار التاريخ واستخدمت فيها أحدث تقنيات البناء.
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حيــث يواصل المغتربــون التوافد إليها ســعياً وراء فرص عمل أفضل 
ورواتب أعلى. ويُعتبر أكثر من نصف المجيبين 53 % أّن اإلمارات بلد 
جيّد للتطور المهني مقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ 41 %، ويعتبر 

عدد كبير منهم أنّها تشّكل مكاناً جيداً الكتساب مهارات جديدة 47 %.
وتحتــل دولة اإلمــارات تصنيفاً عالياً من ناحيــة ارتفاع األجور. فقد 
بيّن االستطالع أّن المغتربين يتقاضون أجراً متوّسطه 124 ألف دوالر 
في الســنة، وهو مبلغ يفوق المتوســط العالمي بنحو 20 %. ويســتفيد 
المغتربون من المزايا السخية التي يقّدمها أرباب العمل، فمنطقة الشرق 
األوسط رائدة على صعيد عالمي في هذا المجال. فإلى جانب المساعدات 
المالية مثل مخّصصات تذاكر الســفر الســنوية، يقــول أكثر من نصف 
المغتربين 55 % هنا إنّهم يتلقّون مخّصصات للسكن مقارنة بالمتوسط 

العالمي الذي يبلغ 33 %.
أضــاف الجبالي: ثلثــا المغتربين تقريباً 65 % أفــادوا بأنّهم يملكون 
دخالً متاحاً أكبر منذ انتقالهم إلى اإلمارات، لذلك في إمكانهم إدارة هذه 
النفقات عبر تحســين التخطيط المالي، الفتاً إلى أن ثالثة من بين خمسة 
مغتربيــن 60 % يعتقــدون بأّن جودة الحياة فيهــا أفضل وأن اإلمارات 
أفضل له ولعائلته.مــن بين أفضل الوجهات في العالم لمن يريد مغادرة بلده بحثاً عن حياة 

مجاالت أعمال متنوعة وموقع محوري رغم تقلب االقتصاد

اإلمارات بين 10 دول في العالم يفضلها المغتربون
ال تــزال دولة اإلمارات العربيــة المتحدة وجهة جاذبة للمغتربين من 
كل أنحاء العالم بفضل مجاالت أعمالها المتنّوعة وموقعها المحوري في 
منطقة الشــرق األوسط، على الرغم من تقلّب االقتصاد العالمي وانعدام 
األمن في أسواق العمل. وتميّزت دولة اإلمارات، وفق االستبيان العالمي 
الســنوي آلراء العمــالء المغتربيــن (The Expat Explorer) لعام 
2015، بالفرص التي تقّدمها للســاعين إلى بدء مســيرة مهنية أو إنشاء 
عمــل خاص، حيث حلّت دبي في المرتبــة الثانية عالمياً من بين المدن 

المفّضلة لدى رّواد األعمال المغتربين.
األفضل لإلستقرار

وشمل االستبيان السنوي العالمي آلراء المغتربين في سنته الثامنة هذا 
العــام نحو 22 ألف مغترب من أنحاء العالم، منهم ألفا مغترب في دولة 
اإلمــارات بهدف تقييــم مواقفهم تجاه الدول التي يقيمــون فيها. ومع أّن 
المغتربيــن في دولة اإلمارات أعربوا عن قلقهم من ارتفاع كلفة العيش 
وتنشــئة األطفال، جاءت اإلمارات في المرتبة التاســعة عالمياً من بين 
البلــدان األفضل لالســتقرار، بفضل ما تقّدمه من فــرص للتقّدم المهني 

ورواتب عالية ومزايا سخية وجودة حياة أفضل.
وبيّنت دراســة أعدهــا بنــك (HSBC) أّن رّواد األعمال المغتربين 
ينجذبون إلى المراكز المالية العالمية، ورات الغالبية الشاســعة منهم أّن 
سنغافورة 87 % ودبي 86 % وهونغ كونغ ولندن 85 % تشّكل أماكن 
جيّدة إلنشــاء األعمال، وهي نسب تفوق بأشواط المتوسط العالمي الذي 
يبلــغ 56 %، حيث تؤّمن هذه المدن األســس األنســب لــرواد األعمال 
المغتربين الطموحين بفضل ما توفّره من ظروف عمل جيّدة وبنى تحتية 
عالمية وتوازن بين العمل والحياة العائلية. ومن بين األســباب األخرى 
التي تســتقطب المغتربين إلى هذه المدن مستوى الثقة العالية باالقتصاد 
المحلي، وهو ما عبّر عنه 56 % من المغتربين المقيمين في دبي، فيما 
قــال أكثر من ثلثَــي المغتربين 68 % إّن اإلمارة توفّر لهم االســتقرار 
السياســي أيضاً. ويبــدو أّن هذه المواقف مبــّررة، إذ أّن دولة اإلمارات 
احتلّت المرتبة 22 عالمياً من أصل 189 بلداً في مؤشــر ”سهولة القيام 
باألعمال“ الصادر عن البنك الدولي، بعدما حقّقت نتائج جيّدة في مجال 
تســديد الضرائب والتداول عبر الحــدود والحصول على رخص البناء 
وتســجيل العقارات وغيرها. وقال رئيس الخدمــات المصرفية لألفراد 
وإدارة الثــروات فــي (HSBC) في دولة اإلمارات خالــد الجبالي: ال 
عجب في أن تســتقطب دبي ضعفَي عدد المغتربين الساعين إلى إنشاء 
أعمالهــم الخاصة 9 % قياســاً بالمتوســط العالمــي 4 %. وهذا برهان 
واضح علــى جهود التنويع التي تبذلها الحكومة واســتثماراتها لتجهيز 

البنى التحتية الالزمة لدعم رواد األعمال.
عالمة فارقة

ومــع أّن نمو فــرص التوظيف العالمية توقّفت عند 1.4 % بحســب 
منظمــة العمل الدولية تبقى دولة اإلمارات عالمة فارقة في هذا المجال 
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ومصروفاتهم، وفي الوقت نفســه ال يعلمون كيف يحققون التوازن بين 
الدخل والمصروفات.

ووفقاً للدراســة، فإن غالبية المشــاركين من فئــة ”عديمو التدبير“ 
يتواجــدون في مدينة الرياض، وينتمون للطبقات المتوســطة وإلى فئة 
الشــباب من الجنســين الذين تراوح أعمارهم بيــن 20 و29 عاماً، إذ 
أن األفــراد فــي هذا ينفقون أكثر مما يكســبون ويضطرون في النهاية 

لالقتراض على الرغم من أن لديهم الدخل الكافي.
وجاءت فئة ”الحريصون المدبرون“ في المرتبـة الثانيـة فيمـا يتعلق 
بالســــلـوك المالي بنســـــبـة 26 %، وهــم الذيـن يشــعـرون بالقلــق 
تجــاه مصروفات الحيــاة المتزايــدة ويخططــون إلدارة مصروفاتهم 
وتوفيــر ما يلزم للطوارئ، ومعظمهم يســكنون مدينــة جدة، وينتمون 
للطبقات االجتماعية المتوســطة. وتــراوح أعمار الغالبية العظمى من 
أفــراد هذه الفئة من الشــباب بين 20 و29 عاماً ومعظمهم يشــعرون 
بالضغــوط االجتماعيــة التي تدفعهــم لإلنفاق وهم غيــر قادرين على 
توفير المال، وجميع األشــخاص من هذه الفئــة بالكاد يمكنهم اإلدخار 

من دخولهم.
األغنياء المبذرون

والفئة الثالثة كانت فئة ”األغنياء المبذرون“ بنسبة 26 %، وتتكون 
هــذه الفئة من مجموعة األشــخاص األثرياء التــي تنفق الكثير للحفاظ 
علــى صورتها االجتماعيــة الراقية، حيث يســتمتع هؤالء بالتســوق 
والســفر وشراء الهدايا واإلكثار من شراء األشــياء الثمينة والدفع لها 
نقــدا أو بالبطاقــات االئتمانيــة، وقرابــة 54 % من هذه الفئة ســعداء 
بدخلهم المالي وممتلكاتهم، ويبحثون عن فرص اســتثمارية تســاعدهم 

في زيادة حجم ثرواتهم.
في مدينة الرياض، وهم من ذوي األعمار الصغيرة والمتوسطة.ووفقاً لنتائج الدراسة، فإن فئة ”األغنياء المبذرون“ يتواجدون بكثرة 

الضغوط المالية واالجتماعية تؤثر على الفئات االجتماعية

أكثر من نصف السعوديين ال يدخرون ويواجهون صعوبات
أظهرت دراســـة اقتصادية حديثة أن نحو ثلثي السعوديين يُعانون 
في تحقيق التـــوازن بين نفقاتهم ودخلهـــم المالي ويجدون صعوبة 
بالغة في توفير المدخرات، إما بسبب غالء األسعار أو نتيجة لضعف 
مهارات إدارة األموال لديهم، فيما ســـاهمت الضغوط االجتماعية في 
جعل بعض األشـــخاص ينفقون أكثر مما يكســـبون وبالتالي تتراكم 

عليهم الديون.
وكشفت دراسة أجراها ”مركز المعرفة“ المتخّصص في الدراسات 
والبحوث وبرامج التأهيل المعرفي التابع لشركة ”عبد العزيز الصغير 
القابضة“، أن نحو 52 % من الســعوديين ال يّدخرون على اإلطالق، 
ويتمكنــون بصعوبـــة بالغـة من تغطيـة مصروفاتهــــم الحاليــة، فيما 
أفــاد 33 % مــن المشــاركين فــي الدراســة أن دخلهم المــادي كاٍف 
لمصروفاتهم الحالية ولديهم القدرة على إدخار جزء من هذا الدخل في 
صورة نقد أو أموال مدفوعـة في االســــتثمار مثل شــــراء العقارات، 
بينما كشــف 15 % عن أن وضعهم المالي غير مستقر على اإلطالق 
وأنهم يعانون في سبيل التحكم بنفقاتهم في حدود الدخل الذي يحصلون 
عليه ويعتمدون على بطاقات االئتمان أو االقتراض للتمكن من تغطية 

مصروفاتهم.
إدخار محدود

وكشــفت دراســة ”إدارة الدخل مقابل نفقات األســرة“ التي أُجريت 
حديثاً باستخدام المقابالت الشخصية في ثالث مدن هي الرياض وجدة 
والدمــام، أن 25 % فقــط من الســعوديين يشــعرون بالرضا الحقيقي 
عــن أوضاعهــم المالية، فيما أكد ثلثــي المجيبين من الفئة المســتهدفة 
أنهــم يّدخــرون أقل مــن 10 % من دخولهــم، أو ال يّدخرون أي مبلغ 
إطالقاً. وبغض النظر عما يّدخره األشــخاص، فقد وجدت الدراسة أن 
نســبة ليست قليلة من المجيبين يّدخرون بعضاً من المال ويبحثون عن 

شخص يُرشدهم إلى كيفية اإلدخار في شكل أفضل.
وأكد نحو 50 % من المجيبين بأنه لم يســبق لهم أبداً التفكير في أي 
خيارات اســتثمارية، بينما كان االســتثمار في الذهب والودائع طويلة 
األجل وشــراء األســهم والســندات هو الخيار األفضل لـــ50 % من 

المشاركين اآلخرين في الدراسة.
وكان الزواج وشــراء المنــازل هما وجهي اإلنفاق األكثر شــيوعاً 
اللــذان يفوقــان الميزانية ويثقالنها، تــاله الدفع مقابل أمــور الوجاهة 
االجتماعيــة أو الترفيه، إلى جانب شــراء الســيارات وتعليم األطفال 

والسفر والسياحة.
السلوكيات المالية

ووجــدت الدراســة من خــالل إجــراء تحليــل الســلوكيات المالية 
لفئات المجيبين، ثالث فئات ســلوكية رئيســية، تتصدرها فئة ”عديمو 
التدبيــر“ بنســبة 48 % وهم الذيــن يفتقرون إلى القــدرة على التحكم 
في مصروفاتهــم وغالباً ما يقترضون المال لتلبيــة احتياجاتهم المالية 
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النفطي من خالل الســير في خططها التنموية، ومن بين هذه التحركات 
الحكومية قيام السعودية بإصدار سندات بقيمة 28 مليار دوالر هذا العام 
لسّد العجز في الميزانية. ووفق التقرير، ال تزال الثقة باألسواق الخليجية 
عرضة للتأثر بالتطورات الجيوسياسية. فقد تسببت العديد من األحداث 
بإثارة القلق بشــأن األوضاع األمنية، كالتفجيرات التي شــهدتها كل من 
الســعودية والكويت باإلضافة إلى عدم اســتقرار األوضــاع في الدول 
المجاورة. وبينما لم يتأثر نشــاط األســهم بصورة مباشــرة، إال أن الثقة 
بصورة عامة في األســواق قد تأثرت بتزعــزع األوضاع األمنية. كما 
استمرت أيضاً بعض العوامل المحلية في التأثير في أسواق دول الخليج، 
من بينها القلق بشــأن تراجع محتمل في سوق العقارات اإلماراتية. وال 
يزال مشروع استضافة قطر لكأس العالم في عام 2022 يثير قلقاً بشأن 

احتمال إلغائه أو إبقائه دون ظهور أي تطورات أخيرة بهذا الشأن.
أمور إيجابية

في الوقت نفسه، شهدت األسواق بعض األمور اإليجابية التي حجبتها 
التقلبات في األسواق العالمية. فقد بدأت السعودية في فتح أسواقها للتملك 
المباشــر للمســتثمرين في حزيران/ يونيو الماضي، ومن المفترض أن 
يكون لهــذه الخطوة تأثيراً كبير على الســوق الســعودية باإلضافة إلى 
التغيــرات فــي آليات التداول والتملّك. كما يفترض أن تســتفيد أســواق 
قطر من زيادة االســتثمار األجنبي بعد رفع تصنيف الســوق في نهاية 
الربع الثالث من عام 2015 إلى األسواق الناشئة. وقال التقرير إنه على 
الرغم من تراجع كل األسواق الخليجية، إال أن السوق السعودية كان لها 
النصيب األكبر من التراجع. ويرجع ذلك جزئياً إلى قوة األوضاع المالية 
في تلك األســواق التي تعّد إضافة إلى الكويت من أقل األسواق عرضة 
للتراجع في أســواق النفط. وتوقع أن يكون اقتصاد الصين محط اهتمام 
األســواق العالمية إلى جانب التطورات الجيوسياســية على المســتوى 
أسعار النفط عامالً أساسياً في التأثير على األسواق الخليجية.اإلقليمــي، واإلعالن عن أرباح الربع الثالث من 2015، بينما ســتظل 

النفط سيبقى عامالً أساسياً في التأثير باألسواق

تراجع أسواق الخليج في الربع الثالث 2015
شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وفي طليعتها السوق 
الســـعودية تراجعاً حـاّداً خـالل الربـــع الثالث مـن عـام 2015 بواقع 
14 %، ُمبّددةً بذلك كل ما حققته تلك األسواق من مكاسب منذ بداية 

العام الجاري، وفقاً لتقرير صادر عن بنك الكويت الوطني.
وقــال التقريــر إن أســواق دول المجلس كباقي األســواق العالمية لم 
تســلم من تأثيرات التراجع الحاد لألسهم الصينية، إضافة إلى الغموض 
الذي يعتري سياسة مجلس االحتياط الفيدرالي، والمخاوف بشأن أسعار 
صرف العمالت، الســيما مع تراجع أسعار النفط مرة أخرى. وأضاف 
أن األسواق الخليجية خسرت في الربع الثالث من عام 2015 أكثر من 
163 مليــار دوالر من القيمة الســوقية لتتراجع إلــى 940 مليار دوالر 
بحلول نهاية الربع الثالث. وأشــار التقرير إلى أن تأثير تراجع األســهم 
الصينية طال األسواق العالمية التي خسرت معظمها كل المكاسب التي 
حققتها في عام 2015. كما تراجعت مؤشــرات أسواق دول الخليج، إذ 
تراجع مؤشــر ”مورغان ســتانلي“ للعائد اإلجمالي لدول الخليج بواقع 

7 % منذ بداية السنة المالية تماشياً مع ما شهدته األسواق األخرى.
دور النفط

وقال التقرير إن النفط أدى دوراً في التأثير على أســواق المنطقة منذ 
منتصف 2014 واســتمر هذا التأثير حتى الربع الثالث من عام 2015. 
فقد ارتبطت حركة األســهم الخليجية بأســعار النفط منذ أن بدأت أسعار 
النفــط بالتراجع في النصف الثاني من عام 2014. ولم تكن العالقة بين 
االثنين في تناســب إذ يزداد االرتباط مع تراجع أســعار النفط كالتراجع 
األخير في آب/ أغســطس. واعتبر أن تأثير هذا االرتباط على األسواق 
الخليجية يُعدُّ محدوداً فيما عدا قطاع البتروكيماويات الضخم في السوق 
الســعودية، إال أن لتراجع أســعار النفــط تأثير على االســتدامة المالية 
والنمــو االقتصادي لــدول مجلس التعاون الخليجــي، إذ من الممكن أن 
يدفــع هذا التراجع الحكومات إلى خفض اإلنفاق الرأســمالي والتضييق 
في االلتزامات المالية على الرغم من عزمها دعم النمو في القطاع غير 
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علــى الصيــن في صادراتهــا. وأدى تراجع الطلب الصيني إلى خفض أســعار عدد من 
الســلع، وترتب على ذلك تأثير ســلبي على االقتصادات المصّدرة للسلع األساسية والتي 

هي في غالبها من األسواق الناشئة.
- ثانيـــاً، هناك المؤثرات الســلبية الدورية علــى النمو، والتي تتعلق أساســاً بارتفاع 
مســتويات الديــون وتأزم األوضاع الماليــة. كما أدت توقعات ارتفاع أســعار الفائدة في 
الواليــات المتحدة إلى هروب رؤوس األموال وضعف العمالت وارتفاع أســعار الفائدة 
في األســواق الناشئة. وفي الوقت ذاته، أدت قوة الدوالر إلى ارتفاع قيمة ديون األسواق 

الناشئة بالعمالت األجنبية، وهو ما ضاعف مصاعب خدمة الديون.
وأخيــراً، يــؤدي تخفيض المديونيات إلى تباطؤ نمو االئتمان ومزيد من البطء في نمو 

الناتج المحلي اإلجمالي.
العوامل الهيكلية

ورّجح التقرير أن تستمر مستقبالً العوامل الهيكلية التي تعيق النمو، وأن تستمر على 
المدى المتوســط عملية إعادة التــوازن ومعالجة الديون الكبيــرة المتراكمة في الصين. 
وأوضح التقرير أنه نظراً الرتباط انخفاض أسعار السلع األساسية بقوة االقتصاد الصيني، 
فإن تعافي هذه األسعار قد يستغرق بعض الوقت، مشيراً إلى أن العوامل الدورية المعيقة 
للنمو والتي تعد في األســاس عوامل مالية، قد ال تســتمر بالقدر عينه نظراً الحتمال أن 
تكون األسواق المالية قد شهدت تصحيحات جزئية بفعل توقعات ارتفاع أسعار الفائدة في 
الواليات المتحدة، لذلك يُفترض أن تنحسر عوامل إعاقة النمو الناتجة عن هروب رؤوس 

األموال وضعف أسعار الصرف بحلول عام 2017.
أضــاف التقرير: نتيجة لذلــك يتوقع صندوق النقد الدولي تعافــي نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي لألســواق الناشــئة مــن 4.0 % في عام 2015 إلــى 4.5 % في عام 2016 
و4.9 % في عام 2017. كما يتوقع الصندوق أن تواصل االقتصادات المتقدمة نموها 
مستقبالً بمعدل يفوق إمكاناتها الحالية، وأن يرتفع نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي 
من 1.8 % في عام 2014 إلى 2.0 % في عام 2015 وإلى 2.2 % في عام 2016، 
للسياسة النقدية في المملكة المتحدة والواليات المتحدة.مع احتمال اســتمرار معظم العوامل الدورية اإليجابية على الرغم من التطبيع المتوقع 

النمو العالمي سيبقى أقل من مستوياته في المستقبل القريب

األسواق الناشئة من قاطرة النمو الى قلب األزمة!
لفت تقرير اقتصـــادي لمجموعة (QNB) الى أن 
التعافي في االقتصادات المتقدمة ليس قوياً بما يكفي 
لتعويض التباطؤ في األســـواق الناشـــئة، متوقعاً أن 
يظل النمـــو العالمي في المســـتقبل المنظور أقل من 
المســـتويات التي كان عليها في فترة ما قبل األزمة، 
وأن تظـــل المخاطـــر أعلى في األســـواق الناشـــئة، 

خصوصاً في الصين.
وقالــت المجموعــة إن صندوق النقــد الدولي يتوقع 
في تقرير ”آفاق االقتصــاد العالمي“ الصادر مؤخراً، 
أن يتراجــع نمو االقتصاد العالمي إلى 3.1 % في عام 
2015 مــن 3.4 % في عام 2014. وهو أبطأ توســع 
فــي االقتصاد العالمي منذ الكســاد الكبير عام 2009، 
متوقعــة أن يتباطــأ النشــاط االقتصادي في األســواق 
الناشئة للعام الخامس على التوالي، بالتزامن مع تحسن 
طفيف في انتعــاش االقتصادات المتقدمة، بعدما كانت 
األسواق الناشئة هي محرك النمو في االقتصاد العالمي 
في الســنوات األخيرة، حيث نمت بمعدل ســنوي قدره 
5.3 % وســاهمت بأكثر من 80 % من النمو العالمي 
الذي بلغ في المتوسط نسبة 3.6 % سنوياً بين األعوام 

.2014 - 2010
تراجع دور األسواق الناشئة

أضاف التقرير: يبدو أن األســواق الناشــئة ستكون 
فــي قلــب الموجة الثالثة مــن تداعيات األزمــة المالية 
العالميــة. فقــد جــاءت الموجــة األولى بســبب أزمة 
القطاعيــن العقاري والمالي في الواليــات المتحدة في 
2008 - 2009. وتبــع ذلك أزمة الديون الســيادية في 
منطقــة اليورو فــي الفتــرة 2011 - 2012. أما اآلن، 
فإن األســواق الناشــئة أصبحت في خضم األزمة التي 
أثارها احتمال تطبيع الواليات المتحدة لسياستها النقدية 
وإعــادة هيكلة االقتصاد الصينــي للتحول من التركيز 
علــى االســتثمارات والصــادرات باتجاه االســتهالك 

والخدمات.
واعتبر التقرير أن األســواق الناشئة تواجه عدداً من 

الظروف المعاكسة، ومن أبرزها:
- أوالً، المؤثرات الهيكلية السلبية طويلة األجل على 
النمو، حيث تتســبب عملية إعادة التوازن االقتصادي 
في الصين إلى تباطؤ النمو، وهو ما يؤثر على الطلب 
الخارجي، ال سيما في األسواق اآلسيوية الناشئة حيث 
يوجــد عدد من االقتصادات التي تعتمــد اعتماداً كبيراً 
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الجديــد يبقى فــي إطار الشــركة، وهو محور 
هذه المبادرة، مشــيرة إلى أنــه بموافقة الهيئة 
اإلدارية للشــركة، يعود المتقاعدون في إطار 
مهمات من 6 إلى 9 أشــهر في أقســام اإلنتاج 
والبحــث والتطوير أو المعلوماتيــة، ويتلقون 
أجراً يســتند إلــى أجرهم الســابق. ولفتت إلى 
امتالك ”دايملــر“ مجموعة من 600 موظف 
ســابق فــي البالد وقد ســجلت 260 مهمة منذ 

إطالق البرنامج.
المتقاعد ال يسرق وظيفة

وال تقتصــر هــذه المبــادرة علــى شــركة 
”دايملــر“، حيــث أقامــت شــركة ”بــوش“ 
ألكسسوارات السيارات واألجهزة الكهربائية 
المنزليــة منــذ عــام 1999 فرعــاً مؤلفــاً من 
مجموعة من الخبراء المتقاعدين. وفي ملفاتها 
نحو 1600 شــخص من عمــال متخصصين 
وكــوادر مســتعدين للقيام بمهمات فــي ألمانيا 
وخارجهــا. وفي عــام 2012، حــذت حذوها 
شــركة ”أوتو“ العمالقة للبيع عن بعد، وبات 
لديهــا مجموعة من خمســين متطوعــاً تقريباً 
تلجــأ إليهم في حاالت مختلفة كاســتبدال نظام 

معلوماتي قديم ُصّمم داخل الشركة.
باســم ”أوتــو“ جينفيــر  الناطقــة  وتؤكــد 
بوشــولتز، أن المتقاعد العائد ال يســرق مكان 
أحد، موضحة أن األمر ال يتعلق بمنصب دائم 

بل بمشروع محدد زمنياً تحتاج فيه الشركة إلى 
معــارف محّددة. وتقول بوشــولتز: إن تحقيق 
العائدات ليست الدافع الوحيد وراء ذلك، حيث 
أن شعور المتقاعدين بأنهم يفيدون بشيء ونقل 

مهاراتهم أمر مهم أيضاً.
فــي المقابل، ال تــزال ”أي غه ميتال“ أكبر 
نقابــة عمال في ألمانيا تنظــر بعين الريبة إلى 
هــذه المبادرات. ويقول المســؤول عن منطقة 
بادن- فورتمبرغ حيث مقر ”دايملر“ و”بوش“ 
رومــان تسيتسيلســبرغر: لــن تكــون ظاهرة 
واســعة االنتشــار أبداً. ولن يســمح ذلك بتلبية 

الحاجة إلى موظفين مؤهلين في المستقبل.
ويُشــّكل النقص في اليد العاملــة الذي يُقّدر 
بنحو 1.8 مليون شخص في ألمانيا بحلول عام 
2020، مصدر قلق لألوســاط االقتصادية في 

بلد يتقدم سكانه في السن.
وال يــزال أشــخاص مســنون يحتفظــون 
بوظائف في أكبر اقتصــاد أوروبي واألمر ال 
يعود فقط إلى رفع سن التقاعد تدريجا إلى 67 
عاماً. ففي عام 2014 كان ال يزال 14 % من 
الذين ينتمون إلى فئــة 64 - 69 عاماً يعملون 

مقابل 6 % في عام 2005.
ويؤكد إميل نيل أنه ال يمانع أن يســتمر في 
جيدة.العمل لنحو ثالث ســنوات طالما بقيت صحته 

الهدف نقل الخبرات لألجيال الجديدة عبر برامج انتقالية 

الشركات األلمانية تستعين بالمتقاعدين بسبب نقص العمالة
تشهد ألمانيا ظاهرة جديدة تتمثل باحتفاظ 
األشخاص المسنين بعملهم ورفضهم الذهاب 
للتقاعد، على الرغم من أن الحكومة األلمانية 
كانت قـــد رفعت ســـن التقاعـــد تدريجاً في 
السنوات الماضية ليصل إلى 67 عاماً، وهو 

أعلى من المعدل العالمي البالغ 65 عاماً.
ووفق تقرير لوكالة ”فرانس برس“، يختار 
الكثير من األلمــان قطع تقاعدهم موقتاً للعودة 
إلى مركز عملهم الســابق، ما يؤمن لهم عملية 
انتقاليــة هادئة نحو التقاعــد، ولصاحب العمل 

إمكانية االستفادة من مهاراته.
استمرار العمل

وفي هذا االطار، يؤكد المهندس في شــركة 
”دايملــر“ إميــل نيــل، أن ”التقاعــد بين ليلة 
وضحاهــا ليس باألمر الســهل“، مشــيراً إلى 
أنه كان قد بدأ تقاعده المبكر في نيسان/ أبريل 
الماضــي، إال أنــه اســتأنف عمله في الشــهر 
التالي فــي إطار برنامج ”ســبايس كاوبويز“ 
الــذي وضع في عــام 2013، في إشــارة إلى 
فيلم كلينت ايستوود عن رواد فضاء متقاعدين 
يرجعــون إلى العمل. ويُضيــف نيل البالغ من 
العمر 62 عاماً، والذي عمل في الشــركة التي 
تنتج سيارات ”مرسيديس“ على مدى أكثر من 
20 عامــاً: أعمل ثالثة أيام في األســبوع. إنها 

عملية انتقالية مثالية.
ويتولى نيل في مصنع ”راشتات“ الواقع في 
جنــوب غرب ألمانيــا إدارة مجموعة صغيرة 
مــن الموظفيــن تعمــل علــى تكييــف الموقع 
ليتماشــى مع تقدم الموظفين في السن. وصمم 
مــع معاونيه أنظمة تســمح للعمــال بالجلوس 
بدالً من البقاء في وضعية الوقوف في سلســلة 
التجميــع. ويقول إن الزمالء الشــباب يضفون 
ديناميــة معينة وخفة، وليس لديهم أي مشــكلة 
في اســتخدام وسائط جديدة، والخليط ينجح في 
نهايــة المطاف، مضيفاً أن هــذه العملية مفيدة 

للشركة وللمتقاعد.
نقل الخبرات

من جهتها، أوضحت الموظفة في ”دايملر“ 
كريســتينا يوس، أن نقــل المهارات إلى الجيل 
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أصحاب الوشوم يميلون للغضب
أف��ادت دراس��ة 
حديث��ة بأن��ه ربما 
يكون من األفضل 
االبتعاد عن الناس 
الحاملين وش���وم�اً 
عل�ى أجس��اده��م، 
اح�ت�م��ال  فهن��اك 
كبيرة بأنهم يميلون 
للغضب والعن�ف، 

وتكون ألفاظه�م خش��ن�ة، كما أن ميوله�م قد تكون ثوري�ة للغاي�ة.
وأش����ارت الدراس����ة إلى وجود عال��قة وثيق��ة بين “تحبير” 
جلد الش����خص وزي��ادة غضب��ه بش����كل ملح�����وظ، الفت��ة إلى 
أن المرأة بش��كل خاص لديها مش��اكل مع الغضب أعلى بكثير من 
الرج��ال في هذا الصدد. ووجدت الدراس��ة التي نش��رت في مجلة 
)Body Image Journal( أن األش��خاص ذوي الوش��وم لديهم 
مس����ت��وي�ات أعل��ى بكثي��ر م����ن ناحي��ة العدواني���ة اللفظي��ة، 
مقارن��ة بالمش��اركين في الدراس��ة من األش��خاص غي��ر حاملي 

الوشوم.

خطوط الموضة في “فيجن–أكس”

تس��تعد كبرى الماركات العالمية للكش��ف عن أحدث تصاميمها 
وابتكاراته��ا في عالم النظارات والبصريات خالل مش��اركتها في 
مع��رض “فيجن-أكس” الذي يقام خالل الفترة 6 - 8 كانون أول/

ديسمبر المقبل في مركز دبي التجاري العالمي.
وتض��م الدورة األحدث من الح��دث منطقة مخصصة للمنتجات 
المتمي��زة والعصري��ة تحم��ل اس��م “س��تايل إتيليه”، وتس��تقطب 
مجموعة من أرفع العالمات العالمية. ويقدر حجم قطاع النظارات 

في دولة اإلمارات وحدها بحوالي 480 مليون دوالر.

“حلم وأرض ونار”

قامت الرسامة اللبنانية جمانة حسواني بعرض أعمالها في معرض 
فنّي في صال��ة Art“ Dalia Gallery” في باريس بعنوان: “حلم 
وأرض ونار”، والذي افتحته في 15 تشرين األول/اوكتوبر، ويستمر 
حتى 14 تش��رين الثاني/نوفمبر، ونظمته ش��ركة “Noise”، وهو 
األول في باريس للفنّانة حسواني تحت إشراف كالريس كشكيمانيان، 
باالشتراك مع الفنّانة النّّحاتة ماري كيربيتشيان، ومن هنا كان العنوان 

الفرعي للمعرض “أربعة أيادي بين الّرسم والنّحت”.
يذكر أن حس��واني عرضت مّرات عّدة في لبنان، في دير القلعة 
كما في جامعة الّروح القدس – الكسليك )USEK( العام 2014، ثم 
معرض في صالة العرض األرقى في منطقة باربيزون في فرنس��ا 

.”Besharat Gallery“

تعاون بين “اإلمارات للفضاء” والهند
مس���ؤولون  بحث 
من وكالة “اإلمارات 
ل�ل�ف�ض���اء” آف����اق 
التع��اون مع منظم�ة 
البح��وث الفضائي���ة 
الهندي��ة خالل زيارة 
رسمية لمقر المنظمة 
في الهند، حيث جرى 
مناقشة فرص تطوير 
برام���ج مش���ت�رك�ة 
وتب�ادل الخب�رات في 
مجال بحوث وعل�وم 

الفضاء.
والتقى الوفد الذي ترأس��ه رئيس مجل��س إدارة الوكالة الدكتور 
خليف��ة الرميث��ي، ومدير ع��ام الوكالة المهندس محم��د األحبابي، 
وع��دد من المس��ؤولين ف��ي الوكالة مع عدد من مس��ؤولي منظمة 
البح��وث الفضائية الهندية والمهندس��ين العاملي��ن في برامج الهند 

الفضائية.
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إعادة افتتاح “ريتشارد ميل”
أعلن��ت مجموعة 
“ريتشارد ميل” عن 
إع��ادة افتتاح بوتيك 
له��ا ضم��ن متج��ر 
بقس����م  “هارودز” 
الس��اع�ات الفاخ�رة، 
وزي�ادة مس����احت��ه 

بنس��بة 33 % لينعم الزبائن بتجربة مثيرة مع س��اعات المجموعة. 
وتم تصميم البوتيك بأنواع راقية من األخش��اب التي تتوضع خلف 
ألواح زجاجية محفورة بطابع عصري تُش��ّكل انس��جاماًجميالً بين 

المواد التقليدية والحديثة.

“أكسكاليبور” من روجيه دوبوي
طرحت دار الس��اعات السويسرية 
“روجيه دوبوي” ساعة )أكسكاليبور 
بروكيلياند( النسائية التي تجّسد حكاية 

غابة بروكيلياند.
وتتميز الساعة الجديدة بآلية حركة 
مهيكلة بش��كل ثالثي األبعاد تتش��ابك 
في��ه أوراق ه��ذه النبت��ة الخض��راء 
وتلت��ف بحميمي��ة حول نظ��ام حركة 
التوربي��ون المحلّقة بدق��ة تصل إلى 

الجزء المئوي من الميكرون وبتصميم يتناس��ب مع المرأة المحبّة 
للساعات الثمينة.

“سيتيزن” تطرح ساعتين جديدتين
أعلنت شركة “سيتيزن” 
إط��الق  ع��ن  للس��اعات 
 )BU2035-05E( ساعة 
األول��ى  للم��رة  الرجالي��ة 
في أس��واق المنطقة والتي 
تتوفر بس��وار فريد باللون 
ال�)بيج( وعلبة “س��تنلس” 
س��وداء. كم��ا أعلن��ت عن 

طرح س��اعة إيكو درايف )AC9003-16A( الرجالية التي تتميز 
باللون الذهبي وحزام الجلد األس��ود في كافة منافذها المنتشرة على 

مستوى دولة اإلمارات.

موديل جديد من “غيلدا”
تقدم دار الساعات السويسرية 

“إبره��ارد آن��د ك��و” 
)غيل�دا  س��اع�ة 
بيفي(،  غ�ران��د 
وه��ي مودي���ل 
ضم��ن  جدي���د 
تشكيلة س�اعات 

غيل����دا النس����ائي��ة وتتميز بعلبته��ا ذات الش����كل اإلهليجي من 
الصلب والخطوط الناعم��ة المتناغمة التي تحي��ط بمين��اء ع��رق 
اللؤلؤ األبيض بأرقام عربية عند مواقيت الساعة 3 - 6 - 9 - 12 

تماماً.

Pathos كارل أف بوشيرر” تطلق“
أضاف��ت عالمة “كارل أف 
بوش��يرر” قطعة فني��ة جديدة 
لمجموعة “باثوس” الش��هيرة 
بالل��ون الوردي وم��ن الذهب 
عيار 18 قيراط وعلى ش��كل 
الهالة لتجمع بين شغف العطاء 

والتفرد في التصميم.
وطرح��ت “باث��وس” أول 

م��رة ف��ي 2014 وكان الداف��ع الرئيس خلف إص��دار آخر وأحدث 
نماذج “باثوس” هو تصميم س��اعة تعبر عن الرفعة وأعلى معايير 

الفخامة.

Calobra نسخة محدودة من
أعلن��ت ش��ركة 
ي���������س”  ور أ “
الس���ويس�����ري��ة 
ع��ن  للس����اع�ات 
تصمي��م إصدارين 
ل�س��������اع�����ات 

)Calobra( كنس��خة محدودة مس��توحاة من لوح��ة أجهزة القياس 
والبيان في الس��يارات الرياضية منذ الس��تينيات والس��بعينيات من 
القرن الماضي والتي تش��ارك في سباقات الرالي الكالسيكية. وتقدم 
دار الساعات سلسلة من الساعات الرياضية عالية األداء كما تعمل 

مع عدد من أكبر أسماء السباقات في العالم.
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تشكيلة شتاء 2015 من ريتو كومار
ع��رض�������ت 
مصمم��ة األزياء 
ري�ت����و كوم���ار 
الجديدة  تش�كيلتها 
لموس����م ش����تاء 
ف���������ي   2015
احتفالية مع��رض 

“نومي��ش” الذي أقيم بفندق كونراد ف��ي دبي في الثاني والثالث من 
تش��رين األول/أكتوبر الماضي. وتمحورت التشكيلة الجديدة حول 
الم��رأة العصرية والتي تمثل مزيج��اً فريداً من طابع كومار المميّز 

والتطريز الرائع.

28 مليون دوالر ثمن ماسة زهرية
تط��رح ماس��ة زهري��ة مصقولة بش��كل 
وسادة وزنها 16.09 قيراطاً في مزاد للبيع 
بتاري��خ 10 تش��رين الثاني/نوفمبر الحالي 
بس��عر يُقّدر بي��ن 23 و28 ملي��ون دوالر. 
وتعتبر الماسة الزهرية حجراً نادراً جداً، إذ 

أن ثالث ماس��ات “فانس��ي فيفيد” يزيد وزنها عن عشرة قيراطات 
فقط ُعرضت للبيع في مزاد في غضون 250 عاماً. وتحمل ماس��ة 
“إن ذي بينك” ش��هادة “فانسي فيفيد بينك” من قبل معهد أميركي، 

وتعد األعلى في تصنيف الماس الزهري المؤلف من خمس فئات.
وتعود قيمة الماسة هذه إلى أنها من نوع “2 أيه” الذي يشكل أقل 

من 2 % من الماس المفند في العالم.

“أشيانا” يطرح “تشوباتي” الجديد
ط��رح مطع����م 
ف�ي  “أش�����ي�ان�ا” 
فندق “ش��يراتون” 
خ��ور دبي عرض 
الجديد  “تشوباتي” 
يتض�م����ن  ال���ذي 
م��ن  مجم��وع����ة 

أل��ذ األطب��اق الهندي����ة التقليدي����ة والمحّض����رة بعناي��ة، وذلك 
بإش��راف الش��يف )فيني��ت بهاتي��ا( أحد أمه��ر الطهاة ف��ي الهند، 
وباس��تخدام أج��ود المكونات وأس��اليب الطه��ي المبتكرة ليرضي 

أذواق جميع ضيوفه.

عروض منتجعات جزيرة “جايا”
ع��ل��ن�������ت  أ
منتجعات “بونجا 
ايالن����د”  راي���ا 
ايك��و”  و“جايانا 
عل��ى ج�زي����رة 
“ج�اي����ا” ف����ي 
بورني���و ماليزي�ا 

عن تقديم عروض مميزة. ويتميز المنتجعان بمواقعهما وتصميمهما 
الفريد المؤلف من فلٍل خاصة تطل على س��فوح الجبال االس��توائية 
األخاذة أو تطفو مباش��رةً على س��طح المي��اه الصافية لبحر الصين 

الجنوبي.

“تيسو” تدّشن أعلى ممشى في أوروبا
ّش�������ن�ت  د
شركة “تيسو” 
ممش���اً جبلي���اً 
حق����ق رقم���اً 
قياسياً باعتباره 
أعلى جس�����ر 
ف����ي  معلّ����ق 

أوروب��ا والكائن في جريندلفالد حيث يقع عل��ى ارتفاع 3041 متر 
فوق سطح البحر و500 متراً فوق األرض، أما عرضه فيصل إلى 
متر واحد بينما يبلغ طوله 100 متر. ويعد عبور الجسر مغامرة تحبس 

األنفاس ويمكن للجميع تجربتها والتمتع بمنظر الهّوة السحيقة.

“بالم غريل” في “الريتز كارلتون” دبي
افتت���ح مط�ع���م 
“بالم غريل” أبوابه 
رس��مياً ف��ي فن�دق 
“الريتز-كارلتون” 
ل�يس����ت�ق�ب�ل  دبي��� 
الضيوف الباحثي��ن 
مميزة  جلس��ة  عن 

بمح�اذاة الش�����اطئ، حي��ث يتمتع المطعم بإطالل����ة خالب��ة على 
الخليج العربي ويقدم مجموعة واس��عة من أطباق المشاوي المميزة 
م��ن ثم�ار البح�ر إلى الروبيان الش��هي والكركند العماني والمحار 

الطازج.
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فرع ثامن لـ“باربيرا فرانشايز”تذكارات لستالون بـ6 ماليين دوالر
يط��رح الممث��ل 
األميركي سيلفستر 
س���تالون، مقتنيات 
من أف�الم )روكي( 
و)رام�ب�����و( ف��ي 
كانون  ف��ي  م��زاد 
األول/ دي�س���م�ب�ر 
حيث  ال�م�ق�ب�����ل، 
يتوق��ع المنظم��ون 
الم��زاد  أن يجن��ي 
م��ا يص��ل إل��ى 6 

ماليين دوالر.
وستتاح الفرصة 

أم��ام ه��واة جمع المقتني��ات للتنافس على ش��راء أكثر من 1400 
قطعة ما بين مالبس ومس��تلزمات شخصية استخدمها ستالون في 
أفالمه في هوليوود، من بينها سترة جلدية سوداء ارتداها عند أداء 
دور )روكي بالبوا( والعصابة التي وضعها على رأسه عند تجسيد 

شخصية )جون رامبو(.

افتتح��ت ش��ركة “كافيه باربيرا فرانش��ايز” فرعه��ا الثامن في 
اإلم��ارات في مرك��ز “آب تاون مردف” بدبي. وتعتزم الش��ركة 
افتتاح 6 فروع أخرى قبل نهاية العام الجاري في السعودية ودبي 

ولندن واسطنبول.
وق����ال الرئي����س التنفيذي للش����ركة إنريك����و باربي��را: يأتي 
افتت��اح الف��رع الجديد تماش��ياً مع اس��تراتيجية النم��و الرامية إلى 
التوس��ع في محفظة المقاهي ليصل عددها إلى 120 مقهى بحلول 

.2020

تزايد االستثمار في األعمال الفنية“تيمبرالند” تطلق مجموعة الخريف

أطلق��ت عالم��ة “تيمبرالن��د” مجموع���ة مالبس����ها الجدي��دة 
لموس��م الخريف/الش��تاء 2015 في حفل حص��ري تمحور حول 
مفه��وم “المالب����س المالئم����ة لل����درب الحدي��ث” ف��ي دول��ة 
اإلم��ارات العربية المتحدة، حيث ألقى عّش��اق الموضة ووس��ائل 

اإلعالم نظرة قريبة ومباشرة إلى التصاميم الجديدة للعالمة.
يش����ار إلى ان م���ن أبرز تصامي��م  عالم����ة “تيمبرالند” هو 
ح��ذاء )ICON 6 Premium( الذي أتاحته الش��ركة بعّدة ألوان 

جديدة.

في ظل تدنّي نسب الفائدة عالمياً، أصبحت أعمال الفن استثماراً 
يُقبِ��ل عليه رجال األعمال الباحثين عن ف��رص لتنويع محافظهم، 
حيث شهد معرض “فريز” العالمي الذي اُقيم في لندن في تشرين 
األول/ أكتوب��ر الماض��ي أكبر ع��دد على اإلطالق م��ن الزائرين 

الصينين.
وق��ال منظمو المع��رض الذي جمع كبار المس��تثمرين في الفن، 
إن ش��هية المشترين لم تتأثر بالتقلبات التي ش��هدتها أسواق األسهم 

العالمية أو بتباطؤ األسواق الناشئة في عام 2015.
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تأكيد وجود بكتيريا تتغذى بالكهرباءاألذكياء أكثر سعادة
أظهرت النتائج األولية 
 Human( لـمشــــروع 
 C o n n e c t o m e
Project( أن األشخاص 
األذكياء يتميزون بتركيبة 
تختلـــــف عمـا  للدمــاغ 
لــدى األفــراد العادييـــن 
ذوي القــدرات الفكريـــة 

واالجتماعية األقل.
ووجــد العلماء من خالل بيانات مســح الدماغ لـــ461 متطوعاً 
أن بعضهــم لديه أنماط مختلفة، وهذه األنمــاط مرتبطة بالجوانب 
اإليجابية في الحياة، مثل الذاكرة الجيدة وحسن استخدام المفردات 
والشــعور باالرتيــاح والســعادة والرضا مع القــدرة الكبيرة على 

التحصيل العلمي.
في المقابل، وجد العلمــاء أنماطاً أخرى من تركيبات الدماغ أقل 
تعقيــداً وروابطها أقــل كثافة، وأصحابها أكثــر عرضة لالتصاف 
بصفات ســلبية بمــا في ذلك الغضب وخــرق القوانين واللجوء إلى 

المخدرات وسوء النوم.

أكــدت 
دراســــة 
علمـيـــــة 
أجـراهـــا 
عـلـمــــاء 
من معهـد 
الـعــلـــوم 
الطبيعيــة 

ريكــن “RIKEN” وجامعــة طوكيــو في اليابان وجــود نوع من 
البكتيريا تتغذى بالكهرباء.

ودرس الباحثون البكتيريا التي اكتشــفوها حول آبار منابع المياه 
الحارة، ووجهوا نحوها شحنة كهربائية قوتها 0.3 فولت، واكتشفوا 
أنهــا بعد ذلك بــدأت تطلق غازي ثاني أوكســيد الكربون واألمونيا 
والماء. وبعد مضي 8 أيام ازداد عدد البكتيريا بنسبة 20 % وكانت 

جاهزة إلنتاج السكر لتغذية أنواع البكتيريا األخرى.
وقال المشــرف على هذه الدراسة ريوخي ناكومورا: هذه النتائج 
تشير إلى أن األحياء المجهرية يمكن أن تعيش حيث ال وجود لضوء 

الشمس والمواد الغذائية الكيميائية.

تاريخ والدتك يؤثر في صفاتك
نتائــــج  بيّنــــت 
وتجارب  دراسـات 
أجراهــا علماء من 
بريطانيا، أن تاريخ 
والدة الشــــخــص 
يؤثــر فــي صفاته 

جداً.
الخبــراء  وقــال 
درســــــوا  إنهــــم 
معطيات عن 500 

شخص ولدوا جميعاً قبل حوالي 40 سنة، وتبيّن أن تاريخ ميالدهم 
أثر كثيراً في صفاتهم الحقاً.

واتضح للخبراء أن الذين ولدوا في فصل الصيف كانوا أكثر ميالً 
للكآبة وغالباً ما يعانون من تعّكر المزاج، أما الذين ُولدوا في فصل 

الشتاء فهم هادئون ومتفائلون طوال حياتهم.
وتبيّــن أن الذين ولدوا في فصل الخريف يمتــازون بالذكاء، في 
حيــن ال يتميّز مواليد فصل الربيع بدرجــة عالية من الذكاء ويميل 

بعضهم إلى الكآبة.

الفشار يحمي من أمراض خطيرة
عـلـمــاء  اكـتـشـــف 

مــــن جــامــعــــــة 
“سكرنتونسكوم” 

األميركيــة أن 
الفشار يحتوي 
على عدد كبير 
مـن الــمــــواد 
الــمـضـــــادة 

لألكســدة البوليفينوالت )Polyphenols( التي تســاعد في حماية 
جســم اإلنســان مــن مختلــف أنــواع األورام الخبيثــة وااللتهابات 

وأمراض القلب واألوعية الدموية.
وكان يُعتقــد ســابقاً أن أعلى نســبة من هذه المــواد موجودة في 
الفواكه، إال أن العلماء أثبتوا أن الكيس القياسي للفشار يحتوي على 
300 ملغ من المواد المضادة لألكسدة، في حين أن كيساً مماثالً من 

الفواكه يحتوي فقط على 160 ملغ منها.
وينصح الخبراء بتناول الفشار ألنه يساعد في تجديد الجسم وينظم 
إفــراز هرمون األنســولين ويعيد نظارة الجلد بشــرط عدم إضافة 

السكر أو الملح إليه.
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اكتشاف مياه سائلة على المريخ

استقبال إشارات غامضة من الفضاء

كـتـشـــــفــت  ا
وكالــة الفضـــاء 
األميركية )ناسـا( 
أدلــة على وجود 
مياه متدفقـة على 
ســطح المريــخ، 
وهـو اكـتـشـــاف 
احتماليــة  يعنــي 
وجـود حيـاة على 

هذا الكوكب.
وقــال علمــاء 

ناســا: نحن نعــرف اآلن أن المريخ كان في مرحلة ما يُشــبه كثيراً 
كوكــب األرض، حيث تواجــدت بحار مالحة دافئة على ســطحه، 
وبحيرات للمياه العذبة، ولكن شــيئاً ما حدث للمريخ ال نعرفه على 

وجه التحديد، وهذا الشيء تسبب في فقد الكوكب األحمر لمياهه.
ورغم االكتشاف الضخم، إال أن كمية المياه المكتشفة صغيرة جداً 
بالمقارنــة مع األنهار والبحيرات والمحيطات الشاســعة التي يٌعتقد 

أنها قد تدفقت على سطح المريخ قبل مليارات السنوات.

أكــد علماء من جامعة هاواي األميركية ومعهد تحليل المعطيات 
في نويكيرشن في ألمانيا، أنهم استقبلوا إشارات غريبة وغامضة من 
الفضاء قبل فترة زمنية قصيرة، كاشــفين أن هذه اإلشارات جاءت 
على شــكل نبضات مرسلة من مصدر للطاقة قوي في الفضاء يقع 

خارج المنظومة الشمسية.
ويعتقد العلماء أن هذه اإلشارات صدرت عن كائنات عاقلة أو عن 
عمليات فضائية مجهولة غير معروفة من قبل البشر، وأنها وصلت 
إلــى األرض مــن مجرة “درب التبانة” على اعتبــار أنها لو كانت 
صــادرة من مصدر أبعد لتفككت وتضررت بفعل الغبار الفضائي. 

ويحاول العلماء تحديد مصدر هذه اإلشارات وتفكيك رموزها.

المعدن األخف وزنًا في العالم

وقود نظيف يجعل النفط بال قيمة

شــركة  توّصلــت 
األميركية  “بوينــغ” 
إلى إنتاج أخف معدن 
في العالــم مع علماء 
 )HRL( مـن مختبـر
علــى  يعمــل  الــذي 
تقديــم الحلول التقنية 
للعديد من معضالت 
التكنولوجيــــا فــــي 

العالــم. ويحمل المعــدن الجديد اســم )Microlattice( وهو أخف 
بـ100 مرة من “الستايروفوم”، ومصنوع على شكل أنابيب معدنية 
مجّوفــة ومترابطة من النيكل تصل ســماكتها لنحو 100 نانومتر، 
وهــو مــا يعني أن هــذه األنابيب أرق بنحو 1000 مرة من شــعرة 

رأس اإلنسان.
والمعــدن عبارة عن هيكل من البوليمر الخلــوي المفتوح ثالثي 
األبعاد، وهو نفس مفهوم تكوين هيكل عظام البشــر، وبســبب قوته 
وخفته فإنه يُرســي أساساً جديداً لتصنيع المكونات الهيكلية الجديدة 

للطائرات ويجعلها أكثر كفاءة في استهالك الوقود.

يقترب العلماء األلمان من تحقيق اختراق في مجال الكيمياء وتوليد 
الوقــود النظيف بيئياً، بعد أن بدأوا بالعمل على تصنيع الهيدروجين 

المختبري عن طريق التركيب الضوئي االصطناعي.
وقال الخبــراء إن معامل الكفاءة للوحدة التــي تولّد الهيدروجين 
المختبري تساوي حالياً 14 %، موضحين أنه في حال بلوغ معامل 
الكفاءة 15 % ستكون مثل هذه المولدات الضوئية للهيدروجين أكثر 
فائدة من مصادر الطاقة األخرى، ما قد يجعل النفط والغاز بال قيمة.

وقال العالم توماس هانابيل، إن البشرية تقف حالياً في بداية طريق 
تطــور جديد حيث ســتحل مصادر طاقة أكثر فاعليــة وأقل ضرراً 

للبيئة محل مصادر الطاقة التقليدية.
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النوم العميق يعزز الذاكرةدواء فّعال ضد السمنة
يـعـمـــــل 
مــن  فريــق 
الـعـلـمـــــاء 
لــــــروس  ا
والسويديين 
عـــلـــــــــى 
تطوير دواء 

لمعالجة مرض الســمنة يعتمد إجهاد “محطــات إنتاج الطاقة” في 
خاليا الجســم. وقال علماء من معهدي “بيلوزيرســكي” للبيولوجيا 
الفيزيائية الكيميائية التابع لجامعة موســكو و“وينير- غرين” التابع 
لجامعة ســتوكهولم، إنهم اختبروا الدواء على الفئــران، وأن نتائج 
االختبار أظهرت أن الفئران فقدت ما بين 15 % و24 % من وزنها 

خالل أربعة أسابيع.
ومن المتوقع أن تبدأ االختبارات الســريرية للدواء على البشــر 
بعــد عاميــن. واعتمــدت التجارب على إعطــاء الفئــــران مــادة 
ميــاه  مــع   )C12-TPP/С-12 triphenylphosphonium(
الشــرب، وهذه المادة عبــارة عن أيُون نافذ يعرف في األوســاط 

العلمية العالمية باسمه غير الرسمي “أيون سكوالتشيوف”.

توصــل العلمــاء األلمــان في دراســة أجروها حــول النوم إلى 
اســتنتاج أن النوم العميق يمكن أن يُعّزز ليس فقط الذاكرة النفسية 

)السيكولوجية( بل الذاكرة المناعية ايضاً.
وطــرح العلمــاء في دراســتهم فرضية أن النــوم البطيء أو ما 
يعــرف بالنوم العميــق يمكنه أن يعزز الذاكــرة المناعية أي تذّكر 
مسببات األمراض التي عانى منها الجسم سابقاً والشبيهة بالذاكرة 

النفسية.
وقال العلماء إن الذاكرة النفســية شأنها شأن ذاكرة المناعة التي 
تتعــزز بفضل النوم العميق وتصبح قادرة على الرد ســريعاً على 

أي أمراض معدية منسية.

مدن خليجية ستصبح غير قابلة للحياةجلد رقمي يتفاعل مع المخ

تمّكنت المهندسة الكيميائية في جامعة “ستانفورد” زينان باو، من 
تصميم مجســات إلكترونية يمكنها إرسال إشارات إلى المخ شبيهة 

بتلك التي ترسلها النهايات العصبية الموجودة في جلد اإلنسان.
وقالت باو إنها المرة األولى التي تمكن فيها الجلد االصطناعي من 
الشعور بالضغط ونقل هذا اإلحساس إلى المخ، مشيرة إلى أن الجلد 
المذكــور يتكون من طبقتين: طبقة عليا يمكنها تحديد حجم الضغط 
عند اللمس، وطبقة سفلى تقوم بنقل النبضة الكهربائية وتحويلها إلى 

محفز بيوكيميائي.
وبهذا يكون العلمــاء قد اقتربوا إلى ابتكار جلد اصطناعي يمكنه 
أن يعيد لحاملي األطراف االصطناعية شعور اللمس الطبيعي عند 

االحتكاك.

أظهرت دراسة عن الطقس نشــرتها دورية نيتشر األميركية أن 
بعــض المدن في الخليج العربي ستشــهد ارتفاعاً كبيراً في درجات 
الحرارة والرطوبة لمســتويات ال يحتملها البشــر قبــل نهاية القرن 
الحالي، مشــيرة إلــى أن التغيير المناخي ســيجعل بعض المراكز 
الحضرية في الشرق االوسط تتعرض لمستويات حرارة ال تحتمل 
من دون مكيفات الهواء. وستتفوق ظروف الصيف الرطبة والحارة 
على قدرة جســم اإلنسان على تخفيض الحرارة بالتعرق والتهوية، 

مما يهدد أي شخص يعمل خارج المباني المكيفة.
وخلصــت الدراســة إلــى أنه في حــال قامت الدول حــول العالم 

بتخفيض انبعاثات غاز الدفيئة فإن الكوارث المتوقعة سيتم تجنبها.
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المتنوعة من البيانات.
تعلّم اآلالت المتقدمة: ســتعمل الشبكات العصبية العميقة على أتمتة 
هــذه المهام وإتاحة الفرصــة أمام إمكانية معالجة التحديات الرئيســية 

المرتبطة بتوجه معلومات كل شيء.
الوكالء واألشـــياء ذاتية التحكم: يجب على قــادة تقنية المعلومات 
استكشاف كيفية استفادتهم من األشياء والعمالء ذاتيي التحكم، من أجل 
تعزيز النشــاط البشري وتحرير قدرات البشر من أجل القيام باألعمال 

التي ال يستطيع غيرهم القيام بها.
البنية األمنية المتكيفة: يتوجب على قادة تقنية المعلومات الكشــف 
عــن تهديــدات صناعــة القرصنة والتصــدي لها، فضالً عــن تطبيق 
عمليات حجب أكبر من المســتوى التقليدي وتنفيــذ العديد من التدابير 

واإلجراءات األخرى من أجل منع وقوع الهجمات.
بنية األنظمة المتقدمة: ستعمل األنظمة المبنية على وحدات معالجة 
الرســوم (GPUs) ومصفوفــات البوابــات المنطقيــة القابلة للبرمجة 
(FPGAs) على نحو أشــبه بالعقول البشــرية المثالية لعمليات التعلم 
العميقــة وغيرها مــن خوارزميات مطابقــة األنماط التي تســتخدمها 
اآلالت الذكية. كما أن البنية القائمة على مصفوفة (FPGA) ســتعزز 
من عمليات توزيع الخوارزميات ضمن عوامل بصيغ أصغر وأكبر.

بنيـــة التطبيقات والخدمات المترابطة: يتوجــب على فرق تصميم 
التطبيقات إنشــاء بنيات جديدة ومعاصرة لتســليم تطبيقات قائمة على 
الســحابة وتتميز بتجارب مستخدم تفاعلية وانســيابية تمتد على كامل 

قاعدة الترابط الرقمي.
منصات إنترنت األشياء: أي شركة تعمل على تبنّي تقنيات إنترنت 
األشــياء (IoT) ســتكون بحاجة إلى وضع استراتيجية خاصة لمنصة 
تقنيــات إنترنت األشــياء، لكن منهجيات شــركات التوريد المتنافســة 
عام 2018.وغير المكتملة ستجعل من الصعب بمكان تحقيق عملية التوحيد خالل 

تركيز على صياغة فرص األعمال الرقمية بحلول 2020

10 توجهات تقنية استراتيجية للمؤسسات األفضل في 2016
استعرضت مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية ”غارتنر“ أفضل 
10 توجهات تقنية ستلعب دوراً استراتيجياً لمعظم المؤسسات خالل 
عام 2016، مؤكدة أن التوجه االستراتيجي التقني يُعتبر من القدرات 
التي ينعكس تأثيرها بدرجة كبيرة على خطط المؤسســـة وبرامجها 

ومبادراتها طويلة األمد.
وأكدت ”غارتنر“ خالل (منتدى غارتنر/ آي تي إكسبو)، أن التوجه 
االستراتيجي التقني يُعتبر من العوامل التي تبرهن على مدى هذا األثر 
الكبيــر في التمتع بالقــدرة العالية والمتميزة علــى تطوير األعمال أو 
المستخدمين النهائيين أو تقنية المعلومات أو رفع مستوى االستثمارات 
الكبيرة أو التعرض لخطر التأخر في تبنّي الحلول والتقنيات واعتمادها.

وقــال نائب الرئيس وزميل مؤسســة الدراســات واألبحاث العالمية 
”غارتنــر“ ديفيد ســيرلي: ســتعمل قائمــة أفضل 10 توجهــات تقنية 
اســتراتيجية لعام 2016 التي وضعتها ”غارتنر“ على صياغة فرص 

األعمال الرقمية خالل عام 2020.
وأوضــح أن التوجهــات الثالثة األولى تقــوم بمعالجة معضلة دمج 
العوالم التجهيزية واالفتراضية وصعود ظاهرة الشبكة الرقمية، مشيراً 
إلى أنه بالتزامن مع تركيز المؤسســات بشــكل رئيســي على األعمال 
الرقميــة فــي وقتنا الراهــن، ال نزال نشــهد تصاعد موجــة األعمال 
الخوارزمية التي تعمل بشقيها العالقات والترابط على صياغة مستقبل 
األعمال. وأشــار إلى أن التوجهــات األربعة األخيرة في القائمة تعالج 
واقــع تقنية المعلومــات الجديد وتوجهــات البنى والمنصــات الجديدة 

الضرورية لدعم األعمال الرقمية والخوارزمية.
وفي ما يلي أفضل 10 توجهات تقنية استراتيجية لعام 2016:

األجهزة المترابطة: مع تطور مفهوم األجهزة المترابط، فإننا نتوقع 
توسيع نطاق نماذج الربط، وتعزيز التفاعل التشاركي ما بين األجهزة 

في تتقدم.
تجربة المســـتخدم المحيطة: تبقى عملية تصميم تطبيقات األجهزة 
المحمولة نقطة تركيز اســتراتيجية هامة بالنسبة للمؤسسات، ومع ذلك 
فإن التصميم الرائد والمتطور يُركز على توفير تجربة تتدفق وتســتفيد 

بانسيابية عالية من مختلف أنواع األجهزة.
مواد الطباعـــة ثالثية البعد: ستشــهد عملية الطباعــة ثالثية البعد 
انتشاراً مطرداً على مدى السنوات الـ20 المقبلة وذلك في مجال المواد 
التي يمكن طباعتها، وتحســين ســرعة طباعة المنتــج وظهور نماذج 

جديدة لطباعة وتجميع األجزاء المركبة.
معلومات كل شـــيء: تقنيات كل األشــياء هو الربــط الرقمي الذي 
يعمــل على إنتــاج واســتخدام ونقل المعلومــات التــي تتخطى حدود 
المعلومــات النصيــة والصوتية والمرئية لتشــمل المعلومات الحّســية 
والسياقية. وتعالج تقنية المعلومات هذا التدفق بواسطة االستراتيجيات 
والتقنيــات التي تعمل على ربــط البيانات المتاحة ضمن هذه المصادر 
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“F5 نتوركس” تطلق منشأة تقنيةأكثر أنواع االختراقات األمنية كلفة
كشـــــــــف 
ع  ســــتـطــال ا
لــمـــــــي  عــا
أجرته شـــركة 
“كاسبرســكي 
الب” بالتعاون 
 B2B( مـــــع 

International( فــي عــام 2015، أن أكثــر أنــواع االختراقات 
األمنيــة تكلفة تلــك التي تنجم عــن االحتيال من جانــب الموظفين 
وأنشطة التجسس اإللكتروني واالختراق عبر شبكة اإلنترنت وعدم 

التزام الطرف الثالث من موردي الخدمات للشركات.
وأظهر االستطالع أن متوسط التكلفة المطلوبة للتعافي من أحد 
االختراقات األمنية تصل إلى 551 ألف دوالر للمؤسسات الكبيرة 

و38 ألف دوالر للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضــح أن عمليــات االختــراق الخطيــرة لنظــم أمــن تقنية 
المعلومات تؤدي إلى العديد من المشكالت التجارية وتقلّص أرباح 
الشــركات بسبب الفرص التجارية الضائعة واألوقات التي تتوقف 

فيها األعمال التجارية.

أعلنت شركة 
“F5 نتوركس” 
عــن عـزمـهـــا 
إطــالق منشــأة 
حيويــة جديــدة 
في مجال خدمـة 
المتعـامـلـيـــــن 
والـحـلــــــــول 
األمنيـة وتنميــة 

المنتجات، تهدف إلى تعزيز عمليات المتعاملين واســعة النطاق في 
منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا. ويقع مقر المنشأة الجديدة 
فــي العاصمة البولندية وارســو، حيث من المتوقــع أن يدفع مركز 
“F5” التقني عجلة الوظائف رفيعة المستوى في المنطقة فهو يضم 

قسم للخدمات الفنية وقسم لتطوير المنتجات.
 F5“ وقال نائب الرئيس التنفيذي لقســم عمليات الشــركات لدى
نتوركــس” جوليان إيمز: نتوقــع أن يعكس كالً من مركز العمليات 
األمنيــة )SOC( ومركز الدعم في وارســو أثراً كبيراً على أعمال 

منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.

الحكومات تنفق على المعلوماتيةسحابة السحابات لبيئات االتصاالت
“بريتيــش  شــركة  طرحــت 
تيليكــوم” )BT( ثالثــة حلــول 
العالــم  حــول  جديــدة  ســحابية 
مصمَّمة لتمكيــن المتعاملين من 
تحقيق التكامل األسهل بين أدوات 
وخدمات التعــاون المأخوذة من 
منصات تقنية متفاوتة أو مستمدة 

من شركات متعددة.
وقالــت الشـــركة إن اآلفــاق 
الواعــــدة لمفهـــوم )ســــحـابـة 
الســحـابات( ســـتتحقق لبيئــات 

ــدة والتعــاون متعــددة المصــادر بفضل حرية  االتصــاالت الموحَّ
االختيارات والحماية األمنية الفائقة وتجربة المستخدمين المتميزة، 
حيث طرحــت حلــول )One Cloud Video( التــي تتيح حلول 
 )BT MeetMe( االتصــاالت الفيديويــة الســهلة عبــر خدمــة
للمتعاملين الذين يملكون تلك الخدمة ولمتعاملي “مايكروســوفت” 
ومتعاملــي حلول االتصــاالت المرئية مختلطة المصــادر أو عبر 

.)WebEx( للمتعاملين الذين يستخدمون )CMR( خدمة

أشـارت 
إحصاءات 
صــــادرة 
عــــــــــن 
مؤســســة 
“غارتنر” 
للدراسـات 
أن  إلــى 

حكومــات منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا ســتُنفق 11.4 
مليــار دوالر على منتجــات وخدمات تقنيــة المعلومات خالل عام 
2015. وتتضمــن هــذه التوقعات معدالت اإلنفــاق على الخدمات 
الداخليــة والبرمجيات وخدمات تقنيــة المعلومات ومراكز البيانات 
والتجهيــزات وخدمات االتصــاالت من قبل الحكومات الرســمية 

والمحلية والوطنية.
وتوقعت المؤسســة أن تســتحوذ خدمات االتصاالت على القسم 
األكبر مــن إجمالي اإلنفاق فــي العام الحالي بـــ4.7 مليار دوالر، 
مرجعةً ذلك بشكل رئيســي إلى خدمات شبكات الهواتف المحمولة 

التي حققت أعلى معدل إنفاق بين الشرائح الفرعية.
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أيسر تكشف عن مجموعتها المرتقبة

كشــــفت شــــركة “أيســــر” عن مجموعتهــا المرتقبــة للعام 
2015 مــن األجهــزة المتطــورة المــزودة بالجيل الســــادس من 
معالجــات )Intel Core( لتعزيــز الســرعة واألداء خالل فعالية 
خاصة عقدتها في فندق “ويســتن الميناء السياحي” في دبي، حيث 
عرضت عدداً من منتجاتها بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة 
2 في Aspire Switch( 1( وأجهزة الكمبيوتر المحمولة متعددة 
االستخدامات ومجموعة )Revo Build desktop( الجديدة من 
الكمبيوترات المكتبية المصغرة التي تسمح للمتعاملين بتخصيص 

أجهزة الكمبيوتر حسب أذواقهم المحددة.

Come and Experience VDI من سيتس

نظّمت شــركة “ســيتس” الوكيل الحصري لشــركة “ديل” في 
لبنــان، مؤتمراً بعنــوان )Come and Experience VDI( في 
فنــدق “الموفمبيك” بيروت، وضــّم المؤتمر رواد تقنية المعلومات 
واألعمال مــن مختلف القطاعات حيث تــّم تعريف الحضور على 
أحدث الحلول التي تقّدمها لبرنامج الحوســبة الســحابية للمتعاملين 
التحتيــة  البنــى  وتقنيــات   )Cloud Client Computing(
االفتراضية لسطح المكتب )VDI(، وتقّدم تقنية “وايز” من “ديل” 
حلوالً متماسكة وسهلة ومتكاملة إلدارة الـ)VDI( انطالقاً من مركز 

البيانات إلى جهاز المستخدم.

“ديل” تشتري EMC بأكبر صفقة
اتفقــت شــــركة 
“ديــل” العمالقـــة 
لتصنيــع أجهــــزة 
عـلـــى  الكمبيوتـر 
شـــــراء شــــركـة 
لحلـــول   )EMC(
مقابــــل  التخزيــن 
67 مليـــار دوالر، 

فــي صفقــة هي األكبر من نوعهــا في عالم التقنيــة على اإلطالق. 
وتســعى “ديل” التي تأسســت ســنة 1984 من خالل هذه الصفقة 
لتنويع استثماراتها بعيداً عن سوق الكمبيوترات الشخصية الراكدة، 
وتعزيز حضورها في ســوق إدارة وتخزين البيانات األســرع نمواً 

واألكثر ربحاً.
وقــال الرئيس التنفيذي لـ“ديل” مايكل ديل، إن الشــركة الجديدة 
المدمجة ستكون أكبر شركة تكنولوجيا خاصة ومتكاملة في العالم .

من جهته، قال رئيس شــركة )EMC( جو توتشــي، إن موجات 
التغيير التي نراها حالياً في مجالنا غير مســبوقة، وعلينا أن ننشــئ 

شركة جديدة لحقبة جديدة.

“إنترنت األشياء” يتجاوز المعدل العالمي

توقعــت شــركة “ديلويت” أن يصــل حجم األجهــزة والعائدات 
االقتصادية في قطاع “انترنت األشياء” في المنطقة إلى 1.95 مليار 
دوالر فــي عــام 2015، مع تجاوز النمو الحاصــل في هذا القطاع 

للمعدل العالمي.
وقالت الشركة إن هذا النمو يأتي في وقت باتت فيه المنطقة مهيّأة 
لتحقيــق أعلــى نمو في حركة البيانات الســحابية فــي العالم بزيادة 
أكثر من 8 أضعاف لترتفع من 30 اكســابايت في 2013 إلى 260 

اكسابايت في 2018.
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2016 بحسب خبراء الجمعية التجارية العالمية ”إنفوكوم إنترناشيونال“.
حلول لقطاع الطاقة

وشهد ”أسبوع جيتكس للتقنية“ عرضاً لمواقع البناء الرقمية والمنازل 
المتصلة وتقنياتها، بُغية المســاعدة في إثراء وسائل المعيشة ”الذكية“. 
في وقت ذكر تقرير حديث صادر عن شــركة ”ديلويت“ لالستشــارات 
أن مجمل مشاريع البناء المخطط لها أو الجاري تنفيذها في دول مجلس 

التعاون الخليجي مهيّأ ليبلغ نحو 2.8 تريليون دوالر في عام 2015.
من جهة ثانية، أّكد خبراء في قطاع الطاقة من المشاركين في ”أسبوع 
جيتكــس“ الحاجة المتزايدة إلى الجيل القادم لما يُســّمى بـ”حقول النفط 
الرقمية“ لدعم التوسع السريع في التنقيب عن النفط واإلنتاج على مدى 
السنوات الخمس المقبلة ال سيما في أعقاب انخفاض أسعار النفط والغاز.

السحابة الذكية
وأطلقــت دائــرة حكومة دبــي الذكية خــالل الحدث الســحابة الذكية 
لحكومة دبي، التي توفر بنية تحتية ذكية مشــتركة تتيح لجميع الجهات 
الحكومية في إمارة دبي الوصول إلى قائمة من موارد تقنية المعلومات 
التي تحتاجهــا تلك الجهات ما يوفر عليها النفقات المالية والجهود لبناء 
تلك الموارد بشكل منفرد. كما أطلقت دبي أول منصة موحدة من نوعها 
كافة الخدمات وإجراء جميع المعامالت.للخدمات الحكومية الذكية (دبي اآلن) تمًكن المتعاملين من الوصول إلى 

توقعات بوصول االقتصاد الرقمي في المنطقة إلى 30 مليار دوالر

”جيتكس للتقنية 2015“ تظاهرة تقنية بطابع عالمي
شـــّكل ”أســـبوع جيتكس للتقنية 2015“ الذي أقيم خالل تشرين 
األول/أكتوبـــر الماضي في مركز دبي التجاري العالمي، تظاهرة تقنية 
حملـــت الطابع العالمي األبرز في تاريخ الحدث الممتد على مدى ثالثة 
عقود ونصف، وأتاحت المجال واسعاً أمام الزوار لالطالع على أوسع 
وأحدث تشـــكيلة من االبتكارات التقنية العالميـــة والتي ُعرضت في 

أجنحة خاصة ووطنية رفعت أسماء العديد من دول العالم.
وشــهدت الدورة الخامسة والثالثين من الحدث األبرز في قطاع تقنية 
المعلومات واالتصاالت في منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وجنوب 

آسيا، مشاركة أكثر من 3500 عالمة تجارية عارضة من 55 دولة.
القدرات التنافسية

ودعا خبراء مشــاركون في ”أســبوع جيتكس“ مجالــس اإلدارة في 
الشركات على مستوى المنطقة، إلى تبنّي حلول تحليل البيانات الفورية 
من أجل الحفاظ عل قدراتها التنافسية في ظّل االقتصاد الرقمي الذي بات 
مهيّأً ليحقق نمواً مضاعفاً في المنطقة من 15 مليار دوالر إلى 30 ملياراً 

في عام 2018، وفقاً لتقرير صادر عن شركة ”ديلويت“.
وأرجع التقرير هذا النمو المضاعف إلى النمو الحاصل في قطاعات 
المنتجات والخدمات ذات الطابع اإلسالمي، فضالً عن المنتجات الحالل 
في ســوقي األغذية والســفر، حيث يغّذي اإلقبال المتسارع على مواقع 
الويب والخدمــات الجوالة واإلنفاق المتزايد علــى التجارة اإللكترونية 
واإلعالنــات الرقمية نمو االقتصاد الرقمي العالمي الذي يتوقع أن ينمو 
مــن 1.9 تريليــون دوالر في عام 2014 إلــى 4.3 تريليون دوالر في 

2020 بحسب تقرير حديث صادر عن ”تومسون رويترز“.
التحّول الرقمي

من جهة أخرى، دعا مســؤولو معلوماتية عالميون كبار مشــاركون 
في الحدث، الشــركات فــي المنطقة إلــى توظيف خبراء اســتراتيجية 
”أعلى مســتوى“ من أجل ضمان دفــع عجلة التحّول الرقمي اإلقليمي، 
وفــي ضــوء التقّدم الذي تشــهده المنطقة في حقبة ”إنترنت األشــياء“. 
وتوقعت شركة ”فروست آند سوليفان“ بأن تبلغ أعداد األجهزة المتصلة 
باإلنترنــت حــول العالم 50 مليــاراً في عام 2020. كما أكدت شــركتا 
”أس أيه بي“ و”إنتل“، أن قطاع الرياضة سيكون في طليعة القطاعات 
الرئيسية التي تشهد تحوالً رقمياً في المنطقة، نظراً لقدرة الحلول التقنية 
الخاصــة بتحليــل البيانات الكبيــرة على إحداث التحول المنشــود على 

مستوى الالعبين وجماهير المشجعين واإلعالم والمرافق الرياضية.
النظم الصوتية والمرئية

وقال خبراء مشــاركين في ”أسبوع جيتكس“، إن المشاريع الضخمة 
في دول ” التعاون الخليجي“ تحفّز المنطقة للوصول بحجم سوق التقنيات 
والنظم الصوتية والمرئية إلى 3 مليارات دوالر بحلول عام 2016، بعد 
أن باتت مهيّأة لتصبح إحدى أسرع أسواق النمو في العالم، بارتفاع نسبته 
76 % من 1.57 مليار دوالر في عام 2012 إلى 2.76 مليار دوالر في 
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“بوش” تبتكر حاًل لركن السياراتDell تطرح كمبيوترين لوحيين
أعلن��ت ش��ركة “Dell” عن 

ط��رح كمبيوتري��ن لوحيين 
األس��واق  في  جديدين 

اع�ت�ب���اراً م����ن 
ش���ه�ر  منتصف 
تش���ري�ن الثان�ي/

نوفمب�ر الج�اري، 
 Venue 8( وهما
 Venue(و )Pro
Pro 10( وكالهما 

من س���لس���ل�ة الكمبيوت��رات اللوحي��ة الش���ه�ي�رة 5000.
وُصمم كال الجهازين بهدف توس��يع نطاق القدرات المتاحة أمام 
المؤسس��ات في مجال المبيع��ات والرعاية الصحي��ة وتجارة البيع 

بالتجزئة والخدمات الفندقية والتعليم والصناعات التحويلية.
وقال نائب رئيس قسم حلول المتعاملين في المنطقة وشمال أفريقيا 
ف��ي الش��ركة بي جيه دواي��ر: قمنا بطرح مجموع��ة من العروض 
الفريدة والمميزة التي يستطيع متعاملينا االستفادة منها بأقصى درجة 

من أجل تعزيز مستوى إنتاجية فرق العمل المتنقلة التابعة لهم.

ب�ت�ك����رت  ا
شركة “بوش” 
العالمي��ة ح��الً 
متط�وراً لركن 
السيارات يوفر 
على الس��ائقين 
الكثي�����ر م��ن 
الوقت والجه�د 
م���ن  ويجع��ل 

)اإلدارة النشطة لمواقف السيارات( أمراً أكثر كفاءة وفعالية.
ويعم��ل الح��ل الجديد على إخطار الس��ائقين م��ن خالل تطبيق 
للهوات��ف الذكية بأفضل المس��احات الش��اغرة لركن الس��يارة في 
الوجه��ة التي يقصدونها ويقوم بإرس��ال بيانات تعريفية حول هذه 
المس��احة وما إذا كانت هذه المساحة مخصصة لذوي االحتياجات 

الخاصة.
ويتي��ح هذا الح��ل الجديد من “ب��وش” للس��ائقين معرفة أفضل 
المس��احات الش��اغرة لركن س��ياراتهم دون أي أمي��ال إضافية أو 

غرامات غير منتظرة.

Vertu Aster من تصميم فاريل
 )Vertu( كش�فت
 )Aster( عن هاتف
األّول لها من تصميم 
الفنّان�ة اإلنكليزي�ة /

اللبنانية هانيا فاريل 
خالل أس��ب�وع الفن 
في بي��روت 2015 

الذي عقد مؤخراً.
واس���ت��خ��دم��ت 
فاري��ل ف��ي تصميم 

)Vertu Aster( التكنولوجي��ا التطبيقية للطباعة على الجلد، حيث 
يحم��ل الهاتف على غطائه الخلفي صورة “مص��ادم” مأخوذة من 

)CERN( وهو أكبر نظام عالمي لتسريع الجزيئات في جنيف.
وجاء هذا التعاون بين الجانبين نتيجة للعش��ق المشترك لتحويل 
األشياء إلى تحف راقية بلُغة الفن والمهارة الحرفية. ويضم الهاتف 
أيضاً شاش��ة مميزة تحمل عنوان “العي��ن الزرقاء” وهي صورة 
فوتوغرافية التقتطها فاريل ش��خصياً تعكس الديناميات الهندس��ية 

في الطبيعة.

طابعة ثالثية األبعاد إلنتاج المجوهرات

أكد خبراء أن تقنية الطابعة ثالثية األبعاد التي باتت تس��تخدم في 
صناعة المجوه��رات في اآلونة األخيرة يمكنه��ا أن تواجه ارتفاع 
تكلف��ة الصناعة، حيث يمكن اس��تخدامها في ق��ص المعادن الثمينة 
كالذهب مثاًل، وكذلك في إنتاج قوالب من الشمع ُصّممت باستخدام 
أجهزة إلكترونية “CAD” وتصب فيها المعادن الثمينة المنصهرة 

إلنتاج قطعة المجوهرات بعد تبريدها.
وترفض عالمات المجوهرات العالمي��ة اإلفصاح عما إذا كانت 
تستخدم هذه الطابعات الثالثية إلنتاج القطع، فجمهور المجوهرات 
لديه فكرة رومانسية عن الحرفيين الذين يصنعون القطعة يدويًا، في 

حين تحد فكرة هذه الطابعة من هذه الفكرة.
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(مايت أس) و(دبليو 1) من “هواوي”
أطلقت ش��ركة 
أحدث  “هواوي” 
أجهزته��ا الذكي��ة 
)م�اي�������ت أس( 
وساعة )دبليو 1( 
بحض�����ور 500 
ضيف من ممثلي 
وس��ائل اإلع��الم 

وكبار الشخصيات والش��ركاء من مختلف أنحاء المنطقة في مدينة 
جميرا بدبي. وتخلّل الحفل عروضاً ترفيهية وتقنية عكست ما تمتاز 

به المنتجات الجديدة من ابتكار وإبداع.

بامبو سبارك لرقمنة المالحظات الورقية
ش�ركة  طرحت 
“واك��وم” جه��از 
“بامبو س��ب�ارك” 
الذكي الق��ادر على 
رقمنة المالحظات 
الورقي��ة وإتاح���ة 
لإلب��داع  المج��ال 

ومش��اركة األفكار، وذلك خالل مشاركتها في معرض “إيفا” الذي 
عقد مؤخراً في برلين، حيث حصل الجهاز على “جائزة انفجنيرنج 
لالبتكار والتصميم” أثناء عروض “ش��و س��توبررز” على هامش 

فعاليات المعرض.

”Dell“ كمبيوتر األلعاب األسطوري من
عرضت ش��ركة 
خ�����الل   ”Dell“
مش����اركته��ا ف��ي 
فعالي��ات مع��رض 
“جيتك��س ش���وبر 
2015” ف��ي دبي، 
كمبيوت��ر األلع��اب 

المكتبي األس����طوري )AlienwareArea-51( ذي األداء العالي 
ف��ي مجال األلعاب اإللكترونية والمجهز بأحدث التقنيات المتطورة 
 )AMD(و )NVIDIA(و )Intel( الت��ي طورتها كل من ش��ركة

لتوفير بيئة لعب تفاعلية بدقة لم يسبق لها مثيل.

Dolphin CT50 هانويل” تطلق“
كش���فت ش���ركة “هانيوي��ل” ع���ن 
 )Dolphin CT50( جه��از كمبيوت��ر
المتحّرك واألحدث من نوعه في سلسلة 
من الحلول المتحّرك��ة المتطّورة للقوى 

العاملة.
ويستهدف الجهاز العاملين في الميدان 
الذين يحتاجون جهازاً س��هل االستخدام 
ويبّسط العمليات ويزيد من فعالية العمال 
في مجاالت النقل والخدمات اللوجستية 
والخدم��ة الميدانية والتوصيل المباش��ر 

إلى المتاجر والمستودعات.

“سوني” تستعرض أحدث منتجاتها
ف��ت  س�����ت��ض�ا ا
“س����وني” فعالي���ة 
حصري��ة ف��ي نادي 
اليخوت في بي��روت 
 )LeYachtClub(
م��ن  اس����تعرضت 
خ�الل�ه����ا أح����دث 

المنتجات التي أطلقتها أمام متعامليها في لبنان. وش��ملت المنتجات 
المعروضة أحدث سلس��لة من تلفزيونات برافيا “أل سي دي” التي 
تعم��ل بتقني��ة )4K( وتضم معال��ج )X1( الجديد الذي يس��اهم في 

تعزيز وضوح الصورة ودقة األلوان وتباينها.

“آبل” تسّجل براءة “الخاتم الذكي”
بعد نجاحه�ا في ابتكار “الساعة الذكية”، 
تقّدمت ش��ركة “آبل” بطلب تسجيل براءة 
اخت��راع ل�“خات��م ذكي” يُمك��ن أن يعمل 
بالتوافق مع جهاز “آيفون”، موضحة في 

طلبها تفاصيل بشأن هذا الخاتم التفاعلي. وقالت الشركة إن خاتمها 
الذكي س��يحتوي على شاش��ة لمس أو لوحة لم��س، ويمكن ارتداؤه 
بأصبع السبابة ويمكن التحكم به بواسطة اإلبهام. وأضافت إنه يمكن 
تضمي��ن الخاتم مكبر صوت لتلقي األوامر الصوتية، باإلضافة إلى 
تضمين��ه آلية الرجاج حتى يدرك من يرتديه بأن ش��يئاً ما قد حدث. 
وبحسب براءة االختراع فإن الخاتم يمكنه اقتراح تكملة الكلمات التي 

تكتبها من خالل التقاط مشاعر األصبع عند الكتابة.
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تعاون بين الخطوط األردنية والتركية“دبي للطيران” ترعى “سلسلة التوريد”
أعلنت ش��ركة “دبي لصناعة 
الطيران” عن مش��اركتها كراٍع 
“س��لس����ل�ة  لقم��ة  رئيس����ي 
التوريد لقطاع الطيران 2016” 
الت���ي تعق����د يوم���ي 25 - 26 
أيار/ماي��و 2016 ف��ي منطق��ة 
“دبي الجن��وب”، بهدف دعمه�ا 
وتعزيزها كمركز ومحور لجميع 
األنش��طة المتعلقة بالطيران في 

دبي والمنطقة.
وق����ال المدي����ر الع����ام للش����ركة خليف�����ة الدب����وس: تدعم 
مش���اركتنا رؤي����ة منطق��ة “دب����ي الجن���وب” ف��ي تأس����ي��س 
منطق��ة طي��ران متخصص��ة وإنش��اء مجم��ع خ��اص بصناعات 

الطيران.
ويعتبر “دبي الجنوب” االسم الجديد لمدينة “دبي ورلد سنترال” 
الناش��ئة، التي تمتد على مس��احة 145 كيلومتراً مربعاً وتحتضن 
“مط��ار آل مكتوم الدولي” الذي يتوق��ع أن يصبح أكبر مطار في 

العالم عند اكتماله.

وق���ع������ت 
شركة الخطوط 
الجوية الملكي�ة 
األردن��ي�������ة 
ف���ي ع�م����ان 
اتفاقي�ة تع��اون 
تج��اري عل��ى 
أس��اس الرم�ز 
المش�ت�رك م�ع 

ش��ركة الخطوط الجوية التركي��ة. وتم توقيع االتفاقي��ة التي دخلت 
حيّز التنفيذ في أيلول/س��بتمبر الماضي كل من مدير عام “الملكية” 
الرئيس التنفيذي هيثم مس��تو، ونائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس 
التنفيذي للشركة الدكتور تيميل كوتيل، بحضور السفير التركي في 

عمان سيدات أونال إلى جانب عدد من مسؤولي كلتا الشركتين.
وتهدف االتفاقية إلى توسيع آفاق التعاون التجاري بين الجانبين 
والذي يوفر للمسافرين مزيداً من خيارات السفر اإلضافية أمامهم 
س��واء بين األردن وتركيا أو إلى وجهات س��فر عديدة أخرى بعد 

عمان واسطنبول.

طائرة شراعية تقتحم الفضاء“يوروفايتر” ترحب بانضمام الكويت
رح��ب إئت��اف “يوروفايت��ر” بانضمام دول��ة الكويت كأحدث 
عض��و إل��ى مجتمعه��ا الدولي بع��د إبرامه��ا اتفاقاً للت��زود ب�28 
مقاتل��ة “يوروفايت��ر”. واعتبر االئتاف أن انضم��ام الكويت إلى 
عائل��ة “يوروفايتر” يعد دلياً آخر عل��ى االهتمام الدولي المتزايد 
بطائ��رات “يوروفايتر تايفون” في جميع أنحاء العالم وفي منطقة 
الخليج بش��كل خاص، حيث قامت كل من السعودية وعمان بطلب 

هذه الطائرة المقاتلة.
وقالت الشركة إن هذه االتفاقية الجديدة هي بمثابة تأكيد على تفوق 
“يوروفايتر” على منافس��يها الدوليين، مؤك��دة عزمها على توفير 

فرصاً كبيرة لمزيد من التعاقدات.

نجحت مجموعة من المتخصصين في الطيران في إنشاء طائرة 
ش��راعية تكون قادرة على الوص��ول إلى ارتفاع 27 ألف متر فوق 
س��طح األرض من دون محركات وباستخدام قوة الرياح فقط ، مع 
العلم أن القيام برحلة إلى الفضاء يتطلب توفر قوة تُمكن الطائرة من 

اختراق طبقة ال�“ستراتوسفير”.
وتدع��ى الطائ��رة “بيرالن 2”، وهي أول طائ��رة من نوعها في 
العالم ُمصممة للوصول إلى مثل هذه االرتفاعات بواس��طة الرياح 
في ما يسمى “موجات الجبال”. ودخلت هذه الطائرة بالفعل التاريخ 
في أيلول/سبتمبر 2015 من أوسع أبوابه، حيث وصلت إلى ارتفاع 
1525 متراً خال أول رحلة اختبار لها، ومن المقرر أن تقوم العام 

القادم برحلة اختبار جديدة لتجاوز هذا الرقم.
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تفاهم بين طيران الخليج وبوليتكنك
وقعت ش���ركة 
“طيران الخلي�ج” 
الوطني��ة  الناقل��ة 
البحرين  لمملك��ة 
مذك���رة تف�اه����م 
م�ع “بوليتكن��ك” 
البحري��ن به��دف 

تلبي��ة احتياجات س��وق العم��ل البحريني وتعزيز مه��ارات الطلبة 
والخريجي��ن المتخصصي��ن ف��ي مج��ال تكنولوجي��ا المعلوم��ات 
واالتص��االت، حيث أصبح بإمكان طلب��ة البوليتكنك االنخراط في 

التدريب العملي واالطاع عن قرب على سير العمل.

25 % نمو حجوزات السفر عبر اإلنترنت
توق�ع�ت دراس������ة 
ح�دي�ث�ة أن ت��ش����ه�د 
حجوزات الس��فر عب�ر 
اإلنترن��ت في المنطقة 
زيادة بنح�و 25 % في 
عامي 2015 و2016 

لتص��ل إلى 36 % بنهاي��ة 2017، وأن تصل عائدات الحجز عبر 
اإلنترنت إلى 35 مليار دوالر. كما توقعت الدراس��ة التي تم الكشف 
عنها خال “قمة ترافلبورت” لتقنية السفر التي ُعقدت في إسطنبول 
مؤخ��راً، أن ترتفع المبيعات التي تتم خارج اإلنترنت من 54 مليار 

دوالر أميركي في عام 2014 إلى 63 ملياراً في 2017.

“طيران ناس” بين السعودية والبحرين
أعلن الناقل الوطني السعودي 
ثال��ث  ع��ن  ن��اس”  “طي��ران 
وجهاته في دول مجلس التعاون 
الخليج��ي م��ن خ��ال مط��ار 
البحرين الدول��ي بالمحرق بعد 

كل من اإلمارات والكويت، اعتباراً من مطلع كانون األول/ديسمبر 
2015 وعبر 3 رحات أسبوعية من جدة إلى البحرين، و3 رحات 
أسبوعية من الرياض إلى البحرين. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
“ن��اس القابضة” بندر المهنا: تم تصنيف “ن��اس” كأفضل طيران 
اقتص��ادي بالمنطق��ة لع��ام 2015، ونحن ملتزمون بتقديم أس��عار 

اقتصادية وخيارات سفر مناسبة وخدمات تتميز بالفعالية والكفاءة.

نيس وجهة الطائرات الخاصة
أكدت شركة 
“برايف��ت جت 
تش����ارتر” أن 
مدين��ة ني����س 
هي  الفرنس�ي�ة 
أكثر الوجه�ات 
ل�م�ف�ض��ل����ة  ا
م�ي  لمس��ت�خ�د

الطائرات الخاصة من منطقة الخليج العربي في النصف األول من 
العام 2015 تليها لندن ومن ثم باريس.

وتوقع تقرير “ماركيت فوركاست” الذي أعدته شركة “بومباردير 
بيزنيس ايركرافت” أن ينمو عدد الطائرات الخاصة في المنطقة من 
395 طائ��رة حالي��اً إلى 745 طائرة بحلول ع��ام 2023 وإلى نحو 

1405 بحلول عام 2033.
وقال المدير التنفيذي ل�“برايفت جت” في الشرق األوسط روس 
كيل��ي: إّن هذا التوقع مبني على تقديرات خبراء في القطاع بالنظر 
الى معدل نمو قطاع الطيران وارتفاع الطلب الس��تخدام الطائرات 

الخاصة في المنطقة.

أجنحة الشام تطلق رحالتها للخرطوم
انطلقت أولى رحات ش��ركة أجنحة الش��ام للطيران الدولي من 
مطار دمش��ق إلى الخرطوم كأول محطة إفريقية في خطة الشركة 
الرامية إلى توس��يع مجال رحاتها. وقال مدير العاقات العامة في 
السفارة السودانية في دمشق محمد سلمان فضل: تعتبر هذه الرحلة 
فاتحة خير لجميع الس��وريين الراغبين في السفر من دمشق إلى أي 
نقط��ة في العالم لما لها من أهمية في تش��جيع التجارة بين س��ورية 
والس��ودان وعودة حركة الصادرات والمستوردات بين البلدين إلى 

سباق عهدها.
وقال المدير التجاري في الشركة نزار سليمان: تأتي هذه الخدمة 
الجديدة للمواطنين السوريين اس��تكماالً لشبكة خطوط سابقة قامت 

الشركة بافتتاحها من بينها خط دمشق- الكويت ودمشق- مسقط.
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“أودي” تكشف عن طرازاتها الجديدة

كش��فت “أودي” خ��ال مش��اركتها ف��ي مع��رض فرانكفورت 
الدولي للس��يارات 2015 عن طراز )A4( و)S4( الجديدين كلياً. 
كما كش��فت للمرة األولى عن س��يارتها الكهربائية بالكامل سيارة 
)e-tron quattro( النموذجي��ة المخطط إلنتاجه��ا قريباً من فئة 

السيارات الرياضية متعددة االستخدامات.
 )Q7 e-tron 3.0 TDI quattro( وأطلق��ت الش��ركة س��يارة
الهجينة التي تش��حن عبر القابس الكهربائي ويمكنها قطع مس��افة 
56 كيلومت��راً باالعتماد الكلي على الكهرب��اء. كما أطلقت طراز 
)A4 g- tron( الت��ي تس��تهلك أق��ل من أربع��ة كيلوغرامات من 

الغاز الطبيعي لكل 100 كيلومتر في الدورة االعتيادية.

“فيراري 488GTB” تصل إلى لبنان“إنفينيتي” تطلق Q30 الجديدة

أطلقت ش��ركة “إنفينيتي” سيارتها الجديدة )Q30( للمرة األولى 
عالمياً في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات 2015 بعد سنتين 
تماماً من الكشف عن نسختها االختبارية في معرض “فرانكفورت 
2013”. وتنتم��ي )Q30( إل��ى فئة الس��يارات المدمج��ة والفخمة 
والنابض��ة بالحيوية، وهي تعتبر أول ط��راز من “إنفينيتي” يدخل 
فئة الس��يارات الفاخرة ويُرسي مفهوماً لفئة جديدة من السيارات تم 
 )Q30( تطويره خصيصاً للمتعاملين الذين يسعون للتميّز. وستتوفر
الت��ي تقدم مواصف��ات القيادة الديناميكية مع األداء الواثق وس��رعة 
االس��تجابة بطرازين هما )بريميوم( و)س��بورت( يتميز كل منهما 

بطابع متفرد مع مزايا التصميم واألبعاد واألداء المثالي للقيادة.

ع�ل��ن�����ت  أ
ك���ة  ش���������ر
“س��كودي�ري��ا 
الوكي�ل  لبنان” 
ال�ح�ص�����ري 
ي  ر ا لفي��ر
ف��ي ل�ب�ن�����ان 
ع����ن وصول 
س���������ي���ارة 

)في��راري 488GTB( إل��ى األس����واق اللبنانية، والتي َس��ّجلت 
عام��ةً فارقة في قطاع الس��يارات الرياضية م��ن خال مح��رك 
)V8 Turbo( المتمركز في الجهة الخلفية المتوسطة للسيارة بقوة 

670 حصان.
وتقّدم )488GTB( جياً جديداً من الس��يارات الديناميكية ذات 
الكف��اءة الهوائي��ة العالية وضمن تصميم ث��وري ومحرك متطّور 
ومواصف��ات تكف��ل تجربة فريدة عل��ى كافة المس��تويات وتحّكماً 
إيجابياً في القيادة حيث تقّدم فعالية قصوى واستجابةً سريعة وأداًء 

صوتياً.

“بايرن ميونخ” يختار “أودي”

اخت��ار ن��ادي “بايرن ميون��خ” األلماني عامة ش��ركة “أودي” 
لتكون السيارة الرسمية لاعبي ومدّربي النادي لهذا الموسم، حيث 
استلم أعضاء الفريق المرّخصين للقيادة سياراتهم الرسمية الجديدة 
من “أودي” في مركزها في نيوبرج. وقّدمت الشركة مفاجأة ألربعة 
م��ن العبي النادي تمثلت ف��ي دعوتهم لاس��تمتاع بخوض تجربة 
عمل لفّات س��ريعة بسياراتها الرياضية كرّكاب برفقة أشهر سائقي 

سباقاتها توم كريستنسن وماركوس وينكلهوك.
وحرصت الشركة أن يلتقي أبطال فريق النادي بأبطال فرق قيادة 
سباقات الس��يارات للش��ركة حيث قام توم كريستنسن بقيادة سيارة 
“أودي” برفقة العبي النادي توماس مولر وروبرت لوفندوفس��كي 

على حلبة نيوبرج.
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“المبرغيني” تقّرب المسافات

نظّمت ش��ركة “س��عد وط��راد” الوكي��ل الحصري لس��يارات 
“المبرغين��ي” في لبنان جولة من العاصم��ة اللبنانية بيروت إلى 
منطقة بكاس��ين مؤخراً، وذلك بهدف تقريب المسافات بين مالكي 
هذا النوع من الس��يارات الرياضية في لبنان، ولترس��م أمام محبي 
هذا النوع من السيارات صورة “المبرغيني” التي تتخطى كونها 

سيارة رياضية إلى كونها تعبير عن الشخصية والحياة.
يش����ار إلى ان ه��ذه الجول��ة ق��د انته����ت بفطور أقيم في أحد 

فنادق المنطقة.

سيارة الدفع الرباعي األسرع واألفخم

تم تس��ليط  الضوء على مميزات س��يارة الدف��ع الرباعي الجديدة 
Bentayga، م��ن ش��ركة بنتلي التي حصدت نجاحاً اس��تثنائياً في 
معرض فرانكفورت الدولي للس��يارات، لم��ا تقّدمه من مواصفات 
مبتكرة، مع أكثر من 4000 طلب أولي للحصول على هذه المركبة 
ح��ول العالم. واكتس��بت Bentayga لقب “س��يارة الدفع الرباعي 
األس��رع، األفخ��م واألكث��ر تميّ��زاً في العال��م”، لما تتمتّ��ع به من 

مواصفات خارقة، أهّمها محّرك W12 الضخم والجديد.
تملك Bentayga قدرةً خارقة تمّكنها االنتقال من 0 - 60 100 
إلى 300 كيلومتر في الس��اعة في أربع ثواني فقط، بفضل ال�900 

نانومتر من عزم دوران المحّرك المتميّز ب�600 حصان.

“الند روفر” تطلق “ديسكفري سبورت”

أعلنت شركة “الند روفر” عن تحسينات إضافية ترتقي بجاذبية 
أحدث مودياتها من س��يارات الدفع الرباع��ي المدمجة مع إطاق 
س��يارة “ديس��كفري س��بورت ديناميك” في مع��رض فرانكفورت 

الدولي للسيارات 2015.
وطالت الس��يارة مجموعة من التحس��ينات الخارجية بما في ذلك 
تش��طيبات نارفيك باللون )األس��ود( على البدن الخارجي وخطوط 
وعوازل أسفل األبواب بلون البدن مع إطارات اختيارية ذات تصميم 
فري��د مقاس 19 بوص��ة بلون الحرير )الرم��ادي الداكن( أو مقاس 
20 بوصة باللون )األس��ود الامع(، ومن خال األلوان واللمسات 
الداخلية الجديدة يخلق تصميم “ديناميك” االختياري الجديد انطباعاً 

قوياً وملفتاً للنظر.

“بنتلي” تطلق (بنتايجا) الرياضية

اس��تضافت دبي فعاليات حملة شركة “بنتلي” للسيارات الفاخرة 
تحت عنوان كن اس��تثنائياً )#BeExtraordinary( حيث أطلقت 
رس��الة الحمل��ة على فن��دق “الحبت��ور غراند” في منطقة مرس��ى 
دب��ي بأنوار الليزر. وأطلقت الش��ركة البريطانية مؤخراً عروضها 
الضوئي��ة الفريدة على مدى خمس��ة أيام حول العال��م بدءاً من لندن 
مروراً بموس��كو وصوالً إلى دبي وش��نغهاي ث��م نيويورك قبل أن 
تختتم فعالياتها في فرانكفورت، حيث تم الكش��ف للمرة األولى عن 
طراز )بنتيجا( الرياضية متعّددة االس��تخدامات األس��رع واألقوى 

واألكثر حصرية في العالم.
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تعاون كوري ألماني“مازيراتي” تستعد لتدشين “ليفانتي”
أعلنت شركة “مازيراتي” 
اإليطالي��ة ع�ن اس��ت�ع�داده�ا 
لتدش����ي��ن “ليفان�ت���ي” أول 
س��يارة رياضية فخمة متعددة 
االس��تعماالت )SUV( م��ن 

“مازيراتي” في 2016.
وقال مدي��ر ع��ام الش���رق 
وأفريقي��ا  والهن��د  األوس��ط 
ل��دى “مازيرات��ي” أمبرت��و 
س����يني: نتوقع إقب�االً كبي��راً 
عل��ى “ليفانت��ي” ولك��ن في 
نف��س الوق���ت علينا الح�ف�اظ 

عل��ى أعلى مس����ت�وي��ات الخدم��ة والتفرد الت��ي يتوقعها عماء 
“مازيراتي”.

وأشارت الشركة إلى دخولها هذا العام أسواقاً جديدة في مختلف 
أنحاء المنطقة بما فيها جنوب أفريقيا والهند، وقيامها بتوسيع البنية 
التحتية لش��بكتها مع صالة عرض جديدة في قطر ومرافق خدمات 

جديدة في دولة اإلمارات.

ق�ع����ت  و
ك��وري�������ا 
لجنوب�ي����ة  ا
ن�ي�����ا  لما وأ
مذكرة تفاهم 
لتع���زي�����ز 
ال�ت�ع�����اون 
ف��ي قطاعي 
ت�ق�ن�ي�����ات 

الس��يارات والمصانع الذكية في أعقاب محادثات القمة التي جمعت 
الرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه، والرئيس األلماني يواخيم 

غاوك في سيؤول.
وأكد مكتب الرئيسة بارك توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المتبادل في 
تقنيات الس��يارات بين المعهد الكوري لتطوير قطع الغيار وشركة 
)بي أم دبليو( األلمانية، حيث اتفق البلدان على توسيع رقعة التعاون 
في التنظيمات الخاصة بالمصان��ع الذكية وتوحيد المعايير وتعزيز 
التعاون االستراتيجي. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 28.9 

مليار دوالر في عام 2014.

أكسسوارات “MINI” للمسات الخاصة

أتاح��ت ش��ركة “MINI” مجموع��ة واس��عة ومتنوع��ة م��ن 
األكس��وارات لمتعامليه��ا الذي��ن يرغب��ون بإضفاء لمس��ة خاصة 
وش��خصية عل��ى س��ياراتهم من خ��ال تعزي��ز تصميم س��يارات 

“MINI” أو تعديل وظائفها ولونها لتصبح فريدة من نوعها.
وتتضمن خيارات التعديل التي طرحتها الشركة مجموعة واسعة 
من اإلطارات المصنوعة من الس��بائك الخفيف��ة وبتصاميم مختلفة 
وأغطي��ة للمرايا، باإلضافة إلى تصاميم ممي��زة لألضواء الجانبية 
وخطوط لغطاء المحرك وتصاميم مميّزة لجانبي الس��يارة، إضافة 
إلى تصاميم مميزة وفريدة من نوعها للس��قف مع مجموعة واس��عة 

من خيارات التصميم من علم المملكة المتحدة.

“رولز-رويس داون” في برج خليفة

كش��ف��ت “رول��ز - روي�س” عن س�يارة )رولز-رويس داون( 
أم��ام الصح�اف�ي�ي��ن واإلع���ام��ي��ي�����ن والمتعاملي��ن وذل�ك في 
فن���دق “أرماني” في ب��رج خليف����ة بدب���ي بعد اطالتها العالمية 
األولى في معرض فرانكفورت الدولي للسيارات وعقب اإلطاق 
الرقمي لطراز السيارة الجديد على اإلنترنت في بداية شهر أيلول/
س��بتمبر الماضي حيث احتلّت النتيجة األولى على محّرك البحث 

“غوغل”.
يذك��ر ان تس��ليم س��يارة )رولز-رويس داون( الجدي��دة يبدأ في 

الربع الثاني من العام 2016 المقبل.
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سيارات شفافة في لندن

التحكم بسيارة “بورش” بالنظر

ع��رض���ت 
“رينج روف�ر” 
س��تة مجسمات 
شفافة لسيارتها 
ل��ج��دي������دة  ا
لمكش����وف���ة  ا
“إيف�وك”. وت�م 

وضع هذه المجس��مات مقابل أه��م األماكن في العاصمة البريطانية 
لندن بم��ا في ذلك متجر “ه��ارودز” في ش��ارع برومبتون الواقع 
في منطقة نايتس��بريدج الراقية وأماكن مش��ابهة أخرى. وقام فريق 
التصميم في “الند روفر” بإنش��اء هذه المجس��مات باستخدام البعد 
الثاثي بواس��طة الكمبيوتر لجعلها تتوافق تماماً مع تصميم السيارة 

المصنوعة من األلمنيوم وبألوان مختلفة.
وقال المدير اإلبداعي في “الند روفر” جيري ماكغفرن: ال يوجد 
مكان في العالم مثل لندن كمدينة مثالية الحتضان أول سيارة فاخرة 

.)SUV( مكشوفة متعددة االستخدامات
يُش��ار إلى أن ع��ام 2016 هو موعد طرح الس��يارة الجديدة في 

األسواق.

 Mission E( كشفت شركة “بورش” عن سيارة كهربائية باسم
concept h( تتيح لسائقها التحكم بأجهزتها بالنظر ومن خال تتبع 
حرك��ة العين وحركات اليد وعرض “هولغرام”. وتطلع “بورش” 
م��ن خ��ال س��يارتها الجدي��دة التي كش��فت عنها خ��ال معرض 
فرانكفورت الدولي للسيارات، إلى منافسة سيارة “تيسا” الشهيرة 

)موديل S( الكهربائية.
ويتميز تصميم س��يارة “ب��ورش” الكهربائية بلمس��ات عصرية 
ومس��تقبلية مع خطوط وزوايا محّدبة انس��يابية غير حاّدة. في حين 
تتميز من الداخل بتقنيات مس��تقبلية حيث ال يوجد أزرار بل مجرد 
شاش��ات )OLED(، باإلضافة الى حساس��ات تتاب��ع حركة عيني 

السائق لتعرف أي جهاز أو شاشة ينظر إليها.

AEB سمة في السيارات األميركية

أعلن��ت مجموعة م��ن كبرى ش��ركات صناعة الس��يارات التي 
تس��تأثر بأكثر من نصف مبيعات الس��يارات في الواليات المتحدة، 
عن عزمها جعل مكابح الطوارئ اآللية )AEB( س��مة قياس��ية في 
س��ياراتها الجديدة في أميركا في واحد من أكبر اإلعانات الخاصة 
بأمان السيارات في الباد منذ استحداث الوسائد الهوائية في أواخر 

الثمانينيات.
وقال معهد التأمين للس��امة على الطرق الس��ريعة غير الهادف 
للربح، إن الشركات التي سيطرت على 57 % من مبيعات السيارات 
والشاحنات الخفيفة في الواليات المتحدة العام الماضي ستكعف في 
األشهر المقبلة على إعداد خطة للتنفيذ مع الخبراء والهيئات الرقابية 

المعنية بأمان السيارات.

“رينو” تطرح أرخص سيارة في العالم

أعلنت ش��ركة “رينو” عن تصميم سيارة من طراز “كروس” 
الصغيرة خصيصاً للبلدان غير الغنية. وقالت الش��ركة إن سيارتها 
الجديدة )Kwid( ال تعتبر أرخص سياراتها فحسب بل وفي العالم 

أيضاً، حيث يبلغ سعرها في الهند نحو 4 آالف دوالر.
وأوضحت الشركة أنه تم بناء السيارة على أساس )CMF( وتم 
تزويده��ا بمحرك بنزين ثاثي األس��طوانات ينتج قوة 54 حصاناً 

و72 نيوتن/متر من عزم الدوران.
وتقترح الش��ركة على السوق الهندية 6 نسخ من “Kwid” فيما 
يكلف الموديل األساس��ي 3888 دوالراً فقط. وس��تباع السيارة في 
كل م��ن البرازيل وإيران. ويتوق��ع أن تنطلق مبيعاتها عام 2016 

في الجزائر.
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إطالق (نوفو سينماز) في الدوحة“زنزانة” يحقق نجاحًا باهراً

حقــــق الفيـلــــم اإلماراتــــي “زنزانــة” الــذي أنتجتــه “إيمج 
نيشــن” أبوظبــي نجاحـاً باهــراً بعـد العــــرض العالمي األول له 
ضمن فعاليات مهرجان “فانتاســتيك فيســت” في أوســتن بوالية 

تكساس.
ويعــد “زنزانــة” الذي ســيتم إطالقه في صــاالت العرض في 
اإلمارات نهاية هذا العام، أول األفالم الروائية الطويلة التي يتولى 
إخراجهــا المخــرج اإلماراتــي ماجد األنصاري، وهــو من إنتاج 

رامي ياسين.

أطلقــت شـــــــركة إعالن فرعاً جديداً لـ)نوفو ســـــــينماز( في 
)01 مول( وسط الدوحة بموجب اتفاقية جرى توقيعها مع “مجموعة 
محمــد حمد المانع”، وكجزء من خطط )نوفو ســينماز( التوســعية 
فــي المنطقة وخاصة في قطــر حيث من المقــرر أن تفتتح أبوابها 
في نهاية موســم صيف 2015. وقال الرئيــس التنفيذي لـ“إعالن” 
جابر األنصاري: نتعاون مع مجموعة محمد حمد المانع لتقديم أعلى 
معايير الترفيه السينمائي في قطر. أما الرئيس التنفيذي لشركة المانع 
العقاريــة عبدالعزيز المانع فقال: نحن نعمل على إنشــاء 5 مراكز 

تجارية جديدة لتوفر خيارات متعددة للسكان.

يوتيوب يطلق “االشتراكات الشهرية”فيسبوك تجذب المعلنين التلفزيونيين
طرحــت شـــــركــة 
مجموعـة  “فيسـبـوك” 
جديـدة مــن الخدمــات 
اإلعالنية بهدف جـذب 
المعلنيـن التلفزيونييــن 
إلى شبكتها االجتماعية 
التــي يســتخدمها أكثر 

من 1.5 مليار شــخص حــول العالم، والتي يتوفــر معظمها عبر 
تطبيق “إنســتغرام” المملوك لها، والمصممة لالســتفادة من نقاط 

قوة الشبكة االجتماعية على الهواتف المحمولة.
وتملك الشركة أشهر تطبيق في العالم للهواتف المحمولة وتجني 
أكثــر من ثالثة أرباع عائداتها الســنوية التي تتجاوز 10 مليارات 

دوالر من اإلعالنات على الهواتف.
وتقول شــركة “إيماركتــر” إن اإلنفاق على اإلعــالن المرئي 
بالوســائل الرقمية ينمو ســريعاً مع توقعات بزيادة نسبتها 13 % 
ليصــل إلى نحو 15 مليار دوالر بحلول 2019. ومن المتوقع نمو 
اإلنفاق على اإلعالن التلفزيوني في الفترة ذاتها بنسبة 2 % ليصل 

إلى 78 مليار دوالر.

يستعد موقع 
“يوتيــــوب” 
نظام  إلطالق 
االشــتراكات 
الشـــهــريـــة 
ة  هـــد لمشــــا
الفيديــو مـــن 
دون إعالنـات 

وفقاً لموقع )Recode(. وقال الموقع إن شركة “غوغل” أرسلت 
رســــالة بريديــة ألصحــاب القنــــوات الُمميّــزة فــي “يوتيوب” 
تُخبرهم فيها بإجراء تغيير في شــروط االســتخدام، وتطلب منهم 
الموافقــة عليهــا وإال لن يتم عــرض مقاطعهم للُمســتخدمين عند 

إطالق الخدمة.
وذكرت “غوغل” في الرســالة أنها تهــدف إلى تقديم المزيد من 
الخيارات للُمســتخدمين من خالل نظام لالشتراكات الشهرية ُمقابل 
تصفّح الموقع من دون إعالنات بشــكل كامل. وأضافت أن الخدمة 
سوف تُوفّر دخاًل ماديًّا مع الوقت يُعّوض الدخل الذي يحصل عليه 

أصحاب القنوات من اإلعالنات.
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“بابلي” يحتفل باليوم الوطني للسعادة
رفـعـــت شـــــركـة 
“كادبـــوري آدامـــز” 
ميــدل إيســت التابعــة 
لمجموعة “مونديليـز” 
انترناشـونال، مسـتوى 
أقصى  إلى  الســعــادة 
درجات، احتفاالً باليوم 

الوطني للســعادة من خالل شاحنة “بابلي” التي تنقّلت بين شوارع 
بيروت ناشــرةً الفرح واالبتســامات على وجوه الســائقين والماّرة 
والتي كانت ممتلئة بأعضاء فرقة ترفيهية مرتدين لباســاً بنفســجياً 

قّدموا إلى الماّرة الفتات “بابلي” الترفيهية عند كل محطّة.

“ميني” في معرض بيروت للفن
شــاركت “بســول 
حنينــه” المســـتـورد 
الرســمي لمجموعــة 
)بي أم دبليو( في لبنان 
بمنشأة فنية في الدورة 
السادســة لـ“معرض 
بيــروت للفــن” التي 

عقــدت مؤخراً في مركز بيروت الدولي للمعارض والترفيه )بيال(، 
حيــث عرضت )ميني كوبر S(. ووفــر المعرض فرصة لـ“ميني” 
لتقديم الدعم للمشهد الفني الحديث، حيث وجهت رسالة تتمثل في أن 

الحجم مسألة منظور وأن الحياة هي أكثر إبداعاً وشغفا من المعتاد.

IMPCT يفوز بجائزة “هالت الدولية”
فـــــاز فــريــــــــق 
)IMPCT( بجـائـــزة 
“هالــت الدولية” التي 
مليــون  قيمتهــا  تبلــغ 
فكـرة  بفضـــل  دوالر 
مشـروعهم الذي يهدف 
إلى توفيــر التعليـم في 
أفقر المناطق المهمشـة 

في العالم. وكان الفريق قد شارك في منافسات الجائزة على المستوى 
اإلقليمي التي أقيمت في دبي في وقت سابق من هذا العام حيث استلم 

الفريق الجائزة من الرئيس األمريكي السابق بيل كلينتون.

سّماني مالال يختتم “بيروت السينمائي”
شهد مهرجان 
بــيــــــــــروت 
الســــيـنـمـائـي 
الدولــــي فــــي 
أمسيته الختامية 
تقديـم العــرض 
األول فـــــــــي 
منطقة الشـــرق 
للفيلم  األوســـط 

الوثائقي “ســماني مالال” الذي يحكي قصة الفتاة األفغانية الحائزة 
على جائزة نوبل للسالم مالال يوسف زي.

ومــن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم الذي ســاهمت “إيمج نيشــن 
أبوظبي” بإطالقه، في صاالت اإلمارات ومنطقة الشــرق األوسط 

اعتباراً من 5 تشرين األول/نوفمبر 2015.
ويُســلّط الفيلم الذي أخرجه ديفيس جوجنهايم الضوء على حياة 
مالال، بدءاً من العالقة الوثيقة التي تربطها بوالدها الذي زرع في 
قلبها حب العلم، وصوالً إلى الكلمة الملهمة التي ألقتها في اجتماع 

األمم المتحدة.

يا طير الطاير ينطلق في “تورنتو”
شــارك فيلــم “يا طيــر الطاير” 
للمخرج الفلسطيني هاني أبو أسعد 
في مهرجان لندن الســينمائي التابع 
لمعهــد الســينما البريطانــي خالل 
الفترة 7 - 18 تشرين األول/أكتوبر 
الماضــي، في أول عرض له داخل 

القارة األوروبية.
ويُعتبر الفيلم أول المشــروعات 
السينمائية التي تشارك في إنتاجها 
شــركة “فورتــرس فيلــم كلينك” 
اإلماراتيــة بالتعاون مع شــركات 

إنتاج دولية.
ويحكــي الفيلم الذي شــارك في 
عـرضـــه العالمـــي األول ضمـن 

قســم عروض خاصة بمهرجــان تورنتو الســينمائي الدولي الذي 
اختتــم فعالياته في أيلول/ســبتمبر الفائت، قصــة صعود المطرب 
الفلســـطيني محمد عســــاف الفائـز بجائـزة “أراب أيدول” للغناء 

في 2013.
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“مالحة” تعّين رئيسًا ومديراً تنفيذيًا
عينت شركة المالحة القطرية 
“مالحة” عبد الرحمن المناعي 
رئيس��اً ومديراً تنفيذياً لها، خلفاً 
لخليفة علي الهتم��ي الذي أعلن 

رسمياً تقاعده.
وقال المناع��ي: إن “مالحة” 
م�ؤس��س����ة قطري���ة وتع�ت�ب��ر 
ج��زءاً ال يتج��زأ م��ن االقتصاد 
أش������ارك  وإن�ن�ي  ال�ق�ط���ري 
المؤسس��ة طموحه��ا وتطلعه��ا 

لتوس��عة آف�اق نموه�ا داخ��ل قط��ر وخارجه�ا.

“آفايا” تعّين رئيسًا
“أفاي��ا”  ش��ركة  عين��ت 
التواصل  لحل��ول  العالمي��ة 
بي��ن المتعاملين وفرق عمل 
المؤسسات نضال أبو لطيف 
رئيس��اً للش��ركة في أسواق 
األوس��ط  والش��رق  أوروبا 
المحي��ط  وآس��يا  وأفريقي��ا 
الهادئ، حيث س��يتولى من 

خ��الل منصب��ه الجدي��د قي��ادة جه��ود الش����ركة البتكار حل��ول 
تلب��ي احتياج��ات المتعاملين وتض��ع مصالحهم ف��ي المقام األول 

وإدارة نهجها.

“ساس” تعّين مديراً عامًا جديداً
“ساس”  ش��ركة  عينت 
المتخصص��ة ف��ي مج��ال 
التحلي��الت ف��ي المنطقة، 
عالء يوس��ف مديراً عاّماً 
جديداً في السعودية بهدف 
تعزيز حضور الشركة في 

المملكة.
من  يوس��ف  وس��يتولى 
الجدي��د  منصب��ه  خ��الل 

مس��ؤولية تطوير مبيعات الش��ركة وتنفيذ خطة تسويقها وخدماتها 
باإلضافة إلى الخدمات االستشارية وخدمات الدعم الفني.

تعيينات جديدة في “فارنيك”
عينت ش��ركة “فارنيك” مسؤولين 
تنفيذيين رئيس��يين لدعم أعمالها التي 
تتوس��ع بس��رعة في مجال االستدامة 
مدفوع��ة بطلب قوي عل��ى الخدمات 
االستشارية للخبراء في مجاالت الطاقة 
والمي��اه والكرب��ون وإدارة النفايات، 
باإلضافة إلى محمد جعفر )باكستاني 
الجنس��ية( رئيس��اً لالستش��ارات في 
كفاءة الطاقة حيث س��يتولى جعفر من 
خالل وظيفته الجديدة مسؤولية جميع 

نشاطات الشركة المتعلقة بخدمات كفاءة الطاقة.

“بي إيه” تضم خبيرين جديدين
إي��ه”  “ب��ي  مجموع��ة  أعلن��ت 
لالستش��ارات ع��ن تعيينه��ا كال م��ن 
ب��ول كاري وتش��ارلوت واربرتون، 
كخبيري��ن جديدين ف��ي قطاعي النقل 
والنقل اللوجستي. وسيتولى الخبيران 
اللذان سيعمالن في مكتب المجموعة 
في دبي مس��ؤولية تطوير قطاع النقل 

وتعزيز مكانته في الشركة.
حل��والً  س��أضع  كاري:  وق��ال 

للتحديات والقضايا التي يواجهه��ا المتعام�ل��ون والتي س��تس��اهم 
في تطوير االقتصادات في المنطقة.

مدير إقليمي لـ“بيزنس فرانس”
عيّنت الوكالة الوطنية الفرنسية 
لدع��م تنمي��ة االقتصاد الفرنس��ي 
دولي��اً “بيزن��س فران��س” مارك 
جدي��داً  إقليمي��اً  مدي��راً  كاني��ار 
خ��الل  م���ن  ليتول��ى  للمنطق��ة، 
منصبه الجدي��د مس��ؤولي�ة إدارة 
الفرنس��ي�ة  الش�����ركات  انتش��ار 
عب��ر زي��ادة ص��ادرات فرنس���ا 
االس��تثمارية  لجاذبيتها  والترويج 
في المنطقة من خالل تقديم الدعم 

الخ��اص ب�ن��اء عل��ى طل��ب المس���ت�ث�م�ري��ن األجان�ب.
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دبي تعزز تنافسية قطاعها البحري

ناقش “المجلس االستشاري البحري” إلمارة دبي خالل اجتماعه 
الثاني الذي عقد بدعم ورعاية “س��لطة مدينة دبي المالحية” أبرز 
الجوانب البحرية التي من شأنها دفع الجهود إلى بناء قطاع بحري 
تنافسي ومستدام، تجس��يداً لرؤية استراتيجيته في دبي التي تهدف 

إلى تطويره ليكون قطاعاً بحرياً عالمياً وريادياً في اإلمارة.

تكريم محافظ “النقد الفلسطينية”
ك��ّرم مجل��س محافظي 
ال�ع�رب�ي����ة  ال�م�ص��ارف 
والمؤسسات النقدية محافظ 
س���لطة النق��د الفلس��طينية 
خلي���ل  جه����اد  الدكت��ور 
الوزير، تقديراً لجهوده وما 
حققه من إنجازات لس��لطة 

النق��د والجه��از المصرفي في فلس��طين أثناء تولّي��ه منصبه خالل 
الس��نوات الثماني��ة الماضية. وتم التكريم في ختام جلس��ات اجتماع 
المجل��س في مدينة القاهرة وبمناس��بة قرب انته��اء الفترة القانونية 

الثانية له كمحافظ لسلطة النقد الفلسطينية.

“إينوك” تقّيم أعمالها في سنغافورة  
زار نائ��ب رئي��س مجل��س 
إدارة ش��ركة “إينوك” س��عيد 
س����نغاف�ورة  الطاير،  محم��د 
لتقيي��م نم��و أعم��ال الش��ركة 
وتوس��يع نطاق حضورها في 
هذه الس��وق العالمية في إطار 
جهود مجل��س إدارة “إينوك” 
والتزام���ه بدع����م وتعزي���ز 

العمليات الدولية للش��ركة، حيث اطلع على وضع الشركة بحضور 
الرئيس التنفيذي للش��ركة سيف الفالس��ي، والمدير التنفيذي لقطاع 

اإلمداد والتجارة والتصنيع في الشركة طيّب الماّل.

“غلفتينر” تحصل على “غولدن هيلم”
حص��ل مدير عام 
ش����ركة “غلفتين�ر” 
المتخصص����ة ف���ي 
إدارة الموان��ئ بيت��ر 
ري�ت�ش���اردز، ع�ل�ى 
جائزة “غول��دن هيلم 
للتمي�ّ��ز” ع��ن فئ��ة 

التجارة والتصدير التي يقدمها النادي البحري الدولي في الش��ارقة. 
وقال ريتشاردز: لقد رّكزنا جهودنا على تطوير القطاع البحري في 
المنطقة من خالل القيام بعمليات رفيعة المس��توى تتوافق مع أعلى 

المعايير العالمية.

1500 شركة في “غلف فود”
أعلن منظمو معرض 
“غلف ف��ود للتصنيع” 
أكث��ر  مش��اركة  ع��ن 
من 1500 ش��ركة من 
العالم  أنح��اء  مختل��ف 
في المعرض الذي تقام 
فعاليات��ه خ��الل الفترة 

27 - 29 تشرين األول/أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي.
وقالت النائب األول للرئيس في المركز تريكس��ي ميرماند: بات 
المعرض يقّدم منصة قيّمة للشركات في هذا القطاع إلبراز قدراتها 

وعرض منتجاتها المصنّعة وفق معايير السالمة الغذائية.

انطالق “أديبك 2015”
تنطلق الدورة الثامنة 
مع��رض  من  عش��رة 
وم�ؤت�م���ر أب�وظ�ب��ي 
ل�ل�ب�ت���رول  الدول����ي 
“أديب��ك 2015” ثالث 
أكبر ح��دث في مج�ال 
صناعة النف��ط والغاز 

ف��ي العال��م خالل الفت��رة 9 - 12 تش��رين الثاني/نوفمبر في مركز 
أبوظبي الوطني للمعارض )أدنيك(. ويتوقع خبراء في قطاع الطاقة 
أن تش��كل االحتياط��ات النفطي��ة البحرية نح��و 50 % بحلول عام 

2018 من إجمالي اإلنتاج النفطي في إمارة أبوظبي.
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“الخليج الدولي” أسرع بنك إدارة أصول
حصل “بنك الخليج الدولي” 
على جائزة “أس��رع بنك إدارة 
أص��ول نم��واً” في الس��عودية 
م��ن مجلة )غلوب��ال بانكنغ أند 
فاينان��س ريفي��و( وذلك لجهود 
البن��ك ف��ي تطوي��ر منتج��ات 
إدارة األص��ول ف��ي المملك��ة 

ولمتعامليه.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك 

الدكت��ور يحي��ى اليحيى: في ظل هذه البيئ��ة االقتصادية التي تتغير 
سيتواجد طلب متنامي على خدمات إدارة األصول حول العالم.

روبوك يحاضر في “االبتكار في القيادة”
أعلنت ش��ركة “كيو أن اي 
انترناش��ونال” عن مش��اركة 
روبوك  كريس  البروفيس��ور 
البارزي��ن  المفكري��ن  أح��د 
البش��رية  الموارد  في قط��اع 
كمتحدث رئيس��ي في جلس��ة 
نقاش��ية بعنوان “االبتكار في 
القيادة” خ��الل فعاليات القمة 

الحكومية للموارد البشرية التي تعقد خالل الفترة 27 - 29 تشرين 
األول/أكتوبر المقبل في فندق “رتز كارلتون – غراند كانال” في 

أبوظبي.

إعالن الفائزين بجوائز “ثراء”
أعلن بن��ك بروة 
القطري عن أسماء 
الفائزي��ن بجوائ��ز 
الس�����ح��ب األول 
التوفي��ر  لحس��اب 
“ث���راء”  الجدي���د 
الذي أطلقه مؤخراً 

ويقدم للمتعاملين للمرة األولى في قطاع البنوك اإلس��المية في قطر 
فرص��ة الفوز بجوائز نقدية تصل إلى 274 ألف دوالر مع االلتزام 
بقيم التمويل اإلس��المي والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة 

واالنسجام مع نظام الوفاء لألفراد والقائم على تدرج المكافآت.

“كريستال الغونز” تعرض مشاريعها

عرضت شركة “كريستال الغونز” صاحبة براءة اختراع تقنيات 
تطوير البحيرات البلورية العمالقة آخر المشاريع التي تقوم بها في 
منطقة الش��رق األوس��ط والتي يفوق حجمها ملي��ارات الدوالرات 
وذلك خالل مش��اركتها في معرض “س��يتي س��كيب مصر”. كما 
أعلنت الش��ركة عن تعيين كارلوس س��االس مديراً إقليمياً لعملياتها 

في الشرق األوسط.

معالجة النفايات في “إيكو ويست”
منظم��و  أعل��ن 
المع��رض الدولي 
ويس����ت”  “إيكو 
عن تسليط الضوء 
على أحدث الطرق 
واالب�ت�ك�����ارات 
ال�ح�دي�ث���ة إلدارة 

النفاي��ات ف��ي المنطقة خالل دورته الثالثة الت��ي تق�ام خ�الل الفت�رة 
18 - 21 كان��ون الثاني/يناي��ر المقبل في مرك��ز أبوظبي الوطني 
للمعارض )أدنيك(. في وقت أش��ار تقرير صادر عن البنك الدولي 

إلى أن إنتاج النفايات في المنطقة تجاوز 63 مليون طن سنوياً.

JAC تحتفل بسنويتها العاشرة
التصمي���م  مرك��ز  احتف����ل 
اإليطال���ي الخ���اص بش����ركة 
الس���ن�وي�ة  بالذك��رى   )JAC(
العاش��رة عل��ى تأس��ي�س���ه في 

تورينو.
وقام مرك األبحاث والتطوير 
التاب���ع للش����ركة ف���ي األعوام 

ال���10 الماضي��ة بدم��ج مفاهيم التصمي��م األكثر تقدم��اً  في العالم 
 )MPV M5(و )SUV S5( م��ن أج��ل تصنيع ط��رازات مث��ل
و)Sedan J4( وغيره��ا الت��ي تق��وم بتلبي��ة الطلب من الس��وق 

العالمية.
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برامج لصناعة المالية اإلسالمية
نظّم المجلس العام 
للبنوك والمؤس�س�ات 
المالية اإلسالمية في 
البحرين بالتعاون مع 
معهد التمويل الدولي 
البرن�ام��ج  فعالي�ات 
التنفي��ذي بع�ن����وان 

)المالية اإلس��المية � التطورات العالمية والرؤى االستراتيجية( في 
فندق “فور سيزونز الخليج” في المنامة. وتأتي هذه البرامج استجابة 
لرغبة أعضاء المجلس العام في إيجاد برامج تنفيذية تعنى بالقضايا 

االستراتيجية لصناعة المالية اإلسالمية.

ويسترن يونيون تجّدد التزامها التعليم
ت  د ج�������ّد
ك���ة  ش���������ر
“ويس�����ت��رن 
ي�ون�ي������ون” 

التزامهم��ا بالتعلي��م العالم��ي خالل االجتم��اع الس����نوي لمبادرة 
كلينتون العالمية.

وق��ّدم الرئيس التنفيذي للش��ركة حكمت إرس��ك، جدول أعمال 
للمرحلة التالية من مبادرة “التعلّم نحو األفضل” التي تس��تفيد مما 
تقدمه “ويس��ترن يونيون” لها من خدمات ودعم وتسويق للقضية 
واس��تثمارات خيريّة والتزام الموظفين لتعزي��ز البرامج التعليميّة 

في أنحاء العالم.

الخليج للمالحة تساعد بحارة الفجيرة
أعلن��ت ش��ركة “الخليج 
التابعة  البحري��ة”  للمالحة 
ل�“الخليج للمالحة القابضة” 
ع��ن تعاونه��ا م��ع منظمة 
 The  Miss ion  to (
في سبيل   )Seafarers

تقدي��م الدع��م والمس����اعدة للبّحارة م���ن خ��الل ف��رع المنظم��ة 
ف����ي دول����ة اإلم��ارات الذي يُعنى بتش����غ�ي�ل س�����ف�ي�ن�ة ن��داء 
القل��وب الرحيمة )Flying Angel( والمخصصة لخدمة البحارة 
العاملين على الس��فن الراس��ية ف��ي ميناء الفجيرة وتوفير وس��ائل 

الراحة لهم.

IPT تطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
 )IPT( أطلقت ش���ركة
من  إلكترون�ي���اً  موق�ع���اً 
ت�ص�م�ي����م ش���������رك�ة 
 )BornInteractive(
خالل حف��ل أقي��م مؤخراً 

بحضور ممثلين من الشركتين، تخلّله تعريف عن الموقع ومميزاته 
وكيفية استخدامه والتنقل بين صفحاته. وأطلق مركز )IPT( للطاقة 
)IPTEC( جوائ��ز الوعي ح��ول الطاقة بالتعاون مع برنامج األمم 
المتح��دة اإلنمائ��ي )UNDP( في لبن��ان، ضمن فعالي��ات منتدى 
بيروت الس��ادس للطاقة، وذلك بهدف مكافأة جهود المؤسس��ات في 

اعتماد إجراءات تعّزز االستهالك المستدام لمصادر الطاقة.

مقاضاة “سايبم” في قضية فساد
مدين��ة  ف��ي  قاض��ي  حك��م 
ميالنو اإليطالية بوجوب مثول 
“س��ايبم” اإليطالي��ة للخدم��ات 
النفطي��ة بع��د توجي��ه تُه��م لها 
بدفع رش��اوى للف��وز بعقود في 
الجزائ��ر. وبّرأ القاضي س��احة 
الش��ركة األم “إيني” والرئيس 

التنفيذي الس��ابق لها باولو س��كاروني والمدير السابق لعملياتها في 
شمال أفريقيا. ويزعم ممثلو اإلدعاء أن “سايبم” دفعت 197 مليون 
يورو )224 مليون دوالر( لوس��طاء للحصول على عقود بقيمة 8 
مليارات يورو من شركة “سوناطراك” الجزائرية المملوكة للدولة.

مطبخ مركزي لـ“اإلمارات للتموين”
افتتح���ت ش����رك�ة 
لخدم��ات  “اإلم��ارات 
التموي��ن” العض�و في 
“االتحاد لالس��تثمار”، 
مطبخه��ا المرك����زي 
الجديد في الفجيرة لتلبية 
الطل��ب المتنامي على 
خدماتها ف��ي اإلمارات 

الشمالية. وتبلغ مساحة المطبخ الجديد الذي افتتحه نائب رئيس مجلس 
إدارة “االتحاد لالستثمار” ماهيش رام، 600 متر مربع بقدرة إنتاجية 

تصل إلى 30 ألف وجبة يومياً تحت إشراف فريق عمل الشركة.
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قمة أبوظبي للقيادات المالحية
وقع��ت هيئ��ة 
ت  ا ر م�������ا إل ا
ل�ل�ت�ص�ن�ي������ف 
“ت�ص�ن�ي�����ف” 
اتفاقي��ة ش��راكة 
مع “لجنة م�اري 

ف��ورم الدولية” الس��تضافة قمة أبوظبي الدولي��ة للقيادات المالحية 
والبحري��ة وذل��ك في 20 كان��ون الثاني/يناير 2016 حيث س��يقدم 
المش��اركون معلومات هامة حول مختلف العوامل التي تؤثر على 
هذا القطاع، إضافة إلى تداول أفكار وموضوعات هامة حول س��بل 

تطوير الفرص االقتصادية في المستقبل.

“سيفين تايدز” تعين مديراً عامًا
عيّن����ت ش����ركة 
في  تايدز”  “س��يفين 
دبي مي��ت اتاكومان 
مدي���راً عام���اً إل��ى 
جانب أربع�ة أعضاء 
ف��ي الفري��ق القيادي 
التنفيذي لمش��روعها 

فندق “ديوكس دبي والش��قق الفندقية” الذي يعتبر أحدث مشاريعها 
بقطاع الضيافة. وقالت الشركة إن اتاكومان سيقود فريقها باالعتماد 
على خبرته التي تزيد على 20 عاماً في القطاع الفندقي مع التركيز 

على مشاريع االفتتاح واالستحواذ.

اإلمارات اإلسالمي يدعم القلب الكبير
أع�ل����ن م�ص���رف 
“اإلمارات اإلس�المي” 
مبلغ��ا�ً  تقديم����ه  ع��ن 
ق��دره 200 ألف درهم 
)54 أل��ف دوالر( م��ن 
حساب الخيرات لصالح 
الكبير  “القل��ب  حمل��ة 

لدعم األطف��ال الالجئين” حيث قّدمت مدير عام الجودة التش��غيلية 
والعمليات في المصرف عواطف الهرمودي، شيكاً بالمبلغ إلى مدير 
عام المكتب الثقافي واإلعالمي بالمجلس األعلى لش��ؤون األس��رة 

بالشارقة صالحة عبيد غابش.

جائزتان لـ“الدولي اإلسالمي”
ح�ص����ل 
ل��دول�����ي  ا
اإلس���المي 
ع��ل���������ى 
ئ�زت�ي��ن  ج�ا
للتميّ��ز ف��ي 
مجال تمويل 

التجارة وفي مجال اس��تخدام نظام المعالجة المباش��رة للمدفوعات 
الخارجي��ة )STP( من بنك “كومي��ز” األلماني عن عام 2014، 
وذلك بحض��ور مدير العالقات في “كوميز” أرطغرل غوزيالل، 

ورئيس قطاع العمليات في الدولي اإلسالمي إيهاب الشهاوي.

VIP تسجيل” تقّدم خدمات“
أعلن��ت خدم��ة 
 ” ت�س�����ج�ي��ل “
ل�م�ت�خ�ص�ص���ة  ا
وتس��جيل  بفحص 
ت  ك�ب�����ا ل�م�ر ا
الخاص��ة في دولة 
ع��ن  اإلم��ارات، 

تمديد س��اعات العمل في مركزيها في كل من البرش��اء والقصيص 
بدبي، بهدف ضمان تقديم خدمات كبار الش��خصيات )VIP( على 
مدار الس�اعة كل أيام األس�ب�وع ابتداًء من مطلع تشرين أول/ أكتوبر 

.2015

... ويتفاعل مع متعامليه
نظّم “اإلمارات 
اإلسالمي” جلسة 
تفاعلي�����ة  لق���اء 
م�ل��ي����ن  للمتع��ا
الرئيس����يين م�ن 
الشركات في فندق 
“العنوان” وس��ط 

مدينة دبي، حيث ش��هد الحدث الذي أقي��م على مدى يومين حضور 
ممثلين عن شركات كبيرة ومتوسطة وهيئات حكومية. وجاء الحدث 
الذي نظمه قسم األعمال المصرفية للشركات في المصرف، تماشياً 

مع التزام المصرف ببناء عالقة قوية طويلة األجل مع المتعاملين.
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قياس مستوى أداء المصارف اإلسالمية

أعلنت مؤسس��ة المستشارون العالميون للش��رق االوسط الجهة 
المنظمة ل�”المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية 2015” بالتعاون 
م��ع مصرف البحري��ن المركزي، عن تدش��ين أداة جدي��دة لقياس 
مس��توى أداء المصارف اإلس��المية الس��نوي على هامش المؤتمر 
الذي تستضيفه مملكة البحرين في كانون األول/ديسمبر المقبل تحت 

رعاية رئيس الوزراء األمير خليفة بن سلمان آل خليفة.

مذكرة تفاهم لدعم “خطة دبي 2021”

وقع��ت “مؤسس��ة دب��ي لتنمية االس��تثمار” و“س��لطة تس��وية 
المنازع��ات” في مرك��ز دبي المال��ي العالمي مذك��رة تفاهم لدعم 
الطموح��ات االقتصادية لإلمارة والمتمثلة في “خطة دبي 2021”. 
ووقع المذكرة المدير التنفيذي للمؤسسة فهد القرقاوي، ورئيس سلطة 
تس��وية المنازعات مايكل هوانج، ورئيس محاكم مركز دبي المالي 

العالمي، خالل حفل خاص أقيم في مقر “دبي لتنمية االستثمار”.

“بسول حنينه” تفوز بـ“شركاء رينو”
ك��ّرم������ت 
ش�ركة “رينو” 
بالرئيس  ممثلة 
ل�ت�ن�ف�ي�����ذي  ا
ل��لش�������رك��ة 
ك��ارل�������وس 
غصن، ونائ�ب 

الرئيس التنفيذي مدير األداء والمبيعات والتس��ويق جيروم س��تول، 
ش��ركة “بس��ول حنينه” و11 مس��تورد آخر لعام 2014، بمناسبة 
حفل “جائزة الشركاء: المبيعات الدولية لشركة رينو” الذي أقيم في 

باريس مؤخراً.

تفاهم بين االتحاد للقطارات وترانزوولد

وقّعت ش��ركة “االتح��اد للقطارات” مذكرة تفاه��م مع مجموعة 
“ترانزوولد” للش��حن والخدمات اللوجستية، تهدف لتوفير خدمات 
نقل آمنة واقتصادية بالقطارات للبضائع الكبيرة عبر ش��بكة السكك 
الحديد. ووقع المذكرة كالً من الرئيس التنفيذي ل�“االتحاد للقطارات” 
المهندس فارس المزروعي، ومدير عام “ترانزوولد غروب” مانان 

باالسوبراميان.

مفهوم جديد لمحطات “توتال”
دش��نت “توت��ال 
ل�ب�ن��ان” أح�����دث 
وأكبر محطّة وق�ود 
لها في لبنان بمنطقة 
إب�راه�ي���م،  ن�ه��ر 
بمجموع��ة  تتمي��ز 
الخدمات المتنّوع�ة 

الت��ي تقدمها حيث تش��ّكل تغييراً نوعياً في مفه��وم محطات الوقود 
في الس��وق اللبناني. وقالت الش��ركة إنه تم بناء محطة “توتال نهر 
إبراهيم” التي جرى تدشينها مؤخراً بحضور مدير عام الشركة في 

لبنان فيليب أمبالرد، وفق أعلى المعايير الدولية واألوروبية.

“انجلوت” تفتتح 100 متجر في االمارات
أعلنت ش�ركة 
“إن�ج�ل�����وت” 
لمس�تح�ض�رات 
التجمي��ل ع����ن 
افتت���اح  عزمه�ا 
م�ت�ج�����ر   100
جدي��د له��ا ف��ي 

دول��ة اإلمارات خالل الفترة المقبلة. وأوض��ح رئيس مجلس إدارة 
الش��ركة زبيغنيو إنجلوت، أنه س��يزور الدولة لبحث فرص التوسع 
فيها وتسويق منتجات الشركة وزيادة عدد المتاجر المتخصصة في 

بيع منتجات العالمة التجارية الشهيرة.
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فنادق كورال تحتفي بشعارها الجديد
فن��ادق  احتف��ت مجموع��ة 
ومنتجع��ات ك��ورال بعالمتها 
التجاري��ة الجدي��دة من خالل 
عب��ر  الخارجي��ة  الالفت��ات 
محفظته��ا م��ن الفن��ادق ف��ي 
منطقة الشرق األوسط، كجزء 

من تجديد عالمتها التجارية.
وق��ال الرئي����س التنفي��ذي 

ل�“أت��ش أم أتش”  لوران فوافنيل: تتمت��ع فنادق ومنتجعات كورال 
ذات التصنيف 4 و5 نجوم في قطاع الفنادق الحالل بمكانة مرموقة 

مّكنتها من كسب حصة أكبر في السوق.

MINI غّيوم فوا مديراً جديداً لعالمة
مجم�وع���ة  عين��ت 
الش������رق   )BMW(
األوسط غيّوم فوا مديراً 
لعالم��ة )MINI( ف��ي 
المنطق��ة وال��ذي يتمتع 
بخبرة واسعة تزيد على 
15 عام��اً في مجموعة 
)BMW(. وق��ال�����ت 

المجموع��ة إن تعيي��ن فوا يأتي في إطار توج��ه )MINI( إلطالق 
فصل جديد في تاريخها مع الكش��ف عن استراتيجية جديدة للعالمة 

.)MINI Clubman( خالل حفل اإلطالق العالمي لسيارة

إطالق “التعهد باالستثمار الجماعي”
األص��ول  إدارة  ش��ركة  أطلق��ت 
“نيك��و” صندوق التعهد باالس��تثمار 
الجماع��ي ف��ي األوراق المالية القابلة 
األس��هم  ف��ي   )UCITS( للتحوي��ل 
اآلسيوية عدا اليابان. ويفتح الصندوق 
ال��ذي يتخذ من لوكس��مبورغ مقراً له 
الباب أمام مس��تثمري الشرق األوسط 
لالس��تفادة م��ن الفرص االس��تثمارية 
في األس��واق اآلس��يوية. وخصصت 
الش��ركة للصن��دوق فريق��اً خبيراً في 

األسهم اآلسيوية عدا اليابان برئاسة بيتر سارتوري وإنج تيك تان.

“الخليج القابضة” تعّين رئيساً تنفيذيًا
عيّنت ش��ركة “الخليج القابضة” 
المطورة لمشروع “فيالمار” ماجد 
الخان رئيساً تنفيذياً للشركة ورئيساً 
للمشروع. ويمتلك الخان خبرة تربو 
على 15 عاماً ف��ي القطاع العقاري 
وتطوير المش��اريع واالس��تثمارات 
حيث ش��غل منصب نائ��ب الرئيس 
التنفيذي ورئيس االس��تثمار بشركة 

الخليج للتطوير وعمل رئيس��اً لالس��تثمارات في بنك “كابيفست”، 
باإلضافة إلى توليه عدة مقاعد في مجالس إدارة عدد من ش��ركات 

التطوير العقاري في المنطقة.

كيني براك سائق تطوير “ماكالرين”
األبح��اث  برنام��ج  أعل��ن 
والتطوي��ر لش��ركة “ماكالرين 
أوتوموتيف” عن انضمام كيني 
ب��راك للعم��ل كس��ائق تطوي��ر 
واختب��ارات لديه��ا، ف��ي إطار 
إل��ى  يه��دف  تطوي��ر  برنام��ج 
توس��يع إنت��اج “ماكالرين” من 

الس��يارات المتمي��زة التي من المتوقع أن تش��كل 20 % من حجم 
عائداتها الكلي خالل 2015. ويتمتع براك )49 سنة( بخبرة هائلة 
ف��ي عالم الس��يارات والس��باقات، وهو حائز عل��ى بطولة دوري 

“إندي ريسينغ” للسائقين عام 1998.

كولمان تحتل المرتبة الخامسة
التنفي��ذي  الرئي��س  احتل��ت 
ورئي��س مجل��س إدارة ش��ركة 
كولم��ان،  إلي��ن  “دوبون��ت” 
المرتبة الخامس��ة ضم��ن قائمة 
الثامن��ة  الس��نوية  “فورتش��ن” 
عش��رة ألقوى س��يدات األعمال 
ف��ي العالم لس��نة 2015، والتي 
منه��ن   27 س��يدة   51 ضم��ت 

مدراء تنفيذيين.
وتعد كولمان الرئيس التنفيذي التاسع عشر للشركة التي تأسست 

في العام 1802.

104



جديد عموميات

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2015

أفضل بنك في إدارة مخاطر السيولة

فاز “بنك مسقط” بجائزة “أفضل بنك في إدارة مخاطر السيولة” 
بمنطقة الش��رق األوس��ط وأفريقي��ا لع��ام 2015، كأول بنك يفوز 
بهذه الجائزة على مس��توى المنطق��ة ضمن جوائز مجلة المصرفي 
اآلس��يوي )Asian Banker Magazine(. وتأت��ي هذه الجائزة 
لتؤكد من جديد ريادة البنك في القطاع المصرفي العماني واإلقليمي 

وكمؤشر إيجابي لتحقيق مزيد من اإلنجازات في الفترة المقبلة.

“تصنيف” تطلق موقعًا إلكترونيًا
أطلق����ت هيئ����ة اإلم��ارات 
للتصنيف “تصني���ف” موقع��اً 
إلكتروني��اً خاص����اً بأكاديمي��ة 
تصني���ف للتدري���ب المالح��ي 
والبحري، ضمن سعيها لتزويد 
المجتم���ع المالح���ي المحل���ي 
والعربي بالكفاءات المتخصصة 
في قطاع المالحة. وقال الرئيس 
التنفي��ذي ل�“تنصيف” المهندس 

راشد الحبسي: تتواصل جهودنا في دعم العاملين في القطاع البحري 
أكاديمياً من خالل هذا الصرح األكاديمي.

“بتروفاك” توّظف خريجين ُعمانيين

احتفت شركة “بتروفاك” لخدمات النفط والغاز بانضمام عدد من 
الخريجي��ن العمانيين إليها ضمن حملة التوظيف لعام 2015، حيث 
بدأ 30 ش��اباً وش��ابة رحلتهم المهنية في شهر تشرين األول/أكتوبر 

الماضي، بزيادة قدرها 40 % مقارنة مع العام الماضي.
وقال المدير اإلقليمي للش��ركة راي ريتشاردسون: توفر برامجنا 

الخبرة والتدريب والتطوير الوظيفي المناسب للخريجين الجدد.

مستودع لوجيستي لكيدزانيا الكويت
افتتح����ت مدين�����ة األطف����ال 
النموذجي��ة المصّغ����رة للتعلي����م 
الترفيه��ي “كيدزاني�ا - الكوي��ت”، 
مس��تودعاً لوجيستياً برعاية شركة 
“أجيليتي”، تتيح لألطفال التعرف 
على عال��م الخدمات اللوجيس��تية 
وتعلم كيفية مناولة وتنظيم وتخزين 
البضائع قبل توزيعها على محالت 

التجزئة بطريقة شيقة.
وستقوم منش��أة “أجيليتي” التي تّم افتتاحها حديثاً بتنمية القدرات 

العقلية لألطفال وتعزيز مهارات التنظيم الذاتي لديهم.

“عوده” األفضل باستخدام التكنولوجيا
ح��ازت آل��ة بيع بطاق��ات الهدايا 
 )Gift Card Vending Machine(
من بنك ع��وده على جائزة “أفضل 
اس��تخدام للتكنولوجي��ا المبتك��رة” 
خالل ملتقى ماس��تركارد الس��نوي 
لالبت��كار الذي ُعقد في كواال لمبور 
مؤخراً. وأعربت مديرة حلول الدفع 
اإللكترونيّ��ة وخدمات البطاقات في 
البن��ك رندة بدير: ع��ن افتخار بنك 
ع��وده بالجه��ود المبذول��ة البتكار 

أحدث التكنولوجيّات والمنتجات والخدمات في لبنان.

“صحة أبوظبي” تطلق “ابدأ في ياس”
أعلن��ت هيئ��ة الصح��ة 
أبوظبي عن مبادرة صحية 
ورياضي��ة حكومية تح��ت 
عن��وان “إب��دأ في ياس”، 
انطلق��ت أولى فعالياتها في 
11 تش��رين األول/أكتوبر 

الماضي، باالشتراك مع مجلس أبوظبي الرياضي والشركة الوطنية 
للضمان الصحي )ضمان( كراعٍ رئيسي من خالل مبادرتها “اكتف 
اليف” وحلبة مرس��ى ياس. وتقام فعاليات المبادرة أس��بوعياً ابتداًء 
من الساعة 6 ولغاية 10 مساًء، بهدف تشجيع جميع فئات المجتمع 

في أبوظبي على اتباع نمط حياة صحي.
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منح دراسية من بنك البركة سورية
وق��ع بنك البركة – س��ورية 
برئيس��ه التنفيذي محمد  ممثالً 
عب��د هللا حلبي وجمعي��ة الندى 
التنموي��ة ممثل��ة بالس��يدة نهى 

العيط��ة  اتفاقيتي رعاية, تش��مل األولى تقديم منح دراس��ية جزئية 
لعدد من الطالب المس��جلين في الجمعية لمدة عام كامل, كما تشمل 
الثاني��ة رعاية عدد من أيتام من المس��جلين في الجمعية لعام كامل.  
صرح  حلبي: التزمنا في بنك البركة س��ورية منذ التأسيس في دعم 
المجتم��ع من خالل دع��م الجمعيات الخيرية المس��جلة لدى وزارة 
الش��ؤون االجتماعية و التي تش��كل إحدى الدعامات الرئيس��ية في 

تنمية المجتمع .

سيكو في موسكو
قام��ت مؤس�س���ة س���يكو للس���اعات، 
باإلعالن ع��ن افتت��اح أول بوتيك لها في 
موسكو بحضور البطلة الرياضية العالمية 
داريا كليشينا سفيرة ساعات س��يكو، حيث 
تتوفر للمرة األولى في روس��يا مجموعة 
كبيرة من عالمتي كريدور وجاالنت التي 

تباع بشكل رئيسي في اليابان.
كم��ا يحت��وي البوتيك عل��ى العديد من 
الموديالت الحصري��ة مثل تحفة كريدور 
“Eichi II”، وهي ساعة مصنوعة يدويا 

نالت إشادة واسعة من هواة تصنيع الساعات الفاخرة.

“زين” تدعم “التنمية المستدامة”
أع�ل�ن����ت مجموع��ة 
“زين” عن دعمها لجهد 
مش��ترك مع 26 مشغل 
لالتص���االت المتن�ق�ل��ة 
حول العالم ُموجه لخدمة 
العال�م�ي����ة  “األه�داف 
للتنمي�ة المس����ت�دام�ة”. 
ج��اء ذلك عل��ى هامش 
مش��اركة المجموعة في 
األخي��رة  االجتماع��ات 

التي استضافتها األمم المتحدة حول “أهداف األلفية” في نيويورك.

العقيلة تزور دار السعادة للمسنين
في إطار المسؤولية 
االجتماعي��ة تجاه أبناء 
المجتمع واحتفاالً بيوم 
المس��نين، قامت إدارة 
ش��ركة العقيلة للتأمين 
كمب��ادرة  التكافل��ي 

اجتماعية وإنسانية بزيارة لدار السعادة للمسنين بدمشق. وقدم ممثلو 
الش��ركة الهدايا العينية للمسنين كعربون محبة ومساعدة واستمعوا 
من القائمين على الدار إلى شرح حول الرعاية والعناية التي تقدمها 
الدار وفق ما تتطلبه حاالت المسنين. كما شكرت إدارة الدار الشركة 

على هذه اللفتة الكريمة التي أدخلت السعادة الى قلوب النزالء.

“بورصة دبي للطاقة” األولى آسيويًا
ف��ازت بورص��ة دبي 
“بورصة  بجائزة  للطاقة 
الع��ام ف��ي آس��يا” خالل 
الحف��ل الس��نوي الثام��ن 
مخاطر  مجل��ة  لجوائ��ز 
آس��يا  لمنطق��ة  الطاق��ة 

2015 ال��ذي عق��د في س��نغافورة مؤخ��راً. وقال المدي��ر التنفيذي 
لبورصة دبي للطاقة أوين جونسون: يؤكد هذا الفوز اإلنجازات التي 
حققته��ا البورصة في مجال تطوير العقد اآلجل لخام عمان وتوفير 
بيئة أفضل وأكثر ش��فافية للش��ركات من جميع أنحاء العالم لتداول 

النفط الخام من منطقة الشرق األوسط.

تفاهم بين “غرفة دبي” و“اكسفورد”
تج��ارة  غرف��ة  وقع��ت 
وصناع��ة دب��ي ممثل�����ة 
بمديره����ا الع���ام حم����د 
بو عمي��م، مذك��رة تفاه��م 
“اكس���فورد  مجموعة  مع 
لألعمال” ممثل��ة بمديرها 
اإلداري جان��ا تري��ك، في 
الخاصة  البح��وث  مج��ال 

والتعاون في منش��وراتها القادمة وفي مقدمته��ا وضع تقرير حول 
اقتص��اد دبي 2016. وقال بو عمي��م، إن توجه اإلمارة نحو تعزيز 
التجارة مع نظرائها في دول الخليج سيكون محور بحوث المجموعة.
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االقتصادي وإيجاد فرص عمل للشباب.
ثم كانت كلمة األزهري اعتبر فيها أن ”اإلستدامة ال تتمثل 
فقط باإلستدامة في األداء المالي والتجاري الجيّد وفي المثابرة 
علــى تقديــم أفضــل المنتجات والخدمــات، بل تتمثــل أيضاً 
باإلستدامة في دعم النشــاطات اإلنسانية والثقافية والتربوية، 
التي تشــكل نواة العمل في مجاالت المســؤولية اإلجتماعية، 

وتعميمها على مختلف شرائح المجتمع ومكّوناته“.
وألقى سالمة كلمة جاء فيها: نالحظ اليوم في لبنان وفي العالم 
وجود ارتباط كبير بين ما تســتطيع أن تؤّمنه هذه المؤسسات 
التجارية أو الصناعية للمجتمع الذي تعيش معه وبين سمعتها 
وإدراكها للمسؤولية. وخير دليل على ذلك الحادثة التي جرت 
مؤخراً مع صانع سيارات في ألمانيا، أدت إلى ضرب سمعته 
برغم الجودة الكافية التي تتمتع بها صناعته، وتسبّبت بخسائر 
هائلة في قيمة هذه الشــركة. ما يؤكد وجود ارتباط بين ردات 
فعل المجتمع وســمعة المؤسسة وتأثيره على قيمتها. فالنشاط 
في مجال المســؤولية االجتماعية ال يفيد المجتمع فحسب، بل 

يحّسن أيضاً قيمة الشركات والمؤسسات.
والتزم مصرف لبنان منذ سنوات بهذه الفكرة، وقام بعمليات 
ذات صلة بالمسؤولية االجتماعية. صحيح أننا أطلقنا مبادرات 
محدودة لدعم أنشــطة تتعلــق بالثقافة أو الفــّن أو المؤتمرات 
أو الرياضة، إذ أن السياســة المتبعة في مصرف لبنان كانت 
تتمحــور أكثــر حــول اســتعمال الصالحيــات القانونية التي 
يمنحها قانون النقد والتسليف للبنك المركزي وإطالق تعاميم 
تفيد المجتمع اللبناني وتحّرك الحركــة االقتصادية، بالتوافق 
مع المصــارف اللبنانية. فمصرف لبنان لعب دوراً في قطاع 

التعليم إذ ساهم مباشرة في إنشاء جامعة 
متقدمــة فــي بيــروت. كما أنــه أصدر 
تعاميــم تنّص علــى تخصيص قروض 
ميّســرة للتحصيل الجامعي. ونجح هذا 
المشــروع إذ تم حتى هذا التاريخ، منح 
ما يقارب 50 ألف قرض جامعي. كذلك 
يهتــم مصرف لبنــان بقطاع اإلســكان 
فأصــدر تعاميــم بهــذا الشــأن وأطلق 
رزمات تحفيزية في الســنوات الخمس 
األخيــرة بلغت نحو 5 مليــارات دوالر 
واســتفاد منها قطاع اإلسكان، واستناداً 
إلــى إحصاءاتنا، هنــاك أكثر من 100 
ألــف قرض ســكني. من جهــة أخرى، 
أطلق مصرف لبنان مبادرات لتشــجيع 
قطــاع نعتبره من القطاعات األساســية 
لمســتقبل لبنــان، هــو قطــاع اقتصــاد 
المعرفــة، وذلك من خــالل تعميم القى 
دعم القطاع المصرفي. والواقع أن لدينا 
اليــوم ما يفــوق الـ250 مليــون دوالر 
مخصصة لصناديق أو شركات متعلقة 
بهذا القطاع. وأكرر دوماً أن هذا القطاع 
هو قطاع المستقبل، على غرار القطاع 
المالي أو قطــاع الطاقة والنفط والغاز، 
تنافسي في المستقبل.وأنه سيســاعد لبنان على احتالل موقع 

المنتدى السنوي الخامس للمسؤولية االجتماعية للشركات

سالمه: سمعة المؤسسة تؤثر على قيمتها
افتتح في فندق ”فينيسيا“ في بيروت 
”المنتدى الســنوي الخامس للمسؤولية 
االجتماعيــة للشــركات“ الــذي تنظمه 
شــركة ”ســي. أس. آر. ليبانون“ تحت 
عنوان ”دور االستدامة في تعزيز قيمة 
العالمــة التجارية وســمعتها“، برعاية 
حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، إلى 

جانب وزير البيئة محمد المشنوق.
وتحــدث فــي افتتــاح المنتــدى، الى 
المشــنوق وسالمه، رئيس مجلس ادارة 
المدير العام لبنك لبنان والمهجر ســعد 
االزهري، والرئيس التنفيذي لمجموعة 

الفطيم أالن بجاني.
بــدأ االفتتاح بكلمــة الرئيس التنفيذي 
خالــد  ليبانــون“  آر.  أس.  لـ”ســي. 
القصار الذي قال: نعيش في عالم باتت 
أحجــام بعض شــركاته أكبــر من دول 
مجتمعة، مــا يحّملها مســؤوليات قيادة 
التغييراالجتماعــي والبيئــي وتحقيــق 
التنمية المستدامة المنشــودة. وإن تقييم 
أسهم الشــركات في األســواق العالمية 
لم يعد يقوم فقط على أساس موجوداتها 
ونتائجهــا الماليــة فحســب، بــل أيضاً 
بنــاًء علــى تقاريرهــا ونتائــج أرقامها 

االجتماعية والبيئية السنوية المنتظمة.
ثم تحدث الوزير المشــنوق فرأى أن 
االستدامة في المسؤولية االجتماعية هي 
التي تؤدي الى تحسين وضع الشركات 
وتحقق لهــا تطوراً ملموســاً، وقال: ال 
بــد أن نصل في مكان مــا في لبنان الى 
صيغة المسؤولية االجتماعية المشتركة 
بيــن الهيئات والمؤسســات االقتصادية 
عبر انشاء صناديق قد تكون لإلنماء او 
البيئــة أو أي موضوع لــه طابع وطني 
حيــث تعجــز الدولــة احيانــاً، او حيث 

يضيع السياسيون من البوصلة.
أمــا بجانــي فلفت الــى ان الشــركة 
بدأت توســع أعمالها في لبنان، وتركز 
على االســتدامة والموارد المتاحة للنمو 
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“الشام” يرعى “مودا تكس”
ش��ارك بن��ك 
الشام في رعاية 
ل��م�ع�����رض  ا
لتخصص�����ي  ا
ل���ألل��بس�������ة 
ومس�ت�ل�زماته��ا 
ا  د م�����������و “
تك����س” ال��ذي 
نظّم��ه اتح����اد 
المص��ّدري�����ن 

الس��وري وهيئة تنمية وترويج الصادرات وغرفتا صناعة دمش��ق 
وحلب في دمشق مؤخراً، وشهد مشاركة أكثر من 50 شركة سورية 

متخصصة باأللبسة والنسيج لفصل الخريف والشتاء.
وأكد المدير العام للبنك أحمد اللحام: إن هذه الرعاية هي دليل على 
أهمية المعرض وعلى اس��تمرار البنك بتقديم خدمات التمويل بكافة 
أش��كاله للمؤسسات واألفراد، والس��عي لطرح منتجات جديدة تعود 
بالفائدة على البنك والعمالء، إضافة لدعم التأجر والُمصّدر السوري 

لترويج منتجاته بفتح أسواق تصديرية جديدة.

MTN ترعى المسابقة البرمجية السورية

تفاهم بين IFSB و“البحوث الشرعية”

أعلنت ش��ركة )MTN س��ورية( عن مش��اركتها في المس��ابقة 
البرمجية لطالب الكليات الجامعية كراعٍ ماسي، والتي نظمتها الجمعية 
الس��ورية للمعلوماتية مؤخراً في جامعة تش��رين في مدينة الالذقية، 
بمشاركة 12 جامعة حكومية وخاصة.  وقال مدير إدارة التسويق في 
الش��ركة زياد سبح: تمثل هذه المسابقة فرصة هامة للطالب إلغناء 
خبرتهم وس��يرتهم الذاتية قبل الدخول إلى س��وق العمل، خصوصاً 
فيما يتعلق بمقدرتهم على العمل ضمن فريق واختيار أفضل الحلول 
ضمن إطار زمني محدد، وهو ما يمكن اعتباره اختباراً حقيقياً لمدى 

قدرة الطالب على التأقلم في الحياة العملية.

وقع كل من مجلس الخدمات المالية اإلسالمية )IFSB( مذكرة 
تفاهم م��ع األكاديمية العالمية للبحوث الش��رعية، لتجديد اتفاقيات 
التعاون الخاصة بتس��هيل توفير أنش��طة البحث والتطوير والتعليم 

فى مجال التمويل اإلسالمي.
ووق��ع مذك��رة التفاهم في العاصم��ة الماليزي��ة كوااللمبور كل 
من األمين العام لمجلس الخدمات المالية اإلس��المية جاس��م أحمد، 
والمدي��ر التنفي��ذي لألكاديمية العالمية للبحوث الش��رعية الدكتور 

محمد أكرم الل الدين.

“التنفيذ الناجح لالستراتيجيات”

عقدت منظمة الخليج لالستشارات الصناعية )جويك( في مقرها 
بالدوحة دورة تدريبية بعنوان “التنفيذ الناجح لالس��تراتيجيات” من 

.)BSC( خالل تطبيق مفهوم بطاقة األداء المتوازن
وناقش��ت هذه الدورة تحديات تنفيذ االستراتيجيات من خالل تعلّم 
كيفية مباشرة التحليل االستراتيجي قبل وضع استراتيجية المؤسسة 
وفه��م أهمي��ة وضع أهداف مرن��ة وواضحة لتقدي��م توجيه واضح 
للمؤسس��ة أو المنظمة مع تحديد العوام��ل المحورية للتنفيذ الناجح 

.)BSC( لالستراتيجية والمراجعة السريعة لخطوات
وف��ي ختام الدورة قام األمين العام للمنظمة عبد العزيز بن حمد 

العقيل بتوزيع الشهادات على المشاركين.
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دعم التوعية بسرطان الثدي

انض��ّم كل م��ن “فندق القص��ر” في عجم��ان ومنتجع “كورال 
بيتش” في الش��ارقة لمبادرة “القافلة الوردية” التي تنظمها جمعية 
أصدقاء مرضى الس��رطان في دولة اإلم��ارات العربية المتحدة، 

دعماً للشهر العالمي للتوعية بسرطان الثدي.
وق�ال المتح�دث باس��م الفندقي�ن فيرغ�ال بارس��ي�ل: إن مبادرتنا 
هذه س����اهمت في دعم القافلة حيث لعبت دوراً أس�اس��ياً في رفع 
الوع��ي وتصحي��ح المفاهي��م المغلوطة ح��ول المرض ف��ي دولة 

اإلمارات.

Perrier توّدع الصيف في “موفنبيك”
م���ت  ق�ا أ
 )Perrier(
مس������ي��ة  أ
ممي�ّزة على 
فندق  شرفة 
“م�وفنبي��ك 
– الروش�ة” 
في بي��روت 
وذل��ك ف��ي 

حف��ل وداع لفص��ل الصيف بمش����اركة ع��دد من الش����خصيات 
االجتماعي��ة والمدعّوين من وس��ائل اإلعالم والمش��اهير ورجال 
األعمال، حيث اس��تمتع الحضور بعروض ضوئيّة تميّزت بالّلون 
األخض��ر الجّذاب الذي أكس��ب زجاج��ات )Perrier( ش��هرتها 

العالمية.
 )Perrier( وتم عرض إعالن المناطيد الّش��هير الخاص بعالمة
الذي ابتكره “أوجلفي باريس” طوال األمس��ية على شاش��ة عالية 
الدق��ة. كما اس��تمتع الحض��ور بمش��اركة المغنيّ��ة اللبنانية التويا 

وفرقتها.

الفرع الرابع لـ“الدولي اإلسالمي”

دّش��نت مجموعة البنك الدولي اإلسالمي فرعاً جديداً في “إزدان 
م��ول”- الغرافة وهو الرابع الذي يج��ري إطالق عملياته منذ بداية 
العام الحالي حيث قام رئيس مجلس اإلدارة العضو المنتدب للدولي 
اإلس��المي الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبدهللا آل ثاني، بافتتاح 
الفرع الجديد والذي جاء تلبية لمتطلبات زبائن “إزدان مول”، وذلك 
ضمن نهج البنك في تنفيذ اس��تراتيجيته التوس��عية التي تركز على 
السوق المحلية. وحضر االفتتاح الرئيس التنفيذي للبنك عبد الباسط 
أحمد الش��يبي وعدد م��ن أعضاء مجلس اإلدارة و كبار مس��ؤولي 

الدولي اإلسالمي وعدد من المدعوين.

بنك مسقط يحتفي بـالمرأة العمانية

احتفل “بنك مس��قط” بي��وم المرأة العمانية في مقره الرئيس��ي، 
حيث ش��ارك ع��دد من المس��ؤولين ب��اإلدارة التنفيذي��ة وموظفي 
البنك. كما نظم البنك احتفاالت في كافة فروعه المنتش��رة بمختلف 
محافظات وواليات السلطنة بمشاركة كافة الموظفين والموظفات 

ومتعاملي البنك.
وأعربت أس��رة البنك عن اعتزازها بالدور الذي تقوم به المرأة 
إل��ى جانب الرج��ل في بناء عم��ان الحاضر والمس��تقبل، مثمنين 
اهتمام قيادة الس��لطنة بفتح مجاالت وفرص العمل للمرأة العمانية 
ف��ي مختل��ف القطاع��ات والمج��االت االقتصادي��ة واالجتماعية 

والثقافية وتحقيق العديد من اإلنجازات في هذا المجال.
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BBAC يفتتح فرعًا في الحازمية
اح�ت�ف������ل 
ب�ي�روت  بن�ك 
ل��ب�������الد  ا و
ل�ع��رب��ي����ة  ا
 )B B A C (
ب��اف��ت��ت����اح 
فرع�ه الجدي�د 
ف��ي منطق����ة 

الحازمي��ة ال��ذي يتميز بموقعه االس��تراتيجي على طريق الش��ام 
الدولي��ة في منطقة الحازمية الحيوي��ة وتصميمه المتطور، إضافة 
إل��ى التجهي��زات التي تهدف إل��ى خدمة متعامل��ي المصرف من 
األفراد والش��ركات على الش��كل األكمل من خ��الل تقديم خدمات 

شاملة وتقنيات متطورة.
وق��ال رئي��س مجل��س إدارة البن��ك المدير العام الش��يخ غس��ان 
عّس��اف، الذي افتتح البنك بحضور حشد من الشخصيات السياسية 
واالجتماعي��ة واإلعالمية: بافتتاح فرع الحازمية يصبح عدد فروع 
)BBAC( 39 فرعاً في لبنان باإلضافة إلى 5 فروع أو نقاط تواجد 

في الخارج.

االحتفال بخريجي “ريادة األعمال”السياحة الصينية في لبنان

اس��تضافت مجموع��ة “فرنس��بنك” أكبر الش��ركات الس��ياحية 
الصينية ونظمت لها جولة شاملة في لبنان خالل الفترة الممتدة بين  
11 - 18 تشرين أول/أكتوبر الماضي بالتعاون مع شركة السياحة 
 Xinhua News( وبمشاركة شركة )Sun Holiday Tours(

Agency( اإلعالمية الصينية.
وج��اء اإلعالن عن ه��ذه المبادرة خالل مؤتم��ر صحفي نظمته 
المجموعة ممثلة بعدنان وعادل القصار بعنوان “الس��ياحة الصينية 
في لبنان”، تحت رعاية وزير الس��ياحة ميشال فرعون، وبحضور 
الس��فير الصيني جيانغ جيانغ، وقيادات الهيئات االقتصادية اللبنانية 
ورؤس��اء بلديات وأصحاب فنادق ومطاعم، إضافة إلى وفد صيني 

ضم ممثلين عن أكبر الشركات السياحية الصينية.

أقي��م في المقر الدائم لغرف التج��ارة والصناعة والزراعة للبالد 
العربيّ��ة “مبنى عدن��ان القّصار لالقتصاد العرب��ي”، حفل تخريج 
المشاركين في دورات التدريب الخاصة لرواد األعمال التي نظّمها 
مرك��ز اإلبداع وريادة األعم��ال التابع لالتحاد العام للغرف العربيّة 

بالتعاون مع منظّمة “يونيدو” على مدى األشهر الماضية.
وق��ال الرئي��س الفخري لالتح��اد عدن��ان القّصار: لدين��ا رغبة 
وح��رص كبير على دع��م رّواد األعمال. ونحن معنيون بترس��يخ 
دعائم االس��تثمار في الريادة واالبتكار، حيث الوطن العربي بأمس 

الحاجة لدعم الطاقات اإلبداعيّة وخلق فرص العمل.

“الدولي اإلسالمي” يكّرم كفاءات واعدة

احتف��ل البن��ك الدولي اإلس��المي بتخريج ثمانية م��ن الكفاءات 
ضمن برنامجه “كفاءات واعدة” بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال 
واألعم��ال الذي يهدف إلى إع��داد كفاءات قيادية م��ن المواطنين 

وإسناد مناصب مهمة لهم ضمن هيكل الدولي اإلسالمي.
وقام كل من الرئيس التنفيذي للبنك عبد الباس��ط أحمد الش��يبي، 
والرئي��س التنفيذي لألكاديمية الدكت��ور عبد العزيز الحر، بتوزيع 
الش��هادات على الخريجين الذين أمضوا 6 أش��هر يتلقون مختلف 
المع��ارف والمه��ارات المصرفية المكثفة النظري��ة والعملية التي 
تؤهله��م لتأدية مهامهم وف��ق أفضل المعايي��ر المصرفية المعتمدة 

عالمياً.
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استراتيجية دبي البحرية
وف����د  اط�ل����ع 
رس���م�ي صين��ي 
برئاس����ة رئيس��ة 
محكمة ش��انغهاي 
القاضي�ة  البحري�ة 
زهاو هون�غ، على 
دبي  اس��تراتيجي�ة 
البحري�ة وأح��دث 
مبادراته����ا ال�ت�ي 
تقوم به��ا لالرتقاء 

بمختلف جوانب عمل القطاع البحري على صعيد العمليات التشغيلية 
ومبادرات التحكيم البحري التي أطلقتها اإلمارة مؤخراً.

وق��ال رئيس “مؤسس��ة الموانئ والجم��ارك والمنطقة الحرة في 
دبي” رئيس “س��لطة مدينة دبي المالحية” س��لطان بن س��ليم، إن 
اس��تضافة الوفد تأتي في إطار مس��اعي الس��لطة البحرية في دبي 
لتش��جيع تبادل أفضل الخب��رات ذات الصلة بالقطاع البحري وبناء 
عالقات ثنائية متينة بين المجتمع البحري في دبي وشنغهاي، اللتين 

تعتبران من أهم التجمعات البحرية العالمية.

Go Green اي بي أم تيرمينالز” تنضم إلى“

انضمت ش��ركة “اي ب��ي أم تيرمينالز” المش��غلة لميناء خليفة 
بن س��لمان في البحرين إلى مب��ادرة )Go Green( العالمية التي 
أطلقها عدد من كبرى الشركات المشغلّة للموانئ البحرية في العالم 

كأول حملة بيئية مشتركة.
ونظمت الش��ركة مجموعة من النش��اطات الهادفة لنشر الوعي 
البيئي والعمل على إحداث فرق مس��تدام ف��ي المجتمع البحريني، 
بما ينس��جم مع أهداف الحملة العالمية التي رّكزت على 3 محاور 
رئيسية تمثلت في إعادة االستخدام وإعادة التدوير والتغير المناخي 
ونش��ر الوعي بين المجتمعات المحلية ف��ي البالد التي تزاول فيها 

الشركة نشاطها.

اختتام مؤتمر تعزيز القدرات المالية
اخ�ت�ت�م�ت 
ل  ع��م������ا أ
لم�ؤت�م��ر  “ا
ال��وط��ن����ي 
حول تع��زيز 
ال��ق�����درات 
الم�ال��ي����ة” 
ي  ل���������ذ ا

نظمت��ه جمعية المصارف بالتعاون مع معهد باس��ل فليحان المالي 
واالقتص��ادي التابع لوزارة المال، وم��ع وزارة التربية بدعم من 
منظمة التع��اون االقتصادي والتنمي��ة )OECD( وذلك في فندق 

“فينيسيا” )بيروت(.
وت��ال األمي��ن الع��ام للجمعية الدكت��ور مكرم ص��ادر، في ختام 
المؤتم��ر التوصيات التي توصلت إليها ط��اوالت الحوار الخمس 
الت��ي عقدت ف��ي اليومي��ن األول والثان��ي من المؤتم��ر. وطالب 
المش��اركون في المؤتمر خالل الجلس��ة العامة الختامية بتش��كيل 
مجل��س وطن��ي أعلى للتربي��ة المالية ودعوا إل��ى إدراجها ضمن 

المناهج المدرسية الرسمية.

قمة بيروت انستيتيوت في ابوظبي

أوصت قم��ة بيروت انس��تيتيوت في أبوظبي في خت��ام أعمالها 
إلى ضرورة تس��ريع الجهود الرامية إل��ى تعزيز العالقات العربية 
المتبادلة، وتجاوز العوائق التقليدية التي تشكل حجر عثرة أمام تعزيز 
هذا التعاون وتعميق العالقات االقتصادية واالجتماعية والثقافية بين 
دول المنطق��ة، باالضافة إلى تعزيز الجهود لبناء نظام إقليمي جديد 
للتعامل مع مختلف التحديات. وأكدت على أنه يجب أن يش��مل هذا 
الجهد إعادة بناء المؤسسات اإلقليمية السياسية واألمنية والمنظمات 
االقتصادي��ة. ودعت الى إطالق حملة مكثفة لدمج الش��باب العربي 
اقتصادياً من خالل نهج جديد يعتمد على التكنولوجيا في خلق فرص 
العمل وري��ادة األعمال وتعزيز التعلي��م والتدريب الفني الصناعي 
لتوفي��ر أقصى قدر من ف��رص العمل للخريجي��ن ضمن االقتصاد 
الرقمي الجديد إلى جانب استغالل التكنولوجيا لتحقيق قفزات نوعية 

في عملية تطوير البنى التحتية التقليدية كلما كان ذلك ممكناً.
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1050 متدّربًا على سالمة الغذاء

“مونديليز” تنّظم جلسة يوغا للضحك

نظّم��ت غرفة التج��ارة والصناعة والزراعة ف��ي بيروت وجبل 
لبنان حفل تس��ليم ش��هادات المس��تويين األول والثاني من التدريب 
على س��المة الغذاء ل�1050 عامالً ف��ي القطاع الغذائي من مختلف 
المناطق بحض��ور وزير الصحة العامة وائ��ل أبو فاعور. وخضع 
االختصاصي��ون والعاملون في القطاع للتدريب بمس��اهمة ش��ركة 
 ،)LFA( بويكر” وبالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز“

في إطار حرص الغرفة على الحفاظ على سالمة الغذاء في لبنان.
وقال أبو فاعور: ش��هد قطاع سالمة الغذاء تقدماً الفتاً منذ إطالق 
مركز التدريب هذا، وقد الحظنا انخفاضاً كبيراً بعدد األس��ماء غير 

المطابقة لشروط سالمة الغذاء.

نظّمت شركة “كادبوري آدامز” الشرق األوسط التابعة لمجموعة 
“مونديليز” العالمية، جلس��ة يوغا للضحك في مقرها في سن الفيل 
ش��مالي بيروت، ف��ي إطار حمل��ة )Hello Joy( الت��ي دعت من 
خاللها المشاركين إلى إرس��ال ابتساماتهم على الموقع اإللكتروني 
للحملة مقابل تخصيص مبلغ مالي لألطفال المحتاجين، في محاولة 
منها لحّث الجهود على الصعيد الوطني على العبوس أقّل واالبتسام 
أكث��ر. وطالت الحمل��ة المخازن الكبرى ومحالت الس��وبرماركت 
ومتاجر البقالة، حيث طلب الشركة من المتسّوقين تحميل ابتساماتهم 
على الموقع اإللكتروني للحملة التي حققت نجاحاً في نسختها األولى 

في لبنان.

لبنان يحتفل في “ميالنو الدولي”

احتف��ل الجن��اح اللبنان��ي في مع��رض ميالن��و الدول��ي 2015 
بيوم النبيذ اللبناني مع الش��اعر طالل حي��در والتينور اللبناني إيليّا 
فرنسيس، يرافقهما الفنان التشكيلي جمال كدماني في عرض لرسم 

حي للوحات فنية راقية.
من جانب آخر، ش��ارك وزير االقتصاد والتج��ارة الدكتور آالن 
حكي��م ف��ي قم��ة )Med diet( التي أقيم��ت مؤخراً ف��ي معرض 
ميالن��و، حيث وقّع حكيم على إعالن المحافظة على النظام الغذائي 
المتوس��طي المصنّف بحس��ب منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم 

والثقافة )UNESCO( كإرث ال يُمكن المساس به.

IGI يوقع إعالن FNB
وقّ��ع “فرس��ت 
ناش���ونال بن���ك” 
إعالن المستثمرين 
الحكيم���ة  لإلدارة 
 )IGI( والنزاه���ة
ال����ذي يقض�����ي 
باعتماد س�ياس��ات 
ومعايير مت�ش���ددة 
في حماي��ة حقوق 
عمالء المص��رف 

ومس��اهميه، وخصوصا لجهة التركيز على الش��فافية والتوظيفات 
السليمة والتعامل المهني والمحترف للحد من المخاطر المالية، وذلك 
في إطار التزامه االس��تراتيجي بتعزيز متطلبات الحوكمة واإلدارة 
الرشيدة. وأكد رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام للبنك رامي النمر، 
أن االلتزام بمقتضيات الحوكمة يش��كل خياراً استراتيجياً لدى إدارة 
“فرس��ت ناش��ونال بنك”، ومن خالل المواكبة الجّدية لكل التعاميم 
الص��ادرة ع��ن مكونات الس��لطات النقدي��ة والرقابي��ة، فضالً عن 

مدونات .
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مؤتمـر مصرف لبنـان لتسريع األعمال 2015

والش��ركات الداعمة من أهم النظم البيئية المس��تجدة للش��ركات الناش��ئة ح��ول العالم. 
ويس��تضيف المؤتمر ثالثة آالف مشارك و100 متحّدث و100 عارض و100 شركة 
ناش��ئة من أنحاء العالم كافة. ويتضّمن منّصتين ومبارتين للشركات الناشئة ومساحتين 

لورش العمل، تمتّد كلها على مساحة إجمالية تصل إلى 6000 م2.
كذل��ك يتضّم��ن المؤتم��ر منّصتين س��يتم تخصيص واح��دة منهما لحلق��ات النقاش 
والمداخالت األساسية واألحاديث غير الرسمية، لتكون بذلك مساحة تسمح لمئة من أهم 
المتحّدثين اآلتين من أكثر من 30 دولة بمشاركة خبراتهم. أما المنصة الثانية فستخّصص 
لمداخالت الشركات الناشئة، وذلك ضمن مسابقتي مؤتمر مصرف لبنان لتسريع األعمال 

.Early Stage Competitionو Idea Stage Competition :2015
ومن أهم المتحّدثين الذين شاركوا في المؤتمر الذي ُعقد العام الفائت ألكسندر العسيلي 
أحد مؤسس��ي ش��ركة Jaw Bone، والذي ُصنّف في المرتبة 33 لألش��خاص األكثر 
تأثيًرا في منطقة “سيليكون فالي” جنوب “سان فرانسيسكو”. كذلك شارك فيه رمزي 
رزق أحد مؤّسس��ي شبكة EyeEm االجتماعية لمش��اركة الصَور والمشابهة لتطبيق
Instagram والتي جمعت اليوم مبلًغا يصل إلى 18 مليون دوالر من االس��تثمارات. 
وحاز المشاركون على فرصة التعامل مع المتحدثين من خالل شراكات دولية وفرص 

عمل خلقتها هذه األخيرة تلقائياً.
ويستضيف مؤتمر مصرف لبنان لتسريع األعمال 2015 أكثر من 100 شخص من 

رّواد هذا المجال من أرجاء العالم كافة، وسيشّكل ذلك فرصاً خيالية.

ينظم مصرف لبنان مؤتمره 
الدول��ي الس��نوي الثاني حول 
الش��ركات الناش��ئة المعروف 
بم�ؤت�م�ر “م�ص��رف ل�ب�ن�ان 
لت�س���ري�ع األع�م��ال 2015” 
 BDL Accelerate 2015
يومي 10 و11 كان�ون األول / 
دي�سم�بر 2015 في ال�“فوروم 

دو بيروت”.
ويتمح��ور المؤتم��ر ح��ول 
“النظ���م البيئي��ة المس���ت�ج�دة 
للش�ركات الناش����ئ�ة”، وه��و 
موضوع يس��تقطب ع��دداً من 
رجال األعمال والمس��تثمرين 
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الشباب في الحراك المدني يذكروننا ببعض كوادر أو قيادات من القوى السياسية. يتقدمون 
في خطابهم بالطريقة ذاتها التي يخاطب فيها الزعيم جمهوره، لكن بفارق أن المس��ؤول في 
قيادة سياس��ية له موقع في طائفته يس��تطيع أن يس��تنفر عصبيات جمهوره ويحش��د أنصاره 
بقضي��ة أو با قضية. أما بعض ش��باب الح��راك فيخاطبون اللبنانيين خ��ال التظاهرات أو 
عبر شاشات وسائل االعام بدعوتهم للنزول الى الشارع واالنتفاض على السلطة السياسية 
والحك��م وكأنهم يمونون عليه��م أو لديهم القدرة على تحريك الجمه��ور اللبناني، ألنه جاهز 
برأيهم لسماع صوتهم وينتظر إشارة أو من يتقدم لقيادته. وسرعان ما يكتشف هؤالء الشباب 
الذين يتوزعون على حمات مختلفة أن الجمهور اللبناني أو الجماهير لم تلب النداء، حتى أن 
المشاركين في التظاهرات منذ 29 آب/أغسطس تراجع عددهم ألسباب لها عاقة بقيادة هذا 
النوع من الحراك، وتوصيف أهدافه وطريقة اس��تقطابه للناس المتضررين من أداء الحكم . 

لكنهم ال يكترثون فيستمرون بالطريقة ذاتها غير مبالين للنقد اآلتي من هنا وهناك.

ويكف��ي أن يتنقل ش��باب الحراك أو ناش��طيه المعروفين وغير المعروفين بين الشاش��ات 
ووسائل التواصل االجتماعي، يقدمون قراءات ويعرضون تصورات فيها الكثير من التسرع 
واستس��هال األمور، حتى ان بعضه��م وصلوا الى حد التهريج وإظه��ار “البطون” و“نزع 
المابس” تحدياً للطبقة السياس��ية وعدد من الوزراء، لنكتشف حجم األزمة في بنية الحراك 
وطريقة إدارته وعدم قدرته على االس��تقطاب مجدداً، خصوصاً الفئات القادرة على الضغط 
والتحرك، ال س��يما طاب الجامعات. ون��درك أن الحراك الذي انطلق بخطوة عفوية وربما 
غير مكتملة وتّدرج ليس��تقطب فئات مختلفة وحمات وشخصيات ومثقفين، هو ليس حركة 
نقابية لها جمهور محدد في قطاعات مختلفة، وليس حركة طالبية تقود طاب الجامعات في 
أحرامها وفي الخارج أكاديمياً وسياس��ياً، وهو ليس حزباً سياسياً وال طائفة، لذا فإن جمهور 
الحراك المدني ليس قطاعاً محدداً وال فئة، إما أن يكون في طور البناء عبر االستقطاب على 
أسس واضحة، وإما تعود األمور الى نقطة الصفر، ألن الجمعيات المدنية والجهود المنفردة 
وحتى  الحمات، التي يتناس��ل بعضها من بعض، ال يمكن أن تش��كل قيادة للحراك، وليست 

جمهوره أيضاً.

والحقيقة أنه ال يمكن للحراك أن يكون فاعاً وقادراً على االس��تقطاب، ما لم يخضع للنقد 
ويقبل به وما لم يكن شبابه على مستوى من التواصل واالنفتاح وتقبل النقد، بغير ذلك يصبح 
األمر وكأنه مغامرة بعناوين مطلبية، ويسهل التاعب بالحراك قبل أن ينسى الشباب الملفات 

األساسية التي شكلت راية تحركهم.

عندما ال يخضع الحراك للنقد !
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