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ليس��ت األزمة االقتصادي��ة وتراجع النمو يقتصران على لبنان بي��ن الدول العربية، 
فهن��اك تراجع يطال كل اقتصادات المنطقة، بس��بب األوضاع المضطربة وانخفاض 
أسعار النفط. لكن تبقى أزمة لبنان أكثر خطورة، وفق ما نشهده من تطورات في البلد، 
وجمود اقتصادي وتعطل المؤسس��ات والفراغ، الى مش��كلة النفاي��ات وغيرها. ولعل 
معدالت النمو التي قدرها صندوق النقد الدولي لمنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
لن تتخطى ال�3 % حداً أقصى في البلدان التي لم تتأثر كثيراً بانخفاض أسعار النفط وال 
باإلضطرابات والحروب، لكنها في لبنان لن تتجاوز ال�1.5 % في 2015 في أحس��ن 

األحوال، ما يشير الى أن لبنان سيواجه وضعاً صعباً في المرحلة المقبلة.

لكن األخطر أن لبنان يواجه عجزاً س��نوياً يتخطى ال�5 مليارات دوالر في 2015، 
أي ما يوازي نحو 11 % من الناتج المحلي اإلجمالي، في وقت اإلستثمارات الداخلية 
والخارجية ش��به متوقفة، وال مجال للحديث عن فرص عمل متوفرة في لبنان بس��بب 
انخف��اض النمو، وتراجع مي��زان المدفوعات، والعجز التجاري، وانس��داد األفق امام 
القطاعات المنتجة. فماذا يفعل اللبنانيون إذا كانت حكومتهم عاجزة عن اتخاذ القرار؟ 
فيما الفراغ يضرب موقع الرئاس��ة األولى، والخالفات تطيح بأي إمكان لبلورة حلول 
للملفات الضاغطة، وليس ملف النفايات إال دليالً على العجز الذي يحكم البلد ومؤسساته.

وبالرغم من هذا الواقع، هناك ما يبعث على التفاؤل واإلطمئنان. يبقى مصرف لبنان 
صمام أمان للبنانيين، وتحويالت اللبنانيين من الخارج تسد بعض العجز في البلد. لكن 
ذلك ال يكفي ما لم تعود المؤسسات الى عملها الطبيعي لحفظ اإلستقرار وإعادة إطالق 

العجلة االقتصادية في البالد.

األولوية للخروج من األزمة

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2015
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القوانين المالية التي تحتاجها الدولة للنهوض 
بمؤسساتها.

وبالرغ��م من إق��راره القواني��ن المطلوبة، 
يحت��اج لبن��ان إل��ى موافق��ة البرلم��ان أيضاً 
إلصدار س��ندات دولية جديدة الع��ام المقبل، 
حي��ث أصدر أخيراً س��ندات بقيمة 1.3 مليار 
دوالر أميركي، علماً أن نسبة الدين العام تبلغ 
حوالى 140 % من الناتج المحلي اإلجمالي. 
كما لم تق��ر الحكومات المتعاقب��ة أي موازنة 
منذ أكثر من عش��ر سنوات، فيما تعاني البنية 
التحتي��ة م��ن تره��ل ويحتاج معظمه��ا إعادة 

تأهيل.
الثقة الدولية

كان العن��وان األبرز لعدم تش��ريع القوانين 
المالية من مجل��س النواب يتمثل بفقدان لبنان 
الثق��ة الدولية به، حيث يس��تتبع ذلك خس��ارة 
للقروض م��ن البن��ك الدولي، وم��ن إدراجه 
على الالئحة الس��وداء، أي الئحة الدول غير 
المتعاونة في مكافحة تبييض األموال وتمويل 
االره��اب. وكان لبنان مضط��راً إلقرار هذه 
القوانين، ألنه سيستفيد منها ايضاً في مجاالت 

مختلفة.
إق��رار  ان  اقتصادي��ون،  ويق��ول خب��راء 
مش��اريع القوانين المالية كانت ملزمة للبنان، 

وقد تاب��ع مصرف لبنان بقيادة حاكمه رياض 
س��المة ه��ذا الموضوع خط��وة بخطوة، ألن 
ذلك يعني المالية اللبنانية واستقرار الوضعين 
المال��ي والمصرف��ي، وايض��اً ألن مش��اريع 
القواني��ن المالية اللبناني��ة مرتبطة بالمنظومة 
المالية العالمية “غافي” التي تعنى بموضوع 
تموي��ل االره��اب وتبييض االم��وال، والتي 
تفرض على ال��دول التقيّ��د بالمعايير الدولية 

وااللتزام بها.
وتعمل “غافي” على متابعة التشريعات في 
الدول في ما يتعلق بالمنظومة المالية العالمية 
التي تتعلق بتبييض األموال وبمكافحة تمويل 
االره��اب، ولذل��ك كان على لبن��ان اإللتزام 
بمواكب��ة وتطوي��ر التش��ريعات المالية التي 
تتعلق ب�“غافي”، ال س��يما تب��ادل المعلومات 
المعاب��ر  عب��ر  األم��وال  ونق��ل  الضريبي��ة 
والحدود، علماً أن مجموعة “غافي” تعقد في 
نهاية العام الجاري اجتماعاً وتقرر من خالله 
اإلج��راءات التي تتخذها ض��د الدول التي ال 
تلت��زم المعايي��ر الدولية، ل��ذا كان على لبنان 

إقرار القوانين قبل نهاية العام 2015.
يذك��ر أن لبن��ان يتاب��ع عبر هيئ��ة التحقيق 
الخاص��ة بمكافح��ة تبييض األم��وال وتمويل 
االره��اب التابعة لمصرف لبنان كل ما يتعلق 

إنجاز لمصرف لبنان والقطاع المصرفي في إعادة الثقة

إقرار القوانين المالية أنقذ لبنان من ”الالئحة السوداء“
تجاوز لبنان قطوعاً خطيراً، كاد يتســـبب 
لو لم يقر مجلس النواب اللبناني مشـــاريع 
قوانيـــن مالية، بفقـــدان الثقـــة الدولية به 
ووضعه على الالئحة الســـوداء، وذلك على 
الرغـــم من الكلفة الكبيرة التي ســـترفع من 

نسبة الدين العام.
فقـــد أقر البرلمان في جلســـة تشـــريعية 
واحدة قوانيـــن مالية تتصل بالتزامات لبنان 
تجاه المؤسسات الدولية، أهمها وأبرزها ما 
يتعلق بالتصريح عن نقل األموال عبر الحدود 
وتبادل المعلومات الضريبية ومكافحة غسل 

األموال وتجفيف منابع اإلرهاب.
تجاوز القطوع المالي

امتدت الجلسة التشريعية على يومين، وأقر 
خاللها البرلمان اللبناني مجموعة من القوانين، 
منها الموافقة على قوانين مهمة للحصول على 
قروض للتنمية والدي��ون والبنوك، باإلضافة 
إلى قانون اس��تعادة الجنس��ية للمتحدرين من 
أصل لبناني في المهجر، في وقت كان.يواجه 
لبنان الذي يس��تضيف أكثر من مليون و200 
ألف الجيء بس��بب الحرب الس��ورية، خطر 
خس��ارة الماليين من الدوالرات، في صورة 
ق��روض للتنمية من “البن��ك الدولي” ويجب 
أن يواف��ق عليها مجلس الن��واب بحلول نهاية 

.2015
وواف��ق النواب الذي��ن وقعوا تحت ضغوط 
م��ن “األمم المتحدة” وهيئات أخرى و“البنك 
المركزي” على مجموعة م��ن القوانين، من 
بينها قانون يس��مح للحكومة بإقتراض المزيد 

من األموال بالعملة الصعبة.
كم��ا أجاز مجل��س الن��واب للحكومة، فتح 
اعتم��اد إضافي بقيمة ثالث��ة مليارات دوالر، 
لس��د العج��ز ف��ي مش��روع موازن��ة 2016 
ولتغطية العج��ز في الرواتب واألجور. وأقر 
مجلس الن��واب أيضاً أكثر م��ن مليار دوالر 

أميركي لتسليح الجيش.
وقد عق��د مجلس الن��واب اللبناني جلس��ته 
التش��ريعية المالي��ة بع��د أكثر من ع��ام على 
ع��دم انعق��اده، وكان��ت مخصص��ة إلق��رار 
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تتعلق باالقتصاد اللبناني ومستقبله والمشاريع 
االقتصادي��ة واالجتماعية، مثل التش��ريعات 
الت��ي أقره��ا والت��ي تتعل��ق بق��روض البنك 
الدول��ي الت��ي تمنح ال��ى لبن��ان. وألن لبنان 
ل��م يق��ر موازنات منذ عش��ر س��نوات، فهي 
تعتب��ر تعتب��ر م��ن التش��ريعات الضرورية، 
باعتبارها تس��تهدف مشاريع انمائية كالسدود 
واالوتوس��ترادات والكهرباء، كما لها عالقة 
بالنم��و االقتصادي في المس��تقبل ولها عالقة 
بصدقي��ة لبن��ان الدولية. وتبل��غ قيمة قروض 
البن��ك الدولي نح��و 1.200 مليار دوالر، في 
الوقت الذي هو في حاجة ماسة الى مساعدات 
ال��دول المانحة عب��ر البنك الدول��ي لالجئين 
الس��وريين ف��ي ع��ام 2016، وع��دم اق��رار 
القواني��ن التش��ريعية كان من ش��أنه أن يؤثر 
على صدقية لبنان وينعكس س��لباً على إمكان 

الحصوص على تلك القروض.
مصرف لبنان والهيئات االقتصادية

ج��اءت الحمل����ة الت��ي ق���ام به���ا حاك���م 
مص��رف لبن���ان والهيئ����ات االقتصادي����ة 
وجمعية المصارف واتصاالتهم بالمس��ؤولين 
والسياس��يين لوضعهم عل��ى بينة من مخاطر 
عدم تشريع القوانين المالية، ولحضهم مجلس 
النواب على تشريعها، منعاً لإلضرار بسمعة 
لبن��ان، عامالً أساس��ياً دافعاً النعق��اد مجلس 
الن��واب الذي وضع هذه القوانين في أولويات 

التشريع وأقرها.
وكان حاكم مصرف لبنان رياض س��المة 
ق��د أطلق ن��داًء قال في��ه: بات انعق��اد مجلس 
الن��واب أم��راً أكث��ر إلحاحاً، إلق��رار قوانين 
تتعل��ق بق��روض التنمي��ة وإص��دار الديون، 
وقوانين مالية قد يُلح��ق عدم إقرارها ضرراً 

بسمعة لبنان.
وش��دد الحاكم سالمة إثر جوالته على عدد 
من المسؤولين، وبعد لقائه بالرئيس نبيه بري 
على “ب��ذل الجهود لعقد جلس��ة نيابية واحدة 
على األق��ل إلقرار تش��ريعات تتعلق بالمالية 
العامة والقطاع الخاص، اضافة الى تشريعات 
مصرفية تتعل��ق بحركة األموال عبر الحدود 
ومكافحة الته��رب الضريبي وتعديالت على 
قانون مكافحة غسل األموال”، آمالً في انعقاد 
المجلس “ألن هناك قوانين تمّس تمويل البنية 
التحتي��ة وتمويل النش��اط الحكومي بالعمالت 

به��ذه المواضي��ع، وق��د حقق انج��ازات عبر 
الهيئة س��محت بإبقاء لبن��ان ضمن المنظومة 
الدولية المتعاونة، ومنع إدراجه على الالئحة 
الس��وداء، لكنه وفق خب��راء هو على الالئحة 
الرمادي��ة في “غاف��ي” وكان مهدداً لو لم يقر 

البرلمان القوانين المالية.
الئحة سوداء ودول غير متعاونة

تعن��ي الالئح��ة الس��وداء ان لبن��ان دول��ة 
المنظوم��ة  صعي��د  عل��ى  متعاون��ة  غي��ر 
الدولي��ة، ويؤدي ذلك الى التش��دد في الرقابة 
المالي��ة عل��ى لبنان عل��ى الصعيدي��ن المالي 
والمصرفي. لكن األخطر يبقى في تأثر نشاط 
المص��ارف اللبناني��ة ف��ي الخ��ارج، فيصبح 
التعام��ل معه��ا أكثر ح��ذراً وتصب��ح الرقابة 
مش��ددة عل��ى عملياته��ا. ولالئح��ة الس��وداء 
أيضاً تداعيات س��لبية عل��ى األموال العابرة، 
ال س��يما تحويالت اللبنانيي��ن التي بلغت عام 
2015، 7.5 مليارات دوالر، وهو أمر حذر 
من��ه مصر ولبنان جراء وضع قيود على هذه 
التحويالت عبر تش��ديد الرقابة على صحتها 
وس��المتها، حي��ث تتأثر المص��ارف اللبنانية 
س��لباً بالعالق��ة م��ع مراس��ليها بس��بب تأخر 
التحويالت المالية، وتحص��ل تعقيدات كبيرة 
ت��ؤدي الى تراج��ع الودائ��ع في ش��كل كبير. 
وهذا األمر يحصل في حال عدم تعاون الدولة 

وإقرارها التشريعات المطلوية.
وال��ى جانب ذل��ك، يط��ال التش��دد المالي 
العالم��ي، عملي��ات التب��ادل التج��اري بي��ن 
لبنان وس��ائر ال��دول والعمليات التي يقوم بها 
مصرف لبنان في األس��واق المالية العالمية، 
فتصبح العملي��ات مقيدة ويس��تغرق انجازها 
وقت��ا أكثر. كما تتأثر العالق��ة مع المصارف 
المراس��لة الت��ي تعمد الى التدقيق بش��دة أكثر 
وتحد من التس��هيالت الممنوح��ة للمصارف 
اللبنانية، فتعيد النظر في الضمانات الممنوحة 

للبنان.
وباختص��ار، إن إق��رار القواني��ن المالية، 
اللبنان��ي،  المال��ي  النظ��ام  مس��تقبل  حم��ى 
خصوص��اً القطاع المصرفي لناحية نش��اطه 
وربحيت��ه ومالءت��ه وه��و القط��اع ال��ذي ال 
يزال نش��يطاً داخل البلد ول��م يتأثر باألزمات 

السياسية واألمنية.
وثمة قوانين أقره��ا مجلس النواب اللبناني 

الصعب��ة”، ومش��دداً عل��ى “ض��رورة عدم 
لج��وء الحكومة الى البن��ك المركزي لتغطية 

التزاماتها بالعملة الصعبة”.
وفي الس��ياق، توقع سالمة أال يسجل لبنان 
نمواً في 2015، األمر الذي يكبح التوظي��ف 
الش��لل  ويُلح��ق  الش��باب،  لفئ��ة  س����يما  ال 
بالمؤسس��ات اللبنانية، ويضر بالثقة وبالتالي 
باالستهالك واالس��تثمار، ورغم الصعوبات، 
نف��ى م��رور لبن��ان بأزم��ة اقتصادي��ة، ألنه 
تحاش��ى االنكم��اش من جه��ة، وألن مركزه 

النقدي ال يزال قوياً.
وكانت توجهت جمعية المصارف برئاس��ة 
جوزف طربي��ه الى الرئيس نبيه بري أيضاً، 
“باسم القطاع المالي والمصرفي والقطاعات 
االقتصادية جميعاً لنطلب همته بجمع المجلس 
النيابي واق��رار القواني��ن ذات الطابع المالي 
المل��ح، والتي في حال ع��دم اقرارها بصورة 
خاصة قبل نهاية هذا العام تلحق ضررا كبيرا 
وفادحا بسمعة لبنان المالية وبمعيشة اللبنانيين 
وبصورة خاصة القوانين المطروحة بالنسبة 
لموض��وع مكافح��ة تبييض االم��وال وكذلك 
الس��لف والق��روض المق��ررة لي��س فقط من 
صندوق النق��د الدولي وم��ن مرجعيات دولة 

انما ايضا من صناديق عربية متعددة”.
إقرار القوانين نجاح مالي ومصرفي

ال ش��ك في أن اقرار مجلس النواب قوانين 
مالي��ة تتص��ل بالتزامات��ه تجاه المؤسس��ات 
الدولي��ة، وأهمه��ا م��ا يتعل��ق بالتصريح عن 
نقل األموال عبر الح��دود وتبادل المعلومات 
الضريبي��ة ومكافحة غس��ل االموال وتجفيف 
مناب��ع اإلره��اب، انج��از لمص��رف لبن��ان 
وللقطاعي��ن المصرفي والمال��ي، وهو إنجاز 
س��اهم بمن��ع انقطاع لبن��ان ع��ن العالم حيث 
كان م��ن الممكن ان يُدرج عل��ى قائمة الدول 
غير المتعاون��ة، ويمنع تحوي��ل االموال اليه 

واالتصال معه مالياً من اي دولة اخرى.
وقال وزير المال علي حسن خليل، أنه بعد 
موافقة الن��واب على القواني��ن المالية “أثبت 
لبن��ان قانوناً التزام��ه المعايي��ر التي تضعها 
االتفاقيات والمعاهدات الضريبية لجهة تبادل 
المعلوم��ات واالج��راءات المرتبطة بعمليات 
تبييض االم��ول وتمويل االرهاب ومكافحته، 
فيما ق��ال نواب ان “هذه القواني��ن هي الفيزا 
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ويعتب��ر االقتصادي��ون ان إق��رار القوانين 
كان ال بد منه، وذلك لتجنب عقوبات مالية قد 
تلج��أ الى اتخاذها الواليات المتحدة االميركية 
ض��د القطاعي��ن المال��ي والمصرف��ي، اذ ان 
الوالي��ات المتحدة تقود ومنذ مدة غير قصيرة 
حرباً على ما تس��ميه جرائم تمويل االرهاب، 
لذلك فهي تتش��دد بشكل واضح وكبير في هذه 
المس��ألة، من خالل ممارستها شتى الضغوط 
على ال��دول التي “تقصر” ف��ي مجال اقرار 
بتفعيل  الخاص��ة  التش��ريعات واالج��راءات 
آلي��ات مكافح��ة عملي��ات تبيي��ض االم��وال 

ومكافحة االرهاب.
ويق��ول األمين الع��ام لجمعي��ة المصارف 
الدكت��ور أك��رم صادر في حدي���ث صحاف�ي 
في ه��ذا الص��دد، أن التعدي��الت التي اقرت 
القواني��ن  ومش��اريع   318 القان��ون  عل��ى 
االخرى اثارت عدداً من االسئلة والتساؤالت 
المش��روعة والتي يمكن تلخيصها ومناقشتها 
كاآلتي: يكمن التس��اؤل االول في ما يمكن ان 
ينط��وي عليه الت��زام بعض ه��ذه القوانين او 
المعايير الدولية من تعارض مع سيادة القانون 
اللبنان��ي. ه��ذا صحيح في المطل��ق ولكن في 
الواق��ع الدولي الراهن ينس��حب ذلك على كل 
دول العالم التي انضمت الى اتفاقيات مكافحة 
تبيي��ض االموال وتموي��ل االرهاب الصادرة 
عن االمم المتحدة او التي تلتزم المعايير ذات 
الصلة الصادرة عن مجموع��ة العمل المالية 
)غافي( ومنظمة التعاون والتنمية االقتصادية 
OCDE ولجن��ة ب��ازل وغيره��ا، فمفه��وم 
الس��يادة المطلقة ب��ات من الماض��ي. كما ان 

التي تدخل لبنان الى عالم الشرعية الدولية”.
واعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة 
أن إقرار 4 قوانين مالية في آخر جلسة نيابية 
“يحم��ي الب��الد من تصنيف��ات دولية س��لبية 
ومن إدراجه في لوائح س��وداء”، مؤكداً ثبات 
صرف اللي��رة واس��تقرار س��عرها. وطالب 
بالس��يطرة على العج��ز المال��ي المرتفع في 
لبنان، خصوصاً أنه تخطى أزمات مالية عدة 
على مر الس��نوات بنج��اح، “وكان لمصرف 

لبنان دور مهم فيها”.
وأشار س��المة الذي كان يتحدث في افتتاح 
المؤتم��ر المصرف��ي العرب��ي الس��نوي، إلى 
ارتف��اع االقتراض، خصوصاً الس��كنية منها 
البالغ��ة 100 أل��ف ق��رض س��كني، إضاف��ة 
لقروض دعمت المشروعات الصغيرة. وأكد 
أن ه��دف المص��رف األس��اس “توس��يع فئة 
المفيدين م��ن االزدهار المصرف��ي في لبنان 
وإيجاد فرص عمل”، مشيرا إلى أهمية اإلفادة 
اقتصادي��ا من قدرات المغتربين وتحويالتهم، 

ومؤكداً دعم المصرف لفئات المجتمع كافة.
النتائج المالية

لكن ماذا ع��ن النتائج االقتصادية والمالية، 
فباإلضاف��ة الى عدم وضع لبنان على الالئحة 
الس��وداء، َضِمن البلد الحصول على قروض 
مدعوم��ة، وممنوحة بش��روط ميّس��رة لتنفيذ 
مش��اريع انمائية حيوية، وهي قروض بفوائد 
ميس��رة جدا بدال من االقتراض من االسواق 
بفوائد مرتفعة وشروط تسديد أقصر. وبالرغم 
من أن إقرار مشاريع القوانين المالية له فوائد 

عدة اال انه أثار نقاشات وتساؤالت كثيرة.

الجرائم المالية المنظم��ة، بما فيها االرهاب، 
اصبح��ت عاب��رة للح��دود وغ��دت مكافحتها 

بالتالي شأناً عالمياً.
ويضي��ف ان وجود اطار قان�وني مؤات ال 
يعرقل مجيء االموال الى لبنان، بل يشجعه. 
وغياب مث��ل هذه التش��ريعات يزي�د حراج�ة 
قبوله��ا ل��دى المصارف لئال نقول س����يحول 
دون قبوله��ا. ويش��ير الى التوس��ع الكبير في 
صالحيات ونطاق عمل هيئة التحقيق الخاصة 
ل��دى مص��رف لبنان. ه��ذا التوس��ع وتعميق 
صالحياتها يتوافقان مع المعايير الدولية، من 
جهة، ويجعالن الهيئة اكثر فعالية بما ال يقاس 

مقارنة مع الوضع الحالي.
ويبق��ى نط��اق عم��ل الهيئة هو الش��بهات 
ولي��س القرائ��ن، اما ق��رار التجمي��د المؤقت 
لالم��وال المش��بوهة او ق��رار رفع الس��رية 
المصرفية عن اصحابها فيعودان الى كل من 
النائب العالم التمييزي والى الهيئة المصرفية 
العلي��ا، وكذلك اصوالً ال��ى الجهة الداخلية او 

الخارجية المعنية.
وعن الضغوط األميركي��ة، يقول أن لبنان 
بلد صغي��ر وذو اقتصاد ش��ديد االنفتاح على 
الخ��ارج، وتعاملنا مع الخارج يجري بش��كل 
اساسي بالدوالر االميركي، ومقاصة عملياتنا 
م��ع الخ��ارج بال��دوالر تتم من خالل ش��بكة 
المص��ارف االميركية المراس��لة. وللتذكير، 
ف��ان تس��وية المدفوع��ات المرتبط��ة بتجارة 
الس��لع والخدم��ات وباالس��تثمارات االجنبية 
وبتحوي��الت اللبنانيين هي مح��ررة بالدوالر 

االميركي بنسبة تقارب ال�90 %.
وتنعكس دولرة االقتصاد اللبناني على بنية 
توظيفات والتزامات القطاع المصرفي حيث 
تش��كل نس��بة 64 % من الميزانيات المجمعة 
للمص��ارف ونس��بة 73 % م��ن التس��ليفات 
للقطاع الخاص المقيم ونسبة 76 % من قيمة 
المقاصة الداخلية للشيكات التي وصلت قيمتها 
عام 2014 الى حوالى 75 مليار دوالر. لذا، 
ف��إن االلتزام بمعايير مكافحة تبييض االموال 
وتحوي��ل االره��اب لي��س معط��ى مصرفياً 

فحسب بل اقتصادياً عاما في لبنان.
لق��د نجح لبنان في تج��اوز القطوع وحافظ 
يسجل بالدرجة األولى لمصرف لبنان.عل��ى متانة وضع��ه المصرف��ي، وهذا االمر 
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استجواب ”يو بي اس“ بسبب فضائح الـ”فيفا“

خضع المصرف السويسري العمالق ”يو بي اس“  إلى استجواب من قبل السلطات 
األميركية والسويســرية في اطار التحقيقات حول ملف فضائح فســاد االتحاد الدولي 
لكرة القدم ”فيفا“. واشار ”يو بي اس“ الى انه تلقى، كما العديد من المؤسسات المالية 
االخرى، استفســارات من السلطات بشأن حســابات تتعلق باالتحاد الدولي لكرة القدم 

(فيفا) وغيره من االتحادات الكروية االخرى واالشخاص والكيانات ذات الصلة.
وتحقق السلطات االميركية والسويسرية مع العديد من المؤسسات المالية لتحديد ما 

إذا كانت ســمحت بالتعامل مع المعامالت 
”المشــبوهة أو غير القانونيــة“ أو أخلت 
بالتزاماتهــا فــي مــا يتعلق بالتشــريعات 

واللوائح المتعلقة بغسل األموال.

دشن بنك بيروت والبالد العربية ”BBAC“، المقر 
الجديد لفرعه في ليماسول بقبرص، خالل احتفال حضره 
رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسيادس، ورئيس 
مجلــس إدارة ومديــر عام BBAC غســان عســاف، 
ومحافظ البنك المركزي القبرصي خريستاال يوريادي، 
وحاكــم مصرف لبنان المركزي رياض ســالمة ممثال 
بنائبه الدكتور سعد عنداري، ومجموعة من الشخصيات 
االقتصاديــة والسياســية والدبلوماســية البــارزة. وقال 
عساف أنه على مدى عقود قام شعبا قبرص ولبنان ببناء 
جســور التعاون والشراكة باســتمرار، وقد مضى على 

تواجد BBAC في قبرص مدة 30 عاماً.

BBAC يدشن مقره الجديد في قبرص

وقــع وزيــر البيئة اللبناني محمد المشــنوق مع حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمه اتفاقية تعاون تتناول دعم 
المصــرف المركزي للقطــاع البيئي مــن خالل منحه 
تســليفات بفوائد مخفضة لتمويل مشاريع صديقة للبيئة 
ومن ضمنها أموال القــرض الممنوح من البنك الدولي 
والهادف الى االستثمار بمشاريع متعلقة بمكافحة التلوث 

.(LEPAP) البيئي في لبنان

اتفاقية تعاون
بين ”المركزي“ و”البيئة“

سالمه وبصبوص يكافحان الجرائم اإللكترونية

افتتــح حاكــم مصرف 
ســالمه،  ريــاض  لبنــان 
فــي فنــدق فورســيزونز 
بيــروت، ملتقــى مكافحة 
االلكترونيــة  الجريمــة 
بعنوان ”مكافحة االحتيال 
االلكترونيــة  والقرصنــة 
في القطاعيــن المصرفي 
والتجــاري فــي لبنــان“، 

الــذي تنظمــه هيئة التحقيــق الخاصة لــدى مصرف لبنــان ومكتب مكافحــة جرائم 
المعلوماتيــة وحماية الملكية الفكرية لدى المديرية العامــة لقوى األمن الداخلي. وقال 
سالمه: إن استخدام وسائل االتصال الحديث، في التعامالت المصرفية والتجارية زاد 
من وتيرة الجرائم االلكترونية واالحتيال التي طالت المؤسسات المصرفية والشركات 
واألفراد في العالم، وهي جرائم عابرة للحدود الوطنية، وتستخدم فيها أحدث التقنيات 
ويكون مرتكبوها متخفين وخارج الدولة في أغلب الحاالت، مما يتطلب في مواجهتها 

تضافر الجهود المحلية والعالمية على السواء.
واقترح مصرف لبنان قانونا وسع فيه مهام المصرف المركزي في مجال الصيرفة 
االلكترونية بما أتاح له إصدار تعاميم تنظيمية لتطوير وســائل وأنظمة الدفع. واعتبر 
سالمه أن العنصر البشري المهني والمدرب يشكل أفضل حماية لمنع الجرائم المالية.

من جهته، قال المدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء إبراهيم بصبوص: إن المديرية 
أنشأت مكتبا متخصصا بمكافحة الجرائم االلكترونية وجهزته بأحدث المعدات التقنية 

المتطورة وأخضعت ضباطه وعناصره لتدريب متخصص.
أما أمين ســر هيئــة التحقيق الخاصة لــدى مصرف لبنان، نائــب رئيس مجموعة 
إغمونت في العالم، عبد الحفيظ منصور، فقال: انه يجب إصدار تعليمات مصرفية أو 
اقتراح تعديالت على التشــريعات التي التزال قيد البحث في مجلس النواب وال ســيما 

قانون التعامالت االلكترونية ألجل تحصين المصالح الخاصة والعامة.

10



عالم البنوك

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2015

اتفاقية بين ”ميثاق“ و”العمانية“

للصيرفــة  ”ميثــاق“  وقــع 
اإلســالمية من بنك مسقط اتفاقية 
تمويلية طويلة األجل مع الشركة 
العمانية للنقــل البحري بقيمة 78 
 202.7) عمانــي  لایر  مليــون 
تمويــل  دوالر) إلعــادة  مليــون 
ناقــالت النفــط الضخمــة وهــي 

المزيونة ومنح ومرباط.
قــام بتوقيــع االتفاقية كل مــن الرئيس التنفيذي للشــركة باإلنابة طــارق بن محمد 
الجنيــدي، ومدير عام مجموعة األعمال المصرفية اإلســالمية ببنك مســقط ســليمان 
بــن حمــد الحارثي، حيث يأتي توقيــع االتفاقية ضمن اســتراتيجية ”ميثاق“ في تقديم 
الخدمات والتســهيالت التمويلية المصرفية لألفراد والمؤسســات  والمشاريع الكبرى 
والتي تتوافق مع مبادئ واحكام الشريعة اإلسالمية في مختلف المجاالت والقطاعات 

من دون الحاجة أو االعتماد على التمويل الخارجي.

قــال رئيــس بنك 
مصر محمد اإلتربي 
إن مصرفه ســيوقع 
بقيمة  قــرض  اتفاق 
250 مليــون دوالر 
ســنوات   3 ألجــل 
 %  3.2 وبفائــدة 
مــع تحالــف بنــوك  

لتعزيز موارد البنك الدوالرية. وكشف اإلتربي أن بنك 
المؤسسة العربية المصرفية (ABC) البحريني يتولى 

إدارة القرض المجمع.
ويعتزم بنك مصر، ثاني أكبر بنك حكومي في البالد، 
اصدار ســندات دوالرية في السوق العالمية بقيمة 500 
مليون دوالر لتعزيز مــوارده، ومن المقرر أن يحصل 
على قرض مشــترك من بنوك دولية بقيمة 300 مليون 

دوالر.

بنك مصر يعزز موارده

محمد اإلتربي

خفض البنك المركزي التونسي سعر الفائدة األساسي 
إلى 4.25 % من 4.75 % لتحفيز النمو االقتصادي مع 
تراجع التضخم. وكان البنك رفع سعر الفائدة إلى 4.75 
% مــن 4.5 % في حزيــران/ يونيــو 2014 لتخفيف 
الضغوط التضخمية، لكن التضخم انخفض إلى 4.4 % 
في األشــهر العشــرة األولى من 2015 مقارنة مع 5.5 
% في العام الماضي. وال يستهدف البنك المركزي نسبة 
تضخم محــددة لكنه يقول إن أعلى نســبة يمكن تحملها 

هي 5 %.
وقــال المركزي إن العام المقبل ســيكون عام التعافي 
االقتصــادي. وتتوقــع تونــس أن ينمو الناتــج المحلي 
اإلجمالــي 2.5 % فــي 2016 مقارنة مــع 0.5 % في 

2015 وأن يصل إلى 5 % في 2020.

تونس: خفض الفائدة لتحفيز النمو

”المركزي العراقي“ يفرض غرامات مالية

فــرض البنك المركــزي العراقي غرامات مالية بحق مصــارف بلغت 400 مليار 
دينارعراقي (346 مليون دوالر). وقال البنك: ان حجم المغالطات والتشويش بلغ حداً 
يضر باالستقرار العام واستقرار السوق وبسمعة العراق خارجياً، وما يتبع ذلك من آثار 
خطيرة على معامالته المالية والنقدية والمصرفية وبتوقعات وردود أفعال المتعاملين 
معه من مســتثمرين ومانحين. مؤكداً على ضــرورة إيضاح ما تم القيام به من اعمال 
خالل الفترة الماضية، مشــيراً إلى انه ”أقام العديد من الدعاوى لدى المحاكم العراقية 
المختصة على المصارف والشركات المخالفة لتعليمات نافذة بيع العملة األجنبية وتلك 

المتعلقة بقضايا مكافحة غسل األموال، وان عدد تلك الدعاوى بلغ 97 دعوى.
ولفــت البنك إلى ان الغرامات المالية شــملت 40 مصرفاً، مبيناً انه تم معاقبة 426 
مؤسســة مالية غير مصرفية، وفرض وصاية على 4 مصارف وصل أحدها الى حد 

التصفية، في حين تم إعادة تأهيل مصرفين آخرين.
مــن جهــة ثانية، أصدر ”المركــزي العراقي“ ورقة نقدية جديدة فئة خمســين الف 
دينــار، وذلك إلكمال هيــكل االوراق النقدية ووضع فئة عالية القيمة في التداول، فيما 
أكــد أنها تحتــوي على ”تراكيب ضد محاوالت التزييف باالستنتســاخ“. وقال: أنه تم 

طباعة  الورقة الجديدة باســتخدام نوعية 
فائقــة الجودة من الورق مــع وضع عدد 
مــن العالمــات االمنيــة والفنيــة بالحبر 
المغنناطيســي، مبينــاً ان وجهها تتضمن 
صورة تخطيطية لنواعير الفرات والنخيل 
فــي وســطها وأخــرى ألحــد شــالالت 
كردســتان، باإلضافة إلــى احتوائها على 

عالمات لخدمة المكفوفيين.
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أعلــن مصــرف ”كيو 
إنفســت“ االستثماري في 
قطــر، عــن نجاحــه في 
إتمام أول تســهيل ائتماني 
مشترك بقيمة 200 مليون 

دوالر ألجل 5 سنوات.
ويأتــي هــذا التســهيل 
االئتماني فــي إطار خطة 
لتنويع مصادر  المصرف 

تمويلــه وتعزيز كفاية رأس ماله، وقد تم ترتيبه من قبل 
مصارف دولية وإقليمية كبرى ترتبط بعالقات قوية مع 
”كيو إنفســت“ وهي مصرف الريان الخليجي فرنســا 
(اس. ايه) وناتكســيس. وقال نائب الرئيس التنفيذي في 
المصــرف مايكل كاتوناس: تمثــل هذه الصفقة الخطوة 
األولــى تجــاه تعزيز نمــو ميزانيتنــا العموميــة ودعم 

استراتيجيتنا العامة والتي تمر حالياً في عامها الثالث.

”يونيكريديت“ يعتزم شطب آالف الوظائف أول تسهيل ائتماني لـ”كيو إنفست“

يــعــتــــزم بـنــــك يونيكريديــت االيطالي  االســتغناء 
لتوفيـــــر 1.6  18200 موظــف خــالل عاميــن  عــن 
ملـيـــــار يـــــورو. ووصـــــف الرئيــس التنفيــذي للبنك 
فيدريكو غيزونــي تلك الخطة بانهــا ”قوية وطموحة في 
الوقت ذاته“، مشــيراً إلى أن بيئــة االقتصاد الكلي صعبة 
وتتميز بانخفاض تاريخي في أســعار الفائدة وتباطؤ النمو 

االقتصادي العالمي. وقال غيزوني إن البنك ســيركز على ”اجراءات كبيرة الحتواء 
التكاليــف والخروج من اعمال ضعيفــة االداء او اعادة هيكلتها“. اال انه قال ان البنك 
سيقوم ”باســتثمارات كبيرة في المستقبل“ بينها 1.2 مليار يورو في التطور الرقمي. 

وهو يعتزم خفض عدد موظفيه إلى 111 ألف موظف بحلول عام 2018.

فيدريكو غيزوني

مايكل كاتوناس

XOPO تطلقان fastacashو Xpress Money

أطلقــت كل من شــركة ”fast cash“ وهي عبارة عن منصــة إلكترونية عالمية 
لتحويل األموال عبر شــبكات مواقع التواصل االجتماعي وبرامج التراســل النصي 
القصيــر، وشــركة ”Xpress Money“ المتخصصــة لتحويــل األمــوال، خدمة 
(XOPO) التــي تعتبــر أول خدمة من نوعها في العالم تتيح لمســتخدميها إرســال 
وطلب واســتالم األمــوال عبر الحدود وعبر شــبكات مواقع التواصــل االجتماعي 
وبرامج التراسل النصي القصير بما فيها مواقع ”فيسبوك“ و”ويتشات“ و”واتسأب“ 
و”تويتر“. وســوف يتمكن مستخدمو الخدمة في صيغتها األولية في المملكة المتحدة 
من إرسال األموال إلى أية دولة بما فيها أكبر الممرات الدولية لتحويل األموال أمثال 

الهند ونيجيريا وباكستان والفلبين.

”التجاري الدولي“ يطلق خدمات جديدة

أطلــق البنــك التجــاري الدولــي فــي 
دبــي نافذة جديــدة للخدمــات المصرفية 
اإلسالمية (اإلسالمي)، يوفر من خاللها 
مجموعــة واســعة مــن الحلــول المالية 
المتوافقــة مــع  المصرفيــة  والخدمــات 
الشريعة اإلسالمية والتي تلبي احتياجات 
عمالئــه من قطاع الشــركات. وســيوفر 

البنك، بتوجيه من ”دار المراجعة الشــرعية“ الذي ســيقدم االستشارات للبنك، حزمة 
متنوعة من المنتجات المصرفية المصممة خصيصاً لتلبية المتطلبات المالية للشركات. 
ودشــن رئيس مجلــس اإلدارة  محمد ســلطان القاضي، نافذة ”اإلســالمي“ خالل 
حفل خاص حضره كل من الرئيس التنفيذي للبنك، ورئيس قســم الخدمات المصرفية 
وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين، وذلك في الفرع المخصص للخدمات المصرفية 

اإلسالمية ضمن المقر الرئيسي للبنك.
دشن ”بنك الخليج الدولي“ الفرع الجديد في أبوظبي، 
وذلــك خالل حفــل رســمي في فنــدق جميــرا بأبراج 
االتحاد حضره نخبة من كبار المســؤولين في الحكومة 
والشركات الكبرى في القطاع الخاص ورجال األعمال 

ورواد الصناعة.
وقال الرئيس التنفيذي يحيى اليحيى، إن تدشــين فرع 
أبوظبي يأتي تأكيداً على رؤية ”الخليج الدولي“ ليصبح 
البنك الدولي الرائد لدول مجلس التعاون الخليجي بفضل 
ما يوفره من مجموعة متنوعة من أفضل الحلول المالية 
والمنتجات المصرفية وما يتمتع به من  خبرات إقليمية 
راسخة وشبكة واســعة من الشركاء الدوليين. كما يأذن 
ببدء تنفيذ خطة البنك للتوســع الجغرافي في األســواق 

الرئيسية بمنطقة الخليج العربية.

”بنك الخليج الدولي“
يدشن فرع أبوظبي
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أعلــن البنــك األهلــي 
اســتكمال  عن  الكويتــي 
كافــة إجــراءات الصفقة 
التــي أبرمهــا مــع بنـك 
اليونــــان  ”بيريــــوس“ 
لالســتحواذ على 98 % 
من أسهم بنك ”بيريوس“ 
مصر، حيث تــم تحويل 

هذه األســهم بشــكل رســمي إلــى ملكية البنــك األهلي 
الكويتي بتاريخ 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2015. وهذا 
يعنــى االنتهاء مــن هذه الصفقة فــي ايار/مايو 2015، 
والتي بلغت قيمتها اإلجمالية حوالى 150 مليون دوالر، 
وهو مضاعف القيمــة الدفترية لبنك ”بيريوس“ مصر 

بحوالي مرة ونصف كما في 31 اذار/مارس 2015.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك األهلي الكويتي طالل 
محمد رضــا بهبهاني: إننــا نتطلع إلــى تطوير وتنمية 
أعمالنا في السوق المصري. ونتقدم بالشكر إلى الجهات 
والسلطات المعنية في الكويت ومصر على مساعدتها لنا 

في استكمال هذه الصفقة في مدة زمنية جيدة.

جمعية البنوك تنظم حفًال تكريمياً لـ”الوزير“ االستحواذ على بنك بيريوس مصر

البنــوك  جمعيــة  نظمــت 
في فلســطين حفــالً في فندق 
الموفنبيــك بــرام هللا، لتكريم 
جهاد الوزير بمناســبة انتهاء 
فترتي واليته كمحافظ لسلطة 
النقد الفلســطينية، وللترحيب 
بالمحافظ الجديد عزام الشوا، 

بحضــور مديري البنوك ومديري ســلطة النقد. وذكر رئيــس جمعية البنوك جوزيف 
نســناس فــي كلمته، أهم االنجــازات التي تحققت فــي عهد الوزيــر، والتي نتج عنها 
االرتقاء بالصناعة المصرفية في فلسطين. وفي ختام الحفل سلم مجلس ادارة الجمعية 
الوزير درعاً تكريمياً، كما ســلم مجلــس ادارة المعهد المصرفي درعاً اخراً له تقديراً 

على جهوده في ادارة مجلس المعهد المصرفي. 
يذكر ان وزير المالية شــكري بشــارة، زار الدكتور الوزير ليودعه بعد انتهاء فترة 

واليته لسلطة النقد في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2015.

طالل محمد رضا بهبهاني

إجراءات لدعم الريال اليمني

توصــل البنــك المركــزي  اليمني إلــى اتفاق مــع البنوك 
التجارية العاملة في البالد وشــركات الصرافة لمحاولة دعم 
العملــة المحلية (الريال) التي تضررت بشــدة جراء الحرب 
الدائــرة فــي البالد. ونقلــت وكالــة األنباء اليمنيــة عن نبيل 
المنتصــر وكيل البنك المركزي اليمنــي للرقابة على البنوك 
قولــه ”البنك المركزي بقيادة المحافظ محمد عوض بن همام 
اتخذ حزمة من اإلجراءات ومجموعة من القرارات بالتشاور 
مع القطاع المصرفي بهدف تحقيق اســتقرار ســعر صرف 

الريــال اليمني مقابل العمالت األجنبية“. وبناء على االتفاق، تعهدت البنوك التجارية 
بتزويد التجار بالدوالرات لتغطية احتياجات الواردات ووقف المضاربة على الريال.

محمد عوض بن همام
وقع ”فالي دبي“ وبنك 
اتفاقية  تشارترد  ستاندرد 
لبيع وإعـادة اســـتـئـجـار 
 ( لتشـــغيلـي ا جيـر لتأ ا )
لطائرتيــن مـــن الجيـــل 
الجديد من طـراز بوينــغ 
737 - 800. وتعـــد هذه 
العملية الثانية التي يرتبها 
ويعدهــاَ البنك مع ”فالي 
دبــي“، وذلــك من خالل 

فريــق تمويل الطيران الحائزعلــى العديد من الجوائز، 
بيمبروك. وقال رئيس تمويل الطيران كيران كور، في 
بنك ستاندرد تشارترد، نساهم في دعم عمليات  التوسع 
لـ”فالي دبي“ حتى تواكب الطلب المتزايد على صناعة 
النقل الجوي في المنطقة. ويعد اتمام هذه الصفقة  تعزيز 

موقفنا كشريك مالي على المدى الطويل.

اتفاقية بين ”فالي دبي“
و”ستاندرد تشارترد“

 كيران كور

رئيس ”العربي المتحد“ غادر منصبه

نقلــت وكالــة رويترز عــن  مصادر مطلعــة قولها إن 
الرئيس التنفيذي للبنك العربي المتحد بول تروبريدغ غادر 
المصرف المدرج في أبوظبي بعد أن طلب مجلس اإلدارة 
منــه تــرك منصبه. وذكــرت المصادر أن نائــب الرئيس 
التنفيذي ســامر تميمي تولى المنصب بالوكالة للبنك الذي 

يملك فيه البنك التجاري القطري حصة أغلبية.
يشــار إلى ان تروبريدغ كان قد تولى منصب الرئيس 

بول تروبريدغالتنفيذي منذ عام 2009.
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أول عربي نائبًا لرئيس البنك الدولي

أصــدر البنك الدولي قــراراً بترقية وزير االســتثمار 
األســبق فــي مصر محمــود محيي الديــن، إلى منصب 
النائب األول لرئيس لشــؤون التنمية المســتدامة واألمم 
المتحدة والمشاركات، ليكون أول مصري وعربي يتولى 

هذا المنصب، على أن يبدأ مهامه بداية عام 2016.
وكان محيي الدين قد التحق بالبنك الدولي عام 2010 
كأول مدير مصري وعربي، ثم ُعيّن عام 2013 مبعوثاً 
لرئيس البنك لشــؤون األهــداف األلفية للتنمية وعمليات 
تمويلها، وفي العام التالي عين أميناً عاماً لمجموعة البنك 

الدولي ومسؤوالً عن متابعة تنفيذ وتمويل البنك إلجراءات مساندة الدول لتحقيق أهداف 
األجندة الجديدة للتنمية والمقرر تنفيذها بداية عام 2016، وحتى 2030.

محمود محيى الدين

نفــى البنك المركزي 
اختفاء  خبــر  العراقي، 
10 مليارات دوالر من 
احتياطيه، واصفاً الخبر 
بأنه عــاٍر عن الصحة،  
وطالب شــبكة االعالم 
العراقــي بفتــح تحقيق 
وذكر  نشــره.  بدواعي 
انه  المركــزي،  البنــك 
اطلع علــى الخبر الذي 

نشــر تحت عنــوان (التحقيق باختفــاء 10 مليار دوالر 
مــن البنك المركزي)، حيث قام محافظ البنك المركزي 
العراقــي علي العــالق، بالمطالبة بفتــح تحقيق لمعرفة  
الدوافــع الكامنــة لنشــر هذا الخــب، كما دعــا الجهات 

اإلعالمية توخي الدقة والمصداقية في نشر األخبار.

العالق ... ينفي اختفاء
10 مليارات دوالر أميركي

علي العالق

وقع البنك ”العربي االسالمي الدولي“ وشركة ”مازن 
الدجاني“ وشركاه اتفاقية تقسيط انظمة الطاقة الشمسية 
الــى المنازل، وذلك على هامــش اعمال ملتقى ”حلول 
الطاقة ومســتقبل القطاع الصناعي“ تحت شعار ”نحو 
أردن رائد في الطاقة المتجددة“ الذي انطلق في تشرين 
الثاني/نوفمبر 2015 الماضي. ووقع االتفاقية مدير عام 

البنك اياد العسلي، ومدير الشركة مازن الدجاني.
واوضــح رئيس قطــاع االعمال في البنــك الدكتور 
محســن فايز ابو عوض أّن االتفاقية التي تســتمر ســنة 
واحدة تتجدد تلقائياً، تتلخص بتمويل متعاملي البنك من 
االفراد والمحوليــن لرواتبهم لدى فروع البنك بشــراء 
انظمة الطاقة الشمسية بالتقسيط لمدة 3 سنوات وبالسعر 

النقدي من دون أي عائد للبنك.

اتفاقية  بين ”العربي االسالمي“
و”مازن الدجاني“

”ميثاق“ في القرم

افتتــح ميثــاق للصيرفــة 
االســالمية من بنك مســقط،  
فرعــه الجديــد فــي منطقة 
القــرم التجارية بالتزامن مع 
احتفــاالت الســلطنة بالعيــد 
الوطني الخامس واألربعين، 

تحــت رعاية المدير التنفيذي وعضــو مجلس ادارة مجموعة ســهيل بهوان القابضة 
الشــيخة أمل بنت ســهيل بهوان، وبحضور مدير عام مجموعــة االعمال المصرفية 
االســالمية ببنك مسقط سليمان بن حمد الحارثي. وبذلك يكون الفرع الجديد هو الـ13 
ضمن شبكة منتشرة في مختلف المحافظات. وبذلك يصبح ”ميثاق“ أكبر مؤسسة تقّدم 

الخدمات المصرفية االسالمية في السلطنة.

الفائدة التركية ال تشجع على االستثمار

اعتبر رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان 
أن أســعار الفائــدة المحلية مرتفعة بدرجة ال تشــجع 
على االستثمار أو اقامة مشروعات، مؤكداً أنه ينبغي 
خفضهــا. وطالب أردوغــان مجدداً البنــك المركزي 
لبالده بخفض أســعار الفائدة، وذلك للمرة األولى منذ 
فوز حزب العدالة والتنمية في االنتخابات التشــريعية 
التي أجريت مطلع شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وعبّر اردوغان عن هذه المطالب في لقاء عقده في 

مدينة أنطاليا الشــهر الماضي، على هامش قمة مجموعة العشــرين، مع كبار رجال 
األعمال األتراك، حضره مســؤولون رفيعو المستوى يتقدمهم محافظ البنك المركزي 

التركي، ارديم باشجي، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين الغارد.

ارديم باشجي
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مصارف اليونان بحاجة لرساميل ضخمة

كشــف البنك المركزي االوروبي أن البنوك اليونانية االربعة الرئيســة بحاجة الى 
رساميل تصل الى 14.4 مليار يورو، وهو مبلغ اقل من ذلك الذي توقعه شركاء اثينا 

إلعادة رسملة هذه المصارف.
وأوضح البنك أن هذا التدقيق ”يكشــف عن اجمالي 
راس مال بقيمة اربعة مليارات يورو، بحسب الفرضية 
االساسية، و14.4 مليار يورو في اسوأ الحاالت“، في 
اشــارة الى احتمال حصــول تدهور حاد في الظروف 
الماليــة واالقتصادية في اليونان. والمصارف المعنية 
هي الفا بنك ويوروبنك والبنك الوطني وبنك بيريوس، 
واالخير هو االكثر هشاشــة، مع حاجة رأس ماله الى 
خمســة مليار يورو، في حال الفرضية االكثر ســوءا 

و2.2 مليار في الفرضية االساسية.

ســمح بنك الشــعب الصيني (المركزي) للمصارف 
المركزية األجنبية بفتح حسابات تسوية بالعملة الصينية 
(اليــوان) في المؤسســات المالية المحلية. وســيصبح  
بإمــكان البنوك المركزية األجنبية فتح حســابات إيداع 
في المصارف المحلية الصينية إلجراء صفقات لمبادلة 

العملة.
يشــار إلــى أن  اليــوان الصينــي أصبــح الرابع بين 
عمالت المدفوعات العالمية االكثر استخداما ويأتي بعد 
الدوالر االميركي واليورو والجنيه االسترليني وتخطى 

الين الياباني الذي تراجع إلى المركز الخامس.

السماح للبنوك المركزية
بفتح حسابات باليوان

قررت الســلطات البيالروســية حذف 4 أصفار من 
عملتها ”الروبل البيالروسي“ ابتداء من 1  تموز/ يوليو 
2016، ليصبح بذلك الروبل الجديد يســاوي 10 آالف 

من الروبل الحالي.
وســتكون العملتــان القديمة والجديــدة معتمدتين في 
الســوق اعتبارا مــن 1 تمــوز/ يوليــو 2016 ولغاية 
31كانون األول/ ديســمبر من العام نفســه، فيما ستبدأ 
عمليــة تبديــل العملة القديمــة بالجديدة مــن دون قيود 
ومــن دون دفع تعويض في البنك الوطني من 1 كانون 
الثاني/ يناير 2017 ولغاية 31 كانون األول/ديســمبر 

.2019

حذف 4 أصفار من عملة بيالروسيا

انتقادات شديدة للمركزي األوروبي

حذرت لجنة المستشارين االقتصاديين التابعة للحكومة 
األلمانية من أن سياسة خفض أسعار الفائدة التي ينتهجها 
البنــك المركزي األوروبي تســبب مخاطــر كبيرة تهدد 
االســتقرار المالي وربما تهدد في نهاية المطاف المالءة 

المالية للبنوك وشركات التأمين.
وقــال الخبيــر االقتصادي كريســتوف شــميت الذي  
يرأس مجموعة المستشــارين ”ال يوجــد ما يبرر مزيدا 
من التيســير في السياسة النقدية“، مشــيراً إلى أن هناك 
حاجة إلبطاء وتيرة برنامج شــراء السندات الذي أطلقه 

البنك في آذار/مارس 2015 بقيمة تريليون يورو. وانتقد مجلس الخبراء االقتصاديين 
سياسات المركزي األوروبي بلهجة قاسية غير معتادة قائال إنها تخلق ”مخاطر كبيرة 
على االستقرار المالي“، الفتاً إلى أن البنك“ ال يأخذ في االعتبار المخاطر التي تلوح 

في األفق وتهدد االستقرار المالي عند اتخاذ قراراته بالسياسة النقدية“.

كريستوف شميت

البنوك الصينية األكبر عالميًا

احتلــت أربعــة بنوك صينية المراكــز األربعة األولى في  قائمــة ”فوربس“ ألكبر 
المصارف في العالم لعام 2015، والتي تشــمل 2000 مؤسسة من 61 دولة. وتصدر 
القائمة البنك الصناعي والتجاري الصيني بقيمة ســوقية بلغــت 278.3 مليار دوالر، 
تاله  بنك التعمير الصيني في المركز الثاني بقيمة ســوقية بلغت 212.9 مليار دوالر، 
وبأصول بلغت 2.698 تريليون دوالر. واحتل البنك الزراعي الصيني المركز الثالث 
بقيمة سوقية 189.9 مليار دوالر. وأظهرت البيانات تراجع البنوك الفرنسية في الترتيب 

عن العام 2014، وحافظت المصارف البريطانية على مراكزها من دون تغيير.
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وصحيفــة  الماليــة  ”بلومبيــرغ“  خدمــة  أوردت 
”واشــنطن بوست“ األميركيتين أن سعر الفائدة السائد 
بين البنوك الســعودية ارتفع إلى أعلى مســتوى له منذ 
6 أعوام، فيما تشــهد الســيولة في البنــوك ضيقاً جّراء 
انخفاض أســعار النفط. وارتفع سعر الفائدة بين البنوك 
الذي يحدد عادة لثالثة أشهر بنسبة 0.4 % ليصل إلى 
نقطــة مئوية 1 % وهو معدلــه األعلى منذ 14 أبريل/
نيســان 2009. وأشــارت الخدمة إلى أن أرقامها تفيد 
أن القروض البنكية في السعودية (أكبر اقتصاد عربي 
وأكبر مصدر للنفط في العالم)، توســعت بنســبة 9 % 
خالل الـ12 شهراً المنتهية في أغسطس/آب الماضي، 
وهــو معدل أســرع من نمــو ودائع العمــالء الذي نما 
بنسبة 8.3 % خالل الفترة المشار إليها، بحسب أرقام 

مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).
وأعلنت ”ستاندرد أند بورز“ للتصنيف االئتماني عن 
خفض تصنيفها االئتماني لثمانية بنوك سعودية بدعوى 

أن هبوط أسعار النفط يثير مخاطر جمة.

زيادة الفائدة بين البنوك السعودية

3.8 مليارات دوالر أصول ”المصرف“

أكد الرئيس التنفيذي للمصرف العربي لالســتثمار 
والتجارة الخارجية ”المصرف“ فيصل كلداري على 
التطور الكبير في أداء المصرف والخدمات المتميزة 
التــي يقدمها للعمــالء، خاصة مســاهماته في تمويل 
المشــروعات في االمــارات ودول عربية اخرى منذ 
افتتاح  الشــيخ زايد بن سلطان ال نهيان للمصرف في 
ابوظبي فــي العام 1975. وقد ارتفعت أصوله لتصل 

الى 14.02 مليار درهم (3.816 مليار دوالر).
يذكر ان محفظة ”المصرف“ االئتمانية تتسم بجودة 

عالية، كم تنامت محفظة التمويل لتصل الى 8.5 مليار درهم (2.313 ملياردوالر) مع 
نهاية النصف االول من 2015.

فيصل كلداري

بنك  محافــظ  أكد 
المركزي  الكويــت 
الهاشــل أن  محمــد 
اإلســالمي  التمويل 
يمكن أن يســاهم في 
تحقيــق المزيــد من 
المالــي  االســتقرار 
والنمــو االقتصادي 

العالمي، مشــيرا إلى أن قطاع التمويل اإلسالمي يواجه 
العديد من التحديــات أبرزها التركيز على البنوك على 
حساب الصيغ األخرى من المؤسسات المالية اإلسالمية، 
باإلضافة إلى تركز القطاع جغرافيا في دول قليلة فقط.

وكشــف الهاشــل أن حجم قطاع التمويل اإلســالمي 
العالمي تجاوز 1.87 تريليون دوالر مقارنة بنحو 150 
مليار دوالر في منتصف التسعينيات من القرن الماضي 
معتبراً أن حصة التمويل اإلسالمي من إجمالي األصول 
المالية ال تزال ”صغيرة“، لكنه أكد أن دوره في النظام 

المالي العالمي ”يكتسب أهمية خاصة“.

التمويل اإلسالمي
يدعم االستقرار العالمي

محمد الهاشل

اتفاقية بين ”ترانسجارد“ و”غانيبو“

وقــع كـــل مـــن الرئـيـــس 
التنفيذي لـ”ترانسـجارد“ التابعة 
لمجموعة طيران االمارات عبد 
هللا الهاشـمي والرئيس التنفيذي 
لـ”غانيبــو“ لحلــول ادارة النقد 
الذكيــة هنريــك النغــه، اتفاقية 
لتوفيــر منتج يجمع بين خدمات 

نقل األموال، حيث ســيتمكن الطرفان من النزول الى الســوق بمنتج مشــترك شامل 
يغطي خدمات ادارة النقد اآلمن والكفوؤ.

”الكويت الوطني“ يصدر سندات دين مساندة

أعلن بنك الكويت الوطني، عن نجاحه بإصدار ســندات 
دين مساندة بقيمة 125 مليون دينار كويتي (410.4 مليون 
دوالر) تســتحق بعد 10 ســنوات وغير قابلة لالســترداد 
خــالل الخمــس ســنوات األولى. وتــدرج هذه الســندات 
مــن ضمن رأس المال المســاند (الشــريحة الثانية) للبنك 
ومتوافقة مع متطلبات معيار كفاية رأس المال (بازل 3). 
وهذا اإلصدار هو األول من نوعه لسندات مساندة مصنفة 
”بدرجة استثمار Baa1“ من قبل وكالة موديز، ومتوافقة 

مع متطلبات (بازل 3) وتدرج من ضمن رأس المال المســاند (الشــريحة الثانية) في 
المنطقة وشمال افريقيا، واكد البنك ان االكتتاب تم تغطيته مرتين.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك عصام جاسم الصقر: إن البنك يفخر بأن يكون 
في مقدمة المؤسسات المالية لتطوير سوق أدوات الدخل الثابت.

عصام جاسم الصقر
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يشمل أيضاً الخدمات المصرفية والتمويلية، وأبرزها خدمات 
التمويل اإلسالمي التي تحظى بإقبال متزايد في المنطقة؛ إذ أن 
النمو االقتصادي المســتقر والطلــب المتزايد على التمويل في 
القارة، والمتزامن مع نمو التمويل اإلســالمي عالمياً، ســيتيح 
لجيبوتــي فرصاً مميّــزة كي تتحول إلى مركــز هام للخدمات 
المصرفية والتمويل اإلســالميين، ال ســيما فــي ظل الفجوات 
التي يعاني منها قطاع الوســاطة المالية في المنطقة المحيطة. 
وال شــك في أن االســتفادة من هذه اإلمكانيــات تتطلب وجود 
إطاٍر مؤسســٍي مدروس مــع تفعيل قــدرات االقتصاد الكلي، 
وتوفير حوافز مناســبة، وإبرام شــراكات ذكية بين القطاعين 

العام والخاص.
وأعقبــت هذه الكلمة االفتتاحية جلســة تضمنّــت كلمة ألقاها 

حاكم مصرف جيبوتي المركزي أحمد عثمان.
االبتكار المباشر

شــّكل ”عرض االبتكار المباشــر“ أبرز مالمح القمة وأتاح 
للحاضرين فرصة التعّرف على أحدث االبتكارات والتطورات 

التي يشهدها قطاع التمويل اإلسالمي في شتى أنحاء العالم.
وفــي هــذا الســياق، قال الرئيــس التنفيــذي للســوق المالية 
اإلســالمية الدولية (IIFM) إجالل علــوي: لقد مارس تطوير 
وتطبيــق المعايير الدولية، ال ســيما األطــر التنظيمية الخاصة 
بالعقــود والمنتجات المالية المتوافقة مع أحكام الشــريعة، دوراً 
محورياً في نجاح توّسع قطاع التمويل اإلسالمي عبر الحدود، 
فهذه الجهود الرامية إلى توحيد الســوق تساهم في ترسيخ أسس 
قطّاعنا ورفع مستوى شفافيته وكفاءته. وقد أرسى عمل السوق 
المالية اإلســالمية الدولية عدداً من المعايير المهمة في مجاالت 

أسواق رأس المال اإلسالمية وتمويل 
الشركات وتمويل التجارة مما أكسب 
قطّــاع التمويل اإلســالمي مزيداً من 
الحيوية وعّزز ترابطه على المستوى 

الدولي.
أضــاف: أصبحت الجهــود الهادفة 
لتوحيــد المعايير أكثــر أهمية من ذي 
قبل نظراً لتســارع نمو األســواق في 
أفريقيــا. وبصفتنا مؤسســة رائدة في 
وضــع المعاييــر لتلبيــة االحتياجات 
العالميــة لقطــاع الخدمــات الماليــة 
اإلســالمية، تبرز شــراكتنا مع القمة 
التزامنا نحو القطاع اإلقليمي والعالمي 
بتعزيــز التنميــة االقتصادية وحركة 
االســتثمار والتجــارة بين األســواق 
األفريقية وأسواق الدول األعضاء في 
منظمة التعاون اإلســالمي، من خالل 
خدمات التمويل اإلسالمي التي تساهم 
في النمــو المســتدام لقطــاع التمويل 

اإلسالمي.
مبادرة تهدف لدفع النمو

 مــن جهته اعتبــر رئيــس ”إثيكو 
اليــف“ ديفيد ماكلين أن القمة تشــكل 
مبــادرة جديــدة  تهــدف لإلجابة على 
األســئلة األكثــر إلحاحاً، مثــل تحديد 
الســبل التي يمكن للمؤسسات متعددة 
األطــراف انتهاجهــا كي تدعــم نمو 
أفريقيــا،  فــي  اإلســالمي  التمويــل 
والكيفيات التي تتيح للقطاع تأدية دور 
أكثر قــوة في التنمية االقتصادية على 
مســتوى القارة األفريقية ككل، فضالً 
عن تعزيز فعاليته فــي اجتذاب مزيد 
من االستثمارات إلى أفريقيا من منطقة 
الشــرق األوسط والدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي.
يشــار إلى أن اليوم الثاني من القمة 
رّكــز على الجوانــب الفنيــة لتحقيق 
أفريقيا من منظور التدريب العملي.التقّدم في قطاع التمويل اإلسالمي في 

قمة جيبوتي الدولية للمصارف اإلسالمية في أفريقيا 2015

التمويل االسالمي قادر على دفع عجلة التنمية في القارة السمراء
اســـتضافت جيبوتي القمة الدولية 
أفريقيا  فـــي  للمصارف اإلســـالمية 
2015، والتـــي انعقـــدت  في رعاية 
رئيـــس الدولـــة ورئيـــس الحكومة 
اسماعيل عمر جيله، وبدعم رسمي 
مـــن مصـــرف جيبوتـــي المركزي، 
بهدف بحث االســـتراتيجيات الجديدة 
التمويل اإلســـالمي  لالســـتفادة من 
التجارة  كوســـيلة لتحفيـــز حركـــة 
واالســـتثمار بيـــن أفريقيـــا والدول 
األعضـــاء فـــي منظمـــة التعـــاون 

اإلسالمي.
وحضر القمة، وهي منصة مبتكرة 
جديــدة أطلقهــا المركــزي الجيبوتي 
بالتعاون مع شــركة ”إثيكو اليف“ ما 
يزيد عــن 300 من قــادة القطاع من 
27 دولــة، والذيــن يمثلــون أكثر من 
70 شركة ومؤسسة عالمية وإقليمية؛ 
حيث تحّدثت 27 شــخصية من رواد 
القطــاع العالمييــن عــن دفــع عجلة 
التنميــة االقتصادية قدمــاً، واالعتماد 
علــى التمويــل اإلســالمي كوســيلة 
لتمتيــن أواصــر العالقــات التجارية 
واالقتصاديــة بيــن الــدول االفريقية 

ومنظمة التعاون اإلسالمي.
نمو التمويل االسالمي  في جيبوتي

وفــي اليوم األول ألقــى رئيس بنك 
شرق وجنوب أفريقيا للتجارة والتنمية 
أدماســو يلما تاديس كلمــة تمحورت 
حول مسيرة النمو األفريقية والدروس 
التي يمكن استخالصها منها والفرص 
التــي تلوح في األفق، ال ســيما ضمن 
مجــال التمويــل اإلســالمي فــي أهم 

األسواق اإلفريقية.
وقــال تاديـــس: ينتظـــر جيبوتـي 
مستقبل زاهر بصفتها اقتصاداً ما زال 
فــي بداية مســيرته ومركزاً رئيســـياً 
للخدمــات، وال يقتصــر ذلــك علــى 
المواصــالت واللوجســتيات، وإنمــا 

أحمد عثمان
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قــروض الدخل المحدود للعاملين الدائميــن والموقتين والمتعاقدين في الدولة، 
إضافــة للمتقاعديــن والعمال المســتخدمين في مؤسســات القطاع المشــترك 
والتعاونــي والذين مضت مــدة عام أو أكثر على اشــتراكهم في أحد صناديق 

التقاعد وفق الشروط التالية:
آ- بمبلغ ال يتجاوز (300) ألف ليرة سورية.

ب- لمدة ال تتجاوز (36) شهراً.
ج- بنسبة منح (%30 من االجر الشهري المقطوع مضافاً اليه التعويضات 

الثابتة) بعد استبعاد االقتطاعات الجارية على األجر.
د- بضمانات شخصية ال تقل عن كفيلين من العاملين في الدولة او بضمانات 

عقارية او بضمانات نقدية او بضمانة شهادات االستثمار.
هـ- بمعدل فائدة 6.5 % للقرض قصير االجل الذي ال يتجاوز 12 شــهراً، 

و(7 %) للقرض متوسط االجل، وتحسب الفوائد على كامل مبلغ القرض.
والمصرف ايضاً بصدد اعادة اســتئناف منح القروض التشغيلية للفعاليات 
االقتصادية بما ينسجم مع قرار مجلس النقد والتسليف (1241/م ن/ب4) تاريخ 
2/4/2015 وتعميم التعليمات التنفيذية والضوابط والشروط المتعلقة بها على 
فروع المصرف التي ستقوم بمنح هذه القروض بعد ان تم اعتمادها واقرارها 

من مجلس ادارة المصرف.
2. العمــل على تجديد بعض المقرات المتضررة وإعادة بناء بعض الفروع 

ورصد االعتماد الالزم لذلك من قبل لجنة اإلعمار.
3. متابعة تنفيذ خطة نشر الصرافات اآللية.

4. متابعــة أعمال التدريب والتأهيل للمســتويات اإلداريــة كافة بعد توقفها 
نتيجة األوضاع األمنية السائدة.

تطور نشاط المصرف:
يعزى ســبب ارتفاع الودائع بشــكل رئيســي إلى ارتفاع رصيد الحســابات 
الجارية والتوفير نظراً لثقة المتعاملين بالمصرف والســمعة الجيدة التي يتمع 
بها. ويعود سبب انخفاض التوظيفات بشكل رئيسي إلى استمرار التوقف عن 
منح القروض بكل أنواعها منذ بداية الربع الثاني من عام 2011 وحتى تاريخه. 
ومعدل الفائدة المرتفع المطبق عليها حالياً مقارنة مع األوعية االدخارية.ويعود ســبب ارتفاع حصيلة شهادات االســتثمار إلى المرونة التي تتمتع بها، 

محمد ابراهيم حمره

المدير العام لمصرف التسليف الشعبي محمد حمره:

مستمرون في منح القروض والتسهيالت اإلئتمانية
تأسس مصرف التسليف الشعبي في سورية بموجب المرسوم التشريعي 
رقم (64) عام 1966 وتم تعديل إحداثه بموجب المرسوم رقم (32) الذي صدر 
بتاريخ 30/04/2005. ويبلغ رأس المال االسمي للمصرف 10 مليارات ليرة 
سورية. ويقول المدير العام للمصرف الدكتور محمد ابراهيم حمره أن المصرف 
تميز بتوزيع خدماته على نطاق جغرافي واسع حيث يبلغ عدد الفروع (65) 
فرعاً منتشـــرة في المدن الكبرى ومعظم المناطق الرئيسية في سورية. وقد 
اكتسب خبرة طويلة في التعامل مع سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً 
لعراقته وقدمه وانتشاره الواسع وتعامله مع الفئة األكبر في المجتمع من خالل 

منح قروض لذوي الدخل المحدود وللقطاعات اإلنتاجية المختلفة.
مهمات المصرف

ولفــت حمره الى أن المصرف يقدم تســهيالت مصرفيــة لفئات القطاعات 
اإلنتاجيــة وذوي الدخــل المحدود، أصحاب المشــاريع الصناعية، الســياحية 
الصغيرة والمتوســطة والكبيرة، المخابر ودور األشعة والمشافي والمشاريع 
الصحية، التعليمية والمعاهد المهنية العلمية والثقافية، ودور النشر والجامعات. 
ويمنح القروض، ويقبل الودائع بمختلف أشكالها من األفراد والمنشآت الخاصة 
والعامــة، ويقــدم الخدمات المصرفية غيــر االئتمانية والحواالت والشــيكات 
المصدقــة والكفاالت وتوطيــن الرواتب. ويقوم المصرف بدور الوســيط بين 
المتعاملين والحكومة ممثلة بوزارة المالية. وتعتبر شــهادات االســتثمار أول 
وعــاء ادخــاري صادر عــن المنظومة المصرفيــة ومن أهمها في ســورية، 

ويصدر مصرف التسليف الشعبي شهادات االستثمار بمجموعاته المختلفة.
األهداف العامة

تنطلــق األهــداف العامة للمصرف مــن ضرورة مواكبة مســيرة التطوير 
والتحديث التي يشــهدها القطاع المصرفي نتيجة العالقات المتبادلة بينه وبين 
القطاعــات األخرى، ال ســيما بعــد دخول المصــارف الخاصة إلى الســوق 
المصرفية وازدياد حدة المنافســة بين المصارف. وتبعاً لألحداث التي مر بها 
البلد والتي أثرت بشكل رئيسي على كل األنشطة االقتصادية، فقد قامت اإلدارة 
بإعادة رســم الدور الذي ســيلعبه المصرف في السوق المصرفية بحيث سيتم 
التركيز على الخدمات التي يقدمها المصرف، ال ســيما قبول الودائع وإصدار 
شهادات االستثمار ومنح القروض التشغيلية للفعاليات االقتصادية في مجاالت 
اإلنتــاج الزراعي والحيوانــي والصناعات التقليدية وكذلك تمويل المشــاريع 
الصغيرة والمتوســطة، ومنح قــروض لذوي الدخل المحــدود. باإلضافة إلى 
المحافظــة على تقديــم الخدمات المصرفية األخرى مــع األخذ بعين االعتبار 
ان يتــم جلــب المتعامل وإيصال الخدمة لــه من دون الحاجة إلــى تواجده في 

المصرف، وذلك ضمن التنافسية المصرفية في القطاعين العام والخاص.
األهداف المحددة:

فــي ظل األوضاع األمنيــة واالقتصادية الحالية واألعمــال اإلرهابية التي 
تعرضــت وتتعــرض لهــا مراكز فــروع المصــرف في بعــض المحافظات 
والمناطق الســاخنة فقــد اقتصرت أولويــات المصرف حالياً علــى أتمتة كل 

العمليات المصرفية في فروع المصرف وتعديل بعض البرامج المستثمرة.
في حين سوف تشمل الخطة المستقبلية اآلتي:

1. إعادة منح التسهيالت االئتمانية بعد أن تم الحصول على موافقة الجهات 
الوصائيــة حيث يقوم المصــرف اعتباراً مــن 1/12/2015 باســتئناف منح 
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ما مؤشـــرات حجم النمو وارباح المصرف خالل األشهر الستة االولى من 
العام الجاري؟

حقــق المصــرف خــالل النصــف األول مــن الســنة أرباحاً صافيــة (بعد 
اســتبعاد األرباح غير المحققة الناتجة عن تقييم مركز القطع البنيوي) وقدرها 
883.742.931 ليرة ســورية بنســبة زيادة قدرها 112.25 % عن النصف 
األول من الســنة الســابقة. وبالمقارنة مع نهاية العام الماضي نجد أن مجموع 
األصول قد ارتفع بنســــبة 11 % وازداد صافي التســهيالت االئتمانية بنسبة 
20.4 % كمــا ازدادت حقوق المســاهمين بنســبة 39.91 %، باإلضافة إلى 

ازدياد ودائع الزبائن بنسبة 7.27 %.
في ما يتعلق بالمســـؤولية االجتماعية للمؤسسات ما الدور الذي قمتم به 

تجاه المجتمع السوري وهو يواجه محنة قاسية جداً؟
ألننا نعتبر أنفســنا جزءاً من المجتمع السوري نسعى دوماً إلى إحداث فرق 
حقيقــي في هذا المجتمع، حيث قمنا برعاية حفــل إفطار ألطفال جمعية قرى 
األطفــال SOS وقمنــا بتوزيع حصــص غذائية للقريــة، وزار موظفو البنك 
األطفال وشــاركوهم العديد من الفقرات والنشــاطات الترفيهية. كما قام البنك 
بتقديم كراســي متحركة لجمعية المعاقين وأصدقائهم. باالضافة الى نشاطات 

اخرى في مجاالت اجتماعية و انسانية و تعليمية.
هـــل تعتقدون ان هـــذه الحرب عززت من ثقة المودعين والمســـتثمرين 

بالمصارف الخاصة بنوعيها التقليدي واالسالمي؟
من الواضح أن ثقة المواطن لم تتزعزع بالمصارف الخاصة وهذا ما تؤكده 
البيانــات المالية للمصارف. ومع مــرور الوقت من عمر األزمة، إزدادت ثقة 
المودعين والمستثمرين في المصارف التي حافظت بدورها على مراكز مالية 
قويــة تدعم ثقة المودعين والمســتثمرين. ونعتقد أن الفتــرة األولى من األزمة 
كانت األصعب على المصارف ولكننا متفائلون جداً باأليام المقبلة وبمســتقبل 

القطاع المصرفي ونموه.
كيف تنظرون الى مستقبل القطاع المصرفي في سورية؟

إن األزمة ستنتهي وسيكون للقطاع المصرفي دور هام جداً في عملية إعادة 
األعمار. وتندرج عملية إعادة اإلعمار ضمن رؤية مصرفنا الذي يبني خططه 
الفعاليات والجهات االقتصادية الوطنية إلعادة البناء والتنمية المستدامة.المستقبلية كمساهم أساسي في هذه العملية ضمن خطة وطنية تتشارك فيها جميع 

الرئيس التنفيذي لبنك بيمو السعودي الفرنسي حسان طرابلسي:

حافظنا على ريادتنا في سورية بالتوسع والمنتجات والقروض
أكد الرئيس التنفيذي لبنك بيمو الســـعودي الفرنســـي في سورية حسان 
طرابلســـي، أن المصرف حافظ علـــى ريادته في الســـوق المصرفية وفي 
المســـاهمة في تنمية االقتصاد. وقال في مقابلة لمجلة البنك والمســـتثمر، 
انه بالرغـــم من التحديات والظروف مضينا قدماً وأعدنا إطالق بعض أنواع 
القروض وقدمنا لعمالئنا منتجات جديدة، باإلضافة إلى توسيع شبكة فروعنا. 

وأكد ”أننا مصرون على أن نكون البنك الخاص األول لجميع السوريين“.
وفي ما يلي نص المقابلة:

آثرتم البقـــاء رغم الحرب الدائرة منذ اربع ســـنوات، علـــى ماذا اعتمد 
استمراركم في السوق المصرفية السورية ؟

إن األســباب الرئيســية إلســتمرار مصرفنا بقوة في الســوق رغم الحرب 
الدائرة هي حبنا لسورية ولشعبها، وان األزمة ستمر، لذا حرصنا على سمعة 
المصرف وعلى توسيع قاعدة عمالئه وشبكة فروعه المنتشرة في أرجاء بلدنا. 
وقد ســعينا لتلبية حاجات الجمهــور واعتبرنا ذلك مــن االولويات، فرغم كل 
التحديــات والظروف التــي تواجهنا مضينا قدماً وأعدنــا إطالق بعض أنواع 
القروض وقدمنا لعمالئنا منتجات جديدة، باإلضافة إلى توســيع شبكة فروعنا 
عن طريق إفتتاح فرع فندق الشام. وفي المقابل، أدى موظفونا دوراً أساسياً في 
اإلستمرار بقوة في السوق حيث بذلوا جهوداً استثنائية للتغلب على الصعوبات 

التي تواجهنا وذلك للمحافظة على موقعنا الريادي بين المصارف األخرى.
هناك 14 مصرفاً خاصاً، ثالثة منها تعمل على الطريقة االســـالمية التزال 
تقدم خدماتها وتمّول المستوردات والعمليات االقتصادية، كيف تنظرون الى 

هذا االمر؟
إن القطــاع المصرفــي ورغم حداثته، أثبت صموده فــي مواجهة األزمات 
وقدرته على حماية أموال المودعين والمساهمين. لقد اتخذنا اجراءات وتدابير 
لمواجهة التحديات والصعوبات وحافظنا على ودائعنا وتحوطنا ضد المخاطر 
المحتملــة، وعلى هذا األســاس اســتمرينا بتمويــل المســتوردات والعمليات 

االقتصادية إيماناً منا بأهمية إستمرار عجلة االقتصاد بالدوران.
ما هي الخدمات وأنواع القروض التي تقدمونها وما هي الفئات المستهدفة؟

لقد وضعنا استراتيجية تفاؤلية وعهدنا أن نبقى على دربنا الذي رسمناه وأن 
نحافظ على ريادتنا في الســوق المصرفية وفي المســاهمة في تنمية االقتصاد 
وأن نكــون البنك الخاص األول لجميع الســوريين، لذا أعدنا إطالق القروض 
الســكنية والمهنية وقــروض الشــركات واطلقنا منتجات جديــدة، منها خدمة 
BBSF موبايل إلدارة الحسابات والعمليات المصرفية عبر الجهاز الخليوي، 
وقمنا باطالق برنامج العمالء المتميزين، والذي يهدف إلى بناء عالقة طويلة 
األمــد ومتينــة بين البنك والعمــالء المميزين من خالل منحهــم مجموعة من 

الميزات الخاصة.
هل وسعتم شبكة فروع المصرف، باإلضافة الى تطوير أنظمة عمله؟

أحد أهداف مصرفنا، التوســع واالنتشــار في السوق وتعزيز شبكة الفروع 
للوصــول إلــى أكبر فئة من العمــالء في مختلف مواقعهم وأيضاً االســتمرار 
باالرتقاء بالفروع وذلك لمنح تجربة مصرفية أكثر تميزاً وتقديم أفضل مستوى 
من الخدمات لعمالئنا. وقد تم خالل هذه السنة افتتاح فرع جديد في فندق الشام 
وتم نقل فرع مدينة الســويداء إلى مقر جديد. وجرى أيضاً العمل على تطوير 

أنظمة المصرف بطريقة حديثة.

حسان طرابلسي
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كشفت المؤشرات الصادرة عن مصرف سورية المركزي أن موجودات 
المصارف الخاصة زادت خالل النصف األول من العام الجاري قياس����ا مع 

العام الفائت، باإلضافة الى زيادة الودائع، إلى ماذا تعزون ذلك؟
إن تحسن وزيادة معدالت النمو في المؤشرات المالية للمصارف السورية 
س��واًء على صعيد األرباح أو على صعيد الموج��ودات يُعزى إلى عاملين، 
األول، هو زيادة االعتماد على القطاع المصرفي خالل فترة الحرب بش��كل 
أكب��ر من قبل الفعاليات االقتصادية، ال س��يما في ما يتعلق بعمليات التجارة 
الخارجي��ة، والعام��ل الثاني هو ازدي��اد ثقة المواطني��ن بالقطاع المصرفي 
واللج��وء إلى إيداع مدخراتهم ف��ي المصارف التي كان جزء كبير منها قبل 

األزمة خارج النظام المصرفي.
المستثمرون االعتباريون يتفوقون في ملكياتهم للمصارف الخاصة على 

المستثمرين الطبيعيين، ما السبب؟
برأي��ي أن ه��ذا طبيعي وهو موج��ود في مختلف دول العال��م وليس فقط 
في س��ورية، ويعود ذلك إلى طبيعة وآلية التفكير الموجودة لدى األش��خاص 
االعتباريين والطبيعيين، فاألشخاص االعتباريين يتمتعون عادة بنظرة مالية 
إس��تراتيجية بمعنى أنهم يس��عون إلى البحث عن قنوات اس��تثمارية مستقرة 
لتوظي��ف فائض األموال الموجودة لديهم وينتظرون العوائد التي س��تتحقق 
على المديين المتوسط والبعيد، وأفضل قناة في مثل هذه الحالة هي االستثمار 
في إنش��اء الش��ركات المساهمة أو ش��راء األس��هم فيها ومنها البنوك، بينما 
األش��خاص الطبيعيين يتجه��ون غالباً للقنوات االس��تثمارية التي يكون فيها 
معدل دوران رأس المال عال بما يضمن الحصول على العوائد بشكل سريع، 
ويمكن أن نضيف أيضاً عامالً مهماً آخَر وهو تمتع األشخاص االعتباريين 
بمالءة مالية أكبر من األشخاص الطبيعيين، ما يتيح لهم المرونة األكبر في 

التفكير وفقاً للنمط االستراتيجي.
ما الذي مّكن القطاع المصرفي السوري الخاص من التأقلم مع الظروف 

والمستجدات الصعبة؟
الحقيق��ة أنه��ا مجموعة من العوام��ل مجتمعة وعلى رأس��ها إرادة الحياة 

محمد الحلبي

المدير التنفيذي لبنك البركة سورية محمد الحلبي:

استراتيجيتنا الحفاظ على األصول وأموال المساهمين والمودعين
يقدم بنك البركة-س����ورية مجموعة من الخدمات المصرفية والتمويلية 
المتكاملة تس����تهدف جميع فئات المجتمع من شركات ومؤسسات وأفراد. 
وق����ال المدي����ر التنفيذي للبنك محم����د الحلبي في مقابلة م����ع مجلة البنك 
والمس����تثمر، ”إن استمرارنا في الس����وق المصرفية رغم ظروف الحرب 
اعتم����د بالدرجة األول����ى على إيماننا بأن األزمة إل����ى زوال والحرب ال بد 
أن تنتهي، ومن ثقتنا بأّن اس����تمرارنا في السوق سيساهم بتخفيف معاناة 
الش����عب الس����وري وبدعم صمود االقتص����اد الوطني. وق����د اعتمد البنك 
استراتيجيات وخطط عمل للتأقلم مع الوضع الحالي بما يحافظ على سالمة 
األصول ونسبة سيولة مرتفعة تضمن استقرار الخدمة، وكذلك المحافظة 

على أموال المساهمين والمودعين.
وفي ما يلي نص المقابلة:

آثرتم البقاء رغ����م الحرب الدائرة منذ أربع س����نوات، على ماذا اعتمد 
استمراركم في السوق المصرفية السورية؟

إن اس��تمرارنا في السوق المصرفية رغم ظروف الحرب اعتمد بالدرجة 
األولى على إيماننا بأن األزمة إلى زوال والحرب ال بد أن تنتهي، ومن ثقتنا 
بأّن اس��تمرارنا في السوق سيس��اهم بتخفيف معاناة الشعب السوري وبدعم 
صمود االقتصاد الوطني، فالقطاع المصرفي كما هو معروف العمود الفقري 
والعصب الرئيس��ي لالقتصاد، خصوصاً تأمين حاجات الس��وق من المواد 
والس��لع األساس��ية. وقد اعتمد البنك اس��تراتيجيات وخطط عمل للتأقلم مع 
الوضع الحالي بما يحافظ على سالمة األصول ونسبة سيولة مرتفعة تضمن 

استقرار الخدمة، وكذلك المحافظة على أموال المساهمين والمودعين.
هناك 14 مصرفا خاصاً، ثالثة تعمل على الطريقة اإلس����المية ما زالت 
تقدم خدماتها وتمول المس����توردات والعمليات االقتصادية، كيف تنظرون 

إلى هذا األمر؟
معظم التمويالت تتم لرأس المال العامل، وهي تس��اهم في دوران العجلة 
االقتصادية في ش��قيها التجاري والصناعي وبعضها للخدمات أيضا، ونحن 
ننظر إلى هذا األمر بإيجابية وهو ما يؤكد النظرة التفاؤلية التي اعتمد عليها 

بنك البركة-سورية.
كيف طورتم منتجاتك����م وخدماتكم رغم ظروف الح����رب والضغوطات 

االقتصادية الهائلة؟
“الحاجة أم االختراع”، وببس��اطة هذا م��ا قمنا به، فالمنتجات والخدمات 
الت��ي أوجدها وطورها بنك البركة خالل فترة األزمة جاءت لتلبي متطلبات 
واحتياج��ات المتعاملين خالل ه��ذه الفترة وإيجاد الحل��ول للصعوبات التي 
أفرزته��ا تداعيات األزمة، والتحدي الكبير الذي واجهناه وما زلنا هو التغير 

السريع في احتياجات المجتمع.
نمت أرباح المصارف الخاصة خالل الفترة السابقة، ما هي العوامل التي 

ساعدت في هذا النمو؟
ال ش��ك ف��ي أن القطاع المصرف��ي الخاص حقق إنجازات مهمة وش��كل 
عالم��ة فارقة عن باقي القطاعات االقتصادية؛ لكن المؤش��ر الذي ذكرته ال 
يعط��ي صورة واضحة حيث أن جزءاً من ه��ذه األرباح يعود إلى انخفاض 
سعر صرف الليرة السورية أمام العمالت األجنبية مما أوجد ربحاً في مركز 
القطع البنيوي للبنوك التي حافظت على جزء من رأسمالها بالقطع األجنبي.
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المصرفية الخاصة والى 38 % من سوق الصيرفة اإلسالمية.
2. بلغ حجم موجودات البنك  116.5 مليار ليرة س��ورية، بنسبة نمو 29 

% عن نهاية العام 2014.
3. بلغت حقوق المساهمين في البنك، 14.5 مليار ليرة سورية، بنسبة نمو 

37 % عن نهاية العام 2014.
4. حقق البنك صافي ربح )من دون أرباح مركز البنيوي( ما يقارب 873 
مليون ليرة سورية أي بنسبة نمو 268 % عن نفس الفترة من العام 2014.

5. ارتفاع  العائد على حقوق المساهمين إلى 26.8 %.
ما هي الخدمات ونوع القروض التي تقدمونها وما الشريحة المستهدفة؟
يق��دم بنك البركة س��ورية مجموع��ة من الخدمات المصرفي��ة والتمويلية 
المتكاملة تستهدف جميع فئات المجتمع من شركات ومؤسسات وأفراد بدءاً 
من خدم��ات التجارة الدولية وانته��اًء بخدمات األف��راد، والتي كان أبرزها 
خدمة “تم” التي تتيح للمتعامل إمكانية تحويل األموال عبر الهاتف المحمول 
من دون الحاجة لزيارة فروع البنك، ما يوفر عليه الوقت والجهد وس��رعة 
اإلنجاز، وهي من الخدمات الغير مس��بوقة في الس��وق الس��ورية. كذلك تم 
ط��رح إمكانية تمويل الحلول البديلة للطاقة الكهربائية وفق صيغة المرابحة 
لآلمر بالش��راء والتي تم إطالق اس��م “نورت” على هذا النوع من التمويل، 
كما تم طرح منتج “حس��اب الضمان” الذي يهدف إلى ضمان إتمام عمليات 
بيع وش��راء الس��لع والمنتجات والعقارات بما يحفظ حقوق البائع والشاري. 
كم��ا أن هناك مجموع��ة أخرى من المنتج��ات والخدمات الت��ي يقوم البنك 
حالياً بدراستها، منها ما تم رفعه لمصرف سورية المركزي للحصول على 
الموافقة النهائية ومنها ما هو قيد الدراس��ة في البنك الس��تكمال كل الشروط 
واألحكام ومن ثم رفعه للمصرف المركزي للحصول على الموافقة النهائية 
إلطالقه. وتتويجاً لهذه الجهود وللنتائج المتميزة التي حققها البنك والخدمات 
والمنتج��ات التي قدمها لجمه��ور المتعاملين حصل البنك على جائزة أفضل 
بنك إس��المي في س��ورية لع��ام 2015 من مجل��ة غلوبال فاينن��س العالمية 

األميركية المتخصصة بالمصارف.
هل وسعتم في شبكة فروع ومكاتب المصرف وهل جرى تطوير ألنظمة 

عمل المصرف؟
بن��ك البركة س��ورية حقق انج��ازات مهمة على صعي��د تطوير األنظمة 
الداخلية للبنك، إذ تم العمل على تطوير سياس��ات وإجراءات العمل الداخلية 
بما يس��اهم في إيجاد بيئة ونظام ضبط عالي الجودة ويحس��ن سير العمليات 
الداخلي��ة وتحقيق خدمة أفضل للمتعاملي��ن، وبناًء عليه كان بنك البركة أول 
بنك في سورية يحصل على شهادة نظام إدارة الجودة العالمية ISO منذ عام 
2013 وينجح للسنة الثالثة على التوالي في اختبارات الجودة العالمية محتفظاً 

بشهادته بتميز.
وعلى صعيد ش��بكة الفروع، فإن بنك البركة س��ورية من البنوك الخاصة 
القليل��ة التي قام��ت بافتتاح فروع جديدة خالل األربع س��نوات الس��ابقة فقد 
افتتحنا فرعين جديدين في محافظتي طرطوس والالذقية ونسير وفقط خطة 
مدروس��ة وقائمة على دراس��ة الجدوى االقتصادية لالس��تمرار في التوسع 

واالنتشار خالل الفترة المقبلة إن شاء هللا.
كيف تنظرون إلى مستقبل القطاع المصرفي في سورية؟

إن نظرتن��ا إلى مس��تقبل القطاع المصرفي تنطلق م��ن نظرتنا التفاؤلية 
إلى مس��تقبل س��ورية بش��كل عام وأملنا ب��اهلل كبير أن األزمة س��تنهي في 
اإلعمار.القريب العاجل، وس��يكون للقطاع المصرف��ي دور بارز في مرحلة إعادة 

المتضمن��ة إلرادة التح��دي، باإلضاف��ة الى المرونة التي تحل��ى بها القطاع 
المصرفي ناهيك بالسياس��ة الحكيمة والدعم الذي قدمه المصرف المركزي 

للمصارف.
إلى أي حد مارس مصرف سورية المركزي من خالل إجراءاته وقراراته 

دوره في حفاظ المصارف الخاصة على سيولة مناسبة؟
في ظ��ل ظروف األزمات والحروب كالتي تمر بها س��ورية حالياً يكون 
للسياسة النقدية دور مهم إن لم نقل األهم في المحافظة على استقرار الوضع 
االقتص��ادي، وق��د لعب كل من مجلس النقد والتس��ليف ومصرف س��ورية 
المرك��زي دوراً مهماً في المحافظة على س��المة القط��اع المصرفي ودعم 
صمود االقتصاد الوطني، والس��يطرة على س��عر الصرف عند مس��تويات 
مقبولة، وما ميّز القائمين على رس��م السياس��ة النقدية خ��الل هذه الفترة هو 
المرونة في التعاطي مع العقبات والمش��اكل التي واجهت القطاع المصرفي 
بس��بب ظروف الحرب وإصدار القرارات والتعليمات الالزمة لتجاوز هذه 

الصعوبات.
قياساً بالظروف الحالية ما هي األنش����طة والقطاعات التي عملتم على 

تمويلها؟
سياسة التمويل التي اتبعها البنك بالظروف الحالية مختلفة عما كانت عليه 
قب��ل األزمة. فبينما كنا نقوم بتمويل المش��اريع االس��تثمارية وطويلة األجل 
لمختلف األنش��طة الصناعي��ة والتجارية والخدماتي��ة، تحولنا خالل األزمة 
إلى تمويل األنش��طة األساسية واالبتعاد عن األنشطة الكمالية، ومن التمويل 
طوي��ل األجل إلى تموي��ل رأس المال العامل متضمناً المواد األساس��ية من 
أغذية و أدوية ومواد أولية تضمن اس��تمرار المصانع في إنتاجها وتش��غيل 
اليد العاملة. وحرصنا على أن تكون التسهيالت المصرفية التي نقدمها ذات 
أثر إيجابي على كل أطراف المعادلة: االقتصاد، المجتمع، المتعامل والبنك.

ما الدور الذي قمتم به تجاه المجتمع السوري وهو يواجه محنة قاسية 
جداً؟

من األمور التي تميز بنك البركة س��ورية اهتمامه الكبير والمبكر بأهمية 
المس��ؤولية االجتماعية للمؤسس��ات، وقد انعكس ذلك فعلياً من خالل وضع 
برنام��ج خاص بالمس��ؤولية االجتماعية في البن��ك وتطبيقه من خالل خطة 

سنوية شملت محاور متعددة أهمها:
- دعم وتطوير التعليم وتنمية الموارد البشرية.

- التنمية المجتمعية.
- التوعية البيئية.

- دعم ذوي االحتياجات الخاصة.
وق��د تم تنفي��ذ العديد من األنش��طة المتعلق��ة بالبرنامج مما ش��كل حافزاً 

للمؤسسات األخرى في الحذو بنفس االتجاه.
ه����ل تعتقدون أن هذه الحرب عززت من ثقة المودعين والمس����تثمرين 

بالمصارف الخاصة بنوعيها التقليدي واإلسالمي؟
ه��ذا واضح م��ن زيادة حركة اإليداعات والس��يولة في المصارف، وكما 
اشرنا سابقاً إلى زيادة ثقة المواطنين بالقطاع المصرفي رغم أن ثقافة التداول 

بالنقد ما زالت هي السائدة.
ما مؤش����رات حجم النمو وأرباح المصرف خالل األشهر الستة األولى 

من العام الجاري؟
يمكن أن نبين أهم المؤشرات المالية ألداء بنك البركة سورية عن النصف 

األول من عام 2015 مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014 كما يلي:
1. ارتفاع الحصة الس��وقية لبنك البركة س��ورية إلى 11 % من الس��وق 
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ومتابع��ة عملي��ات التس��ديد للتموي��ات القائمة، 
وتعزي��ز جودة وتنافس��ية الخدم��ات والمنتجات 
المقدمة مقارنة مع خدمات المنافسين، واالرتقاء 
بمستوى أداء العمل في فروع البنك، وتعزيز دور 
اإلدارات الرقابية ( التدقيق وااللتزام والمخاطر) 

لما لها من انعكاسات إيجابية على أعمال البنك.
ما ال����ذي مكن القطاع المصرفي الس����وري 
الخاص من التأقلم مع الظروف والمس����تجدات 

الصعبة؟
بعد مرور حوالى أربع سنوات على األزمة في 
سورية، ال شك في ان القطاع المصرفي السوري 
اس��تطاع الثبات والصمود أمام كل العقبات التي 
تواجهه، وهذا دليل على متانة القطاع المصرفي 
السوري بفصل السياسة الحكيمة للجهات القائمة 
على الجه��از المصرفي وعلى رأس��ها مصرف 
سورية المركزي وبفضل السياسات واإلجراءات 
واالس��تراتيجات الصحيحة التي تقوم عليها هذه 
المصارف. وأعتقد أن هذا القطاع ينتظره مستقبل 

كبير ودور كبير بعد زوال األزمة.
الى أي حد ساهمت إجراءات مصرف سورية 
المركزي وقراراته في حفاظ المصارف الخاصة 

على سيولة مناسبة؟
دائم��ا م��ا يكون مص��رف س��ورية المركزي 
صم��ام األم��ان بالنس��بة للقط��اع المصرفي من 

خال قراراته وإجراءاته التي تساهم بشكل فعال 
في الحفاظ على مكتس��بات هذا القطاع والحد من 
س��لبيات الهزات الت��ي يتعرض له��ا، وهذا كان 
واضحاً خال األزمة التي تعيش��ها سورية، فكما 
قلت س��ابقاً ورغم كل الظ��روف والتحديات التي 
تعرضت لها المصارف السورية إال أنها ما زالت 
تعمل وتق��دم خدماتها المصرفي��ة على عكس ما 

توقعه الكثيرون مع بداية األزمة.
إن نس��بة الس��يولة لدى بن��ك س��ورية الدولي 
اإلسامي ليست فقط ضمن حدودها القانونية التي 
حددها مصرف س��ورية المركزي بنس��بة ال تقل 
ع��ن 20 % بالليرة الس��ورية وع��ن 30 % بكل 
العمات، لكن نسبتها الفعلية تفوق ذلك بكثير، إذ 
أن هذا األمر عزز ثقة العماء بالمصرف وخلق 
ش��عور االطمئنان لديهم بأن بنك س��ورية الدولي 
اإلس��امي هو الماذ اآلمن لحفظ إيداعاتهم، كما 
إن نس��بة الس��يولة المرتفع��ة في ظ��ل الظروف 
��ن المص��رف م��ن  االس��تثنائية واألزم��ات تُمكِّ
مواجهة هذه الظروف الخاصة، ما مّكن البنك من 
المحافظة على هامش أمان مطمئن جداً للمرحلة 

المقبلة.
ما الدور الذي قمتم به تجاه المجتمع السوري 

وهو يواجه محنة قاسية جداً؟
إن كل الظروف والتحديات لم تثن بنك سورية 
الدولي اإلسامي عن تحمل مسؤوليته االجتماعية، 
وذلك عبر مس��اهماته المستمرة في دعم الطاقات 
الشبابية والبشرية على صعيد التوظيف والتدريب 
ونشر الوعي والفكر المصرفي وتحمل المسؤولية 

اإلجتماعية في مجاالت عدة أخرى.
وانطاق��اً م��ن الت��زام بن��ك س��ورية الدول��ي 
اإلسامي بمسؤوليته االجتماعية وحرصه الدائم 
على خدمة المجتمع ورفع روح التعاون وتقديمه 
الحتياجات أفراده وفئاته، خصوصاً في المرحلة 
الت��ي تمر بها الباد، فقد ش��ارك البنك في العديد 
من الفعالي��ات بمختلف أنواعها. ويعتبر البنك أن 
المشاركة في هذا النوع من الفعاليات والنشاطات 
س��يكون ل��ه أث��ر ايجاب��ي كبي��ر ل��دى الطاب 
والطالبات ألنهم عماد المجتمع والمستقبل. ونحن 
نح��رص دائماً عل��ى تأكيد دور البنك اإلنس��اني 

أك����د الرئيس التنفيذي لبنك س����ورية الدولي 
اإلس����المي عبد الق����ادر الدويك لمجل����ة البنك 
والمس����تثمر، إن األموال الالزمة لتمويل عملية 
إعادة اإلعمار في س����ورية كبي����رة وضخمة ال 
يمكن تأمينه����ا دفعة واحدة، ويعتبر التمويل هو 
التحدي األكبر، كون هذه األموال س����تذهب إلى 
مش����اريع طويلة األمد. والمصارف الس����ورية 
العامة والخاصة ليست قادرة على تمويل إعادة 
اإلعمار لوحدها، ألنها تتطلب اهتماماً استثنائياً 
بقطاع المصارف وتفعيل بعض التشريعات التي 
تساعد في استخدام أدوات السياسة النقدية وعلى 
رأس����ها الصكوك اإلس����المية. ورأى ان القطاع 
المصرفي السوري اس����تطاع الثبات والصمود 
أمام كل العقب����ات التي تواجهه، وهذا دليل على 
متانة القطاع المصرفي السوري بفصل السياسة 
الحكيمة للجهات القائمة على الجهاز المصرفي 
وعلى رأس����ها مصرف سورية المركزي. ولفت 
الى أن أداء البنك القوي مس����تمر للربع الثالث 
من الع����ام الجاري مع منح����ى تصاعدي للنمو 
بما يعكس متانة مركزه المالي وإس����تراتيجيته 

الناجحة والمرنة.
وفي ما يلي نص المقابلة:

آثرت����م البقاء رغم الحرب الدائ����رة منذ أربع 
سنوات، على ماذا اعتمد استمراركم في السوق 

المصرفية السورية؟
منذ بداية األزمة الس��ورية اس��تطعنا التخفيف 
م��ن آثاره��ا الس��لبية، واعتمدن��ا في ذل��ك على 
المرك��ز المال��ي القوي للبن��ك وس��معته الطيبة 
ودعم العماء والمس��اهمين. فنح��ن نضع أعيننا 
دائماً وضم��ن خططنا المس��تقبلية تعظيم حقوق 
المس��اهمين في البنك من خال تحس��ين مستوى 
الربحي��ة، والمحافظ��ة على حقوق المس��تثمرين 
والمودعين وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنك في 
كل المجاالت من خال تحس��ين مستويات عوائد 
االس��تثمار واألرباح الموزعة عل��ى اإليداعات. 
كما نعمل بش��كل مس��تمر على دراسة وتقييم كل 
المخاط��ر المحتمل��ة ومتابعة خطط اس��تمرارية 
العمل في كل الظروف والحفاظ على مكانة البنك 
وسمعته، وتحس��ين جودة محفظة البنك التمويلية 

الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي عبد القادر الدويك:

مصارفنا أكدت متانتها في مواجهة األزمة والبنك يعزز نموه

عبد القادر الدويك
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األجنبية، س��واء على ش��كل استثمارات مشتركة 
بتوفي��ر  م��روراً  مخصص��ة،  اس��تثمارات  أو 
حزم��ة متكاملة م��ن برامج التموي��ل وفق صيغ 
التمويل اإلس��امي لكل من األفراد والش��ركات، 
وللقطاعات االقتصادية، إلى مس��اهمة فاعلة في 
عملي��ات التجارة الدولية، من اعتمادات وكفاالت 
وحواالت ومرابحات دولية وغيرها من الخدمات 
المصرفي��ة الش��املة والمبتك��رة والمتوائم��ة مع 
الشريعة اإلس��امية. هذا باإلضافة إلى الخدمات 
االلكترونية التي يقدمها البنك لعمائه في السوق 

السورية.
هل قمتم بافتتاح فروع جديدة للبنك وهل جرى 

تطوير أنظمة عمل المصرف؟
قمنا ف��ي هذا العام بإعادة افتتاح فرع البنك في 
مدين��ة حمص وال��ذي يأتي إنطاق��اً من حرص 
وإدراك إدارة البن��ك ألهمي��ة إيص��ال خدم��ات 
الصيرفة اإلس��امية إلى مختلف أبناء الوطن من 
األفراد والشركات أينما كانواً من خال 26 فرعاً 
مصرفياً للبن��ك في مختلف مناط��ق الجمهورية 
العربية السورية. وألن البنك يضع ضمن أولوياته 
مواكبة التطور التقني في المجال المصرفي، فقد 
أتم بنجاح وخال مدة وجيزة ترقية النظام البنكي 
من النس��خة IMAL Feb 08  إلى آخر نس��خة 
 IMAL لدى الشركة الموردة للنظام وهي نسخة
13 وكان م��ن أوائ��ل البنوك في منطقة  الش��رق 

األوسط التي تطبق هذه النسخة.
كيف تنظرون الى مستقبل القطاع  المصرفي 

في سورية؟
أعتق��د أن القط��اع ال��ذي اس��تطاع أن يصمد 
طوال الفترة الماضية من عمر األزمة الس��ورية 
واس��تطاع مواجهة التحدي��ات والصعوبات التي 
فرضته��ا األزمة س��وف يكون ل��ه دور كبير في 
المس��تقبل في إعادة اإلعم��ار والتمويل باعتباره 
مطلباً حيوي��اً ومهما لدوره ف��ي جمع المدخرات 
وتحويله��ا إل��ى اس��تثمارات، إضاف��ة إلي جذب 
االستثمارات األجنبية وتوجيهها لتمويل المشاريع 
األكثر كفاءة وإنتاجي��ة وربحية، بما يخدم عملية 
التنمي��ة ويدعم االقتصاد الوطن��ي وبالتالي أتوقع 
نمواً كبيراً في أعمال المصارف الس��ورية خال 
الس��نوات المقبلة وكما ذكرت فإن األرقام تش��ير 
إلى أن القطاع المصرفي الخاص يتحسن تدريجياً 
ف��ي نتائج أعماله وهذا بدا واضحاً منذ بداية العام 

الجاري 2015.

واهتمامه بالمسؤولية االجتماعية بمساعدة العديد 
م��ن الجمعيات غي��ر الهادفة للرب��ح والجمعيات 
الخيرية عن طري��ق تقديم التبرعات المادية التي 
بدورها تساعد هذه المؤسسات في المواصلة لتنفيذ 

مشاريعها واستراتيجياتها في خدمة المجتمع.
ما مؤش����رات حجم النم����و وأرباح المصرف 

خالل األشهر التسعة االولى من العام الجاري؟
على صعيد المؤش��رات المالية، فإن أداء البنك 
القوي مس��تمر للربع الثالث من العام الجاري مع 
منح��ى تصاعدي للنمو بما يعك��س متانة مركزه 
المال��ي وإس��تراتيجيته الناجحة والمرن��ة والتي 
تتعام��ل وتتكي��ف م��ع المتغي��رات االقتصادي��ة 
واإلضطراب��ات السياس��ية واألمنية التي تمر بها 

سورية والمنطقة.
وتمكن البنك من تخطي حاجز 127 مليار ليرة 
في حجم إجمالي أصوله حتى نهاية أيلول/سبتمبر 
2015، وتج��اوز إجمال��ي اإليداعات والتأمينات  
النقدي��ة  لديه مبل��غ 111 مليار لي��رة، وارتفعت 
حقوق المساهمين إلى نحو 14.4 مليار ليرة. وقد 
تمكن البنك من تحقيق نمو كبير في حجم محفظته 
التمويلية واالس��تثمارية مس��اهمة منه في تمويل 
مختلف القطاعات االقتصادية ومتطلبات التنمية 
وعمليات التجارة الداخلية والخارجية, فقد تجاوز 
صاف��ي رصيد المحفظة التمويلية واالس��تثمارية 
لدي��ه مبلغ 42 ملي��ار ليرة س��ورية. ونما الدخل 
التشغيلي بنسبة كبيرة وصلت إلى 168 % ليصل 
إلى 6.6 مليارات ليرة حتى نهاية أيلول/س��بتمر 
2015 مقارن��ة بم��ا كان عليه الوض��ع في نهاية 

أيلول/سبتمر 2014.
وف��ي جانب صاف��ي األرباح، فق��د حقق البنك 
نتائج مميزة حيث بلغ صافي الربح مع احتس��اب 
األرب��اح الناتجة عن إع��ادة تقيي��م مركز القطع 
البنيوي نحو 5 مليارات ليرة في التس��عة أش��هر 
األولى من العام الجاري 2015 أما صافي الربح 
الفعلي المحقق بدون احتساب األرباح الناتجة عن 
إعادة تقييم مركز القط��ع البنيوي وبعد الضريبة 

بلغ نحو 687 مليون ليرة.
ما هي الخدمات ونوع القروض التي تقدمونها 

وما الفئة المستهدفة؟
نقوم في بنك س��ورية الدولي اإلسامي بتقديم 
خدم��ات مصرفي��ة متنوعة وش��املة متوافقة مع 
الشريعة اإلس��امية، من فتح الحسابات المختلفة 
إلى قبول اإليداعات بالليرة السورية أو بالعمات 

ه����ل تعتقدون أن المصارف الس����ورية قادرة 
على تمويل إعادة اإلعمار في سورية وهل أنتم 

مستعدون للدخول في تمويل إعادة اإلعمار؟
إن األم��وال الازم��ة لتموي��ل عملي��ة إع��ادة 
اإلعم��ار ف��ي س��ورية كبيرة وضخم��ة ال يمكن 
تأمينها دفع��ة واحدة، ويعتبر التمويل هو التحدي 
األكبر كون هذه األموال س��تذهب إلى مش��اريع 
طويلة األم��د. ويع��د القطاع المال��ي والقروض 
الت��ي تمنحها المص��ارف عص��ب االقتصاد في 
جمي��ع دول العال��م، إال أن المصارف الس��ورية 
العامة والخاصة ليس��ت قادرة على تمويل إعادة 
اإلعمار لوحده��ا. وتتطلب عملية إعادة اإلعمار 
اهتماماً استثنائياً بقطاع المصارف وتفعيل بعض 
التش��ريعات الت��ي تس��اعد ف��ي اس��تخدام أدوات 
السياسة النقدية وعلى رأسها الصكوك اإلسامية 
الت��ي س��يكون لها دور كبير جداً في دعم س��يولة 
المصارف اإلس��امية وتنشيط عملها خاصة في 

مجال المساهمة بتمويل عملية إعادة اإلعمار.
حصلتم على شهادة اآليزو في الجودة ... ماذا 

يعني لكم هذا؟
لقد جاء سعي البنك للحصول على شهادة اآليزو 
9001 : 2008 إنطاقاً من حرص وإدراك إدارة 
البنك العلي��ا بأهمية تطبيق نظام إدارة الجودة في 
بنك س��ورية الدولي اإلس��امي وذلك سعياً منها 
إلى تقديم الخدمة األفض��ل وبكفاءة عالية وزيادة 
القدرة التنافسية في السوق. إن تطبيق نظام إدارة 
الجودة في البنك يعد متطلباً أساسياً لتحقيق النجاح 
وصوالً إلى التميز، فهي تساهم في زيادة الكفاءة 
واإلنتاجي��ة، وتحقي��ق رض��ا العم��اء وتطويراً 
للموارد البشرية وأس��اليب عملها، باإلضافة إلى 
تحس��ين الخدمات واإلرتقاء باألداء والممارسات 
اإلدارية وتبس��يط اإلجراءات واستحداث أدوات 
تقنية جديدة تس��اعد على تنظيم األعمال وتخفيف 
الضغط عن الموظفي��ن وزيادة الرضى عن أداء 

البنك وخدماته.
ونحن فخورون بالحصول على هذه الش��هادة 
الت��ي تؤكد حرصنا المس��تمر عل��ى تقديم أفضل 
الخدم��ات والمنتجات المصرفي��ة والمتوافقة مع 
أحكام الش��ريعة اإلسامية، كما إنها تأكيد اللتزام 
المص��رف أم��ام العم��اء والمس��اهمين بتقدي��م 
الحلول المالية المصرفية اإلسامية المتميزة، ما 
وعالمياً.يعزز مركزه على كل المس��تويات محلياً وإقليمياً 
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واخيراً كان شــكل العام 2015 انطالقة جيــدة وارتفاعاً في 
االرباح المالية والتشــغيلية وحجم المحفظة التمويلية، ونحن 

نتوقع زيادة األرباح حتى نهاية العام.
كيف تقيمون قطاع الصيرفة االسالمية كجزء من النظام 

المالي السوري بعد خمس سنوات على األزمة؟
إن المصــارف العاملــة في ســورية من القطاعيــن العام 
والخــاص على حـد ســــواء أثبتت متانــة القطاع المصرفي 
السوري، لجهة اســتمرار المصارف في عملها، واستمرار 

التزامها تجاه العاملين فيها ونحو الجهات العامة.
اضافــة الى تغطيتها كل الســحوبات التــي حصلت خالل 
الفتــرة الماضيــة بالرغــم مــن كثافتهــا في بدايــات االزمة 
كنتيجة طبيعية لهواجس المواطن الســوري حول األوضاع 
العامــة واحتمال ان تتعــرض الليرة الســــورية لهزات في 
قيمتها وقدرتهـا الشــــرائيـة، كذلك دعـم مصرف ســــورية 

المركزي للمصارف وإصداره القوانين 
الالزمة.

كل ذلك أدى إلــى تعامل المصارف 
وهواجــس  االزمــة  ظــروف  مــع 
المواطنين تعامل متزن طمأنهم وأزال 
عنهــم مخاوفهــم ومن ضمنهــا البنوك 
االسالمية التي أثبتت جدارتها وقدرتها 
على االســتمرار في ظل ظروف غير 

اعتيادية.
وخدماتكم  منتجاتك���م  طورتم  كيف 
رغم ظ���روف الح���رب والضغوطات 

االقتصادية الهائلة؟
لقد تبنى مجلس ادارة البنك استراتيجية 
تطوير العمل وتقديم الخدمات التمويلية 
لعمالئــه وللزبائــن المحتمليــن وطرح 
منتجــات مصرفية جديدة تتناســب مع 

احتياجات المواطن.
وبالنســبة لألعوام المقبلــة لدينا ثقة 
كبيرة بقرب تعافي االقتصاد الســوري 
وأهمية االســتثمار في المناطق اآلمنة 
وإعادة بناء صناعة سورية والتحضير 
لمرحلــة إعــادة االعمــار ليكــون بنك 
الشــام مــن البنــوك الرائدة فــي قطاع 
األعمــال والشــركات وكذلــك األفراد 
وإعــادة الــدورة االقتصاديــة، إضافة 
لالستمرار في ادخال خدمات مصرفية 
الكترونية جديــدة وتطوير القائم منها، 
وطرح منتجــات تمويليــة جديدة تلبي 
رغبات واحتياجات الســوق المصرفية 

لتالئم ظروف االزمة.
ما هي مؤشرات حجم النمو وارباح 
الستة االولى  المصرف خالل األشهر 

من العام الجاري؟
لـقــــد بـلــــغ صافـــي اإليـــرادات 
3,878,271,855 لغاية 30/6/2015 
بعدمـــا كان فـي الفترة نفســــهـا مــن 
العـــام الماضــي 1,388,921,846، 
أي بنســــبة نمـــو عن العــــام الفائــت 
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أحمد اللحام

المدير العام لبنك الشام االسالمي في سورية أحمد اللحام:

استراتيجية البنك التطوير وخدمة المواطنين
ق���ال المدي���ر الع���ام لبنك الش���ام 
االس���المي أحم���د اللحام ف���ي مقابلة 
مع مجل���ة البن���ك والمس����تثمر، إن 
المصارف العاملة في س���ورية أثبتت 
متانتها لجهة اس���تمرارها في عملها، 
العاملين  التزامها تج���اه  واس���تمرار 
فيها ونحو الجهات العامة. ولفت الى 
تغطيتها كل الس���حوبات التي حصلت 
خ���الل الفترة الماضية رغ���م كثافته�ا 
في بداي���ات االزمة كنتيج���ة طبيعية 

لهواجس المواطن السوري.
وأشــار الى تبنّي مجلــس ادارة بنك 
الشام استراتيجية تطوير العمل وتقديم 
الخدمــات التمويلية لعمالئــه وللزبائن 
المحتمليــن وطرح منتجــات مصرفية 
جديدة تتناسب مع احتياجات المواطن، 
مؤكــداً الثقة بقــرب تعافــي االقتصاد 
فــي  االســتثمار  وأهميــة  الســوري 
المناطق اآلمنة وإعــادة بناء الصناعة 
الســورية والتحضيــر لمرحلــة إعادة 
االعمــار ليكون بنك الشــام من البنوك 

الرائدة فيها.
وفي ما يلي نص المقابلة:

كيف تق���رأ تطور أداء بنك الش���ام 
اإلس���المي في س���ورية عل���ى مدار 

السنوات الماضية؟
مع بداية األزمة وحتى منتصف عام 
2012، تأثرنا أسوةً بالعديد من البنوك 
بامتــدادات األزمــة التــي أدت بشــكل 
مباشــر إلى انخفاض البيانــات المالية 
وســيولتها وحجم المحفظــة التمويلية، 
االمــر الــذي أدى النخفــاض االرباح 

التشغيلية للبنك.
تبنــى  البنــك  إدارة  ولكــن مجلــس 
اســتراتيجية قوية للتعامل مع المشكلة 
وبمتابعــة حثيثــة مــن قبــل مصــرف 
سورية المركزي، وبدأت النتائج المالية 
بالتحسن الملحوظ مع بداية عام 2013 
بالنهــوض لعــام 2014،  واســتمرت 

طرح منتجات
مصرفية جديدة

تتناسب
مع احتياجات

المواطن
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والمتضرريــن المتواجدين فــي مراكز اإليـواء و لألســــر 
المتضـررة واألكثر احتياجاً في عدد كبير من أحياء دمشــق 

ومحيطها.
باالضافة الى مشـاركة بنك الشــام بحملـة توزيــع ســــلـل 
غذائـيـــة رمضانـيـــة وإفطار صائم، حيث قام البنك بتوزيع 
ســلل غذائية بمناســبة شــهر رمضان المبارك، إضافة إلى 
توزيع وجبات غذائية للعوائــل المتضررة واأليتام بالتعاون 

مع جمعية غراس التنموية.
ولم ينس بنك الشام كفالة عدد من األيتام حيث ساهم البنك 
في رعاية عدد من األيتام المســجلين في جمعية العودة وأتى 
هــذا التعــاون مع الجمعيــات الخيرية المســجلة لدى وزارة 
الشــؤون االجتماعية. باإلضافة الى دعم فريق سند التنموي 
في رعاية بنك الشــام لكل الفعاليــات التي ينظمها رغبة من 
البنك بتمكين الشــباب وإعطائهم الفرص من خالل توظيفهم 

أوتدريبهم ودمجهم بالواقع العملي.
واخيــراً زيــارة موظفــي البنك إلــى دار الحنــان لرعاية 
المســنين حيث كان الهدف من هذه الزيارة مســاعدة أمهات 
دور المســنين على محو الشــعور باأللم والحســرة، إضافة 
لالهتمــام بفئــة المســنين باعتبارهــم فئة أساســية من فئات 
المجتمــع ولهــا مكانتهــا الكبيــرة والمتميــزة علــى مختلف 

المستويات المجتمعية.
ما هي الخدمات والمنتجات التي طرحها أخيراً بنك الشام 

في االسواق؟
لقــد تم مؤخرا اطالق وديعة فرصــة وهي وديعة بصيغة 
الوكالة باالستثمار والتي تقدم عادة في البنوك اإلسالمية لفئة 
كبار المودعين، خاصة الشركات، ولمدة استثمار التقل عن 
عام بحيث يقوم المتعامل بتوكيل البنك باستثمار أمواله على 
أال تقل نســبة الربح عن حد معين يتفق عليه بموجب التعاقد 

الذي بينهما.
فــي حين أن بنك الشــام وللمرة االولى قــام بطرح وديعة 
الوكالة “فرصة” والتي استهدفت  فئات مودعين مختلفة من 
أفراد وشــركات، إضافة لمحدودي ومتوسطي الدخل، وذلك 
بايداع 5 ماليين حداً أدنى فقط ولمدد استثمار مختلفة تبدأ من 

شــهر وتنتهي بـ24 شــهراً وبمعدالت 
تخلتــف  لالســتثمار  تقديريــة  أربــاح 
حســب المبلغ المودع ومدة االســتثمار 
ابتــداًء مــن 3.75 % ويمكن أن تصل 
حتى 10 % بشــكل مميز عن معدالت 
الربح الموزعة فــي قطاع المصارف 

اإلسالمية وحتى التقليدية منها.
ه���ل وس���عتم ف���ي  ش���بكة  فروع 
ومكات���ب المصرف وهل جرى تطوير 

ألنظمة عمل المصرف؟
نعمل فــي بنك الشــام علــى تعزيز 
شــــبكة فروعـنـــا ومنافـــذ توزيعـنـا 
للوصــول إلى الفئات المســـتهدفـة من 
العمــالء بما يتوافق مع االســتراتيجية 
الجديــدة لخدمات األفــراد، ومن خالل 
المصرفــي  التفــرع  فــي  االســتمرار 
المــدروس عملنــا عـلى افتتــاح فـرع 
المــزة مع بدايـــة هذا العـــام، والعمل 
جــاٍر حاليـاً الفتتـاح  فـروع جديــدة في 
كل مــن منطقــة الحريقـــة في مدينــة 

دمشق وفرع في مدينة طرطوس.
كمــا قــام البنك مؤخــراً بتطوير كل 
اجراءاته لتاهيله للحصول على شهادة 

الجودة العالمية “األيزو” .
بي���ن  المنافس���ة  تقيم���ون  كي���ف 
المص���ارف الخاص���ة العامل���ة ف���ي 
سورية؟ قبل األزمة وخاللها؟ إسالمية 

وتقليدية؟
قبــل األزمــة كانــت المنافســة بين 
المصــارف تعتمـــد بشــكل كبير على 
المقدمـــة واســـعار  الخدمـــة  جـــودة 
العمـــوالت والخـدمـــات المنـافســـــة 
وغيرهــا مــــن الخدمـــات المقدمـــة، 
ولكـــن خــــالل األزمـــة أظـهـــــرت 
المصــارف اإلســالمية قدرتهـــا على 
العمــل بشــكل أوســع علــى  تخطــي 
العوائق االقتصادية التــي تـرافـقــــت 
مـع األزمــة الحالـيــــة في سورية كما 
هي الحــال خالل االزمــة االقتصادية 
العالميــة، باإلضافة إلــى انكفاء بعض 
المصارف التقليدية عن تقديم الخدمات 
البنكيــة.التمويليــة واالكتفــاء بتقديــم الخدمات 

أمــا صافــي الربــح قبــل الضريبة 
لغايــة   2,942,767,780 بلــغ  فلقــد 
30/06/2015 وكــــان فـــي الـعــــام 
الماضــي 1,023,816,090 بتاريــخ 
30/06/2014 أي بنسبة نمو عن العام 

الفائت 187 %.
بلـــغ  فقـــد  الدخـــل  أمـــا صافـــي 
2,998,352,588 لغاية 30/6/2015 
مقارنـــة بـــ993,797,033 بتاريـــخ 
30/06/2014 أي بنسبة نمو عن العام 

الفائت 202 %.
أما ربحية الســهم فقد بلغت 59.97 
فيمــا كانــت العــام الماضــي 19.88 
بتاريخ 30/06/2014 أي بنســبة نمو 

202 % عن العام الفائت.
كي���ف تتلخص اهمية المس���ؤولية 
االجتماعي���ة للمؤسس���ات وما الدور 
الذي قمتم به تجاه المجتمع السوري 

وهو يواجه محنة قاسية جداً؟
اســتمر البنك في تحمل مســؤولياته 
االجتماعيـــة والعمـــل على ترســـيـخ 
القيــم اإلســالمية المعتــادة فــي العمل 
المصرفــي والتفاعــل االيجابــي مــع 
االجتماعــي  الطابــع  ذات  األنشــطة 
تتجلى  والتكافلي واالقتصــادي، حيث 
رؤيـــة إدارة بنــك الشــام فــي مجــال 
المســــؤولية المجتمعيــة بأنهــا تقــوم 
بالتأثير اإليجابي على المجتمع والبيئة 

وتحقيق التوازن بين أفراد المجتمع.
ويحتّل مفهوم “المسؤولية االجتماعية 
وخدمة المجتمع” موقعاً متقدماً وعنواناً 
بارزاً ضمن ســلم أولويات بنك الشــام 
وأجنــدة اهتماماته، وتمثــل ذلك بدعم 
الجهــود الثقافيــة والعلميــة والبحثية، 
إضافــة الى مبادرات أخــرى ورعاية 
العديد من األنشطة، حيث يتجسد التزام 
البنك بخدمة المجتمع  في مجاالت عدة 

مثل:
دعــم مشـــروع ســــكبة رمضـــان 
حيــث قــدم بنــك الشــام المســاعدات 
العينيــة للفريــق إضافــة للمســــاعـدة 
فــي عمليــة إعــداد وجبــات االفطــار 
الرمضانية وتوزيعها على المهجريـن 

أظ�ه���رت المصارف اإلسالمية
قدرته�ا على العمل

بشكل أوسع
على تخطي

العوائق االقتصادية
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االقتص��ادي وتطور احتياجات الس��وق الس��ورية. أما اآلن ومن��ذ بداية األزمة فقد 
تركز نش��اط مصرفنا على إعادة هيكلة أقس��امه وتطوير سياس��اته وإجراءاته بما 
يخفف من المخاطر. هذا باإلضافة إلى تطوير الكوادر البش��رية وتأهيلها بما يكفل 

حسن تعاطيها بكفاءة مع مستجدات األزمة.
نمت خ���الل الحرب أرباح المص���ارف الخاصة، ما هي عوام���ل النجاح التي 

ساعدت في هذا النمو؟
منذ بداية األزمة اتبعت المصارف سياسات احترازية ركزت على تكوين مؤونات 
كافية للتحوط ضد كل المخاطر وأهمها المخاطر االئتمانية. فكونت مؤونات كافية 
مقاب��ل الديون غير المنتجة ومؤونات إضافية لتغطي��ة مخاطر الديون المنتجة، تم 
اقتطاع الجزء األكبر منها من أرباح إعادة تقييم مراكز القطع البنيوي. ومع حلول 
ع��ام 2015 وبعد اإلنته��اء من تكوين جميع المؤونات بدأت تظهر األرباح الكبيرة 

للمصارف بقي معظمها ناتجاً عن إعادة تقييم مركز القطع البنيوي.
كش���فت المؤش���رات الصادرة عن مصرف س���ورية المركزي أن موجودات 
المص���ارف الخاصة زادت خالل النصف األول من العام الجاري قياس���اً الى العام 

الفائت، باإلضافة زيادة الودائع. إلى ماذا تعزون ذلك؟
إن الزي��ادة في الموجودات والودائع خالل النصف األول من العام الحالي ناتجة 
بش��كل كبير عن إعادة تقيي��م مراكز القطع البنيوي للمص��ارف، وعن إعادة تقييم 

الودائع بالعملة األجنبية، فضالً عن األرباح الناجمة عن النشاط المصرفي.
يتف���وق المس���تثمرون االعتباريون ف���ي ملكيتهم للمص���ارف الخاصة على 

المستثمرين الطبيعيين، ما السبب؟
أتاحت التش��ريعات وجود ش��ريك استراتيجي مؤس��س. وهو أمر إيحابي يشجع 
المس��تثمرين األجانب، ال س��يما المؤسس��ات المصرفية على الدخول إلى الس��وق 
الس��ورية. كما يش��جع صغار المس��تثمرين الطبيعيين على توفير السيولة المناسبة 

لالكتتاب في أسهم المصارف، وذلك لثقتهم بسمعة وخبرة الشريك االستراتيجي.

 ميشال عزام

المدير العام لبنك سورية والمهجر ميشال عزام:

مستقبل المصارف الخاصة واعد وأساسي للنهوض واإلعمار
يتحدث المدير العام لبنك س���ورية والمهجر ميش���ال 
عزام عن مس���تقبل القطاع المصرفي الس���وري ويراه 
واعداً. وأمل في حديث الى مجلة البنك والمس���تثمر، في 
عودة األمن واالس���تقرار إلى س���ورية في أسرع وقت. 
ونتطلع إلى مرحلة إعادة اإلعمار لما قد تحمله من فرص 
استثمارية متنوعة والتعويض عن السنوات الفائتة.منذ 

بداية األزمة.
وقال: اتبعت المصارف سياسات احترازية ركزت على 
تكوين مؤونات كافي���ة للتحوط ضد كل المخاطر وأهمها 
المخاطر االئتمانية. وق���د تكيفت المصارف الخاصة مع 
الواقع الجديد واس���تمرت بتقديم خدماته���ا للعمالء في 

مختلف الظروف.
وفي ما يلي نص الحديث:

آثرت���م البقاء رغم الحرب الدائرة منذ أربع س���نوات.. 
على م���اذا اعتمد اس���تمراركم في الس���وق المصرفية 

السورية؟
إن اس��تمرارنا ف��ي الس��وق الس��ورية ينبع م��ن إيماننا 
العميق بأن األزمة هي مرحلة مؤقتة في تاريخ البالد وأن 
المرحلة المقبلة س��وف تشهد تحسناً على صعيد األوضاع 
األمنية واالقتصادية، األمر الذي يوفر المناخ المالئم للبدء 
بمرحل��ة إعادة اإلعمار والتي س��تخلق فرصاً اس��تثمارية 

واسعة ستساهم في تنشيط القطاع المصرفي.
وقد س��عى مصرفنا خالل إحدى عش��رة س��نة إلى بناء 
عالقة ثقة وطيدة مع مس��اهميه وزبائنه وموظفيه على حد 
سواء، وآثر البقاء في السوق السورية للمحافظة على هذه 

العالقة.
هناك 14 مصرفا خاصاً، ثالثة منها تعمل على الطريقة 
االس���المية ما زالت تقدم خدماتها وتمول المس���توردات 

والعمليات االقتصادية، كيف تنظرون إلى هذا األمر؟
كان ال ب��د للقطاع المصرفي في س����وري�ة من التكيف 
مع اقتصاد األزمات واالس��تمرار بتموي��ل العمليات التي 
يص��ب الجزء األكب��ر منها في تأمين الحاجات المعيش��ية 

للمجتمع.
كي���ف طورتم منتجاتكم وخدماتكم رغم ظروف الحرب 

والضغوطات االقتصادية؟
ش��هد القط��اع المصرفي الخ��اص منذ تأسيس��ه وحتى 
مطل��ع عام 2011 تط��وراً ونمواً كبيري��ن تجليا بوضوح 
بانتع��اش النش��اط االقتص��ادي ف��ي البالد. وق��د تركزت 
أنش��طة المصارف آنذاك بشكل رئيسي على مواكبة النمو 
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خالل إتاحة الفرصة للعديد منهم لإللتحاق ببرامج عملية في الفروع بهدف تعريفهم 
على سياسات وإجراءات العمل واإلنخراط في بيئة العمل المصرفي.

هل تعتقدون أن هذه الحرب عززت من ثقة المودعين والمستثمرين بالمصارف 
الخاصة بنوعيها التقليدي واإلسالمي؟

نع��م بكل تأكيد، والس��بب أن المصارف الخاصة تمكنت م��ن التكيف مع الواقع 
الجديد واس��تمرت بتقدي��م خدماتها للعمالء ف��ي مختلف الظ��روف التي مرت بها 

سورية.
ما هي مؤش���رات نمو وأرباح المصرف خالل األش���هر الستة األولى من العام 

الجاري؟
اس��تطاع المص��رف أن يحقق نتائج جيدة خالل األش��هر الس��تة األولى من عام 

)2015( وذلك على الشكل التالي:
- ازداد حجم الموجودات بنسبة )24.10 %( مقارنة بنهاية العام الماضي.
- ازدادت ودائع العمالء بنسبة )13.50 %( مقارنة بنهاية العام الماضي.

- حق��ق المصرف صاف��ي دخل بمق��دار 3.2 مليارات ليرة س��ورية منها 391 
ملي��ون ليرة أرباحاً محققة، وهذا مؤش��ر واضح على قدرة المصرف على التكيف 

مع الظروف الحالية.
- بلغت حقوق المس��اهمين 910 مليارات بزي��ادة مقدارها )41.35 %( مقارنة 
بنهاية العام الماضي. وهذا مؤش��ر على قوة المركز المالي للمصرف وقدرته على 
مواجهة المخاطر. والجدير بالذكر أن المصرف حقق نس��بة كفاية رأس مال بلغت 

)9.55 %( وهي نسبة مقبولة وفقاً للمعايير العالمية.
- حافظ المصرف على وضعه الس��ليم وس��يولته المرتفعة، وبلغت نسبة السيولة 

بالليرات السورية )62.36 %( وبكل العمالت )100.79 %(.
ما هي الخدمات وأنواع القروض التي تقدمونها ومن هي الفئات المستهدفة؟

الخدمات وأنواع القروض:
- القروض والتسهيالت التجارية بآجال قصيرة ومتوسطة.

- تمويل العمليات المصرفية المتعلقة بالتجارة الداخلية والخارجية.
- قروض التجزئة والقروض السكنية.

- إصدار كتب الكفاالت.
- قبول الودائع ألجل والتوفير والحسابات الجارية.

- الخدمات المصرفية االلكترونية.
الفئات المس��تهدفة: مختلف القطاعات واألنش��طة االقتصادية المسموح التعامل 
معه��ا بموج��ب القواني��ن واألنظمة الناف��ذة وبم��ا يتوافق مع سياس��ات المصرف 

وتعليمات مصرف سورية المركزي.
هل وس���عتم ش���بكة فروع ومكاتب المصرف وهل ج���رى تطوير أنظمة عمل 

المصرف؟
ق��ام مصرفنا خالل العام )2014( بإعادة تأهيل وتجهيز وافتتاح أحد فروعه في 
مدينة حمص والذي تضرر في وقت سابق. ونسعى اآلن إلى توسيع شبكة الفروع 
للمصرف. كما يتم بش��كل مس��تمر وبجهود داخلية تطوير أنظمة وإجراءات العمل 

بهدف التأقلم مع الظروف االستثنائية التي نمر بها.
كيف تنظرون إلى مستقبل القطاع المصرفي في سورية؟

ن��رى مس��تقبل القطاع المصرف��ي واعداً ونأمل ع��ودة األمن واالس��تقرار إلى 
استثمارية متنوعة والتعويض عن السنوات الفائتة.سورية في أسرع وقت. ونتطلع إلى مرحلة إعادة اإلعمار لما قد تحمله من فرص 

ما الذي مكن القطاع المصرفي الس���وري الخاص من 
التأقلم مع الظروف الصعبة؟

ف��ي ما يخ��ص مصرفنا، فق��د أدى عام��ل الخبرة لدى 
القائمي��ن على المص��رف وخاصةً الخبرة المكتس��بة في 
األزم��ة اللبناني��ة دوراً مهم��اً ف��ي تمكنه م��ن التكيف مع 
الظ��روف والمس��تجدات الصعب��ة واتخ��اذ االحتياط��ات 
الالزمة التي جنبته الكثير من المخاطر. ومن جهة أخرى، 
لعب مصرف س��ورية المركزي -خالل فترة األزمة- من 
خالل قراراته دوراً مهماً في اس��تقرار القطاع المصرفي 
واحتفاظ��ه بمس��تويات مقبولة من الس��يولة ومن األموال 

الخاصة.
إلى أي حد س���اهم مصرف سورية المركزي من خالل 
إجراءات���ه وقراراته في حف���اظ المصارف الخاصة على 

سيولة مناسبة؟
لق��د مارس��ت السياس��ات والق��رارات الص��ادرة ع��ن 
مص��رف س��ورية المرك��زي دوراً مهم��اً ف��ي تمكي��ن 
المصارف الخاصة من االحتفاظ برؤوس أموالها واإلبقاء 
على مس��تويات مناس��بة من الس��يولة، ما س��اهم بش��كل 
كبير في اس��تقرار القطاع المصرف��ي. ولعل من أهم هذه 
القرارات: رفع أس��عار الفوائد الدائنة على الودائع ألجل، 
والذي ساهم في شكل رئيس��ي باستقرارها بعد أن شهدت 
حركة سحوبات كثيفة في بداية األزمة - إمكانية الحصول 
م��ن مصرف س��ورية المركزي على تس��هيالت مقايضة 
باللي��رات الس��ورية لتلبية احتياجات الس��يولة - الس��ماح 
بالحصول عل��ى خطوط ائتمانية م��ن المصارف المحلية 

وإصدار شهادات اإليداع.
وم��ن ناحي��ة أخ��رى، يطال��ب المص��رف المرك��زي 
المصارف المحلية باإلحتفاظ بنسبة سيولة يومية ال تقل عن 

)30 %( بكل العمالت وعن )20 %( بالليرات السورية.
قياس���اً بالظروف الحالية ما هي األنشطة والقطاعات 

التي عملتم على تمويلها؟
تقلص حجم النش��اط االقتصادي بس��بب األزمة وأصبح 
الطلب مقتصراً بشكل رئيس��ي على المواد األساسية التي 
تغطي الحاجات المعيشية كالدواء والغذاء والطبابة. وعليه، 
توجه��ت معظ��م تمويالت المص��رف نحو هذه األنش��طة 
ولفترات قصيرة األجل وبما يتماشى مع سياسة المصرف 

التمويلية وتعليمات مصرف سورية المركزي.
ما هو الدور الذي قمتم به تجاه المجتمع السوري وهو 

يواجه محنة قاسية جداً؟
عل��ى الرغم من الظ��روف الحالية س��عى مصرفنا إلى 
تقديم الدعم التعليمي لعدد من موظفيه، ما سمح لهم بمتابعة 
تحصيله��م العلمي في مجال الدراس��ات العليا. ومن ناحية 
أخرى، يحرص مصرفنا على رعاية طالب الجامعات من 
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حصلت شركة ”ّســيب“ للتأمين واعادة التأمين على 
جائــزة ”اجيلتــي لالبتكار“ للعــام 2015، وذلك خالل 
حفل افتتاح جوائز مؤسســة ”أجيليتي قطر“ للشركات 
االكثــر تميــزاً خالل العــام. وتُمنح الجائزة للشــركات 
والمؤسســات المرموقة واألفراد الذين نجحوا في إثبات 

قدراتهم وابتكاراتهم والتزامهم بالعمل.
وقــال الرئيس التنفيذي للشــركة فريد شــديد: ان هذه 
الجائــزة خيــر دليــل علــى أن اســتثماراتنا ومواردنا 
ومنتجاتنا نقلت خدماتنا إلى مستويات مرتفعة تمّكنها من 

المنافسة بشكل اكبر.

دعوة للتدقيق في التأمين العقاري ”ّسيب“ تحصد جائزة ”أجيليتي قطر“

حــّذر خبراء في قطــاع التأمين مــن أن معظم خطط 
التأمين األساســية على القروض العقارية في اإلمارات 
تفتقر إلى تغطية للمخاطر المرتبطة باألوضاع الصحية 
للمقترضين. وأوضح الخبراء من مجموعة نيكزس، أّن 
األسر المستثمرة في العقار ُعرضة للمعاناة من ضوائق 
ماليــة في حال افتقار خطط تأمين القروض العقارية إلى 
تغطية لألمــراض الخطرة، في ظل األرقام التي تشــير 
إلى أن واحداً من كل 4 أشــخاص ســيعاني من اإلصابة 
بمرض خطر قبل بلوغه سّن التقاعد. وقال كبير مسؤولي 

التصنيف للمجموعة بشار الخطيب: مع ارتفاع معدالت اإلصابة باألمراض الخطرة، 
مــن المهم أن يُجري المســتثمرون تقييماً لخطط التأمين علــى القروض العقارية قبل 

اعتمادها وينبغي عليهم أخذ أفضل الخطط التأمينية بعين االعتبار.

بشار الخطيب

ركـت  شــــــا
شـــركة العقيلـة 
للتأميـن التكافلي 
فعالـيـــــة   فـــي 
شـــبابلـيـنـك3، 
التــــي نظمهـــا 
فـريــق ســـــنـد 
فـي  التنـمــــوي 
قـاعـــة رضــــا 
سعـــيـد بجامعـة 

دمشــــق، وعـلـى مـدى يومـيــن، بمشــاركة عـدد من 
أهـم الفعاليـات االقتصادية والتنموية.

وقد جاءت مشاركة الشركة في هذا الملتقى انطالقاً من 
إيمانها الكبير بأهمية الموارد البشرية وتطويرها وضمن 
مسؤوليتها االجتماعية تجاه الشباب من خالل المساهمة 
في توفير فرص العمل والتدريب لهم لمســاعدتهم على 
دخول ســوق العمل، مقدمةً خالل الملتقى مجموعة من 

فرص العمل في اختصاصات متنوعة.

مشاركة للعقيلة للتأمين التكافلي

”أكسا الخليج“ تعزز تواجدها في قطر

طرحت ”أكســا الخليــج“ حلول مخصصــة لليخوت 
وقوارب النزهة خالل معــرض ”قطر الدولي للقوارب 
واليخوت“ وذلك تماشياً مع استراتيجيتها لتعزيز تواجدها 
في قطــر. ويهدف المنتج التأميني الجديد ”أكســا ســيل 
ماســتر بلس“، لتلبية متطلبات مالكي اليخوت، ويضمن 
التغطيــة ضد الفقدان أو التلف مع حماية مالكيها ضد أي 
مســؤولية تجاه الغير. وقال مدير ”أكسا“ في قطر سليم 
منصــور: نحن ملتزمون بتقديم حلول تأمينية مخصصة 

للوفاء بمتطلبات المخاطر المتعددة الخاصة بالعمالء عبر مختلف القطاعات.
سليم منصور

”أبراج“ تتخارج من حصتها في ”سهام“

أعلنــت مجموعــة أبــراج اإلماراتيــة عــن تخارجها 
الكلي من حصتها في شــركة التأمين في افريقيا ”ســهام 
للتمويــل“، حيث باعت جــزءاً من حصتهــا لمجموعة 
سانالم، كما باعت الجزء الباقي لصالح مجموعة سهام، 
الشركة األم لـ”سهام للتمويل“ المغربية. وقامت مؤسسة 
التمويــل الدوليــة وصنــدوق مؤسســة التمويــل الدولية 
الفريقيا وأميركا الالتينية والكاريبي إلى جانب ”أبراج“ 

بالتخارج من 30 % من حصتهم لصالح مجموعة سانالم و7.5 % لصالح ”سهام“.
وقال الشــريك الرئيســي ورئيس االســتثمارات في ” أبراج“ في المنطقة وشــمال 
أفريقيا أحمد بدر الدين: إن الشركة أصبحت اليوم بموقع جيد يمّكنها من تعزيز حصتها 

السوقية في القارة االفريقية كما ندعم التحالف الجديد بين ”سانالم“ ومجموعة سهام.

أحمد بدر الدين
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اتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي

وقّــع وزيــر الماليــة الســعودي الدكتور 
إبراهيــم بــن عبد العزيــز العســاف اتفاقية 
لتجنــب االزدواج الضريبي ولمنع التهرب 
الضريبي في شــأن الضرائــب على الدخل 
مع  وزير السلطة الشعبية لالقتصاد والمالية 
الفنزويلــي رودولفــو ماركوتوريس، وذلك 
في فندق الريتز كالرتون بالرياض. وجاءت 

هذه االتفاقية على هامش أعمال القمة الرابعة للدول العربية ودول أميركا الجنوبية.
وأوضح العساف أن هذه االتفاقية تعد إطاراً قانونياً مستقراً يحدد العالقات الضريبية  
كما أنها تحدد وبشكل واضح المعاملة الضريبية عند ممارسة مقيم من إحدى الدولتين 
للنشــاط فــي الدولة المتعاقدة األخرى، وتضمن عــدم االزدواج الضريبي على الدخل 
المتحقق من نشاط المستثمر، مبيناً أن االتفاقية تقلل العبء الضريبي على المستثمرين، 

كما تحقق لهم الشفافية في المعاملة الضريبية.

وقــع وزيــر الدولــة للشــؤون المالية فــي اإلمارات 
عبيــد حميد الطاير، ووزير األســواق المالية وشــؤون 
المستهلكين في السويد بير بولند، اتفاقية تبادل المعلومات 
لألغراض الضريبية، بحضور عدد من كبار المسؤولين 
من الطرفين، وذلك خالل زيارة رســمية قام بها الطاير 
إلى الدول اإلســكندنافية والتي تهدف إلى االطالع على 
الممارســات الماليــة المعتمــدة لدى هذه الــدول وتبادل 
الخبــرات معهــا، األمر الذي يرســخ مكانــة اإلمارات 
كأحد أبرز الدول على مستوى العالم في مجال الشفافية 
الضريبية، خاصة فــي ظل الدور الهام الذي تقدمه هذه 
االتفاقيات في سبيل تحقيق مبدأ العدالة لدافعي الضرائب 

من الشركات واألفراد وحماية االقتصاد الوطني.
من جهة ثانية، استقبل الطاير، المدير العام والرئيس 
التنفيذي لصندوق أوبك للتنمية ”أوفيد“ سليمان بن جاسر 
الحربش، في مقر الوزارة بدبي، وذلك لمناقشة التعاون 
بين اإلمارات والصندوق، وقد دارت المناقشــات حول 
المحاور الرئيســية التي يتم العمل على تطويرها كدعم 
الطاقة استناداً إلى قرارات القمة الثالثة للدول االعضاء 
في تشــرين الثاني/نوفمبر 2007. واســتمع الطاير إلى 
شــرح الخطــوات التي يتخذهــا ”أوفيد“ لدعــم التنمية 
المستدامة، كما أطلع على ترتيبات االحتفال بمرور 40 

عام على تأسيس الصندوق التي ستقام في فيينا.

اإلمارات توقع إتفاقية مع السويد

اســتحوذت مجموعة أبراج، التي بلغت اســتثماراتها 
في القطاع الطبي 1 مليار دوالر منذ عام 2003، على 
حصــة أغلبية في مركز الكندي الطبــي (الكندي) أكبر 
عيادة لعالج األورام في الدار البيضاء، ومركز المنارة 
المتخصص بتصوير وتشــخيص األورام في مراكش، 

عبر صندوقها االستثماري الثاني لشمال أفريقيا.

”أبراج“ تستحوذ على مركزين طبيين

خالد الحصان رئيسًا لـ”تداول“ السعودية

أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) عن 
تقديــم عادل بــن صالح الغامدي اســتقالته من منصبه 
الحالي كمدير تنفيذي للشــركة، معلنة في الوقت ذاته 
موافقة مجلس اإلدارة على قبول االستقالة، شاكرين له 
جهوده التي بذلها خالل توليه مهام عمله في الشــركة.

وقالت الشــركة في بيــان: قرر مجلس إدارة الســوق 
المالية السعودية تعيين خالد بن عبد هللا الحصان مديراً 

تنفيذياً مكلفاً للشركة.
يذكر أن خالد الحصان شغل عدداً من المناصب القيادية في الشركة خالل السنوات 
العشــر الماضية، شــملت قطاعات التــداول، واإليداع والتســوية، واالســتراتيجية، 

ومعلومات األسواق والعمليات.

خالد بن عبد هللا الحصان

حمدان: مستعدون إلدراج أي شركة

بيّن المدير التنفيذي لســوق دمشــق لــألوراق المالية 
الدكتــور مأمــون حمــدان أن قســم اإلدراج في ســوق 
األوراق الماليــة يتعــاون مع هيئة االوراق واالســواق 
الماليــة لدراســة إدراج باقي الشــركات الســورية في 
البورصة، مؤكداً أن بورصة دمشــق مســتعدة إلدراج 

أي شركة في حال حققت الشروط.
وقال: ان معظم الشركات المدرجة في البورصة كانت 
رابحة حســب البيانات وكان األمر مشــجعاً لالستثمار، 
ورغــم  تأثــر المســتثمرين باألزمــة، إال أن البورصة 

استمرت وحققت انفراجات جيدة وارتفاعات لألسعار وهو ما يسعى إليه المستثمر.
د. مأمون حمدان
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وقعت ”مجموعة إيالف“ أحد أبرز شركات خدمات 
السفر والســياحة والضيافة في الســعودية، إتفاقية مع 
شــركة ”أماك لالستثمارات“، ســتقوم بموجبها إيالف 
بــإدارة وتشــغيل فندقيــن جديدين تحت اســم ”إيالف 

مشعل المدينة“ و”إيالف مشعل السالم“.
ووقــع االتفاقيــة كل من رئيس المجموعــة زياد بن 
محفوظ، ورئيس مجلس إدارة الشــركة عبدالعزيز بن 

محمد المشعل.

توقيع اتفاقية بين ”إيالف“ و”أماك“

إنكوربوريتــد“  مايكــرو  كشــفت شــركة ”ترينــد 
المتخصصــــة فــي مجــــال البرمجيــــات وحلـــول 
األمــــن، عــن توقيع اتفــاق نهائي لالســـــتحواذ على 
شــــركة ”اتـــش بــي تيبينج بوينــت“، مــزود أنظمة 
الجيل المقبل لمنــع االختراق (NGIPS) وحلول أمن 
الشبكات ذات الصلة، ويشمل االتفاق الذي بلغت قيمته 
300 مليــون دوالر أميركي تقريبــاً، تكنولوجيا األمن 
والملكية الفكرية والخبــرة الصناعية فضالً عن قاعدة 

كبيرة من المتعاملين األوفياء للشركة.
يضع هذا االتفاق ”ترينــد مايكرو“ في موقع مزود 
تقنيــات األمان للشــركات في مجال الحلــول الحيوية 
للدفاع ضد التهديدات والتي تشــــمل األجهزة الطرفية 
التقنيــات  وحتــى  المعلومــات  ومراكــز  والشــبكات 
الســــحابية. كما ســتضم تقنياتها الحالية مع المقدرات 
التي اســتحوذت عليها إلنشاء وحدة أمن للشبكة والتي 

من  أكثر  تخــدم 
متعامل   3.500

للشركة.

”تريند مايكرو“ تستحوذ على شركة

8.6 مليار دوالر قيمة مشروع ”مانهاتن غرب“

أعلن ”جهاز قطر لالستثمار“ عن 
دخوله في اتفاقية شــراكة مع شركة 
تابعة لـ”بروكفيلد بروبرتي بارتنرز“ 
إحدى أكبــر الشــركات العقارية في 
العالــم، لتطوير مشــروع ”مانهاتن 
غرب“ في مدينة نيويورك بأميركا. 

وبموجب االتفاقية قامت بروكفيلد 
ببيع 44 % من حصتها لصالح جهاز قطر لالستثمار. وتُقّدر القيمة اإلجمالية للمشروع 
عقب اكتماله بنحو 8.6 مليار دوالر. وقال الرئيس التنفيذي للجهاز الشــيخ عبدهللا بن 
محمد بن ســعود آل ثاني: تعكس هذه االتفاقية توّجه الجهاز لالســتثمار في المشاريع 

العقارية والتعاون مع المؤسسات العالمية وتؤكد الثقة التي يوفّرها السوق األميركي.

السعودية: أنظمة لتحسين بيئة االستثمار

أكد محافظ الهيئة العامة لالســتثمار رئيس 
مجلس إدارة هيئة المدن االقتصادية السعودية 
عبداللطيف بن أحمد العثمان، أن تحسين بيئة 
االستثمار في بالده يشــهد سباقا حثيثا، حيث 
عملــت المملكة خالل الـ18 شــهراً الماضية 
على تقديم العديد من التســهيالت، األمر الذي 
سيؤدي إلى تقليص عدد الوثائق في نهاية عام 
2015. وكشف  العثمان عن دراسة مشتركة 

تضم أكثر من 50 جهة حكومية في سعودية لوضع توصيات محددة لتحقيق نقلة نوعية 
في بيئة االســتثمار في بالده، مشــيراً إلى عدة أنظمة ومشــروعات تعمل الهيئة على 
االسراع في اعتمادها بدءاً من العام المقبل، وتفاصيل معايير مؤشر حوكمة الشركات 

المدرجة في سوق االسهم السعودية.

عبداللطيف بن أحمد العثمان

”اوبك“ مستعدة لزيادة استثماراتها

كشف األمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
”أوبك“ عبدهللا سالم البدري، إنه يتوقع ارتفاع الطلب 
اآلســيوي على النفــط إلى حوالــي 46 مليون برميل 
يومياً بحلــول عام 2040 أي بزيــادة نحو 16 مليون 
برميــل يوميــاً عــن 2015. وقــال: أن موجــة إلغاء 
المشــاريع وتأجيلها في القطاع هي دليل واضح على 
أن لتقلبات األسعار تداعيات سلبية على االستثمارات 

وأنها قد تزرع بذور عدم االستقرار في المستقبل، مؤكداً على   إن متطلبات االستثمار 
المرتبطة بالنفط تقدر بنحو عشرة تريليونات دوالر من اآلن وحتى عام 2040.

عبدهللا سالم البدري
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 Middle East Venture Partners أعلنت شــركة
MEVP عــن اقفــــال االكتتــاب الثاني فــي صندوق 
 (Middle East Venture Fund II) (MEVFII)
 (MEVFII) بقيمة ناهزت 30 مليــون دوالر. ويعتبر
صندوقاً لرأس المال االستثماري المجاِزف، يستثمر في 
الشــركات الناشئة التي ال تزال في المراحل األولى من 
تأسيســها والعاملة في مجال التكنولوجيا واإلنترنت في 

دول المنطقة.
وقال الشــريك اإلداري في الشركة احسان جواد: إن 
مســؤولي الشركة هم مجموعة من المستثمرين ورجال 
األعمــال يتميّزون بخبرات فريــدة في قطاعي التمويل 
والتكنولوجيــا. أما الشــريك االداري في الشــركة وليد 
حنا، فقال: إن الشــــركة تركز بشكل خاص على قطاع 
 web, mobile and) شــركات اإلنترنــت الناشــــئة

digital marketplaces) في المنطقة.

”فوركس تايم“ تطلق برنامجًا استثماريًا

MEVP تقفل االكتتاب الثاني

أطلقت شــركة ”فوركس تايــم“ المتخصصة في 
خدمــات التــداول اإللكتروني، برنامج اســتثماري 
تمتلك ملكيتــه الفكرية وهو عبارة عن خدمة تداول 
جديدة رائدة تضاف إلى جملة ابتكاراتها في القطاع، 
لترتقــي بمفهوم نســخ الصفقات وإجــراء صفقات 
التــداول االجتماعــي إلى المســتوى التالي. ويمكن 
للمستثمرين ومديري االســتثمارات اآلن االستفادة 
مــن هــذا البرنامــج الجديــد للوصول إلــى حلول 
استثمارية متقدمة تتسم ببساطتها ومرونتها وأمانها.

وقال نائب رئيس قسم التطوير المؤسسي للشركة 
جميــل أحمد: خضع البرنامج الختبار تجريبــي في الفترة بين أيار/مايو وحتى أيلول/
سبتمبر 2015، والقى ردود أفعال إيجابية للغاية من قبل المستثمرين وتعتبر الشفافية 

بمثابة عنصر أساسي في البرنامج.

جميل أحمد

احسان جواد ووليد حنا

نجحــت الشــركة العربيــة لالســتثمارات البترولية 
”ابيكــورب“ ومقرها الســعودية، فــي إصدار صكوك 
بقيمــة 500 مليون دوالر تســتحق بعد خمس ســنوات 
وبمعــدل ربح بلــغ 2.383 % أي ما يعادل 100 نقطة 
فوق متوسط أســعار اتفاقية مقايضة (SWAP) الفائدة 
الثابتــة والمتغيرة للدوالر األميركــي. إن هذا اإلصدار 
يعتبر اإلصــدار االفتتاحي لبرنامــج صكوك ابيكورب 
الذي ســبق اإلعالن عنه في شهر تموز/يوليو الماضي 
والذي يســتهدف طرح صكــوك بقيمة ثالثــة مليارات 
دوالر. وكإصــدار افتتاحي يعد األكبــر من نوعه لبنك 
تنموي متعدد األطراف والذي يعكس االقبال القوي من 

المستثمرين.

500 مليون دوالر اصدار من ”ابيكورب“

”أرزان ثروات“ تستحوذ على مجمع تجاري

قامت شــركة ”أرزان ثروات“ التي تخضع إلشــراف سلطة دبي للخدمات المالية، 
بتقديم استشــارة للقيام باالســتحواذ على مجمع تجاري حديث في مدينة ”كريفيلد“ في 
ألمانيا. والعقار عبارة عن مجمع مؤجر بالكامل الى مجموعة من الشركات المعروفة، 

وذلك بعقود أجار طويلة األجل. وقامت 
الشركة بدور المستشار االستراتيجي 
لهيكلة الصفقة واالستحواذ على العقار 
باالشــتراك مع شــريكها شركة ”90 
نــورث العقاريــة“ التي قامــت بدور 

االستشاري العقاري.

الكويت: إعفاءات ضريبية لـ 10 سنوات

أكد مدير عام هيئة تشــجيع االســتثمار المباشر في 
الكويت مشــعل جابر األحمــد الصباح أن بالده تبحث 
عن قيمة اقتصادية مضافة من شأنها تحسين وتطوير 
مناخ األعمال، مشــيراً إلى أن الهيئة ستمنح الشركات 
مزايا اســتثمارية، ومنها إعفاءات ضريبية تصل إلى 
10 سنوات، وإعفاءات جمركية كلية أو جزئية، كاشفاً 
أن الكويت تتطلع إلى استقطاب شركات عمالقة بحجم 
استثمارات بنحو 1.2 مليار دوالر وأن الهيئة ماضية 

في تحسين بيئة األعمال. وأشار إلى أن بالده ال تسعى فقط لجذب رؤوس االموال، اذ 
انها تهدف أيضاً إلى جلب التكنولوجيا والمهارات التي تفتقدها الدولة.

جابر األحمد الصباح
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صــرح وزيــر 
المصري  السياحة 
هشــام زعــزوع، 
بأن مصر ستخسر 
2.2 مليــار جنيــه 
 276) مـصـــري 
مـلـيــــون دوالر) 
شهرياً جّراء قرار 

بريطانيا وروسيا تعليق السفر لمصر بعد تحطم طائرة 
الركاب الروسية في شبه جزيرة سيناء.

وقال زعزوع في مؤتمر صحفي إّن الخسائر قد تصل 
إلــى 6.6 مليــار جنيه (829 مليون دوالر) إذا اســتمر 
تعليق الســفر لمدة ثالثة أشــهر. وكانت عدة شــركات 
طيران علّقت رحالتها لمنتجع شــرم الشيخ على البحر 
األحمر منذ تحطم الطائرة في 31 تشرين األول /اكتوبر 
الــذي يعتقد محققون وحكومات غربيــة إنه ربما يكون 
قد نجم عــن انفجار قنبلة. وجرى إجالء آالف الســياح 

الروسيين والبريطانيين من شرم إلى بالدهم.

خسائر شهرية لمصر
بسبب تعليق السفر

هشام زعزوع

”الستوم“ توقع عقداً مع ”جنرال الكتريك“

وقّعت مجموعة ”الســتوم“ الفرنســية عقد بيع نشاطاتها في مجال الطاقة (مجاالت 
توليد الطاقة والشبكة الكهربائية) لشركة ”جنرال الكتريك“ بمبلغ 12.4 مليار يورو، 
ويصبــح بذلك نشــاط المجموعة محصوراً علــى قطاع النقل بالســكك الحديدية. وتم 
تخصيص حوالي 700 مليون يورو من قيمة العقد لشــراء نشــاط الشــركة في قطاع 

إشــارات الســكك الحديدية، وحوالي 
2.4 مليار يورو إلعادة االستثمار في 
ثالثة مشروعات مشتركة مع الشركة 
في مجاالت الشبكة الكهربائية والطاقة 
المتجددة ومحطات التوليد الفرنســية 
التــي تعمــل ببخــار المــاء والطاقــة 

النووية.

”سيفورا“ تخطط  لالستثمار في إيران

ذكرت وكالة رويترز نقالً عن  مصادر مطلعة أن شــركة سيفورا الفرنسية تخطط 
لفتح عدة متاجر في إيران بدءا من عام 2016 لتصبح إحدى أوائل شركات األوروبية 
الكبرى المتخصصة في بيع أدوات التجميل بالتجزئة التي تســتثمر مباشرة في الدولة 
مع خروجها من سنوات من العقوبات االقتصادية. وتحرص سيفورا، التابعة لمجموعة 
تجــارة المنتجات الفاخــرة الكبرى أل.في.أم.إتش، على بناء وجــود لها في ثاني أكبر 
ســوق في الشرق األوســط لمنتجات التجميل بعد الســعودية حيث تجاوزت المبيعات 

الســنوية 3.5 مليار يورو في 2014 
وفقا لبيانــات شــركة يورومونيتور 

المتخصصة في أبحاث السوق.
وتتوقــع يورومونيتــور أن يرتفع 
حجم سوق منتجات التجميل والعناية 
الشخصية االيرانية إلى 3 أمثاله خالل 
5 ســنوات. الفتة إلى إن مســؤولين 
مــن ديور ولويس فيتــون وبولغاري 

يدرسون االستثمار في ايران. 

”أكسنتشر“ تسعى لرفع قدراتها االستراتيجية

كشــفت شــركة أكسنتشر عن اســتكمال صفقة االستحواذ على شــركة شلمبرجير 
الستشارات األعمال وحدة االستشارات اإلدارية التابعة لشركة شلمبرجير المتخصصة 
في مجال خدمات حقول النفط، وذلك في سبيل تعزيز خططها الساعية نحو رفع قدراتها 

االســتراتيجية وتقديم المزيد من الدعم لكبرى 
شركات التنقيب وإنتاج النفط والغاز في العالم 

وتحقيق قدر أكبر من التنافسية والنمو.
اتفقت ”شــاير“ على شراء شركة دياكس األميركية 
المتخصصــة في أدوية األمراض النــادرة مقابل 5.9 
مليار دوالر، حيث بلغ ســعر العرض 37.30 دوالراً 
للســهم وينطوي علــى عالوة ســعرية 35.5 % فوق 
ســعر غلق ســهم دياكس في تاريخ ابــرام الصفقة، ما 
قد يرفع قيمــة الصفقة إلى 6.5 مليار دوالر. ويحصل 
مســاهمو دياكس على 646 مليــون دوالر إضافية بما 
يعادل 4 دوالرات للسهم في حالة الموافقة على العقار 
(دي.اكس - 2930) الذي تطوره دياكس لعالج الوذمة 

الوعائية الوراثية وقد يطرح في السوق عام 2018.
وبهذه الصفقة، ترتفع قيمة صفقات الشراء في قطاع 

الصحـيــة  الرعـايـــة 
العالمــي في االشــهر 
من  األولــى  العشــرة 
2015 إلى 477 مليار 
دوالر وفقــاً لبيانـــات 

لتومسون رويترز.

”شاير“ تشتري ”دياكس“ األميركية
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6.2 مليارات دوالر للبنى التحتية اللبنانية

قال األميــن العام للمجلــس األعلى للخصخصة 
زياد حايك خالل ورشــة عمل عن ”الشــراكة بين 
القطاعيــن العــام والخاص“، إن لبنــان بحاجة الى 
بنــى تحتيــة جديدة بقيمــة نحو 6.2 مليــار دوالر، 
في قطاعــات الكهرباء والمياه والنقل والســجون، 
مشــدداً على أن اعتماد الشراكة بين القطاعين العام 
والخــاص (PPP) لتنفيذ هذه المشــاريع، ســيعزز 
النمو االقتصادي بنسبة 4.4 %، كما سيؤمن 216 
ألف فرصة عمل جديدة على المدى القصير. فضالً 

عن فرص العمل على المديين المتوســط والطويل التي يتيحها النمو. وذكر حايك أن 
قطاعات الكهرباء والتعليم والصحة والنقل والخدمات األساســية في تدهور مســتمّر، 
ولم تصرف الدولة أكثر من 4 % من موازناتها السنوية على البنى التحتية في العقدين 

الفائتين، كما ان القيمة الحالية للبنى التحتية الموجودة تساوي 31.5 مليار دوالر.

زياد حايك

إيران تشّيد محطات كهربائية في العراق

اتفــق مجلــس محافظــة ذي قــار في العــراق، مع 
مجموعة من الشركات اإليرانية، على تشييد محطات 

كهربائية تعمل بالطاقة الشمسية.
وقــال رئيــس المجلــس حميــد نعيــم الغــزي، إن 
المحافظــة تمتلك كافة المقومــات التي تؤهلها لتكون 
أرض خصبة لالستثمار فيها وعامل مشجع للشركات 
االستثمارية العالمية السيما في مجال تنفيذ المشاريع 
اإلســتراتيجية التي تفتقر إليها المحافظة، وأشار إلى 
أن هذه المشــاريع ستســاهم بحل أزمة الكهرباء،كما 

ستخفف العبء على الدولة وستوفر فرص عمل ألبناء المحافظة.
حميد نعيم الغزي

أكد مسؤولون روس أن موسكو تنوي إصدار سندات 
خزانة مقومة باليوان في عام 2016 في خطوة تشير إلى 
رغبة روسيا في جذب مستثمرين صينيين إلى أسواقها 
الماليــة بعــد الهبوط الكبير فــي تدفقات االســتثمارات 
الغربيــة الوافدة اليها  نتيجــة توتر عالقاتها  مع الغرب 
على خلفية االزمة االوكرانية. وسندات الدين االتحادي 
هي ســندات الخزانة الروســية الرئيســية التي تستخدم 
لتمويل اقتراض الحكومة في السوق المحلية. وسيكون 
اإلصدار الذي تخطط له روســيا هو باكورة إصداراتها 
من الســندات المقومة بعملة أجنبية. وذكر رئيس إدارة 
الدين في وزارة المالية الروسية قنسطنطين فيشكوفسكي 
أن القانون الروســي سينظم السندات شأنها شأن سندات 

الدين االتحادي وسيتم تداولها في بورصة موسكو.

سندات خزانة روسية
بالعملة الصينية

أكد صندوق االســتثمار المباشــر الروسي أن الهيئة 
العامة لالســتثمار -صندوق الثروة الســيادي للكويت- 
خصصــت 500 مليــون دوالر إضافية لالســتثمار في 
مشروعات في روسيا بالشراكة مع الصندوق الروسي. 
وقــال الصنــدوق إن االتفاق جــرى توقيعه فــي مدينة 
سوتشي الروسية في حضور أمير الكويت الشيخ صباح 
األحمــد الجابر الصبــاح والرئيس الروســي فالديمير 
بوتيــن. ويأتي هذا بعد أن خصصت الهيئة 500 مليون 

دوالر لالستثمار مع الصندوق الروسي في 2012.

الكويت تزيد استثماراتها
في روسيا

خصخصة جزئية للبورصة االردنية

أكــد الرئيس التنفيذي للبورصــة األردنية نادر عازر 
أن األردن يخطط لخصخصة سوق األسهم جزئيا اوائل 
عــام 2016 بهدف إتاحة حصة للمســتثمرين في طرح 
عام أولي في وقت الحق، كاشــفاً أنه سيتم عرض حصة 
قدرها 49 % من البورصة في طرح عام أولي لألســهم 
بينما ســتملك الحكومة الـــ51 % الباقيــة. وأضاف: إن 
تحويل بورصــة عمان، وهي اآلن كيــان حكومي، إلى 
شركة سيفتح المجال أمام شركاء استراتيجيين من بينهم 

مشغلو بورصات عالمية، مثل دويتشه بورص ويورونكست وبورصة نيويورك.
نادر عازر
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واالبت��كار أصبح يأخ��ذ توجها عالمياً تس��تهدفه الدول لكس��ب الميزة 
التنافسية ولتحقيق التنمية المستدامة والمجتمعية.

وعق��دت ف��ي إط��ار المؤتمر 5 جلس��ات عمل، إلى جانب الجلس��ة 
االفتتاحي��ة والجلس��ة الختامية. وتضمنت جلس��ات العمل محاضرات 
لكبار الشخصيات والمختصين وتقديم عروض لرواد األعمال العرب 

حول ابتكاراتهم في القطاعات التي تناولها المؤتمر.
نتائج وتوصيات المؤتمر:

* الرؤى واالستراتيجيات العربية:
- اإلش��ادة بالصع��ود االقتصادي الب��ارز لدولة اإلم��ارات العربية 
المتح��دة التي حققت ريادة عالمية في مجال تس��خير االبتكار ألهداف 
التنمي��ة، في إطار ”رؤي��ة اإلمارات 2021“، وم��ا تنطوي عليه من 
توجهات لتنوي��ع االقتصاد واالرتقاء بالمعارف والتنافس��ية والكفاءة، 
ولتعزي��ز الش��فافية وااللت��زام بالتف��وق واالبت��كار، اس��تناداً إلى بنى 
تحتي��ة متط��ورة، وقطاع خاص مب��دع، وسياس��ات اقتصادية داعمة 
ومحفزة للقطاع الخاص مترافقة مع قوانين وتش��ريعات وآليات تحمي 
االستثمارات، وتلبي حاجات المجتمع نحو التقدم، وبما يؤمن االزدهار 

والرفاه.
- أك��د المؤتمر أهمية تعزيز دور القط��اع الخاص في دعم االبتكار 
والري��ادة، معتبراً أن هذا المؤتمر بالذات يمثل خطوة رئيس��ية في هذا 

االتجاه.
- ن��ّوه المؤتم��ر بالمؤسس��ات المتخصصة المس��تحدثة في عدد من 
ال��دول العربي��ة لدعم الريادة واالبت��كار، معتب��راً أن العالم العربي ال 
يزال في بداية الطريق لتحقيق النقلة النوعية المناسبة والمؤثرة لتحقيق 
التحول المنشود في هذا المجال، في ظل التفاوت الموجود بين الدول، 

وباألخص على مستوى العمل االقتصادي العربي المشترك.
- الدع��وة إلى تعزي��ز ثقافة االبتكار والريادة وترس��يخها من خالل 
وضع اس��تراتيجيات وطنية وعربية مشتركة لإلبتكار والريادة تشمل 

أصحاب األعمال والمستثمرين العرب يختتمون مؤتمرهم السابع عشر

تعاون وخارطة طريق للقيادة واالبتكار ودعم العمل المصرفي
أنهى المؤتمر الســـابع عشـــر ألصحاب األعمال والمســـتثمرين 
العرب، الـــذي أقيم على مدى يومين في العاصمة اإلماراتية أبوظبي 
في حضور نخبة من المستثمرين وصناع القرار والخبراء من أنحاء 
العالم العربـــي أعماله. وخرج المؤتمر في يومـــه الثاني والختامي 
بتوصيات الدورة الســـابعة عشـــر وتضمنت جملة مـــن المقترحات 
الواجب تطبيقها لتعزيز التعاون االستثماري في المنطقة، والتي تقوم 
في معظمها على تعزيز معايير االبتكار والقيادة. وعقد المؤتمر تحت 

شعار ”االستثمار في الريادة واالبتكار“، بمشاركة حاشدة.
وع��ّرف المؤتمرون ف��ي اليوم الختامي مس��ؤوليات غرف التجارة 
العربي��ة، وقدم��وا بعض مقترحات التعاون في ما بينها وس��بل تعزيز 
تواصله��ا م��ع المس��تثمرين لتحقيق ج��دوى أكبر من ف��رص التعاون 

القائمة والمستقبلية في المنطقة العربية.
وقال رئيس المؤتمر الس��ابع عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين 
العرب، وزير االقتصاد االماراتي س��لطان بن س��عيد المنصوري، أن 
انعق��اد دورة المؤتمر هذا العام في اإلمارات س��اهم ف��ي تعميم الكثير 
من مفاهيم اإلبتكار في العمل االس��تثماري. وقال: س��اد جو اس��تثنائي 
من التواصل بين المس��تثمرين العرب، وتم عرض فرص اس��تثمارية 

مجدية للمشاركين.  
الجلسة االفتتاحية

افتت��ح المؤتم��ر الرئي��س الفخ��ري لالتحاد الع��ام لغ��رف التجارة 
والصناع��ة والزراعة للبالد العربية عدن��ان القصار وخاطب رائدات 
ورواد األعمال المش��اركين ف��ي المؤتمر قائال: ما يميزك��م حقاً، أنتم 
بال��ذات، ليس القدرة على تلقف الفرص، ب��ل امتالككم قوة صناعتها، 
وه��و األمر ال��ذي يعد فنا وموهب��ة وإلهاما، ويس��تحق كل ما ينطوي 
عليه من عناء. تمس��كوا بأحالمكم، وتحلوا بالتواضع عندما تنجحون، 
وافتحوا اآلفاق فسيحة لبناء النجاح لكم وألوطانكم والعالم العربي الذي 

تنتمون إليه وتحبون.
واعتب��ر رئيس االتح��اد العام لغرف التج��ارة والصناعة والزراعة 
للب��الد العربي��ة محمدو ول��د محمد محم��ود أن انعق��اد المؤتمر يمثل 
رس��الة حافلة بالتفاؤل واألمل، بأن مس��ار التنمية االقتصادية العربية 
بشراكة قوية بين القطاعين العام والخاص، تمضي دون هوادة لتحقيق 

التطلعات المستقبلية للشعوب العربية وشبابها بحياة أفضل للجميع.
كما رحب رئي��س اتحاد غرف التج��ارة والصناعة، ورئيس غرفة 
أبوظب��ي في دول��ة اإلم��ارات العربية المتح��دة محمد ثان��ي الرميثي 
بالمشاركين جميعا. وأشار إلى أهمية موضوع المؤتمر للعالم العربي، 
وباألخص اإلمارات التي أعلنت 2015 عاماً لالبتكار، مع ما يتضمنه 

ذلك من سياسات وخطط ومشروعات رائدة في هذا المجال.
ون��ّوه المدير العام للمؤسس��ة العربي��ة لضمان االس��تثمار وائتمان 
الصادرات فهد راش��د اإلبراهيم بالمؤتمر، مؤكداً أن موضوع الريادة 
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في وضع السياسات.
- التوس��ع بتقديم الخدمات الحكومية االلكترونية ووضع التشريعات 
والقواني��ن الت��ي توف��ر البيئة المناس��بة لنش��اطات األعم��ال المتصلة 
بتكنولوجي��ا المعلوم��ات واالتصاالت واالس��تثمار والريادة واالبتكار 

فيهما.
- تش��جيع ريادة األعم��ال الخضراء ذات القي��م البيئية واالجتماعية 

والمحققة للتنمية المستدامة.
- التوسع بإقامة مسابقات عربية لتشجيع رواد األعمال.

* القطاع المالي:
- أهمي��ة تطوير دور المصارف المركزية في العالم العربي لتعزيز 
ق��درة المصارف العربي��ة على اس��تنباط آليات تمويل المش��روعات 

الريادية واالبتكارية.
- تعزيز دور المصارف العربية في تمويل المشروعات االبتكارية، 
واالحت��ذاء بالتج��ارب الناجحة في هذا المج��ال، وباألخص في العالم 

العربي.
- دع��وة المصارف والمؤسس��ات المالي��ة العربية إلى االس��تمرار 
بوض��ع اآللي��ات اإلداري��ة والتنظيمي��ة والتدريبي��ة المناس��بة لتوفير 
عناص��ر الريادة المصرفية القادرة على قيادتها بفعالية وابتكار الجديد 
ومواكب��ة التطور التكنولوجي والعلم��ي والمصرفي، وضمن المفاهيم 

والممارسات المصرفية العالمية.
- تعزي��ز وتش��جيع عمليات الدمج المصرفي به��دف تحقيق الريادة 
وتعزيز الكفاءة والقدرة على المنافس��ة وتوسيع وتطوير قدرات تمويل 

مشروعات التنمية.
* مبادرات تطوير ريادة األعمال واالبتكار:

- أهمي��ة توحي��د جهود تعزي��ز االبتكار والريادة ف��ي العالم العربي 
لخدم��ة أهداف التنمية االقتصادية، حيث تعتبر المبادرات الريادية في 

الدول العربية أشبه ما تكون بجزر معزولة عن بعضها البعض.
- الحاجة إلى التنس��يق على كل المس��تويات، من مؤسسات رسمية 
وخاص��ة، إل��ى الصنادي��ق والمص��ارف ومؤسس��ات التموي��ل، إلى 
الحاضنات والواحات، إلى مراكز الريادة واالبتكار، إلى المؤسس��ات 
البحثية، إلى أصحاب األعمال والش��ركات، بحيث يتم تشبيك العالقات 
لتعظي��م الفوائ��د للجمي��ع من خ��الل تطوير وتحوي��ل القي��م الريادية 
واالبداعية لتس��خيرها في تحريك عجلة اإلنت��اج في المنطقة العربية، 

بما يحقق النمو والقيمة المضافة وفرص العمل المتنامية.
- التركي��ز على إزال��ة المعوقات التي تواجه الري��ادة واالبتكار في 
العال��م العرب��ي، والت��ي تتصدرها صعوب��ة الحصول عل��ى التمويل، 
والبيروقراطية وطول م��دة اإلجراءات وتعقيداتها، والهوة بين طبيعة 
التعلي��م األكاديمي واالحتياج��ات الفعلية والجديدة في أس��واق العمل، 
واالفتقار إلى البنى التحتية المناس��بة، وإلى بيئة األعمال التي تش��جع 
عل��ى إقام��ة المؤسس��ات وعلى تنميته��ا، إلى جان��ب احتياجات رواد 
ورائدات األعمال إلى الدعم الفني واإلداري والتقني بسبب قلة الخبرة 
بين النفقات واإليرادات من المبيعات لتوفير األرباح.والمعرفة، وباألخص في مجاالت التأسيس والتسويق وتحقيق التوازن 

القطاعي��ن الع��ام والخ��اص والقطاع األكاديم��ي والمجتم��ع المدني، 
وتساهم بإحداث نقلة نوعية في التنمية االقتصادية واالجتماعية.

- التأكي��د على أهمية احتضان المبدعي��ن والمبدعات وتوفير الدعم 
الكام��ل لهم، من خالل بناء منظومة لالبداع ف��ي القطاعات المختلفة، 

بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة.
- الدع��وة إلى وضع التش��ريعات والقوانين الناظمة لعمليات الريادة 
واالبت��كار دون فرض القيود التي تحد من االبداع بين أفراد المجتمع، 
وتوفي��ر الموازنات الكافية التي تعزز التح��ول لالبتكار في المجاالت 
المختلف��ة، والتي تحتاج إلى األبحاث والدراس��ات العملي��ة والميدانية 

واألكاديمية المتنوعة.
* قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة:

- تس��خير التكنولوجيا لتعزي��ز االبتكار والريادة في المش��روعات 
الصغي��رة والمتوس��طة، وم��د الجس��ور له��ا م��ع أصح��اب األعمال 

والمستثمرين والمصارف والمؤسسات المالية.
- تطوي��ر وتعزيز نظم البحوث واإلرش��اد الزراعي لكونها تش��كل 
المح��ور الذي يبنى عليه تحقيق إمكان��ات االبتكار الزراعي على أمل 
إح��داث ثورة خضراء جديدة تقام على أس��س االس��تدامة، إلى جانب 
تعزيز االستثمار في االس��تزراع السمكي، وفي المياه العذبة، وتوفير 
التمويل الالزم للمشروعات االبتكارية، خصوصا لصغار المزارعين 

وللمرأة الريفية.
- تش��جيع إقام��ة التجمع��ات الصناعي��ة العنقودية، وإنش��اء مراكز 

مخصصة لالبتكار في فروع التخصصات الصناعية.
- تحفيز االس��تثمار واالبتكار في أس��اليب الطاق��ة المتجددة في كل 

أوجه العمليات اإلنتاجية.
* قطاعات الخدمات وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والبيئة:

- التركيز على العلوم والتكنولوجيا منذ الس��نوات المبكرة للطالب، 
والتوس��ع في برامج التعليم المس��تمر التي تمك��ن جميع فئات المجتمع 
م��ن الحصول على محتوى أكاديم��ي وتطبيقي يعزز من دور كل فرد 
في المس��اهمة باالنتقال إلى مجتمع المعرف��ة وتطوير آليات النهوض 

باقتصاد المعرفة، بما يلبي احتياجات القرن الحادي والعشرين.
- الدعوة إلقامة مختبر افتراضي عربي حاضن لألعمال االبتكارية 
متاح للمش��اركة من قبل كل الش��باب والش��ابات العرب، ويس��اهم في 

تحويل المخترعين والتقنيين إلى رواد أعمال مبتكرين.
- الدع��وة إلى وضع اس��تراتيجية عربية مش��تركة لري��ادة األعمال 
واالبتكار تس��تهدف تكامل كل المبادرات في الوطن العربي والترويج 

لها.
- تفعي��ل االتفاقيات العربية المش��تركة والتي ت��ؤدي دورا هاماً في 
تس��هيل األعمال الريادية على المس��توى العربي المش��ترك والس��وق 

العربية في شكل عام.
- تش��جيع وتحفيز الم��دن واألبنية الخضراء المراعي��ة للبيئة والتي 

توفر الطاقة والكفاءة المائية وتحد من االنبعاثات.
- وضع خارطة طريق لتحس��ين جمع البيانات الخاصة بمؤش��رات 
وأدلة مجتمع المعلومات واالقتصاد المبني على المعرفة لالستعانة بها 
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%، يتبعهــم   31 بنســبة  الفاخــرة،  الســلع 
األميركيـــون بواقــع 24 % واألوروبيــون 

بـ18 %.
ويصب إهتمام المستهلكين الصينيين حالياً 
على األســواق الناضجة، وتحديداً أوروبا في 
ظل ضعف اليورو، حيث تشــير نتائج تحليل 
بيانــات التســّوق الُمعفــى مــن الضرائب في 
أوروبــا، والــذي أجرَي بالتعاون مع شــركة 
”غلوبال بلو“، إلى نمو المشــتريات الصينية 
المعفاة من الضرائب بنسبة 64 %، وخاصةً 
الســلع الفاخرة سهلة المنال والســلع الفاخرة 
المرغــوب بها. كما ارتفع إنفاق المســتهلكين 
األميركيين علــى المنتجات الفاخــرة المعفاة 
من الضرائب في أوروبا بنســبة 67 %، مع 
التركيز بشــكل خــاص على الســلع الفاخرة 

رفيعة المستوى.
وفــي المقابل، تراجع اإلنفاق الروســي في 
أوروبا بنسبة 37 %، بينما إنخفضت الحركة 
الشــــرائية لليابانيين في أوروبــا أيضاً بواقع 

.% 16
وعقــب مرحلة من النمو المفرط على مدى 
ســنوات عدة، وصلت سوق السلع الشخصية 
الفاخرة في منطقة الشــرق األوسط إلى حالة 
مــن اإلشــباع والركود خالل العــام الجاري. 

ويعود التباطؤ الحاصل بالدرجة الرئيسية إلى 
االنخفاض في اإلنفاق على السياحة، ال سيما 
في دولة اإلمــارات، في الوقت الذي ال تزال 
فيه الســوق المحلية قوية للغاية. وعلى صعيد 
القطاعــات الســوقية، واصلــت المجوهرات 
التفوق على غيرها من فئات السلع الشخصية 

الفاخرة.
وقال ســيريل فابر، شــريك ورئيس قســم 
اإلســتهالكية  والمنتجــات  التجزئــة  تجــارة 
في شــركة ”بين آنــد كومباني“ في الشــرق 
األوسط: نتوقع أن تشهد سوق الشرق األوسط 
ظهور بــوادر انتعاش خالل المرحلة المقبلة، 
مدفوعةً بالنشــاط المتنامي على صعيد افتتاح 
مراكز تســوق جديــدة، إالّ أننا نجد في الوقت 
ذاتــه بأن النمو اإلقليمي ســيكون بوتيرة أبطأ 
بكثيــر مقارنةً بالســنوات الخمــس الماضية. 
ومــن المتوقــع أن يصبح معدل نمــو أحادي 
المرتبة المعيار الجديد الســائد ضمن الســوق 
اإلقليميــة، بالتزامن مع بــروز اآلثار الهامة 

للقدرات المطلوبة لتحقيق النجاح.
وعلــى صعيد أســــعار الصــرف الثابتة، 
لم يكن أداء الســوق األميركية على مســتوى 
التوقعــات، إذ اعتُبر ”الســوبر دوالر“ مكلفاً 
للغاية بالنسبة الى الكثير من السياح العالميين. 
وعلــى الرغــم مــن االرتفــاع المســتمر في 
معــدالت االســتهالك المحلي، إالّ أنــه بالكاد 
كان كافيــاً للتعويــض عــن التراجع الحاصل 
في إيرادات السياحة. وعلى رغم ذلك برزت 
الواليــات المتحدة األميركيــة باعتبارها أكبر 
ســوق للمنتجات الفاخــرة، من حيــث القيمة 
العالميــة التي وصلت إلــى 79 مليار يورو، 
في الوقــت الذي تفوقت فيــه مدينة نيويورك 

لوحدها على السوق اليابانية ككل.
وفــي الوقــت الذي اســتمر فيــه انخفاض 
اإلنفــاق على نحو طفيف في الصين، ســاهم 
التقديــر المتزايــد للعملــة المحليــة في جعل 
الصيــن في المرتبــة الثالثة من حيــث القيمة 
واليابان، متجاوزةً بذلك إيطاليا وفرنسا.العالمية للســلع الفاخرة بعد الواليات المتحدة 

سيريل فابر

الشرق األوسط يعاني الركود بالتزامن مع تراجع السياحة

سوق السلع الشخصية الفاخرة تجاوزت تريليون يورو
يشـــير التقرير األخير الصادر عن شركة 
”بيـــن آند كومباني“ إلى أن قطاع المنتجات 
الفاخرة في العالم، والذي يضم 10 مجاالت 
مختلفة أهمها صناعة الســـيارات والفنادق 
والســـــلع الشـــخصية الفاخرة التي تشــّكل 
80 % من الســـوق اإلجماليـــة، قد تجاوز 
حاجز الـ1 تريليون يورو في حجم المبيعات 
بالتجزئة خالل العـــام الجاري، وذلك بزيادة 
قدرهـــا 5 % على أســـاس ســـنوي (وفق 
أســـعار الصرف الثابتة)، مدفوعةً بالدرجة 
األولى بنمو قطاع الســـيارات الفاخرة بواقع 
8 % وقطاع الفنادق الفاخرة بنســـبة 7 % 

والفنون الجميلة بواقع 6 %.
وفــي ظل تقلّبات العمــالت العالمية وتدفّق 
حركة السياح األغنياء القادمين من كل أقطار 
العالــم، وصل حجم قطاع الســلع الشــخصية 
الفاخــرة إلى أكثــر من ربع تريليــون يورو. 
وعلى الرغم من توّجه الســياح العالميين إلى 
دول أوروبا واليابان لإلستفادة من تراجع سعر 
صرف اليورو والين، تمكنّت األميركيتان من 
الحفاظ علــى اســتقرارها االقتصادي ضمن 
نطاق مالئم وبالتالي اإلستحواذ على أكثر من 
ثلث (34 %) إجمالي السوق العالمية في عام 

.2015
وفي المقابل، ســّجلت دول آســيا أسوأ أداء 
فــي تاريخها (وفق أســعار الصرف الثابتة)، 
وذلــك نتيجــة تباطــؤ إقتصــاد ”بــر الصين 
الرئيسي“ واإلنخفاض الحاد في المبيعات في 

هونغ كونغ وماكاو.
لنتائــج  وفقــاً  المعطيــات  هــذه  وجــاءت 
النســخة الـ14 من ”دراســة الســوق العالمية 
للســلع الفاخــرة“ والتي صــدرت مؤخراً في 
مدينــة ميالنو اإليطالية من قبل شــركة ”بين 
آند كومباني“ بالتعاون مع الجمعية اإليطالية 
”فوندازيونــي  الفاخــرة  الســلع  لمصنّعــي 

التاغاما“.
إتجاهات إقليمية

المســتهلكون  يــزال  ال  للتقريــر،  ووفقــاً 
الصينيون يشــّكلون الفئة األكبر من مشــتري 
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الريجي:كميات من السيجار المزور

داهمت دوريات تابعة إلدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية ”الريجي“ مكاناً لتزوير 
السيجار في إحدى المناطق اللبنانية وضبطت فيه كميات كبيرة من السيجار المقلّد، ذلك 
بموافقة النيابة العامة المالية. وأوضح رئيس مصلحة المكافحة المهندس محمد ظاهر 
أن الكمية المضبوطة تبلغ 200 علبة ســيجار، وشــرح أن تزوير السيجار يتم يتغيير 
العالمة الالصقة عليه، وبيعه على أساس أنه سيجار كوبي أصلي. وأكدت ”الريجي“ 
أنها ســتحيل محاضر ضبط المخالفين على الجهات المختصة للمالحقة القانونية كما 

حذرت التجار من أي ممارســات 
مماثلــة تحــت طائلــة المالحقــة 
القانونية، مؤكدة أنها مستمرة في 
حملة مكافحة التهريب بتوجيهات 
من الرئيس المدير العام المهندس 
ناصيف سقالوي، وبرعاية وزير 

المال علي حسن خليل.

أعلــن وزيــر الطاقة 
أرتيور  اللبناني  والمياه 
الصين  وسفير  نظريان 
جيانغ جيانــغ، ورئيس 
مجلس اإلنماء واإلعمار 
االنتهاء  الجســر،  نبيل 
من أعمال تنفيذ مشروع 
الخاصة  الصينية  الهبة 
بأعمــدة اإلنــارة علــى 
الطاقة الشمسية في عدد 

من المناطق اللبنانية، وقد شملت مناطق الدورة وجونيه 
والبترون، مما سيساعد في تحسين مستوى البنى التحتية 

ويرفع من انتشار الطاقة النظيفة في لبنان.
كما أوضح نظريان، أن شــركة ”هواوي“ الصينية 
قامــت بتنفيــذ تركيــب 500 عمود إنارة علــى الطاقة 
الشمسية في العديد من المناطق اللبنانية وفقاً لمضمون 
قــرار مجلــس الــوزراء بتبنــي المواقــع المقترحــة، 
وبإشــراف مــن وزارة الطاقــة والمياه عبــر األجهزة 

المختصة.

500 عمود إنارة على الطاقة الشمسية

أرتيور نظريان

الحاج حسن إلى الصين

قام وزير الصناعة حســين الحاج حسن بزيارة 
رسمية الى الصين، بحث فيها سبل تعزيز التعاون 
االقتصادي والصناعي بين البلدين، حيث نظمت 
الحكومة الصينية برنامج لقاءات مع المســؤولين 
الحكوميين، تضّمن جوالت استطالعية الستكشاف 
امكانية التعاون في مجاالت اقامة الســدود المائية 
والسكك الحديدية وشبكات المواصالت ومحطات 

حسين الحاج حسنالكهرباء ومشاريع البنى التحتية في لبنان.

أعلنــت وزارة الداخلية األلمانية، عــن إعادة تطبيق 
قواعد اتفاقية دبلن لالجئين لكل دول المنشــأ وكل الدول 
األعضاء باستثناء اليونان، ”وكذلك بالنسبة للمواطنين 
الســوريين وذلــك اعتبــاراً من الحادي والعشــرين من 
تشــرين األول/أكتوبر الماضي“. وتنص االتفاقية على 
أن ”الالجئين يجب أن يســجلوا أنفســهم ويقدموا طلب 
اللجــوء فــي الدول التــي يدخلوا منها أراضــي االتحاد 
األوروبي“، كما تقضي االتفاقية بإعادة ترحيل الالجئين 

إلى البلد األوروبي األول الذي أتوا منه.

ألمانيا تطبق اتفاقية دبلن لالجئين

جدول بمخالفات نظام العمل

أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً وزارياً باعتماد جدول للمخالفات والعقوبات 
المترتبة عليها من غرامات مالية أو مدد إلغالق المنشأة المخالفة للنظام.

وتضمــن الجــدول توصيفاً للمخالفــة، باإلضافة إلى مقدار الغرامــة المالية وبيان 
مــا إن كانــت الغرامة قد تتعدد بتعــدد العمال أو الحاالت التأشــيرات أو العقود التي 

تنطبــق عليهــا المخالفة، بحســب ما 
نشــرت وزارة العمــل عبــر موقعها 
اإللكترونــي، كمــا تضمــن الجدول 
الــذي اعتمــده وزيــر العمل مــا إذا 
كانت المخالفة تستلزم إغالق المنشأة 
المخالفة أو ال مــع بيان مدة اإلغالق 

في حال تضمن العقوبة له.
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وقعــــت كـــل مــن 
اتفاقية   وطهران  بغداد 
إيران  تصّدر بموجبها 
الغــاز الطبيعــي إلــى 
العراق،  فــي  البصرة 

لمدة ست سنوات.
قــام بالتوقيــع عــن 
اإليـرانـــي  الـجـانــب 
مســــاعـد وزير النفط  
حميــد رضــا عراقي، 

وعــن الجانــب العراقي مســاعد وزير الكهربــاء خالد 
حســن صالــح، وذلك بحضــور وزير النفــط اإليراني 
بيجن زنغنه. وتنص االتفاقية، على أن تصدر إيران 20 
مليــون متر مكعب من الغاز إلــى البصرة في الفصول 
البــاردة، و35 مليون متر مكعب فــي الفصول الحارة، 
حيث ستبدأ إيران بتصدير 7 مليون متر مكعب من الغاز 
فــي المرحلة األولى، على أن يتم اإليفاء بالكمية المتفق 

عليها كاملةً على ثالث مراحل.

”صندوق النقد“ يراقب سياسات العراق المالية تصدير الغاز اإليراني إلى العراق

وقــع العــراق مذكــرة تفاهم مــع  ”صنــدوق النقد 
الدولي“ لمراقبة سياســته الماليــة واالقتصادية، حيث 
جرت المباحثات والمشــاورات العراقية مع صندوق 
النقــد الدولــي IMF فــي االردن، شــارك فيها وزير 
المالية هوشــيار زيبــاري، ومحافظ البنــك المركزي 
علي العالق، ومستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية 
مظهــر محمد صالح، كما شــارك ممثلــون عن البنك 
الدولي والحكومــة االميركية ووكالــة التنمية الدولية 

اليابانية جايكا.
وقال بيان لوزارة المالية: تم التوصل الى اتفاق حول برنامج مراقبة خبراء الصندوق 
للسياســات المالية واالقتصادية في العراق، كما يهدف للمســاعدة في اإلصالحات في 

سياسة النقد االجنبي واإلدارة المالية العامة والرقابة المصرفية.

هوشيار زيباري

بيجن زنغنه

أعلن مدير المرحلة 12 من مشروع تطوير حقل غاز 
بارس الجنوبي  فــي ”بتروبارس ليمتد“ حميد أكبري، 
أن إنتــاج إيران من المكثفات يبلغ في هذه الســنة 550 
ألف برميل يومياً، حيث  يتم استهالك 240 ألف برميل 
يومياً منها محلياً، ويتم تصدير 310 آالف برميل يومياً 

إلى الدول المتعاملة معها.
وصّرح أكبري في بيان له بمؤتمر في سنغافورة: إن 
فائض المكثفات اإليراني المتاح للتصدير ســوف يزيد 
في الســنة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصل إلى 600 

ألف برميل يومياً كحد أقصى في 2017.

إيران تنتج 550 ألف برميل يوميًا

400 طن حمضيات سورّية إلى العراق

أكــد رئيس اللجنــة الزراعية في اتحاد المصدرين الســوري إيــاد محمد وصول  
400 طن من الحمضيات الســورية التي أرسلها االتحاد إلى العراق كبداية لفتح خط 

تصديري مستمر.
وأوضح محمد أن هذه الخطوة، هي البداية لتسويق الحمضيات السورية في السوق 
العراقــي، حيــث تم التعاون مع المؤسســة العامــة للخزن التي قامــت بعمليات الفرز 
والتوضيب والتعبئة، وفق مواصفات ممتازة تؤسس لمواصفة جديدة للسوق العراقي، 
إضافة إلشراف كامل من االتحاد على تجهيز الحمضيات السورية لتكون قادرة على 

دخول السوق الروسي قريباً.

صادرات النفط العراقي في أعلى مستوى

سلمت ناقالت النفط أكبر كميات من الخام العراقي إلى الواليات المتحدة األميركية 
فــي أكثــر من 3 ســنوات. ويتنافس العراق كونــه ثاني أكبر منتــج للنفط في منظمة 
”أوبك“ على الحصة الســوقية، في ظل تصاعد الضغط على إنتاج النفط الصخري 

في الواليات المتحدة.
وأظهــرت بيانات مالحيــة، أن الناقالت حملت  قرابــة 20 مليون برميل من النفط 
العراقــي إلى الواليات المتحدة في نوفمبر/تشــرين الثانــي 2015، أي بزيادة 40 % 

عــن الكميــات التي كان مــن المتوقع 
وصولها فــي أكتوبر/تشــرين األول 
الماضي. وتشــير بيانات أميركية إلى 
أن تلــك الكمية تعــادل أكثر من 660 
ألــف برميــل يوميــاً، في المتوســط، 

وسوف تشكل أكبر واردات شهرية.

49



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2015

تدرس شــركة أرامكو الســعودية العمالقة للنفط رفع 
طاقة شــركاتها التكريرية إلى نحو 9 ماليين برميل من 
النفــط يومياً مــن 4 ماليين برميل حاليــاً لتتزعم قطاع 
تكرير النفــط العالمي. وقال كبيــر اإلداريين التنفيذيين 
في شــركة ينبــع أرامكو ســينوبك للتكرير (ياســرف) 
التابعة ألرامكو محمد سعود الشمري، إن للشركة توجه 
مســتقبلي لتكرير من 8 إلــى 9 ماليين برميل يومياً في 
الداخل والخارج، مشــيرا إلى أن الشــركة متواجدة في 
دول خارجيــة مثل الصين، فيما تدرس إقامة مشــاريع 

أخرى في بعض الدول.
ويشير تقرير لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى 
أن الطلــب العالمي على الخام المكرر قد يرتفع إلى 96 

مليون برميل يومياً حتى 2040.

”أرامكو“ تسعى للصدارة
في تكرير النفط

السعودية تنتقد قرار خفض تصنيفها

انتقــدت الســعودية قرار مؤسســة ســتاندرد آند بورز 
خفض تصنيفها االئتماني السيادي الطويل األجل بالعملتين 
األجنبية والمحلية إلى A+/A-1   من   +AA-/A-1           معتبرة 
أن الخفض ”غير مبرر“. وقالت وزارة المالية السعودية 
إن المملكة تعد التقييم الذي قامت به وكالة التصنيف الدولية 
”عبارة عن ردة فعل متســرعة وغير مبررة وال تسندها 
الوقائع، حيث استندت الوكالة في تقييمها إلى عوامل وقتية 
وغير مســتدامة إذ لم يكن هناك تغير ســلبي في العوامل 
األساســية التي عادة تســتوجب تغير التقييــم، مؤكدة أن 

أساسيات االقتصاد السعودي ال تزال قوية ومدعومة بأصول صافية تزيد عن 100 % 
من الناتج المحلي اإلجمالي واحتياطي كبير من النقد األجنبي.

يذكر أن ستاندرد آند بورز أرجعت  قراراها إلى ”تحول سلبي واضح“ في ميزان 
الماليــة العامة للمملكة. أمــا وكالة ”موديز“ فقد ثبتت تصنيــف المملكة  عند درجة 

ائتمانية عالية (AA3) مع إبقائها للنظرة المستقبلية المستقرة.
وفــي هذا الســياق، أوضح وزيــر المالية الســعودي إبراهيم العســاف، أن نجاح 
المملكــة في الحفاظ على تصنيفها االئتماني المرتفع يعكس األســس المتينة القتصاد 

بالده وقدرته على مواجهة التقلبات الدورية.

إبراهيم العساف

”أدنوك“ تتسلم سفينة الغوص للصيانة

أعلنــت شــركة ”غراندويلد“ عن نجاحها في تســليم إحدى ســفن الغوص للصيانة 
والدعم والمبنية حديثاً وطولها 50 متراً لشــركة بترول أبوظبي الوطنية ”أدنوك“ في 
الثالث من تشــرين الثاني/نوفمبر 2015. وكانت الســفينة جزءاً من عقد لبناء الســفن 
(عدد 2) تم توقيعه في 19 كانون األول/ديســمبر 2013 لتصميم وبناء وتســليم سفينة 

غوٍص للصيانة والدعم اللوجستي.
وسيتم تشغيل الســفينة من قبل شركة أبوظبي إلدارة الموانئ البترولية ”إرشاد“، 
واالســتفادة منهــا لخدمة عمليــات الغوص والصيانــة في حقول النفــط البحرية في 
أبوظبــي. وبإمكان الســفينة الجديدة أن تســتوعب طاقماً يصل عــدد أفراده إلى 30 
شخصاً وهي مزّودةٌ بأنظمة غوٍص متكاملة ومصممةٌ لتُحقَِّق قوة سحٍب تبلغ 60 طناً 

وسرعةً تبلغ 13 عقدة.
ولدعم عمليات الصيانة، فقد تم تجهيز السفينة بمعداِت التعامل مع المرساة ورافعة 

بحريــة بقــدرة 35 طنــاً في 7.5 
أمتــار للتعامل مع مراســي الثَّقل 
وخراطيــم  العائمــة  والمراســي 
مراســي ”أس بــي أم“. وعالوةً 
على ذلك، فقد تم تجهيز الســفينة 
أيضاً بقدرٍة على مكافحة الحرائق 

الخارجية من الدرجة األولى.

قــال وزير النفــط العماني محمد بن حمــد الرمحي، 
إن بالده تنظر في ســبل خفض التكاليف بســبب تراجع 
أسعار النفط لكنها لن تقلص المشاريع. أضاف الرمحي 
على هامش مؤتمــر للطاقة في أبوظبي، ”نقوم بخفض 
التكاليــف لكننــا ال نقلص المشــاريع“. وأكــد أن إنتاج 

سلطنة عمان يقترب من مليون برميل يومياً.

الرمحي يبحث سبل خفض التكاليف

محمد الرمحي

50



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2015

الغاء تراخيص العمل بين الجزائر وتونس

وقعــت الجزائر وتونس اتفاقــاً مبدئياً يقضي بإلغاء 
تراخيص العمل بالنسبة لرعايا البلدين من طالبي العمل 
في كل مجاالت النشاط. وقال وزير العمل الجزائري 
محمد الغازي إن الرعية التونســي ”يكفيه إيداع طلب 
بالعمل في مديرية التشغيل في الوالية التي يريد العمل 
بها (يوجد بالجزائــر 48 والية)، حتى يعطي فرصة 

لإلدارة إلحصاء طالبي العمل األجانب“.
وأوضح بــأن االتفاق يتيح نفس االمتيــاز للرعايا 
الجزائريين الراغبين بالعمل في تونس، مشــيرا إلى 

أن االتفاق ”يشهد على المستوى الجيَد الذي بلغته العالقات الثنائية.
محمد الغازي

أعلنت شركة ”بيبسيكو“ عن تجديد عقد الشراكة التي 
يربطها بشــركة الموارد لألغذية في السعودية ومملكة 
المغرب وشركة ”ميد التجارية“ وشركة ”ميد لمكائن“ 
وحلــول البيع الذاتي في الســعودية حتى عــام 2025. 
وبموجب هذه االتفاقية ستســتمر شــركات الموارد ببيع 
وتوفيــر منتجات ”بيبســيكو“ بمختلــف أنواعها ضمن 
المحــال التجارية والمطاعم ومختلف منافذ البيع التابعة 
لهــا. ولهذه المناســبة، أقيــم حفل خــاص للتوقيع على 
االتفاقية الذي تم عقده في الرياض حيث حضره كل من 
الرئيس التنفيذي لـ”بيبسيكو“ في آسيا والمنطقة وأفريقيا 
وشــمال أفريقيا سانجيف تشــادا، ومدير عام مجموعة 

الموارد للتوزيع والتجارة سمير محمود عبدالهادي.

”بيبسيكو“ تجدد عقد الشراكة

روسيا لن تتأثر بالحملة العسكرية

ذكرت صحيفة ”فاينانشــيال تايمز“ أن العملية العســكرية الروسية في سورية لن 
تثقل كاهل االقتصاد الروسي، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها في الفترة الحالية، 
وعزت ذلك إلى التكلفة المنخفضة لهذه العمليات مقارنة مع الواليات المتحدة، وكذلك 
قيام الحكومة الروسية بزيادة نفقاتها الدفاعية في السنوات الـ17 الماضية. الفتة إلى 
أنه في حال قيام روســيا بالحفاظ على المستوى الحالي للعمليات، فلن تتجاوز كلفتها 

3 % من حجــم مخصصات الدفاع 
الوطنــي لديهــا لعــام 2016. وقدر 
أحد المحللين فــي مركز المعلومات 
التكاليــف   IHS Jane’s التحليلــي 
اليومية للحملة الروســية في سورية 
تتراوح بين 2.3 و4 ماليين دوالر.

اتفاقية جمركية بين مصر وروسيا

وقعت مصر وروسيا اتفاقية جمركية تسمح بتذليل 
العقبات أمام التبادل التجاري بين البلدين وتسهيل حركة 
البضائع. وزار وفد مــن مصلحة الجمارك المصرية 
برئاسة مجدى عبد العزيز العاصمة الروسية موسكو 
للتوقيــع على اتفاقية للتنســيق بين قطاعــي الجمارك 
فــي البلدين للمســاعدة اإلدارية المتبادلــة في األمور 
الجمركية بين الحكومتين، باإلضافة إلى بروتوكولين 
للتعاون بشــأن تبــادل البيانات حــول قيمة األغراض 

الجمركية وتبادل المعلومات ألغراض المراجعة الالحقة بين سلطات الجمارك.
ووفقاً إلحصاءات هيئة االستثمار المصرية فقد ارتفع حجم التبادل التجاري ليصل 

إلى 5.5 مليار دوالر خالل عام 2014 مقابل 3 مليار دوالر في عام 2013.

مجدى عبد العزيز

قــال وزيــر البترول 
السعودي علي النعيمي 
إّن المملكــة ليســت في 
حاجة ملحة إلى خفض 
التي  المالية  المســاعدة 
في  لمواطنيها  تمنحهــا 
صورة أسعار مخفضة 
إلــى  للطاقــة، مشــيراً 

أن كلفــة انتاج برميل النفــط الخام من بين أقل التكاليف 
في العالم، رافضاً فكرة أن تكون أســعار الطاقة المحلية 
المنخفضة تمثل دعماً للمواطنين ألن البنزين والكهرباء 
يباعان بأســعار تزيد عن تكلفة االنتــاج. وكان النعيمي 
صرح في وقت ســابق بأن المملكة تدرس زيادة اسعار 
الطاقــة المحلية، لكن محللين يقولــون إن هذا قد يحدث 
على من خالل زيادات صغيرة في أسعار البنزين ورفع 

أسعار الطاقة للمستخدمين الصناعيين والشركات.

السعودية ليست بحاجة
لخفض دعم الطاقة

علي النعيمي
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وقع وزير الطاقــة والثروة المعدنية االردني إبراهيم 
ســيف، مع نظيريه المصري طارق المــال، والعراقي 
عادل عبد المهدي، مذكرة تفاهم لدعم التعاون بين البلدان 
الثالثة في مجــاالت البترول والغاز الطبيعي من خالل 
خــط انبوب النفــط (البصرة-العقبة). وتهــدف المذكرة 
الى االســتفادة من فائض انتاج العــراق النفطي والغاز 
الطبيعي لتامين احتياجات االردن ومصر وايجاد منافذ 
تصديرية للعراق عبر ميناء العقبة. واكد الوزراء الثالثة 
في مؤتمر صحفي مشــترك اهمية المشروع في تحقيق 
التكامــل االقتصادي وتعزيــز التضامن العربي وخدمة 
مصالــح البلدان الثالثة. وكان الوزراء قد عقدوا جلســة 
مباحثات تناولت مجاالت التعاون في مختلف األنشــطة 

البترولية المشتركة الحالية والمستقبلية.

األكراد: سنطالب بمستحقاتنا

العراق يزود مصر واألردن
بالمواد النفطية

فــي  القانــون  دولــة  ائتــالف  رفــض 
العــراق، تخصيــص 17 % من مشــروع 
قانون الموازنة العامة لســنة 2016 إلقليم 
كردســتان، واعتبــر النائب عــن  التحالف 
الكردســتاني ماجد شــنكالي، هــذا الرفض 
”غير قانوني“، وانه ســيكون أحد العوائق 
التي ستعثر إقرار مشروع قانون الموازنة 

العامــة في مجلس النــواب. وقال النائب عن اإلئتالف حيــدر المولى، إننا ال نعرف 
المعيار الذي اعتمدته الحكومة  في تحديد موازنة إقليم كردستان إن كان من الناحية 
الســكانية وإنتــاج النفط في حصة اإلقليم، كما طالــب بتخصيص 9 % من الموازنة 
العامة لمحافظة ميســان على المعيــار الذي اعتمدته الحكومة من الناحية الســكانية 
وإنتاج النفط في حصة اإلقليم كون سكانها يشكل النصف وإنتاجها يشكل 55 % من 

مجموع الحقول النفطية الكردستانية.

ماجد شنكالي ”الطاقــة  وشــركة  الســعودية“  ”أرامكــو  وقَّعــت 
والكيميائيــات“ المتكاملــة، مذكــرة تفاهــم شــاملة مع 
مجموعــة ”هيونــداي هيفي إندســتريز“ الستكشــاف 
وتطويــر مجموعة من فــرص األعمال فــي المملكة، 
أبرزهــا مجمع الصناعات البحريــة. ووقع المذكرة كل 
من رئيس ”أرامكو“ وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس 
أمين بن حسن الناصر، والنائب األعلى للرئيس للتخطيط 

العام للمجموعة الكورية كي سون تشونغ.

مذكرة تفاهم بين أرامكو وهيونداي

جوالت التراخيص استنزفت اقتصاد العراق

شــدد رئيس كتلة الفضيلة النيابيــة عمار طعمة، على 
ضــرورة مراجعــة ”جــوالت التراخيــص النفطيــة“ 
الستنزافها االقتصاد العراقي. وقال في مؤتمر صحفي: 
إن المســتحقات الزائدة للنفط يكون ثلثها للعراق والباقي 
يذهب للشركات االجنبية، موضحاً ان الكميات المصّدرة 
قبــل جوالت التراخيص 1.8 مليــون برميل يومياً وبعد 
اجرائها 3 ماليين بأحسن االحوال ما يعني زيادتها 1.2 
مليون برميل، نحو 40 % من الناتج الكلي، وهو يساوي 
مــع االيــرادات المتوقعة بســعر 40 دوالر للبرميل 17 
مليار دينار (15.2 مليون دوالر)خصص منها 11 مليار 

دينار (9.847 مليون دوالر) للشــركات و6 مليــارات دينار ( 5.371 مليون دوالر) 
فقط للعراق، ودعا الى اعادة النظر بتفاصيل العقود وأجور الخدمة لهذه الشركات.

عمار طعمة

ارتفاع صادرات العراق من خام البصرة

أعلنــت مصادر تجارية في قطاع النفط، أن العــراق، ثاني أكبر منتج في ”أوبك“، 
يخطط لتصدير 2.90 مليوني برميل يومياً من خام البصرة من مرافئه النفطية الجنوبية 
وذلك في ديســمبر/كانون األول2015. وســتزيد شحنات  ديسمبر/كانون األول البالغ 

حجمها 2.819 مليوني برميل يومياً، بدعٍم من زيادة صادرات الخام العراقي الثقيل.
وفــي ظل هذه الزيادة، يخطط العراق لتصدير نحو 2.13 مليوني برميل يومياً من 
خــام البصــرة الخفيف في كانون األول/ديســمبر، أما صادرات خــام البصرة الثقيل، 

فسترتفع إلى 768 ألف برميل يومياً من 720 ألفاً في تشرين الثاني/نوفمبر.
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”دوبونت“ تحتفل بافتتاح مصنعها

احتفلت ”دوبونت“ بافتتاح مصنعها الخاص بإنتاج اإليثانول السليولوزي في نيفادا 
بوالية آيوا األميركية، وذلك خالل حفل حضره حاكم الوالية تيري برانستاد، والعديد 
من الشخصيات البارزة األخرى. ويعد مصنع التكرير الحيوي األكبر إلنتاج اإليثانول 
السليولوزي في العالم، حيث تبلغ طاقته اإلنتاجية السنوية 30 مليون غالون من الوقود 
النظيف والذي يوفّر إنخفاضاً بنسبة 90 % من إنبعاثات الغازات بالمقارنة مع البنزين.

وســيثبت المرفق الجديــد على نطاق تجاري بأن المواد األوليــة غير الغذائية من 
الزراعــة يمكــن أن تكون مواد خام متجددة لتلبية الطلب المســتقبلي على الطاقة من 

قبل المجتمع. وسيســهم اإليثانول 
الســيليولوزي فــي زيــادة تنّوع 
وقــود النقــل تماماً كما وســعت 
الريــاح والطاقــة الشمســية من 
خيارات الطاقــة المتجددة لتوليد 

الطاقة.

خسائر كبيرة للنفط الصخري

كشف تقرير لمنظمة ”أوبك“ أن إنتاج النفط الصخري في أميركا تراجع في تشرين 
األول/ أكتوبر الماضي للشهر السادس على التوالي وبلغ 5.21 مليون برميل يومياً، 
متراجعــاً  بنحو 80 ألف برميل مقارنة باإلنتاج في أيلول/ســبتمبر 2015. وأشــار 
التقرير إلى أن انهيار أســعار النفط انعكس بشكل سريع على إنتاج النفط الصخري، 
حيــث بدأت عمليات اإلنتاج تعاني بشــدة بســبب التكلفة المرتفعــة، ما جعل فرص 
اســتمرار ونجاح هذا النوع من اإلنتاج ضعيفة. وقال التقرير: إن ”مالمح انخفاض 
إنتاج النفط الصخري باتت قوية ومؤثرة في الســوق“، مشــيراً إلى أن اإلحصائيات 

كانــت تشــير فــي 2014 إلــى 
احتمال نمو إنتاج النفط الصخري 
فــي العــام الجــاري  بنحو 880 
ألف برميل يومياً، لكن التوقعات 
تؤكــد أن النمــو لن يتجــاوز 72 

ألف برميل يوميا فقط.

التجارة  وزيــر  قال 
والصناعــة المصـري 
طارق قابيــل إن بالده 
تســتهدف رفـع نســبـة 
مســـــاهـمــة اإلنـتـاج 
الصناعــي فــي الناتج 
اإلجمالـــي،  المحلــي 
لتبلغ نحــو 23 % إلى 
24 % عــــام 2020، 
مقابــل 17 % حاليــاً، 

موضحاً أن هذه الخطة من شــأنها توفير نحو 3 ماليين 
فرصــة عمــل. وأضــاف: أن الوزارة تســتهدف زيادة 
الصادرات بنسبة 10 % سنوياً، اعتباراً من مطلع العام 
المقبــل وحتى عام 2020. كاشــفاً أن تراجع صادرات 
بالده خالل الشــهور الماضية يرجــع إلى تباطؤ حركة 

التجارة العالمية ونقص الغاز وعدم توافر الدوالر.
وأكــد قابيــل أن الحكومــة المصرية ال تعتــزم رفع 
الرســوم الجمركية على السلع المســتوردة، ألن مصر 

مرتبطة باتفاقات تجارية ال تسمح بذلك.

مصر تعول على الصناعة
لخفض البطالة

طارق قابيل

ســالح  قائد  صــرح 
الجو اإلماراتــي اللواء 
إبراهيم ناصر العلوي، 
أّن بالده فــي المراحل 
النهائيـــة لمفاوضـــات 
شــراء مقاتـالت رافـال 
الـفـرنســــيـة. وكانـــت 
مصادر دفاعيــة ذكرت 
أن أبوظبي تتطلع لشراء 

60 مقاتلــة في صفقة تقدر بنحــو 10 مليارات دوالر، 
وأنها تدرس بعناية المقاتلة ”رافال“ التي تصنعها شركة 
داسو بعد تقييم سابق للمقاتلة يوروفايتر التي تشترك في 
تصنيعها أربع دول. وقال العلوي رداً على سؤال بشأن 
مدى اقتراب اإلمارات من صفقة لشراء الرافال، ”أعتقد 
أننا في المرحلة النهائية من المفاوضات“. وأكد على أنه 

لم يتخذ قرار نهائي بعد. ولم تعلق الشركة على الفور.

اإلمارات تقترب من شراء ”رافال“

إبراهيم ناصر العلوي

2.6 % نسبة تراجع الصادرات الصناعية

بلــغ مجموع قيمــة الصادرات الصناعيــة اللبنانية خالل النصــف األول من عام 
2015 مليــار و540 مليون دوالرأميركي، مقابل مليــار و581 مليوناً خالل الفترة 
عينها من 2014 ومليار و807 ماليين خالل الفترة عينها من 2013، أي بانخفاض 
نســبته 2.6 % مقارنــةً مع العام 2014 و14.8 % مقارنــةً مع العام 2013، وذلك 
وفــق تقريــر مصلحة المعلومات الصناعية فــي وزارة الصناعة عن النصف األول 

من العام 2015.
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الطاقة  قطــاع  يقــّدم 
المتجــددة فــي مصــر 
فرصــاً تنطــوي علــى 
إمكانيــات هائلــة تقّدر 
بأكثر من 10 مليارات 
دوالر ســتكون متاحــة 
الخاص  القطــاع  أمــام 
علــى مــدى الســنوات 
الخمس المقبلة، ويُتوقع 
أن تلعب مصادر الطاقة 

المتجددة دوراً رئيسياً في مشهد الطاقة المصري عندما 
تقّدم فرصاً تبلغ 13 مليار دوالر على هيئة اســتثمارات 
ومشــاريع، وفقــاً لشــركة ”فروســت أنــد ســوليفان“ 
لألبحاث، التي تشير إلى أن القدرة الكهربائية الحالية في 
البالد مهيّأة لتتضاعف من 31 غيغاوات في 2013 إلى 

60 غيغاوات في 2020.
وقال رئيس مشروعات البنية التحتية بإدارة االستثمار 
المباشر في المجموعة المالية هيرميس بكر عبدالوهاب، 
إن مصر تشهد حالياً بناء مشاريع للطاقة المتجددة تصل 
ســعتها اإلنتاجية إلى أكثر من 4000 ميغاواط. وتنقسم 

هذه المشاريع ما بين طاقة الرياح والطاقة الشمسية.

نمو في قطاع
الطاقة المتجددة المصري

بكر عبدالوهاب

تابع رئيس وزراء األردن الدكتور عبد هللا النســور، 
خالل زيارته الى العقبة سير العمل في مشاريع تنموية 
من شــأنها المســاهمة في تحقيق انطالقة جديدة لمنطقة 
العقبة االقتصادية الخاصة، وتنفيذ الرؤية الملكية السامية 
بجعل العقبة مينــاء اقليمياً في مجاالت النقل والخدمات 
واللوجســتيات حيث دشــن قاطــرات وقــوارب القطر 
واالرشاد التابعة لشركة ميناء العقبة للخدمات البحرية.

مساعدات المانية لألردنالنسور يتابع العمل بمشروعات تنموية

كشف وزير التخطيط 
والتعاون الدولي االردني 
عمــــاد فاخــــوري أّن 
الحكـومـــة االلمانـيــــة 
قـــــررت تخصيــــص 
يــورو  مليــون   127.9
لبالده وذلك على ضوء 

االجتماعات الحكومية األردنية األلمانية التي اختتمت في عمان، باإلضافة الى متابعة 
ومناقشة برنامج التعاون التنموي لعام 2015. وتضمن محضر االجتماعات مساعدات 
إضافية من منح ومساعدات فنية وقروض ميسرة لقطاعات حيوية كالمياه والصرف 
الصحــي والبيئة والطاقة المتجددة وإدارة النفايات الصلبة والتدريب المهني والتعليم 
التقني للمســاهمة في خلق مزيد من فرص العمــل. ووقع محضر االجتماعات نيابة 
عــن الحكومــة االردنية أمين عــام وزارة التخطيط الدكتور صالح الخرابشــة وعن 

الحكومة االلمانية اندرياس جيس من وزارة التنمية والتعاون االقتصادي األلمانية.

عودة إندونيسيا إلى أوبك

بعد مرور ست ســنوات على تعليق عضويتها في 
منظمــة البلدان المصــدرة للبتــرول (أوبك)، عادت 
إندونيسيا مجدًدا لتصبح العضو رقم 13 في المنظمة، 
بعــد أن وافقــت الــدول األعضــاء كلها علــى طلبها 
بالعودة، رغم أن إندونيسيا ال تزال مستوردة وليست 

مصدرة للنفط.
وقال وزير الطاقة اإلندونيســي سيدورمان سعيد، 
أنه سيتم اإلعالن عن ذلك رسميًا في اجتماع المنظمة 
في فيينــا خــالل الرابع مــن ديســمبر/كانون األول 

.2015
ومع عودة إندونيســيا إلى المنظمة عاد األمل بإنهــاء أزمة اختيار أمين عام جديد 
للمنظمــة خلفًا لليبي عبــد هللا البدري، الذي انتهت فترته الرســمية منذ عامين، لكنه 
ال يــزال في منصبه بســبب عدم تمكــن دول المنظمة من االختيار بين المرشــحين 
المتقدمين، من الســعودية والعراق وإيران. لكن ال يزال القرار الذي اتخذته ”أوبك“ 
مبهماً بالنســبة إلى المراقبين الذين اســتغربوا من عودة بلد مستورد للنفط، ال تنطبق 

عليه أهم الشروط، وهو أن يكون مصدًرا صافيًا للنفط.
والتزمــت المنظمة منذ عام 2011 بســقف جديد لإلنتاج قــدره 30 مليون برميل 
يوميًــا، بعــد أن تخلت عن نظام الحصص الذي اتبعته منذ عام 1983. وقد تتســبب 
عودة إندونيســيا إلى المنظمة في إرباك الســقف الحالي، إذ إن أمام الدول خيارين: 
إما اإلبقاء على الســقف الحالي، وإما رفعه لكي يستوعب إنتاج إندونيسيا، الذي يبلغ 

قرابة 900 ألف برميل يومياً.

عبد هللا البدري
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قــال أميــر الكويــت 
الشــيخ صبــاح األحمد 
إن  الصبــاح  الجابــر 
إيرادات بالده انخفضت 
بنســبة 60 % بســبب 
هبوط أســعار النفط في 
الوقــت الذي بقــى فيه 
اإلنفاق العام على حاله. 

وأكد االمير أن هذا الوضع ولد عجزا في ميزانية الدولة 
”يثقل كاهلها ويحد من طموحاتنا التنموية“.

وقال ”البد من المسارعة إلى مباشرة اجراءات جادة 
وعاجلة الســتكمال جهود اإلصالح االقتصادي وانجاز 
أهدافه تستهدف ترشيد وتخفيض اإلنفاق العام والتصدي 
علــى نحو فعــال لمظاهــر الفســاد وأســبابه ومعالجة 

االختالالت التي تشوب اقتصادنا الوطني“.

تراجع كبير في إيرادات الكويت

صباح األحمد الجابر الصباح

قــال وزير االقتصاد االيطالي بييــر كارلو بادوان إن 
بالده  ســتجمع حوالى 3.4 مليار يــورو من بيع حصة 
أغلبية في شــركتها للبريد في طرح عام أولي في سوق 
االســهم اعتبرته الحكومة اقتراعا بالثقة في اصالحاتها 
لقطــاع االعمال. وبيع ما يصل إلى 38 % من شــركة 
(بريــد ايطاليــا) هو اكبر عملية للخصخصة في عشــر 
سنوات في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. وسعرت 
الخزانة االيطالية االسهم عند 6.75 يورو للسهم، االمر 

الذي يجعل قيمة الشركة بكاملها 8.8 مليار يورو.
وقــال بــادوان ”الصفقة تؤكــد ثقة المســتثمرين في 
الشــركة وفي البالد“ مضيفاً ان حصيلة البيع ستستخدم 

لتقليص ديون ايطاليا البالغة 2.2 تريليون يورو.

خصخصة شركة البريد االيطالية

بيير كارلو بادوان

موازنة العراق2016 ”مخيبة لآلمال“

وصفــت النائــب عــن كتلــة المواطن 
النيابيــة عهــود الفضلــي، موزانــة العام 
2016 بـ”المخيبــة لالمــال“، مؤكدة انها 
لم تعــط للبصرة حقها المالــي والقانوني، 
مع انها ســلة العــراق اإلقتصادية. وقالت 
رغــم  البصــرة  محافظــة  إن  الفضلــي: 
خوضهــا ثالثة حــروب، تواجــه بإهمال 

وتردي في الخدمات الصحية مع مطالبات نواب المحافظة بزيادة تخصيصاتها المالية. 
كما أكدت أن البصرة التزال تطالب بمســتحقات عام 2013 و2014 و2015 والتي 
تقدر بـ(12مليار دوالر أميركي)، معلنةً أنه من واجبهم كنواب عن المحافظة  المطالبة 

بحقوق المواطن البصري القانونية والشرعية.
من جهتها، كشــفت عضو في اللجنة الماليــة البرلمانية ماجدة التميمي، عن تحويل 
60 % من موازنة العام 2015 إلى موازنة العام المقبل بســبب عدم انفاق الوزارات 
لتخصيصات المشاريع االستثمارية على اعتبار ان هنالك مشاريع لم تنفذ بسبب االزمة 

االقتصادية التي تمر بها البالد.

ماجدة التميمي

اتفاقية مشتركة مع ”حقل غاز الزوراء“

وقعت شركة الخليج للمالحة البحرية التابعة لـ”الخليج للمالحة القابضة“ التي تتخذ 
من دبي مقراً لها، اتفاقية مشتركة مع شركة دانة غاز، تهدف إلى توفير محفظة متكاملة 

من الخدمات اللوجســتية والبحرية والنقل والشحن ومناولة 
الركاب والطواقم البحرية ضمن مشروع تطوير ”حقل غاز 
الــزوراء“. وبموجب أحكام العقد تلتــزم ”الخليج للمالحة 
البحرية“ بتزويد ”دانة غاز“ بالخدمات والمعدات البحرية.

الخليجيون ينعشون السياحة البريطانية

كشف تقرير لمكتب اإلحصاءات الوطنية البريطاني أن إنفاق السياح الخليجيين في 
بريطانيا نما بنسبة 3 % خالل األشهر الستة األولى من عام 2015 وبلغ 677 مليون 
جنيــه اســترليني (1.02 مليار دوالر)، موضحاً أن أعــداد الزيارات من دول مجلس 

التعاون ارتفعت بنســبة 2 % خالل نفس 
الفترة لتصل إلى 282 ألف زيارة. وأظهر 
التقرير أن انفاق السياح في بريطانيا ارتفع 
بنسبة  3 % إلى 9.5 مليار جنيه استرليني 
(14.32 مليار دوالر) في النصف األول، 
وأن المناطــق خارج العاصمة لندن كانت 
الرابــح األكبر خــالل تلك الفتــرة بزيادة 
قدرها 6 % في كل من الزيارات واإلنفاق.
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”آيرينا“ تكشف أرقامًا جديدة

كشفت أرقام جديدة صادرة عن 
الوكالــة الدولية للطاقــة المتجددة 
(آيرينا) ومقرها أبوظبي، بأن تلبية 
جميــع أهــداف الطاقــة المتجددة 
المعلــن عنهــا فــي دول مجلــس 
التعاون الخليجي من شــأنه توفير 
أربعة مليارات برميل من النفط، 
انبعاثــات  خفــض  عــن  فضــالً 

الكربون بنسبة 1.2 غيغاطن، من اآلن وحتى العام 2030، وذلك خالل االستعدادات 
النعقاد القمة العالمية لطاقة المستقبل في كانون الثاني/يناير من العام المقبل.

وقعــت دائرة التنميــة االقتصادية في دبي وشــركة 
لتوعيــة  تعــاون  اتفاقيــة  ماليتيــه“  فيتــون  ”لويــس 
المســتهلكين وحمايتهم من البضائع المقلدة وباألخص 

التي تحمل شعار لويس فيتون.
يشــار إلى انه قام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من نائب 
مديــر إدارة تنفيــذي، قطاع الرقابــة التجارية وحماية 
المستهلك في الدائرة عبدهللا الكعبي، والمديرة العالمية 
لحمايــة الملكيــة الفكرية فــي ”لويس فيتــون“ ماليتيه 

فاليري سونيه.

”اقتصادية دبي“ توقع اتفاقية تعاون

تـوقـــع وزيـــر 
الطاقــة اإلماراتي 
ســهيل بــن محمد 
أن  الـمـزروعـــي 
تشهد أسـعار النفط 
تصحيحا صعوديا 
المقبل،  العــام  في 
أن  إلــى  مشــيراً 
السوق،  أساسيات 

بمــا في ذلك انتعاش الطلب بوتيرة أســرع من المتوقع، 
تعطي إشارة على تحسن االسعار. وأكد المزروعي أن 
اإلمــارات العربية المتحدة لن تحــاول فرض تصحيح 
على الســوق ،الفتــاً إلــى أن عملية العــرض والطلب 
ســتفرض السعر الصحيح للمنتجين. وتابع أنه لن يكون 
هنــاك تدخل في تلك اآللية وأن التباطؤ في بعض أنواع 
اإلنتــاج في الوقت الراهــن ينبئ بأن األســعار الحالية 
ليست األسعار الصحيحة على المدى الطويل وإن هناك 

حاجة للمزيد من التعديل الصعودي في األسعار.

االمارات تتوقع ارتفاع أسعار النفط

سهيل بن محمد المزروعي

”الشارقة“ تطلق أضخم مشروع صناعي

أطلقت شــركة ”الشــارقة إلدارة األصول“ الذراع االســتثماري لحكومة الشــارقة 
مشروع واحة الصجعة الصناعية، أحد أكبر المشاريع الصناعية في المنطقة، تماشياً مع 
رؤية الحكوومة االقتصادية في خلق اقتصاد قوي ومتنوع يرتكز على التنافسية ويعمل 
علــى تحقيق الرفاهية واالزدهار. ويأتي المشــروع ضمن خطط الحكومة التنموية في 
اطالق عدة مشاريع لتطوير القطاعات الصناعية والعقارية والتجارية تلبيةً لالحتياجات 
المتناميــة للمســتثمرين والقاطنين، فضالً عن الطلب المتزايد على صعيد االســتثمار 
الصناعي، ويضم المشروع 353 وحدةً عقارية صناعية متعددة االستخدامات، مقامة 
على مساحة تقارب 14 مليون قدم مربع وتتميز بموقعها االستراتيجي على مقربة من 

شارع اإلمارات (E611)  ومطار الشارقة الدولي وميناء الحمرية.

اإلمارات األولى في قطاع التجزئة

صـنّــف تقـريــر ”أركاديــس“ وكالـة استشـارات 
األصول المبنية، دولة اإلمارات في المركز األول  في 
المنطقة والثامن على مستوى العالم في جاذبية سوقها 

بالنسبة لمستثمري قطاع التجزئة.
وقال مدير التسويق في بوادي مول بسام صالح: إن 
تصّدر دولة اإلمارات لهذا القطاع في المنطقة هو ثمار 
رؤية بعيد األمد لحكومة الدولة ونتاج تعاون كبير بين 

مول بسام صالحالقطاعين العام والخاص.
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10 وظائف مهددة باالنقراض

كشــــفت دراســـــة حديثــة لموقــع 
CareerCast.com الُمتخصــص في 
التوظيــف، عــن مســتقبل 200 مهنــة 
مختلفة مهددة باالنقراض بسبب التطور 
التكنولوجــي. وجــاء ضمــن الوظائف 
العشر األولى المهددة باالنقراض قارئو 
العدادات والفالحين، حيث ســتنخفض 
نسبة من يمارسون هاتين المهنتين قرابة 

19 % مع حلول عام 2022. وتشهد بعض الوظائف حالياً بعض النقص، ومن بينها 
ساعي البريد وصائغ المجوهرات ومراسلو الصحف.

أظهــرت قائمــة ســنوية 
للثراء في اوكرانيا  نشرتها 
صحيفــة نوفويي فيرميا إن 
ثــروة الرئيــس االوكراني 
ارتفعت  بوروشــنكو  بترو 
20 % إلــى 979 مليــون 
بالـرغــم  أميـركــي  دوالر 
مــن االزمــة االقتصاديــة 
والنــزاع فــي بــالده، فيما 

انخفضــت ثــروات رجــال اعمــال آخريــن.
ويمتلك بوروشــنكو (50 عاما) المدعوم من الغرب 
امبراطوريــة اعمال ال تــزال تحت ســيطرته وتعمل 
فــي العديــد مــن القطاعات مــن صناعة الشــوكوالتة 
الــى االعــالم، ويعتبر ســادس أغنى رجــل في بالده. 
ويتعــرض الرئيــس األوكراني النتقــادات لعدم وفائه 
بوعده ببيع امبراطورية روشــين للشوكوالتة، ولفشله 
في كبح السلطات السياســية ألقطاب االعمال. ويتوقع 
ان يخســر االقتصــاد االوكراني 12 % مــن اجمالي 

الناتج المحلي في عام 2015.

ارتفاع ثروة رئيس أوكرانيا 20 %

بترو بوروشنكو

اجتمــع وزيــر المالية الســعودي الدكتــور إبراهيم 
بــن عبــد العزيز الَعّســاف، مع وكيــل وزارة الخزانة 
األميركــي للشــؤون الدوليــة ناثان شــيتس، وذلك في 
مكتبــه بالرياض. وتم خــالل االجتماع بحث العالقات 
الثنائيــة بين البلدين خاصة في المجــاالت االقتصادية 
إلــى  باإلضافــة  تطويرهــا،  وســبل  واالســتثمارية 
اســتعراض األوضــاع االقتصادية العالميــة والقضايا 

الدولية التي تبحث في إطار مجموعة العشرين.

تركمانستان: خط غاز بـ10 مليارات دوالرالعساف يلتقي ناثان شيتس

أمر رئيس تركمانستان قربان غــولي بردي محمدوف 
شــركتي تركمــان غاز وتركمــان غاز نفط ســــتـروي 
الحكوميتيـــن بالشــروع في بناء خــط انابيب يبلغ طوله 
1800 كيلومتــراً لنقل الغاز من الجمهورية الســوفياتية 
السابقة الى الهند وباكستان وافغانستان. وذكرت الصحيفة 
التركمانية الرسمية أن خط االنابيب الجديد ”تابي“ الذي 
تبلغ قدرته االستيعابية 33 كيلومتراً مكعباً سنوياً، سيكون 
جاهــزاً للعمل عام 2018، ومــن المتوقع أن تبلغ تكلفته 
أكثر من 10 مليارات دوالر. وبالنســبة الى تركمانستان 

التــي تضررت من انخفاض أســعار المحروقات وتعتمد فــي صادراتها على الصين 
بشكل كبير، فإن ”تابي“ يعتبر فرصة مهمة لتنويع صادراتها.

قربان غولي بردي محمدوف

الستوم تبدأ مرحلة تصنيع مترو الرياض

بدأت شــركة الستوم مرحلة تصنيع قطارات مترو الرياض في مصانعها في مدينة 
كاتوفيــس فــي بولندا. وكانت قد وقعت الســتوم العقد الخاص بتوريــد مترو الرياض 
عــام 2013 مع الهيئــة العليا لتطوير مدينة الرياض ضمن التحالف المعروف باســم 

(فاســت)  يضــم الشــركة باعتبارها 
المســؤولة عن مراحل تصميم وبناء 
الخطوط الرابعة والخامسة والسادسة 
لشــبكة مترو الرياض. ويقوم مصنع 
كاتوفيس حالياً بتصنيع 69 قطاراً من 
طراز (متروبوليــس). ومن المتوقع 
أن يتم تســليم أول ثالثة قطارات من 

هذا الطراز عام 2017.
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الجيد، إلــى جانب توافر فرص اســتثمارية كبيرة 
فــي الكثير من المجاالت، خاصة في مجال الطاقة 
والصناعــات التحويلية، مؤكداً أن حكومة المملكة 
وبتوجيهات من خــادم الحرمين الشــريفين الملك 
ســلمان بن عبدالعزيز آل ســعود، تواصل برنامج 
اإلصــالح االقتصادي ومن ذلك ما وجه به مؤخًرا 
من فتح المجال أمام الشــركات العالمية باالستثمار 

مباشرة في سوق التجزئة السعودية.
من جهتــه، عبر رئيس الغرفة التجارية العربية 
البرازيلية الدكتور مارسيلو نبيه سلوم عن سعادته 
للمشــاركة في فعاليــات هذا المنتــدى الذي يهدف 
بالدرجة األولى لتعزيز عالقات التعاون والتكامل 
بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، الفتاً إلى 
التطور والنمو الكبيرين اللذين شــهدتهما العالقات 
التجارية بين اإلقليمين نتيجة للعمل الدؤوب وتبادل 
الزيارات وإقامة المعارض ولقاءات العمل، حيث 
قفــز حجــم المبــادالت التجارية مــن 13.6 مليار 
دوالر إلى 35 مليار دوالر بزيادة 156 %، داعياً 
كال الجانبيــن الــى مواصلة الجهــود والعمل على 
إبــرام االتفاقيات الرامية لتنمية وازدهار العالقات 
االستثمارية، خاصة وأن دول اإلقليمين تمتلك أكبر 
احتيــاٍط للنفط والغــاز ناهيك بالمواقــع الجغرافية 
اإلســتراتيجية والبنية التحتيــة للمطارات وغيرها 
والمقومات السياحية ورأس المال البشري الفعال.

حوارات مفتوحة
عقب ذلك عقد المنتدى أربع جلسات عمل، حيث 
استعرضت جلسة العمل األولى وهي جلسة حوارية 

وزارية مفتوحة استراتيجيات التعاون والتكامل بين 
الدول العربية ودول أميركا الجنوبية في األنشــطة 
االقتصاديــة المختلفــة، خاصة مجــاالت التجارة 
والصناعة والنقل والســياحة، فيما ناقشت الجلسة 
الثانية دور النقل البحري والخدمات اللوجستية من 
خالل استعراض الصعوبات والمقترحات الرامية 
للنهوض بهذا المجال، حيث تم اســتعراض تجربة 
الشــركة العربية المتحــدة للمالحة في نقل التجارة 
بحــراً بين الدول العربيــة ودول أميركا الجنوبية، 
ومناقشــة دراســة جدوى إنشــاء شــركة مشتركة 
للخدمات اللوجســتية بين الجانبيــن، باإلضافة إلى 
دراسة جدوى إنشاء شركة مشتركة للنقل البحري 
بين الطرفين. في حين تناولت الجلســة الثالثة واقع 
الســياحة والخدمــات المالية لــدى الجانبين وذلك 
باســتعراض أهم الفرص االســتثمارية المشتركة 
في قطاع الســياحة والخدمــات المالية، إلى جانب 
االطــالع علــى تجــارب صناديق االســتثمار في 
الدول العربية ودول أميركا الجنوبية كأداة لتنشيط 
الخدمــات المالية المشــتركة. أما الجلســة الرابعة 
فبحثت التجارب الناجحة في مجال المشــروعات 
المشــتركة، باإلضافــة إلى مناقشــة التشــريعات 
واإلجــراءات وحريــة التنقــل بين الــدول العربية 

ودول أميركا الجنوبية لدعم منظومة التجارة.
والجديــر بالذكر أن المنتدى يهــدف إلى تعزيز 
العالقــات االقتصاديــة والتجاريــة بيــن البلــدان 
االستثمارية المشتركة بين الجانبين.العربية ودول أميركا الجنوبية، والترويج للفرص 

د. مارسيلو نبيه سلوم

منتدى رجال األعمال في الرياض بمشاركة 350 شخصية

تعاون تجاري بين الدول العربية ودول أميركا الجنوبية
اختتمت فعاليـــات المنتدى الرابع 
لرجـــال األعمال في الـــدول العربية 
ونظرائهم فـــي دول أميركا الجنوبية 
في مقر مجلس الغرف السعودية في 
الرياض والذي نظمه مجلس الغرف 
السعودية بالتعاون مع جامعة الدول 
العربية واتحاد الغرف العربية، وذلك 
لبحث ســـبل تعزيز عالقات التعاون 

االقتصادي والتجاري بين الجانبين.
شــارك في المنتدى أكثر من 350 
شخصية من المســؤولين الحكوميين 
ورجال األعمال والســفراء من الدول 

العربية ودول أميركا الجنوبية.
مزيد من التنسيق والتعاون

وألقــى وزيــر الماليــة الســعودي 
الدكتــور إبراهيــم بــن عبــد العزيز 
العساف كلمة فقال، إنه على الرغم من 
التعاون القائم بين دولنا العربية ودول 
أميــركا الجنوبية والذي قطع شــوطاً 
ال بــأس به فــي عدد مــن المجاالت، 
إال أن ذلــك لــم يــرق إلى مــا يتطلع 
إليــه الجميــع، خاصة فــي المجاالت 
التجارية واالستثمارية، عطفاً على ما 
تتمتــع به دولنا من فــرص واعدة في 
كل المجاالت كالطاقة والبناء والتشييد 
والصناعات التحويلية، والمكانة التي 
تحتلها في االقتصــاد العالمي، منوهاً 
إلــى أن ذلــك يحتم العمــل لمزيد من 
التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص 
فــي اإلقليميــن، خاصــة وأن القطاع 
الخــاص يمثــل األداة الفاعلــة لزيادة 
التبــادل التجاري واالســتثماري بين 
بلداننا، ومؤكــداً حرص المملكة على 

تعزيز هذا التعاون.
وأعــرب الدكتــور العســاف عــن 
ترحيبه بالمستثمرين من دول أميركا 
الجنوبية، الفتاً إلى ما يشهده االقتصاد 
الســعودي من نمو متواصل مدعوماً 
بقطــاع خاص يتســم بالحيوية والنمو 

د. إبراهيم بن عبد العزيز العساف
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تطوير القدرة والقوانين
لعقد شراكات

بين القطاعين العام والخاص
لالستثمار في البنية التحتية

تحّسن البيئة السياسية واإلصالحات يساهمان في دفع عجلة اإلنتاج

نيجيريا تستثمر في البنية التحتية لتطوير اقتصادها النفطي

يواجه االقتصاد بعض التحديات:
ً، أثر تراجع أســعار النفط سلباً على األداء االقتصادي،  أوال
فنيجيريــا تعتمد بشــكل كبير على النفط الذي يشــكل 90 % 
مــن إيرادات التصدير و85 % من إيرادات الحكومة. ويعني 
تراجع األسعار وانخفاض االنتاج أن حجم اإليرادات قد تقلص 
بواقــع النصف تقريباً فــي عام 2015. وقد ظــل إنتاج النفط 
يتراجع منذ 2011 بســبب ضعف االستثمار وعدم االستقرار  
في مناطق اإلنتاج. وتم تخفيض ســعر صرف العملة المحلية 
بواقــع 21 % خالل العام الماضي، حيث قاد تراجع إيرادات 
التصديــر إلى عجز في الحســاب الجــاري، وأدت المخاوف 

بشأن االقتصاد إلى هروب رؤوس األموال.
ً، أدى ضعف االستثمار إلى تردي البنية التحتية األساسية  ثانيا
وزيادة اختناقات اإلمداد. وبلغ إجمالي االستثمار 17 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي في المتوســط خالل األعوام الخمسة 
عشر الماضية مقارنة مع نسبة 28 % في كل األسواق الناشئة 
و20 % في بقية اقتصــادات منطقة إفريقيا جنوب الصحراء. 
وتنتج نيجيريا طاقة كهربائية أقل من قطر على الرغم من عدد 
سكانها الكبير، فالطاقة الكهربائية باهظة الكلفة، وتشهد أجزاء 
واســعة من البالد انقطاعات في التيــار الكهربائي، باإلضافة 

إلــى ازدحــام الموانــئ وتــردي وضع 
الســكك الحديــد، ويتم نقــل كل الوقود 
المخصــص لالســتهالك المحلي عبر  
طرق بريــة غير معبدة إال بنســبة 20 
% فقــط. ويُتوقع أن تــؤدي فجوة البنية 
التحتيــة في نيجيريا إلــى تقليص النمو 
بنسبة 2 % في السنة على األقل. ويعتقد 
البنك الدولــي أن نيجيريا في حاجة إلى 
اســتثمارات في البنيــة التحتية تتراوح 
دوالر  مليــار  و50   30 بيــن  قيمتهــا 
أميركي في الســنة، وهذه األرقام أكبر 

بثالث مرات من المستويات الحالية.
تمويل البنية التحتية

ويعتبر تمويل مشاريع البنية التحتية 
تحديــاً كبيراً تواجهــه الحكومة في ظل 
تراجع أســعار النفط الذي أضر بالقدرة 
علــى اإلنفــاق. لذلك، أعطــى الرئيس 
الجديد األولوية إلعادة هيكلة قطاع النفط 
والغــاز، حيث قام  بتعييــن مدير جديد 
لشــركة النفط الوطنية النيجيرية، الذي 
بدوره قــام بترشــيد اإلدارة وتحديثها، 
وهو حالياً بصدد إخضاع الشركة ككل 
لتدقيق قضائي. ومن شأن زيادة الشفافية 
والفعاليــة فــي شــركة النفــط الوطنية 
النيجيريــة أن يقــود إلى نتائــج مذهلة. 
عالوة على ذلك، لدى نيجيريا اإلمكانية 
لتضاعف تقريباً إنتاجها من النفط الذي 
يبلــغ حوالى 2 مليــون برميل في اليوم 
حاليــا. كمــا من شــأن زيادة مشــاركة 
القطاع الخــاص أن تجلب تمويالً أكثر 
لمشــاريع البنيــة التحتية. ويقــوم البنك 
الدولــي حاليــاً بمســاعدة نيجيريــا في 
تطوير القدرة والقوانين لعقد شــراكات 
بين القطاعين العــام والخاص من أجل 
االســتثمار في البنية التحتية. وفي حال 
تكللت هذه المبــادرات بالنجاح وزادت 
مشــاركة القطاع الخاص والمستثمرين 
المستقبل بالنسبة الى نيجيريا.األجانــب، فمن شــأن ذلك تغييــر آفاق 

فرصاً  النيجيـــري  االقتصـــاد  يتيح 
كبيرة، في بلد يبلغ تعداد ســـكانه 179 
مليون نســـمة، معظمهم من الشباب، 
ويزداد نمواً بســـرعة بنسبة 2.7 % 
ســـنوياً. كما أن متوســـط نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي بلغ نســـبة 
7.7 % على مدى الســـنوات الخمس 
عشـــرة  الماضية، مع وجود برنامج 
استثماري ضخم إلنفاق واحد تريليون 
دوالر أميركي حتى عام 2030، األمر 
الـــذي ما من شـــأنه أن يوفـــر فرصاً 
للمشاركة من القطاع الخاص، إضافة 
إلـــى أن هناك عدداً من القطاعات غير 
النفطية الكبيرة التي لديها  القدرة على 

النمو بقوة.
ويمثل قطــاع الخدمــات 38 % من 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي، والزراعة 
 10 التحويليــة  والصناعــات   %  20
%، وتتشّكل أساســاً من المواد الغذائية 
والمنســوجات والمالبــس. عالوة على 
ذلــك، فإن هنــاك  مؤشــرات الحتمال 
تحّســن البيئة السياســية. فقد تمخضت 
االنتخابــات األخيــرة فــي شــهر آذار/ 
مــارس 2015 عن فوز الرئيس الجديد 
محمدو بوهــاري، ودخول حزب جديد 
إلى السلطة بعد 16 عاماً من حكم حزب 
الشعب الديموقراطي، للمرة األولى في 
تاريخ نيجيريا التي يتم فيها إبعاد رئيس 
للبالد عن الســلطة ديموقراطياً. ويسود 
تفاؤل كبير بــأن بوهاري في إمكانه أن 
يعــزز من الشــفافية ويرفع كفــاءة أداء 
الحكومة. كمــا إن مخاطــر التمرد في 
شــمال البالد آخذة في االنحســار  حالياً 
بعدما اســتعاد الجيش معظم األراضي 

التي كان يسيطر عليها المتمردون.
تحديات االقتصاد

لكــن نمو الناتــج المحلــي اإلجمالي 
الحقيقــي قد تباطأ إلى النســبة المتوقعة 
التي تبلغ 4.0 % في عام 2015، حيث 

محمدو بوهاري
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االستثمار  بنك  أعلن 
الدولي عن تخارجه من 
محفظتــي اســتثمارات 
عقاريــة فــي اإلمارات 
وألمانيــا تبلــغ قيمتهما 
اإلجـمـالـيـــــة 163.1 
مليــون دوالر، وهو ما 
عزز من حالة الســيولة 
كمــا  بالبنــك،  الماليــة 
يدرس البنــك عدداً من 

الفرص االســتثمارية الواعدة كجزء من اســتراتيجيته 
الجديدة الرامية إلى االســتثمار في المزيد من األصول 

المدرة للدخل وإعادة النقد لمستثمريه.
وقــال الرئيــس التنفيــذي للبنــك صبحــي فيصل بن 
خضــراء: يحــرص البنــك حاليــاً علــى دراســة كافة 
االســتثمارات بعناية فائقة وذلك لضمان تحقيق أقصى 

عائدات لمساهمينا ومستثمرينا.

”إمباور“ تبرم اتفاقية شراكة ”االستثمار الدولي“ تخارَج
من محفظتين عقاريتين

فازت مؤسســة اإلمارات ألنظمة التبريد المركزي 
”إمباور“ بعقد تخديم مشروع ”بلو ووترز“ العقاري 
فــي دبي. وفي هــذا اإلطار أبرمت المؤسســة إتفاقية 
استراتيجية مع ”بلو ووترز“ المحدودة المسؤولة عن 
هذا المشروع والتي تعتبر شركة فرعية تابعة لشركة 

”مراس“ القابضة.
وستوفر ”إمباور“ خدمات تبريد مناطق بـ25 ألف 
طــن تبريد لهذا المشــروع العقاري الــذي إنضم إلى 
قافلة المشــاريع العقارية المميزة فــي دبي. وتم توقيع 
هــذه االتفاقية بين الرئيــس التنفيذي للمؤسســة أحمد 

بن شــعفار، ورئيس مجلس إدارة مجموعة مراس القابضة عبدهللا الحباي. والمســت 
استثمارات ”إمباور“ في هذا المشروع الطموح 125 مليون درهم (34 مليون دوالر).

أحمد بن شعفار
صبحي فيصل بن خضراء

الـرئيــــس  أعـلـــن 
التنفيــذي لدى شــركة 
”كولـدويـــل بانكـــــر 
هشـــــام  اإلمــارات“ 
افتتــاح  عــن  الفــار، 
الفرع الرابع للشــركة 
في دبــي، وذلك بهدف 
عملياتهــا  توســـــعـة 
التجارية على مستـوى 

المنطقة.
وتمثــل ”كولدويــل 

بانكــــر اإلمــــارات“ المتخصصــة فــي الوســاطات 
العقارية في اإلمارات، شركة ”كولدويل بانكر العالمية“ 
ومقرهــا الواليات المتحدة، ولها أكثر من 3000 مكتب 
حــول العالم. وتعتزم الشــركة افتتاح مقرها الرئيســي 
لدولــة اإلمــارات في ”أونيكــس“، المشــروع المتعدد 
االستخدامات الذي يجري تطويره حالياً من قبل المطور 

العقاري ”إشراقة“ في دبي.

”كولدويل بانكر“ تفتتح فرعها الرابع

هشام الفار

إنجاز المخطط الرئيسي لمدينة ”شخبوط“

أكمل مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني تصميم المخطط الرئيســي لتطوير مدينة 
شــخبوط، التي ستأخذ طابعاً سكنياً بشكل عام، ليشمل استحداث المزيد من الوحدات 
الســكنية للمواطنين وتوفير العديد من المرافق المجتمعية مثل المتنزهات والمساجد 

والمدارس والمستشفيات.
وتم طرح المشــروع الذي أعد بالتعاون مع جميع الجهات المعنية وشــملت بلدية 
أبوظبــي، مجلــس أبوظبي للتعليم، هيئــة الصحة - أبوظبي، الهيئة العامة للشــؤون 
اإلســالمية واألوقاف، وشــركة أبوظبي للتوزيع وهيئة أبوظبي لإلسكان. كما طبق 
المجلــس مبادئ برنامج اســتدامة ليقدم بذلــك مخططاً لمجتمع مســتدام على المدى 

الطويل.ومن المتوقع البدء بتنفيذه في الربع الثالث من العام المقبل 2016.

قطر تشتري قصراً فرنسيًا في فيينا

باعت فرنســا إلى قطر ”قصر كالم - غــاالس“ (Palais Clam-Gallas)، وهو 
أحد أهم المباني التي تملكها في فيينا، بعدما كانت السفارة الفرنسية في النمسا قد أشارت 

في السابق إلى تكاليف الصيانة الكبرى للمبنى.
وبنــي القصــر النيوكالســيكي الطراز 
الواقع داخل حديقة مساحتها 4.5 هكتارات 
فــي قلــب العاصمة النمســاوية في ســنة 
1834، ثم اشــترته فرنســا فــي 1951، 
وشــّكل منذ 1981 مقر المعهد الفرنســي 
في النمسا. واشترت فرنسا مقراً جديداً في 

فيينا لنقل أنشطة المعهد إليه.

61



عالم العقار

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2015

الرئـيـــس  كشــــف 
ونـائــــب  التنفـيــــذي 
رئيــس مجلــس إدارة 
آنــد  ”دريــك  شــركة 
ســـــكـل“ خـلـــــدون 
الطبــري عــن فــــوز 
تكنيكال  ”شركة غلف 
كونستركشن“، التابعة 
”دريـــك“  لشــــركـة 

والمتخصصة فــي أعمال المقاوالت العامة، بعقد بقيمة 
353.75 مليون درهم إماراتــي (96.2 مليون دوالر)  
لتنفيــذ أعمال المقاوالت العامة لمشــروع ”ذا ســيركل 

مول“ التابع لـ”نخيل“ الواقعة في دبي.
وأشــار أّن العقد الجديد ساهم في تعزيز قيمة إجمالي 
المشــاريع الجديدة التي حازت عليها ”دريك آند ســكل 
إنترناشــيونال“ منذ بداية العام الجــاري والتي وصلت 

إلى2.43 مليار درهم (661 مليون دوالر).

”إعمار“ تكشف عن ”ميبل 2“

”غلف تكنيكال كونستركشن“
تفوز بعقد

أطلقت ”إعمار العقاريــة“ مبيعات المرحلة الثانية من مجمع ”ميبل“ لمنازل تاون 
هاوس في ”دبي هيلز اســتيت“، المشــروع المشــترك مع ”مراس القابضة“ والممتد 
على مســاحة 2700 فداناً ليكون أول ”مدينة خضراء“ في قلب دبي مع باقة متكاملة 
من المرافق والخدمات العصرية. ويعتبر المشروع جزءاً من ”مدينة محمد بن راشد“ 
ويقع على مسافة قريبة من وسط مدينة دبي ومطار آل مكتوم الدولي، وسيرتبط مباشرة 

بمشــروع توسعة شــبكة ”مترو دبي“ 
مما سيسهل الوصول إلى طريق الشيخ 
زايد ليكون من أكثر الوجهات الســكنية 
استقطاباً لالهتمام في دبي. وتمثل منازل 
”ميبل 2“ وجهة نموذجية للعائالت التي 
تتطلع إلى السكن في أجواء هادئة بعيداً 

عن صخب الحياة في المدينة .

خلدون الطبري

االستحواذ على عقارات في ألمانيا

أعلنت مجموعة كيو إنفست االستثمارية في قطر، 
وشركة براميريكا ريل استيت إنفستورز وحدة إدارة 
االســتثمارات العقارية التابعة لشــركة برودانشــيال 
فاينانشــال، عن اســتحواذهما على 16 عقاراً لتجارة 
التجزئة تقع في ألمانيا، من خالل مشــروع مشــترك 
جديد بين الطرفين. وتضم صفقة االستحواذ مجموعة 
متنوعــة من المســتأجرين وأبرزهم عــدد من كبرى 
منافــذ التجزئــة فــي مجــاالت الســلع االســتهالكية 
ومســتلزمات تحسين المنازل، واضافة لمساحة تزيد 

على 140 ألف متر مربع موّزعة في ألمانيا. وتتضمن قائمة المســتأجرين الرئيسيين 
كبريات الشــركات األلمانية العاملة في مجال تجارة التجزئة، وســتعمل ”براميريكا“ 
بصفة مدير لمحفظة وأصول العقارات. وقال مدير االستثمار العقاري في المجموعة 
كريــغ كــوي: ان هذه الصفقة توفر لنا عائدات أعلى، وقيمة إضافية باعتبارها أصوالً 

تتواجد في واحد من أقوى األنظمة االقتصادية على مستوى االتحاد األوروبي.

كريغ كوي

أصبحت الشــرق األوســط مركزاً عالميــاً للعقارات 
الفاخــرة مع وجود نســبة كبيرة من شــركات التطوير 
العقــاري التي تقــدم خدمات بيع العقارات قيد اإلنشــاء 
لمشــترين دوليين. ومن المتوقع ان تهيمن اإلمارات مع 
خطط (اكســبو 2020) على مجال الهندســة المعمارية 
متفوقة على المعايير العالمية المتعارف عليها للتصميم. 
وســعت مســاهمة برنامج ”الشــيخ زايد لإلسكان“ إلى 
تطوير تجربة واقع افتراضي على أعلى مستوى، آخذة 
في االعتبار أفضل المعايير القياسية العالمية التي تتم بها 
العروض التسويقية للعقارات. وقامت وكالة ”تايك ليب“ 
التقنية، بتطوير إنجازها التكنولوجي األحدث في مبيعات 
العقارات، بحيث وفرت تجربة افتراضيه واقعيه فريده 
من نوعها في مجال العقارات في اإلمارات. وتم تطوير 
تطبيق رقمي، وهي ”مسكني االفتراضي“ و”مجتمعات 
زايد“ التي أطلقت في عام 2014  لمشروع الشيخ زايد 
لإلســكان حيث سمح هذا التطبيق للمســتخدمين بالقيام 
بجــوالت بصرية للعقارات المحتملة مع واجهة تفاعلية 

متعددة اللغات.

تقنية ثورية في مجال العقارات

نمو مشاريع البناء في مصر 21.8 %

سجل نشاط شركات التشييد والبناء في مصر نمواً ملحوظاً ، حيث ارتفعت قيمة ما 
تم تنفيذه من مشــاريع في القطاع من قبل شــركات القطاع الخاص بنحو 31.3 مليار 
جنيــه (4 مليارات دوالر) حتــى نهاية 2014، مقابل 25.7 مليــار جنيه (3.3 مليار 
دوالر) في 2013، بزيادة 21.8 %. وبلغ إجمالي قيمة المباني السكنية 7808 ماليين 
جنيه في 2014، مقابل 6957 مليون جنيه في 2013، بزيادة 12.2 %، وفقاً لبيانات 

النشرة السنوية إلحصاء التشييد والبناء لشركات القطاع الخاص.

62



عالم العقار

البنك والمستثمر | كانون األول/ديسمبر 2015

أعلنت سلســلة فنادق ومنتجعات ”حياة“، عن إبرام 
إحــدى الشــركات التابعــة لها فــي المنطقة عقــداً مع 
مجموعة تمدين العقارية، تقوم بموجبها بتدشــين فندق 

”غراند حياة ”في الكويت.
يذكر أن الفندق ســيحتوي على 261 غرفة، ويتوقع 
أن يفتتــح أبوابه بحلــول العام 2020. وســوف يكون 
الفنــدق الخامس لعالمــة ”غراند حيــاة“ التجارية في 
منطقــة الخليــج، وذلك بعــد االفتتاح المرتقــب لفندق 
”غرانــد حياة“ في أبوظبي فــي دولة اإلامارات خالل 

العام 2016.

”غراند حياة“ في الكويت

طالبت هيئة الرقابة والتحقيق الســعودية بنزع ملكية 
األراضي الكبيــرة غير المحياة داخــل المدن، ومنحها 
لوزارتي اإلســكان والبلديات لالستفادة منها في معالجة 

أزمة اإلسكان في المملكة.
وذكــرت صحيفة ”المدينــة“ أن الهيئــة قدمت عدداً 
مــن المرئيات لمعالجة كثــرة األرضي تضمنت حصر 
األراضــي المملوكة لبعض الجهــات الحكومية الواقعة 
داخل النطاق العمراني للمدن، التي لم تســتغل منذ فترة 
طويلة وتسليمها إلى وزارتي اإلسكان والشؤون البلدية 
وتعويض تلك الجهات بأرض خارج النطاق العمراني. 
وطالبــت هيئة الرقابة والتحقيق الســعودية بنزع ملكية 
األراضي الكبيــرة غير المحياة داخــل المدن، ومنحها 
لوزارتي اإلســكان والبلديات لالستفادة منها في معالجة 
أزمة الســكن. وقالت إنه يجب النظر في إزالة الســياج 
الحديدي (الشــبوك) من على األراضي ذات المساحات 
الكبيــرة الواقعة خارج النطاق العمرانــي للمدن أو في 
مناطــق زراعية ما دامت غيــر محياة منذ فترة طويلة، 
واالستعاضة بدالً من ذلك بوضع عالمات ثابتة لحدودها 

تحقيقاً للمنفعة العامة.

معالجة أزمة اإلسكان في السعودية

عقارات خطرة تكبد السعوديين خسائر

حــذرت جمعية المســتثمرين العقاريين الوطنية فــي الواليات المتحــدة األميركية 
المســتثمرين السعوديين من مخاطر االستعجال في شــراء العقارات ذات اإلشكاالت 

الطبيعية والنظامية التي قد تجر المستثمر إلى هاوية الخسارة.
وأبرز العقارات التي  يتوجب الحذر من االستثمار فيها هي : المساكن الواقعة على 
أراض مستحق عليها ديون وضرائب متراكمة، والعقارات الواقعة في المناطق النائية 
خارج حدود المدن بال طرق مؤدية إليها ،والعقارات الواقعة في المناطق والمنخفضات 
التي تصنفها الحكومة بأنها منخفضة عن مســتوى ســطح البحــر، والمناطق القديمة 
والخطرة التي تكثر بها نســبة الجريمة وغير آمنة، إضافة إلى مناطق المحميات التي 

تصنفها الحكومة محمية.

”داماك“ تنجز 75 % من مشروعين في الرياض

أعلنت شــركة ”دامــاك العقارية“ عن إنجاز 75 % من أعمــال تركيبات واجهات 
مشروعي ”داماك إسكلوسيفا“ و”داماك تاور“ من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس“ 

الواقعيــن علــى طريــق الملــك فهــد فــي العاصمة 
السعودية الرياض واقتراب األعمال من االنتهاء في 

المشروعين المزمع تسليمهما العام المقبل.
وتــم تركيــب أكثر مــن 16 ألف متــراً مربعاً من 
الزجاج على الواجهات الخارجية للبرجين التي تتألف 
من زجاج عاكــس وألومينيوم وألواح ثالثية مصنعة 
من الفوالذ المضاد للصدأ، فيما تتجاوز كمية الزجاج 
التي ســيتم تركيبها في البرجين مساحة 22 ألف متر 

مربعاً.

اتفاقية إلنشاء سلسلة فنادق روتانا في عمان

اتفاقيــة  علــى  التوقيــع  تــم 
إلنشاء سلســلة فنادق روتانا في 
الســلطنة بين مجموعة شركات 
الذهبية ”المالك“ وشركة تعمير 
لالستثمار ”المطور“ ومجموعة  

فنــادق روتانا ”المشــغل“. وتنص االتفاقية التــي تم التوقيع عليها في فندق ”مســقط 
انتركونتيننتال“ بإنشاء أربعة فنادق اثنين منها في مسقط وفندق في صاللة وآخر في 
صحــار، ويبلغ مجموع الغــرف الفندقية في هذه الفنادق األربعة 1500 غرفة فندقية، 

وذلك تزامناً مع احتفاالت السلطنة بالعيد الوطني الخامس واألربعين.
وقــع االتفاقية كل من رئيس مجموعة ادارة شــركات الذهبية ورئيس مجلس ادارة 
تعمير لالســتثمار ســالم بن أحمد الغزالي والرئيس التنفيذي لشركة تعمير سليمان بن 

مسعود الحارثي، ورئيس مجلس ادارة روتانا ناصر النويس.
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وقعت مجموعة الضيافة ”أكور للفنادق“ 4 اتفاقيات 
جديدة مع ”مجموعة منازل“ تدير بموجبها 4 منشــآت 
فندقيــة في دولة اإلمارات. وتشــكل هذه الخطوة إحدى 
أكبر شراكات ”أكور“ حيث توفر المجموعة من خاللها 
ما يزيد على 1.300 غرفة في إماراتي دبي والشارقة. 
تــم توقيع االتفاقيات خالل حفل أقيم في منتجع وســبا 
”جزيــرة المرجان بــإدارة أكور“ المملــوك لمجموعة 

”منازل“ والذي يضم 299 غرفة فندقية.

”أكور للفنادق“ تبرم 4 اتفاقيات

ق“ البالغ قيمته  يوفر مشــروع مدينــة ”ديار المحــرَّ
3.2 مليار دوالر مجموعة واســعة من المرافق السكنية 
والتجارية والمدارس والمستشفيات والتي تهدف جميعها 
إلى بناء مدينة مســتدامة ومتطورة. وتعــد المدينة التي 
صممت لتقدم مجموعة من خيارات السكن ونمط الحياة 
الذي يناســب الجميع، مكاناً جاذباً لالســتثمار بالنســبة 
لألفراد والمؤسسات المحلية واألجنبية حيث توفر عدداً 
من المشاريع المربحة، مثل األراضي المخصصة للفلل 
التجاريــة والمعارض وقســائم األراضــي المخصصة 
للمباني الســكنية، وتلك المخصصة للصناعات الخفيفة 
والخدمات اللوجســتية. وبــدأت تتوافد طلبــات الحجز 
الخاصــة بهــا مع اســتمرار تقــدم العمل علــى تطوير 

المشروع.

”ديار المحرق“
تستقطب استثمارات أجنبية

”أكور للفنادق“ في مكة المكرمة

وقعــت مجموعــة الضيافــة ”أكــور 
للفنــادق“ ثــالث اتفاقيات مــع مجموعة 
”الراجحي لالســتثمارات العقارية“ تقوم 
بموجبها بإدارة وتشغيل مجّمع مؤلف من 
ثالثة فنادق في مشروع تالل النسيم الذي 
يعــد من أكبــر المشــاريع التطويرية في 
مكة المكرمة. ويجري تطوير المشــروع 
بجوار جامع الراجحي أحد أكبر المساجد 

بمكة المكّرمة بعد المســجد الحرام، ويضم ستة فنادق تديرها أربعة مجموعات فندقية 
عالمية بإجمالي نحو 5000 غرفة. ويضم مجّمع الفنادق نسيم (1) الخاص بـ”أكور“ 
ثالثة منشــآت فندقية تحمل عالمة ”نوفوتيل“ و”أداجيو“ و”ايبيس ستايلز“ بإجمالي 

2.354 غرفة.
ومن المتوقع استكمال مراحل تشييد الفنادق بحلول عام 2019. ويقع المشروع على 
الطريــق الدائــري الثالث في مكة الذي يمكن من خالله الوصول إلى المســجد الحرام 
الواقع على بعد 6 كلم. وقال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى مجموعة ”أكور“ لمناطق 
البحر المتوســط والمنطقة وأفريقيا جان جاك ديسور: يسّرنا تقديم إحدى أهم عالماتنا 
الفندقية في الفئات المتوسطة واالقتصادية واإلقامة الطويلة والتي ستسهم بتوفير أماكن 

إقامة بمعايير عالمية وأسعار مقبولة لزوار المدينة.

تغريم المتأخرين عن تسجيل األراضي البيضاء

حــددت الترتيبــات التنظيمية لفرض رســوم على 
األراضــي البيضاء غرامة تأخير تعــادل كلفتها قيمة 
الرســم المســتحق على موقع األرض فــي حال تأخر 
أصحــاب تلك األراضــي البيضــاء عــن التقديم إلى 
البلديات، باعتبار أن أراضيهم خاضعة للرسم في حال 
امتدت ملكيتهم لها أكثر من ســتة أشــهر. وقال وزير 
اإلسكان السعودي ماجد الحقيل: إن الرسوم التي تعتزم 
الحكومة الســعودية فرضها علــى األراضي البيضاء 

غيــر المطورة لــن تتجــاوز 100 لایر (26.67 دوالر) للمتر المربــع. ونقلت وكالة 
رويترز عن مصدر قوله إن مشــروع فرض الرسوم على األراضي البيضاء تضمن 
ضوابــط لضمان تطبيق الرســم على األراضي التي يتضــح أن ما أقيم عليها قصد به 
التهرب من دفع الرسوم في حين ما زالت الترتيبات النظامية لمشروع فرض الرسوم 

الذي أقره مجلس الوزراء أخيراً، تحت دراسة مجلس الشورى.
وذكرت الوكالة نقالً عن الوزير القول الهدف من تطبيق الرسوم هو تشجيع المالك 
لتطوير أراضيهم للحد من ظاهرة توســع المدن أفقيــاً وتوفير أراض بأحجام متنوعة 
ومناسبة لفئات المجتمع المختلفة لبناء المسكن مع السعي إلى المحافظة على التوازن 

بين العرض والطلب.

ماجد الحقيل
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مخطط لمشروع سكني إماراتي

أعلن مجلس أبوظبي للتخطيط 
العمراني أنه تم االنتهاء من إعداد 
مخطط رئيســي لمشروع مجتمع 
ســكني متكامــل علــى الواجهــة 
البحريــة فــي المنطقــة الغربيــة 

ضمن إمارة أبوظبي.
إنشــاء  المشــروع  ويتضمــن 
أكثــر مــن 400 فيــال مخصصة 

للمواطنيــن فــي منطقة شــاطئ المرفأ الذي يقع على مســافة 160 كلــم غرب مدينة 
أبوظبــي، إضافة إلى العديد من المرافق المجتمعية والعامة مثل المنتزهات والمتاجر 
والمساجد وكورنيش عام على الواجهة البحرية. وكان المجلس قد تولى إعداد المخطط 
الرئيسي لهذا المشروع بما يتوافق مع المبادئ األساسية لخطة الغربية 2030، والتي 

تشكل إطار عمل استراتيجي يحدد معالم التطور العمراني في المنطقة.

أظهرت دراسة كندية نشرتها صحيفة الغلوب أند ميل 
أن غالبية المنازل الفخمة في مدينة فانكوفر في مقاطعة 
بريتيش كولومبيا الكندية قام بشرائها أثرياء من الصين. 
وأوضحت الدراســة أن أكثر من ثلثي المبيعات للمنازل 
تمت لمشــترين صينيين، وأن 88 % من المنازل التي 
كانــت مملوكة ألثرياء في غرب المدينة، ويزيد ســعر 
الواحدة منها على مليون دوالر، قام بشــرائها مشترون 

يحملون أسماء صينية.
وكشــفت الدراســة أن البنوك األكثر شعبية في كندا، 
مثل ســي آي بي سي كندا وبنك مونتريال، أعطوا أكثر 
من 80 % من الرهون العقارية على المنازل ألســماء 

صينية غير إنكليزية.

الصينيون يسيطرون
على عقارات فانكوفر

أغلى المناطق العقارية في مصر

ســجلت أســعار الوحدات الســكنية في بعــض مناطــق القاهرة ارتفاعــات كبيرة، 
وتصدرت المدن الجديدة وخاصة المنتجعات و“الكومباوندات“ قائمة المناطق األعلى 
ســعراً من حيث الســكن، لكن بعض المناطق القديمة باألخص وســط القاهرة وأحياء 
الدقي والمهندسين حافظت على مركزها في القائمة. ويتراوح سعر المتر في التجمعات 
الجديدة في القاهرة ما بين 7 و12 ألف جنيه (ما بين 875 و1500 دوالراً). وتعتبر مدينة 
6 أكتوبر من أعلى المناطق في األسعار حيث يتراوح سعر المتر في منتجعات المدينة 
ما بين 6 و14 ألف جنيه (750 و 1750 دوالراً) وهو نفس السعر في مناطق غاردن 

سيتي المطلة على كورنيش النيل. 
ومــن المناطق الجديدة أيضاً تأتي 
مدينة الشــيخ زايد، حيث  يتراوح 
ســعر المتر للوحدات السكنية بها 
مــا بين 6 و10 آالف جنيه (750  

و1250 دوالراً).

قال رئيس شــركة 
اإلماراتيــة  أرابتــك 
محمــد ثاني مرشــد 
غنــام الرميثــي، أن 
تـخـطـط  الشــــركـة 
لبنــاء 13 ألف وحدة 
سكنية في مصر في 

المرحلة األولى من مشــــروع المليون وحدة ســــكنية 
بعــد أن كانت تتفــاوض في وقت ســـــابق على 100 

ألف وحدة.
وأوضحت الشركة أنها مســتمرة في مفاوضاتها مع 
الحكومة المصرية بشــأن مشروع المليون وحدة، حيث 
وقعت فــي بداية مــارس/آذار 2014، اتفاقاً مع وزارة 
الدفــاع المصرية لتطوير وإنشــاء مليون وحدة ســكنية 

بتكاليف إجمالية تصل إلى 40 مليار دوالر أميركي.

”أرابتك“ تخطط لبناء
13 ألف وحدة سكنية

محمد ثاني مرشد غنام الرميثي

”فالكن سيتي أوف وندرز“ في ”مومباي“

ناقشــت شــركة فالكن ســيتي أوف وندرز المتخصصة في مجال التطوير العقاري 
فرص االســتثمار الكبيرة مع مستثمرين هنود في معرض دبي العقاري الذي أقيم في 
مركز معارض مدينة مومباي الهندية. ويعد مشروع الشركة الذي يغطي مساحة 41 
مليون قدم مربع، مجمعاً سكنياً وسياحياً وترفيهياً ضخماً يتخذ شكل الصقر الذي يمثل 
شــعار دولة اإلمارات حيث يحتوي على أكثر من 5500 وحدة ســكنية مســتوحاة من 

تصاميم معمارية عالمية بمواقع مختلفة وأحجام متنوعة ما بين الفلل والشقق.
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العقارية بشكل قاطع ما لم تنفجر، ولكن يمكن 
مالحظــة األنمــاط المتكــررة من تجــاوزات 
سوق العقارات في البيانات التاريخية. أضاف 
سابوتيللي: من الضروري التعرف على دالئل 
وجــود فقاعة في وقــت مبكر، ولهذا الســبب 
قمنــا بإطالق مؤشــر UBS لفقاعة العقارات 

العالمية.
كيفية التعرف على الفقاعة العقارية

العقــارات  لفقاعــة   UBS يقيــس مؤشــر
العالميــة مخاطر حدوث فقاعــة عقارية على 
أســاس أنماط محددة في مراكــز مالية عالمية 
مختارة. ويستخدم المؤشــر التصنيفات التالية 
على أساس المخاطر: الكساد، والتقييم بأقل من 
القيمة الحقيقية والتقييم بشــكٍل عادل، والتقييم 

بشكٍل مبالغ فيه وخطر حدوث فقاعة.
ويُســتكمل التحليل بمقارنة النســب الحالية 
للدخل-مقابل-الســعر (PI) إلى السعر- مقابل 
االيجار (PR). ويشــير انخفاض القدرة على 
 PI تحمــل التكاليــف المشــار إليهــا بالنســبة
إلــى تقلص احتمــاالت ارتفاع األســعار على 
المــدى الطويل، فــي حين تشــير مضاعفات 
PR المرتفعة إلى اعتماد خطير على أســعار 

منخفضة للفائدة.
مــن جانبــه، قــال  الخبير االقتصــادي في 

المكتب التنفيذي االســتثماري إلدارة الثروات 
فــي  UBS ماتياس هولتســهي: لقــد ابتعدت 
أسعار المســاكن عن مستويات الدخل المحلي 
بشــكٍل أكبر فــي هونغ كونغ ولنــدن وباريس 
وســنغافورة ونيويورك وطوكيو، حيث يفوق 
شراء شــقة بمســاحة 60 متراً مربعاً ميزانية 
معظــم الناس الذيــن يعملون حتــى في قطاع 

الخدمات من ذوي المهارات العالية.
يشــار إلى أن مدينة هونغ كونــغ الصينية، 
ســجلت أعلى زيادة في أســعار المنازل على 
مســتوى العالم خالل النصف األول من العام 
2015، حيــث ارتفعت بنســبة 20.7 %، في 
حين ارتفعت أسعار العقارات في لندن  خالل 
االشــهر التســعِة االولــى من هذا العــام بنحِو 
10 % ليصل متوســط ســعر المنزل في لندن 
الى نصــف مليــون جنيــه اســترليني (761 
ألــف دوالر) وفقــاً لبيانــاِت الســجل العقاري 

البريطاني.
وأدى نمــو االســعار في لندن إلــى ارتفاع 
أســعار المســاكن في عمــوم إنكلتــرا وويلز 
إلى أعلى مســـتـوى منذ ســـتـة أشـهر خالل 
أيلول/سبتمبر 2015 حيث بلغ متوسط اسعاِر 
ألف دوالر أميركي).المنازل نحو 187 الَف جنيه استرليني (285 

أسعار السوق تبتعد من المعدل الوسطي للقيمة الطبيعية

فقاعة عقارية محتملة في 12 مدينة عالمية كبرى
سجلت األسعار الفعلية للعقارات في العديد 
مـــن المدن العالمية نمـــواً مضطرداً منذ عام 
1998، وهي أعلى مما كانت عليه قبل األزمة 
المالية في عامي 2007 - 2008، األمر الذي 
ينذر بانفجار فقاعة عقارية في عدد من المدن 
الكبـــرى ويهدد االســـتقرار المالي في بعض 

الدول.
 UBS وفــي هــذا االطار، كشــف مؤشــر
لفقاعة العقارات العالمية الصادر عن المكتب 
التنفيذي االستثماري إلدارة الثروات في البنك 
السويســري أن قيمة أســواق اإلسكان في  12 
مدينــة قد أصبــح مبالغاً فيها، مــا يبرز خطر 
حدوث فقاعة في العقارات السكنية في كلٍّ من 

لندن وهونغ كونغ على وجه التحديد.
إلــى  السويســري  للبنــك  تقريــر  وأشــار 
ابتعاد أســعار السوق بشــكل كبير من المعدل 
الوســطي للقيمة الطبيعية، والذي تم احتســابه 
وفقــاً لقيم األســعار على المــدى الطويل، في 
كل من ســيدني وفانكوفر وســان فرانسيسكو 
وأمستردام. ويشــير التقرير إلى وجود إفراط 
فــي التقييم أيضاً فــي كل من جنيف وزيوريخ 
وباريــس وفرانكفــورت، إلى جانــب طوكيو 
وسنغافورة بدرجة أقل. وفي الواليات المتحدة، 
قُّدرت األسعار في كل من نيويورك وبوسطن 
بشــكٍل عادٍل نســبةً للمعدل التاريخي لها، في 
حين انخفضت في شيكاغو عن قيمتها الفعلية.

أسباب ارتفاع االسعار
وقال مديــر المكتب التنفيذي االســتثماري 
إلدارة الثروات في UBS كالوديو سابوتيللي، 
إن ”التوقعــات المتفائلة واألســس االقتصادية 
المتينــة وتدفــق رؤوس األموال مــن الخارج 
أدت إلى ارتفاع أســعار العقارات بشكل مبالغ 
به في بعض المناطق خالل األعوام الماضية. 
وقد ساهمت السياســات المالية غير الصارمة 
في مفاقمة المخاطر وعدم تطبيع أسعار السوق 

العقارية في هذه البلدان“.
ويعنــي مصطلــح الفقاعة العقاريــة وجود 
ســوء تســعير كبير ومتواصل ألحد األصول 
العقاريــة، وال يمكن التأكد مــن وجود الفقاعة 
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وكالــة الطاقة الدولية تتوقع تراجــع إنتاج الواليات المتحدة من النفط  الصخري الخفيف 
بحدود 0.4 مليون برميل في اليوم في الفترة من 2015 إلى 2016. 

توقع ارتفاع الطلب
تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب اإلضافي إلى أعلى مســتوى له في خمس 
سنوات في 2015 ليصل إلى 1.7 مليون برميل في اليوم، ويعّد ذلك أمراً مدهشاً  بحسب 
خبــراء QNB نظراً ألن صندوق النقد الدولــي يتوقع أن يبلغ النمو االقتصادي العالمي 

أدنى مستوى له في ست سنوات خالل العام الحالي.
ويرجع ســبب تســارع نمو الطلب إلى انخفاض أســعار النفط الذي يشجع على زيادة 
االستهالك، خاصة بين سائقي السيارات في الواليات المتحدة. وتعزز الطلب أيضاً بفعل 
موســم الشــتاء البارد في أوروبا في الربع األول من 2015 واستمرار الصين في شراء 
النفط الخام، على الرغم من تباطؤ اقتصادها والمشــاكل التي تشــهدها أســواقها المالية، 

وذلك جزئياً بغرض ملء مخزوناتها االستراتيجية.
متى يتوازن العرض مع الطلب؟

علــى الرغــم من النمو القوي للطلب، أشــار اقتصاديو البنك القطــري إلى أنه ما زال 
متوقعــاً أن يظل المعروض في األســواق أعلى من الطلــب بواقع 1.5 مليون برميل في 
اليوم في 2015، مما يعكس زيادة اإلنتاج من قبل الدول األعضاء في أوبك وكذلك الدول 
التي ال تنتمي الى هذه المنظمة. ومن شأن النمو المتواصل للطلب في عام 2016 أن يعيد 
التوازن للسوق في النصف الثاني من عام 2016. غير أن احتمال زيادة اإلنتاج من قبل 
أوبك بســبب رفع العقوبات االقتصادية على إيران قد يؤخر إعادة التوازن للســوق حتى 

عام 2017.
وقــال االقتصاديون: عموماً، ما زلنا نتوقع اســتقرار أســعار النفط عند حوالى 55.0 
دوالراً للبرميل في المتوسط في 2015 و2016 قبل االرتفاع إلى 60.2 دوالر للبرميل 
السوق على النحو المتوقع، ولكنها تمضي بخطى بطيئة.في عام 2017 مع انتهاء تخمة المعروض بشكل تدريجي. إذن، تجري عملية التكيف في 

انتاج النفط الصخري يتكيف ببطء مع انخفاض األسعار

اختالل التوازن يستمر في سوق النفط لمدة طويلة
تشـــهد أســـواق النفط العالمية تخمـــة كبيرة في 
المعروض منـــذ بداية عام 2014 بســـبب االرتفاع 
الكبير في انتاج النفط الصخري في أميركا الشمالية 
واســـتقرار انتاج منظمة ”أوبك“ عنـــد 30 مليون 
برميـــل يومياً. وتتزامـــن هذه الطفـــرة النفطية مع 
تراجع الطلب على الخام بســـبب التباطؤ االقتصادي 
العالمي، األمر الذي أدى إلى اختالل  توازن االسواق 
وارتفاع كبير فـــي المخزونات النفطية وهبوط كبير 

في أسعار النفط.
ويــرى اقتصاديو مصــرف QNB القطري أن هذا 
الواقــع قد يتغير في المدى البعيد، إذ أن أســواق النفط، 
كغيرها من األسواق األخرى، تميل للتكيف والتخلص 

من فائض المعروض.
وأشــاروا إلى انــه كان من المتوقــع أن يأتي تكيف 
األســواق في شــكل خفض المعروض من قبل منتجي 
النفط عالي التكلفــة (خصوصاً في الواليات المتحدة)، 
وكذلــك أن يأخذ شــكل ارتفــاع في الطلــب نظراً ألن 
انخفاض األسعار يشجع على زيادة االستهالك، الفتين 
إلى أن عملية التكيف جارية بالفعل، على الرغم من أنه 
ليس من المتوقع للســوق أن تتخلص من فوائض النفط 

حتى النصف الثاني من 2016.
انتاج النفط األميركي

اتسم إنتاج النفط في الواليات المتحدة بالصمود أمام 
انخفاض أســعار الخام، ولكنه بــدا مؤخراً أقل صموداً 
مما كان يعتقد في الســابق. ففي آب/ أغسطس 2015، 
غيّرت إدارة معلومات الطاقة األميركية المنهجية التي 
كانت تتبعهــا في عمل تقديرات إنتــاج النفط الخام في 
البــالد. وتعتمد المنهجية الجديدة على جمع المعلومات 
مباشــرة من المنتجين بدالً مــن االعتماد على البيانات 
غيــر المكتملة الصــادرة من جهات حكومية. وتشــير 
التقديــرات الجديــدة إلــى أن الواليــات المتحدة تضخ 

كميات من النفط أقل مما أُعلن سابقاً.
كمــا أن تراجع عــدد منصات النفط يؤكــد أيضاً أن 
انتــاج النفط الصخري في أميركا ربما يكون قد تجاوز 
ذروته بالفعل. وتشــير بيانــات إدارة معلومات الطاقة 
إلى تســارع وتيرة هبــوط االنتاج في المناطق الســبع 
األكثر إنتاجية. وباإلضافة إلى ذلك، من المســتبعد أن 
تتعافي أنشطة الحفر على المدى القصير، وذلك بسبب 
التخفيضــات الكبيرة لإلنفاق الرأســمالي. وعليه، فإن 
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سنوي، مع تقدير أولي لإلنتاج عند 851 طناً. وقد تجاوزت عمليات التحوط المنجزة 
نظيرتها الجديدة.

واســتمر تحســن إمدادات خردة الذهب والمجوهرات للربــع الثاني على التوالي، 
حيث ارتفعت بنســبة 3 % خــالل الربع الثالث، وذلك بفضــل االرتفاع المذهل في 
كميــات الخردة التي تحققت في الهنــد وتركيا، وبلغ 48 % و154 % على التوالي. 
وباســتثناء هذين البلدين، فإن إجمالي كميات الخــردة في باقي دول العالم انخفضت 
بنســبة 5 % على أســاس ســنوي. ومع وجود نمو طفيف في إجمالي العرض، فإن 
الزيادة البالغة 7 % في الطلب الفعلي أدت إلى وجود فائض أصغر في السوق قدره 

51 طناً في الربع الثالث من 2015.
رغبات المستثمرين

بقي المستثمرون بشكل عام حذرين، كما استمرت الشكوك حول توقيت أول زيادة 
فــي معدل الفائدة فــي الواليات المتحدة بإلقاء ثقلها علــى المعنويات. ومع ذلك، فإن 
عدم ثبات التضخم والمخاوف في األســواق الناشــئة قلصا من حدة توقعات أســعار 
الفائدة، وأعطيا دفعة مؤقتة لسعر الذهب. وأظهرت بيانات لجنة تداول السلع اآلجلة 
(CFTC) حــول األموال المدارة على ”كومكس“، اعتباراً من 13 تشــرين األول/ 
أكتوبــر، أن بنــاء مراكز محفوفــة بالمخاطر في تــداوالت الذهب (العقــود اآلجلة 
والخيارات) ســجل أعلى مســتوى له منذ أيار/مايــو 2015. كما انخفضت عمليات 

المضاربة القصيرة األمد وحيازات الذهب لدى صناديق االستثمار المتداولة.
توقعات األسعار

يتوقــع تــداول الذهــب دون مســتوى 1100 دوالراً لألوقية/األونصة في الربع 
األخير من العام 2015، ليبلغ بذلك متوســط ســعر األونصــة خالل العام الجاري 

1159 دوالراً أميركياً.
ومن المتوقع أن يبقى الذهب تحت الضغط حتى ظهور مزيد من الوضوح بشــأن 
توقيت وحجم تعديل ســعر الفائدة في الواليــات المتحدة. ومن ضمن عوامل الهبوط 
األخــرى هناك توقعات بانخفاض التضخم والمعنويات الضعيفة للمســتثمرين تجاه 
الفعلي حتى نهاية السنة، كما تبدو اآلفاق أكثر إشراقاً للعام المقبل.المعــادن الثمينة. لكن باإلجمال، فــإن الذهب قد يتلقى بعض الدعم من تنامي الطلب 

القطاع الرسمي دعم الطلب العالمي والهند أولى

الذهب يتجه للتراجع مع نهاية السنة 2015
ســـجل الطلب الفعلي على الذهب ارتفاعاً بنسبة 7 % 
في الربع الثالث من 2015 وذلك بسبب الزيادة في صافي 
مشتريات القطاع الرسمي وتسجيل مستويات مميزة من 
مشـــتريات األفراد للســـبائك والعمالت الذهبية. لكن في 
المقابل تباطأ قطـــاع تصنيع المجوهرات، أكبر القطاعات 
من ناحية اســـتهالك الذهب، بشـــكل طفيف على أساس 

سنوي.
وســجل إجمالي المعروض مــن الذهب ارتفاعــاً طفيفاً 
بسبب النمو في كميات خردة الذهب والمجوهرات في العالم 

بنسبة 3 %، في حين بقي إنتاج المناجم مستقراً.
الهند تستعيد المركز االول

اســتعادت الهند المرتبة األولى بوصفها أكبر مســتهلك 
للذهــب في العالم بفضل مشــترياتها خــالل الربع الثالث، 
حيث بلغ إجمالي اســتهالكها من المعدن األصفر 642 طناً 
في األشهر التســعة األولى من العام الجاري، متفوقة على 

الصين بفارق 63 طناً.
وزاد الطلــب على المجوهرات في البالد  بنســبة 5 % 
على أســاس ســنوي إلى نحو 193 طناً، في حين ارتفعت 
استثمارات التجزئة 30 % على أساس سنوي إلى 55 طناً. 
وبلغ إجمالي الواردات الرســمية للهند من الذهب في الربع 

الثالث 263 طناً، بنمو نسبته 23 % على أساس سنوي.
وفــي الصين، بلغ إجمالــي الطلب على الذهب في الربع 
الثالث 196 طناً، ليسجل تحسناً متواضعاً نسبته 3 % على 
أســاس سنوي. ويعزى هذا التحسن في الطلب على الذهب 
إلى عوامل عدة أبرزها:  زيادة االستثمارات في الذهب بعد 
انهيار ســوق االســهم، وارتفاع الطلب على  المجوهرات 
وسبائك االســتثمار بعد اختراق سعر الذهب حاجز 1100 
دوالر فــي منتصــف تموز/يوليو 2015، مدعومــاً أيضاً 
بنمو الطلب الموسمي خالل عيد الحب الصيني ومهرجان 

الخريف.
وســاهم قرار بكين خفض قيمة اليوان في تعزيز جاذبية 
الذهب كمالذ آمن، حيث اثار القرار المخاوف من تخفيض 
جديد  في المســتقبل. وفي الوقت نفســه، زاد  بنك الشــعب 
الصينــي  احتياطاته مــن الذهب بمقــدار 604 أطنان  في 
حزيــران/ يونيو، كما أعلن عن المزيد من عمليات شــراء 

المعدن األصفر في كل شهر من الربع الثالث.
تحسن االمدادات

شهد إنتاج المناجم العالمية استقراراً على نطاق واسع في 
الربع الثالث، مسجالً نمواَ بنسبة تقل عن 1 % على أساس 
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“ماستر كرونوميتر” من “أوميغا”
كش����فت عالم��ة “أوميغ���ا” 
النق��اب ع��ن نظ��ام التصدي��ق 
الجديد )ماس��ت��ر كرونومي�ت�ر( 
الذي يع��د األول م��ن نوعه في 
العالم خالل المؤتم��ر الذي أقيم 
في مقرها الرئيس��ي ف��ي مدينة 

بيل بسويسرا.
وأعلنت “أوميغا” عن تعاونها 
مع المعهد االتحادي السويسري 
للمقايي��س “ميتاس” الس��تحداث 
نظام جديد في تصديق الساعات.

سيتيزن تطلق “إيكو درايف” الرجالية
“س����ي�ت�ي�زن”  أطل�ق��ت 
الس��اعات،  اليابانية لعش��اق 
 AO9030-05E س��اعة 
المنطق�ة، وهي س��اعة  ف��ي 
مستوحاة من روح الطيارين 
فت��رة  ف��ي  المغامري��ن 

الخمسينيات.
“س�����ي�ت�ي�زن”  ودمج�ت 
أس����رار التصمي��م المأخوذة 

من العصر الذهبي للسفر ومنها الحزام البني الغني بالُغرز المتباينة، 
كما يمكن للساعة االحتفاظ باحتياطي الطاقة لمدة 6 أشهر.

إطالق عيار Calibre 111 من أوريس
أطلق��ت “أوري������س” س����اع�ة 
Calibre 111، المدعومة بمحرك 
ت��م تطويره داخل الش��ركة، ويمثل 
عالم��ة فارق��ة باعتباره��ا مارك��ة 

مبتكرة للمحركات.
وت��ع������د Calibre 111 ه����ي 
الفصل التالي في تاريخ “أوريس” 
االس����تثنائي، وال��ذي يل��ي إطالق 
Calibre 110، وهو محرك فريد 
من نوعه طورت��ه “أوري��س” في 

الذكرى 110 للشركة.

“سيكو” تصدر ساعة جديدة
توصلت “سيكو” 
للس��اعات إلى حل 
ألف�ض���ل الع�ب��ي 
التن���س ف��ي العالم 
وه�و )آس�����ت�رون 
ج�����ي ب�����ي أس 
س��والر دوال تايم( 
المصممة خصيصا 

لعبق��ري المالعب الصربي والتي تس����هل الس����ف�ر عبر القارات 
على العب التنس المميز الذي يجوب العالم. تتوفر هذه الساعة في 

إصدار محدود لدى مجموعة معينة من منافذ سيكو حول العالم.

مزاد خيري لدعم جمعية موناكو
ش��اركت عدة عالمات للساعات 
المرموق��ة في م��زاد أونلي ووتش 
الخي��ري 2015 ف��ي جني��ف ف��ي 
سويس��را، وصممت عالمة كارل 
ابتك��ر  تصميم��اً  بوش��رر،  اف 
خصيصاً لهذه المناس��بة لس��اعتها 
بريبتش��وال  كرون��و  ماني��رو 
المصنوع��ة من الذه��ب األبيض، 
حيث حصدت الساعة مبلغ 46000 

فرنك سويس��ري)45000 دوالر( وس��يتم التب��رع بالمبلغ لصالح 
جمعية موناكو لعالج ضمور العضالت.

ساعة Miband تراقب القلب
ش��ركة  أطلق��ت 
الصينية    Xiaomi
الجي��ل الثان��ي من 
الذكي��ة  س��اعته��ا 
 ”m i b a n d “
الم�زودة بخاصي��ة 

مراقبة أداء القلب وحالة النوم لدى المستخدم. وأطلقت الشركة على 
.”MIBANDS1“ أو ”Mibandplus“ الجيل الجديد اسم

ومن خصائص هذه الس��اعة أنها تُنبِّه المستخدم إلى االتصاالت 
الهاتفي��ة عل��ى هاتفه الذكي، وتس��مح له بفتح هاتف��ه المغلق أثناء 

ارتدائه الساعة.
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  RADO بلون الشوكوال
أطلقت ش����رك�ة 
Rado السويس�رية 
تش����كيل�ة جدي����دة 
وفريدة من الساعات 
المصنوع���ة م����ن 
الس��يرامي�ك عال��ي 

التقنية بلون الشوكوالته البنية. وتزامناً مع موسم االعياد المنتظرة، 
تستقبل مجموعة ساعات HyperChrome، ثالث ساعات جديدة 
مميزة حيث تتسم هذه اإلصدارات الجديدة بمزيج فريد من األلوان، 
والتي تساهم في تسليط الضوء على المهارات الفنية التي يشتهر بها 

خبراء صناعة الشوكوالته السويسريون.

 “Faubourg” بحلة جلدية من هرمز

تصن��ف س��اعة “Faubourg” عل��ى أنه��ا Manchette من 
الجلد أو cuff watch، ولق��د طرح�ت ه�ذه الس����اع�ة  بنس�ختين 
األول��ى م����ن الذهب الوردي بحزام من جلد التمس��اح، أما الثانية 
م��ن الف��والذ بحزام م��ن جل��د العجل بمختل��ف األلوان المنعش��ة 

والكالسيكية.
يش��ار إلى ان ما يميز هذه الس��اعة األش��به بلون البشرة تطريز 

هرمز الرمزي الخاص بالسرج.

كونكورد تتألق بإصدار جديد
“كونك��ورد”  ش��ركة  أطلق��ت 
اإلص��دار النس��ائي الجدي��د لس��اعة 
“س��اراتوجا لي��دي دايمون��د بتال”، 
للم��رة األول��ى ف��ي أس��واق منطقة 
الش��رق األوس��ط، وق��د زودت هذه 
الس��اعة الثمينة بقرص مصنوع من 
ع��رق اللؤلؤ يتميّ��ز بتصميم بثالث 
زه��رات وتلمع في��ه 31 حبّة ألماس 

.VS بدرجة صفاء
يذكر ان هذه الس��اعة االس��تثنائيّة 

تقاوم الماء حتى عمق 30 متر.

Coin كوروم تتألق بإصدار
بال�ع�ي��د  احتف���اال 
الخمسين إلصدارات 
س�����اع�ات كوي����ن 
Coin  األيق�ون��ي����ة 
تكش��ف كوروم، دار 
الساعات السويسرية 
النقاب عن س���اعتين 

حصريتي�����ن بإص����دار مح��دود، حي��ث اخت����ارت عم���الت 
Liberty Coins  م��ن الذهب عيار 22 قيراط والفضة 925 التي 
تم س��كها في 2014. كما أنتجت الشركة إصدارا محدودا من 100 

قطعة ، والتي سيتم بيعها إما كطاقم أو بشكل منفرد.

ساعة “تيسو” في طراز جديد
تيس��و  مجموع��ة  أطلق��ت 

السويس��رية س��اعة جدي��دة 
 T-Race م����ن ط����راز
 M o t o G P T M
الكرونوغراف  بخاصي��ة 
األوتوماتيكي ذات اإلصدار 
المح���دود لع���ام 2015، 

بحي��ث تتمي��ز بتصميمه��ا 
الجديد للعلبة اآلتية على شكل 

خوذة وأزرار ضبط الوقت المصنوعة على شكل مساند قدم الدراجة 
يلبي أذواق عشاق سباقات الدراجات .

ساعة ذكية من “إتش بي”
ش�����ركة  أطلق���ت 
“إت��ش بي”  س����اع�ة 
ذكية تحمل اسم “بولد 
موش����ن”، بالتع��اون 
مع ش���ركة “موفادو” 
لصناع�ة  السويس�ري�ة 

الس��اعات، وه��ي أق���رب للس����اعات التقليدي�ة منها إل��ى الذكية 
الحديث�ة.

وبخالف الس��اعات التي تطلقها “سامسونغ” و“آبل”، فإن “بولد 
موش��ن” الجديدة ال تضم شاش��ة لمس��ية، بل تعتمد على االهتزاز 

وأضواء “LED”  صغيرة لتنبيه المستخدم.
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“كارلسون ريزيدور” تكشف عن فندق

أسبوع دبي الدولي للمجوهرات

أعلنت مجموعة “كارلسون ريزيدور” عن إضافة عضو جديد 
لعالمة “كوورفوس كولكش��ن”، وهو فن��دق “هرمز غراند” في 
س��لطنة عمان، حيث ان المنش��أة المكّونة من 231 غرفة س��وف 
تنض��م إلى باقة فنادق العالمة خالل الربع األخير من العام 2015 

الحالي.
وتعتبر العالمة جيالً جديداً من الفنادق الفاخرة المصممة بعناية 
فائقة والمس��توحاة من أس��لوب وذائقة المسافرين المعاصرين من 

مختلف دول العالم.

أعلن مركز دبي التجاري العالمي المنظّم ألس��بوع دبي الدولي 
للمجوه��رات، عن إقامة أكب��ر فعالية للمجوهرات على مس��توى 
منطقة الش��رق األوسط في نس��ختها العشرين خالل الفترة الممتدة 
من  9 - 12 كانون األول/ديس��مبر 2015، وس��يتم ذلك بمشاركة 

أكثر من 250 شركة من 25 دولة.
يش����ار إل��ى ان الح����دث س����يركز ه����ذا الع��ام على عرض 
احتياج��ات المس��تهلكين وتقدي��م أفض��ل تجرب��ة تس��ّوق لمحبي 

المجوهرات.

مطعم بريطاني في “أتالنتيس” دبي

تطوير مالذان مترفان في آسيا

الش��ي��ف  افتت���ح 
“ج��وردن  العالم��ي 
رام���زي”، مطع���م 
س����ت�ري�ت  “بري���د 
كيتش���ن” في مجّمع 
“ذا أفينيوز” بمنتج�ع 
أتالنت��س النخل��ة في 

دبي. 
المطع��م  وس��يقدم 
الذي ط��ّور مفهوم��ه 
الشيف الحاصل على 
“ميش��لي��ن”  نجم�ة 
في الطبخ، خدم��ات 
أوروب�ي���ة  ضياف���ة 
ممي��زة م��ن خ��الل 

تقديم أطباق مس��توحاة من التقاليد البريطانية الكالسيكية وعروض 
ترفيهية مباش��رة مع عازف الغيتار والمغن��ي فضالً عن مجموعة 

متنوعة من األغاني الكالسيكية.

وقّعت ش��ركة فندق الريتز-كارلتون وفن��ادق واي تي إل اتفاقية 
تطوير فندقين جديدين في آسيا والمحيط الهادئ، وهما فندق الريتز-
كارلتون كوه ساموي الواقع في جزيرة المنتجعات الجميلة، ومحمية 
تابعة لفندق الريتز-كارلتون في قرية نيسيكو الواقعة عند أسفل جبل 
نيس��يكو-أنوبوري، مالذ التزلّج اليابانّي. تضّم نيسيكو أكبر منتجع 
تزلّج في اليابان وهي معروفة عالمياً بكونها واحدة من أهّم وجهات 
التزلّج في العالم. ويقع فندق الريتز-كارلتون، كوه ساموي في منطقة 

ب��الي الي��م ف��ي الط��رف 
الشمالي من الجزيرة، وهي 
معروف��ة بش��طآنها الرملية 
البيض��اء المحاط��ة بمي��اه 
خليج تايلندا الزمرديّة اللون.
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ساعة Patravi TravelTec II 2 الجديدة
أطلق�ت ش����ركة “ك����ارل اف 
بوش���يرر” ساعة )باترافي ترافيل 
تيك 2( لتحتل مكانها جوار ساعات 
باتراف��ي ترافي��ل تي��ك وباتراف��ي 
ترافي��ل تي��ك ف��ور إك��س وذل��ك 
بمناس��بة ذكرى الس��نوية العاشرة 

لمجموعة “باترافي ترافيل تيك”.
وينفرد اإلصدار الجدي�د بعرض 
ثالث توقيتات لثالث مناطق زمنية 

مختلف��ة بتناغم رائع مع تقنية الكرنوغراف على الهيكل الخارجي 
المدمج لعلبة الساعة.

“أكسكاليبور سبايدر” تحصد جائزة
س��اعة  حصل��ت 
“أكس�����ك�ال�ي�ب��ور 
س������ب�اي��در” م���ن 
التيتاني���وم م��ن دار 
دوب����وي  روج�ي���ه 
للساعات السويسرية 
عل��ى جائزة “أفضل 

ساعة مبتكرة للعام” وذلك ضمن جائزة “ووتش ورلد 2015” التي 
أقيمت في نيودلهي بالهند مؤخ��راَ. وقامت روجيه دوبوي بتصميم 
أول س��اعة أكسكاليبور س��بايدر مهيكلة بتوربيلون محلقة مع إطار 

مطاطي مرصع بالجواهر الثمينة على مستوى  العالم.

“فنادق الريتز-كارلتون” تبرم اتفاقية

أعلنت ش��ركة “فن��ادق الريتز-كارلتون” عن إب��رام اتفاقية مع 
عائل��ة مانز في سويس��را ينض��ّم بموجبها فن��دق “دو ال بيه” في 
جنيف إلى سلس��لة الفنادق الش��ريكة للريتز - كارلتون اعتباراً من 
16 كانون األول/ديس��مبر 2015. ويقع ه��ذا الفندق على ضفاف 

بحيرة جنيف في سويسرا.

“جفوري” تطلق “ستيال آيفون 6 إس”
أط�ل�ق����ت ع�الم�����ة 
التج�اري����ة  “جف�وري” 
بترصي�ع  المتخصص���ة 
المحمول��ة،  الهوات����ف 
تصميمها الجديد “س�تيال 
آي�ف����ون 6 أس” ال���ذي 
يجمع بي��ن فخامة المواد 

االس��كتلندية وأحدث التقني��ات وأكثرها تط��وراً. ويعمل التصميم 
عل��ى تحوي��ل المالمح التقليدية إل��ى أناقة عصرية عب��ر حياكتها 
بخي��وط ذهبية وحمراء ودرج��ات األلوان األرضي��ة القوية التي 

تذكرنا بأجواء الخريف.

سيارة باتمان الشهيرة معروضة للبيع
ل  و ا ت�����د
مرتادو موقع 
“دوب�ي���زل” 
وعش�������اق 
الس����ي�ارات 
ل�ف�ري������دة  ا

إعالناً عن سيارة باتمان )الرجل الوطواط( للبيع في اإلمارات التي 
تعتبر نس��خة طبق األصل عن الس��يارة التي استخدمتها الشخصية 
الخارقة في سلس��لة أفالم باتمان الش��هيرة وتم تصنيع السيارة عام 
2012 ويشير عداد الكيلومترات فيها إلى سيرها 250 كيلومتر فقط  

وبسعر 3.5 مليون درهم )952.6 ألف دوالر(.

احتفاالت في الريتز-كارلتون أبوظبي
فن��دق  يس��تعّد   
الريتز-كارلت��ون 
بأبوظب��ي، غران��د 
كن��ال إلحتف���االت 
موس����م األع�ي��اد، 
والت��ي س����ت�ط�لق 
مجموعة نش�اطات 

ومسابقات في الفّن المطبخّي في عدد من األمكنة تمتّد شهراً كامالً. 
وسيش��مل البرنامج في الريتز كي��دز مخيّم أطفال الليلّي المقام على 
الشاطئ وحفل إنارة الشجرة السنوّي وليلة رأس السنة التي ستتميز 

بعروض ترفيهية وألعاب نارية.
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افتتاح The Village في ضبّية
ف���ي  افتت���ح 
مجّم��ع  ضبيّ��ة 
 The Village
برعاي�ة وزي��ر 
السياحة ميش�ال 
فرع�ون، ال��ذي 
يضم 16 مطعماً 
 pub وح��ان����ة

إضافة إلى قاعة ألعاب كبيرة لألوالد. واستلهمت الهندسة المعمارية 
للمجّمع من نموذج قرى أوروبية في شمال اسبانيا وجنوب إيطاليا، 

وتم استخدام الحجر نفسه الذي يزيّن منازلها.

UEFA الكشف عن الكرة المعتمدة في
ش��ركة  كش��فت 
“أدي�داس” راع��ي 
أب�ط������ال  دوري 
أوروبا، ع��ن الكرة 
الجدي��دة المعتم��دة 
ف��ي دوري أبط��ال 
 )UEFA( أوروب�ا
والّتي تعتبر أش�ه�ر 

مسابقة تجمع أندية كرة القدم. وتم استخدام هذه الكرة في التصفيات 
وستصبح واحدة من األشياء األكثر تميّزاً في احتفال فريد من نوعه 

تنظّمه أديداس لكرة القدم والّذي سيعقد في مرسيليا.

حماية التراث الثقافي في األهوار

أكدت األمم المتحدة ومنظمة اليونس��كو، اس��تعدادهما التام لدعم 
جهود العراق في حماية التراث الثقافي والطبيعي لألهوار.

ج��اء ذلك  خالل زيارة قام بها نائب الممثل الخاص لألمين العام 
لألمم المتحدة في العراق “جورجي بوستن”، برفقة ممثل اليونسكو 
ف��ي العراق اكس��ل بالتر، م��ن أجل حماي��ة النظام البيئ��ي للتنمية 

المستدامة في العراق.

“أمينة غاليري” تفتتح فرعها الثاني
افتتح��ت ش��ركة أمينة 
غاليري فرعها الثاني في 
بالبحرين،  السيف  مجمع 
ب�رن�ام����ج  إط����ار  ف�ي 
“تمكين” لدعم حاضنات 
األعمال الذي يهدف إلى 
دعم الش��ركات الناش��ئة 

والجديدة.
وحصلت صاحبة “أمينة غاليري” أمينة العباسي، على الدعم من 
“تمكين” وبنك البحرين للتنمية والمجلس األعلى للمرأة، واستقطبت 

منتوجاتها اهتماماً محلياً واقليمياً.

موقع باللغة بالعربية لـ“أتانا”

أطلق��ت “فن��ادق أتانا”، الت��ي تديره����ا الش����رك��ة الوطني��ة 
للضياف����ة الُعماني����ة “ضياف����ة”، موقعها اإللكترون���ي الجدي��د 
www.atanahotels.com. ويتميّ��ز المحت��وى الجديد ببس��اطة 
المظه��ر والمضمون ويق��ّدم للزوار المحتملي��ن معلوماٍت واضحة 
وموجزة حول الفندق باإلضافة إلى تسهيالت الحجز عبر اإلنترنت.

فندق “شتيغنبرغر” األلماني في دبي
وألول  االم��ارات  تس��تضيف 
مرة مجموعة شتيغنبرغر الفندقية 
الرائدة في قطاع الضيافة االلمانية 
ف��ي أول فندق من فئة خمس نجوم 
في منطق��ة الخليج التجاري  قرب 

برج خليفة في دبي.
وق��ال نائ��ب رئي��س مجموعة 
للمنطق��ة  ش����تيغنبرغ��ر  فن��ادق 
س��يغفريد نيرهاوز، تتسم خدمات 
الفندق  بالصبغة ألمانية إضافة الى 
الخدمة المتميّزة والمناظر الخالبة.
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“يوسيرين” يحافظ على صحة البشرة“فورد” تكتشف آفاقًا جديدة
شــــركـة  تكتشـــف 
“فورد” آفاقاً جديدة من 
الدؤوب  ســعيها  خالل 
ابتكارات  إلى  للتوّصل 
فــي المــواد الالصقــة 
مســتوحاة من زواحف 

األبو بريص.
وســتتعاون الشـركة 
مــع شـــركة “بروكتر 

وغامبل”، وستتشــاركان نتائــج األبحاث حيث لجأت الشــركتان 
إلــى الـ“بيوميميتيقا” إليجــاد العديد من الحلول في مجال األعمال 
وحــاول الباحثــون لدى الشــركة إيجاد األســاليب لجعــل تصنيع 

السيارات أكثر استدامةً.
يذكر إن القوائم الالصقة للســحلية تســمح لهــا بااللتصاق على 
معظم األســطح تقريباً من دون أي ســوائل أو توتٍر ســطحي ومن 
التحديــات الرئيســية التي تواجهها الشــركة هو الغــراء الذي يتّم 
استخدامه إللصاق اإلسفنج بالبالســتيك والمعادن ما يجعل تفكيك 

القطع إلعادة التدوير شبه مستحيل.

توقعات  البحــوث  أظهرت 
بارتفاع عدد مرضى السكري 

في المنطقة بنسبة 280 %.
ويتطلب العيش مع المرض 
عناية خاصــة ويعتبــر تهيّج 
البشــرة مــن اآلثــار الجانبية 
غيــر المعروفــة والمتكــررة 
المرض،  بهــذا  عند اإلصابة 
وســوف يعاني أربعة من بين 
كل خمســة أشخاص من حّكة 

وبشرة جافة.
ولهــذا الســبب تعمــل منتجــات مثبتة علميّــاً مثل التــي تقدمها 
“يوســيرين” على ابتكار تركيبات تعيد ترطيب البشــرة الطبيعي 
حتى في حاالت الجفاف الشــديد للبشرة وتشــقّقها وتقّشرها نتيجة 

اإلصابة بالسكري.
وتعمــل تركيبــة مســتحضرات )Eucerin Dry Skin( على 
تعويض عوامل الترطيب الطبيعي للبشــرة مثل اليوريا والالكتات 

ودهون البشرة الطبيعية.

“ماجالن” تبدأ العمل في تشيليدراسة عن السرطان تثير جداًل واسعًا
ت  ر ثــــــا أ
دراسـة أجرتها 
لــــــة  لـوكـا “ا
الدولية ألبحاث 
الســـرطــان” 
)آي إيه أر سي( 
جدالً واسعاً في 
ايطاليا وأميركا 

بعــد أن وضعت أكثر األطعمة شــعبية لدى هاتيــن الدولتين ضمن 
قائمة األطعمة المسببة للسرطان. وتتضمن القائمة 116 مادة تسبب 
الســرطان وجاءت اللحوم المصنعة من أبرز مســببات السرطان 

لإلنسان.
وقالت الوكالة التابعة لـ“منظمة الصحة العالمية” إن تناول اللحوم 
المصنعة يســبب سرطان القولون والمســتقيم، مضيفة أن “اللحوم 

الحمراء ربما تحتوي على مواد تسبب السرطان”.
ويشير الخبراء إلى أن تناول 50 غراماً من اللحوم المصنعة في 
اليوم يزيد من خطر اإلصابة بســرطان القولون والمســتقيم بنسبة 

.% 18

اجتمع علماء بــارزون وكبار المســؤولين والداعمون من اتحاد 
دولي للجامعات والمؤسســات البحثية، علــى قمة جبل مرتفعة في 
جبــال األنديز التشــيلية ليحتفلوا بوضع حجر األســاس لتلكســوب 

“ماجالن” العمالق “جي أم تي”.
ويعد هذا الحفل بداية بناء التلسكوب وقاعدته الداعمة في الموقع، 
ومن المتوقع أن يكون التلســكوب األكبــر في العالم عندما يبدأ أول 
عملياته في عام 2021. وســيعرض التلســكوب صوراً أدق بعشر 
مرات من تلك التي يقدمها تلســكوب “هابل” الفضائي وســيتناول 
القضايا الرئيســية في علم الفلك والفيزياء الفلكية ودراسة الكواكب 

خارج نظامنا الشمسي.
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تقرير EIU لمواجهة انتشار “السكري”
أطلــق التقرير الجديـد 
لمرض الســكري والذي 
يدعــو متخــذي القـــرار 
وواضعــي الســياســـات 
في منطقــة الخليــج إلى 
بــذل المزيد مــن الجهود 
نحو مواجهــة التحديـات 
المتنامـيـــة النـتـشـــــار 

المرض.
التقريــر  إعــداد  وتــم 
مــن قبل “إيكونوميســت 
 )EIU( ”إنتليجنس بوينت

برعاية جانسن حيث يسلط الضوء على الزيادة الكبيرة في معدالت 
انتشار المرض وما يرتبط بها من ارتفاع في التكاليف االقتصادية، 

ويدعو إلى اتباع طريقة ممنهجة لمعالجة هذا األمر.
وتشــير بيانات “االتحاد الدولي لمرض السكري” إلى أَن انتشار 
المرض ارتفع في البالغين بنســبة 23.9 % من التعداد السكاني في 

السعودية و23.1 % في الكويت و18.8 % في قطر.

Pillow Talk لسماع دقات قلب أحبائك
قامت شــركة 
 Little Riot
بتطويـر وسـادة 
ذكية تحمل اسم 
 Pillow Talk

تُمكِّن المســتخدمين من ســماع دقات قلب أحبائهم من أي مكان في 
العالم عند وضع الرأس على الوســادة، وذلك من طريق ســماعات 
األذن توضــع تحــت الوســادة الموصولة بســوار يوضــع في اليد 
ليرصد دقات القلب في اللحظة المعينة ويرسله إلى الوسادة الخاصة 
بالطــرف اآلخر. ومن المتوقع أن يطلق هذا االبتكار في األســواق 

بعدد محدود في مايو/أيار 2016.

مستشفى هولندي ينتج الهيرويين

كشــف صحافيــان هولنديان في كتــاب جديد لهما أن مستشــفى 
“سلوترفارت” نجح في جني ماليين الدوالرات على مدار سنوات 
عبــر إنتاج الهيرويين، في العاصمة الهولندية “أمســتردام”، حيث 
يملك شركة صغيرة تقوم بإنتاجه بمعرفة وزارة الصحة، التي تدفع 
3 ماليين دوالر ســنوياً بالمقابل. وذكــر الصحافيان أن الهيرويين 

المنتج يتم منحه لـ750 مريضاً وتحت إشراف طبي.

اكتشاف كوكب جديد
الفلــك،  علمــاء  أعلــن 
اكتشاف كوكب صغير يمثل 
أبعد جــرم كوني يعثر عليه 
حتــى اآلن فــي المجموعة 
الشمســية. وصــرح عالــم 
الفلك في مؤسســة كارنيغي 

للعلوم في واشــنطن سكوت شــيبرد، بعدم التمكن بعد من تصنيف 
هذا الجرم، ألنهم لم يتعرفوا على مداره حتى اآلن. وبناء على قدرة 
هذا الجرم على عكس األشعة، يرى العلماء أن هذا الكوكب يساوي 
نصف حجم الكوكب “بلوتو”، ويبعــد عن األرض مســافة عشــرة 

مليارات ميل، أي انه أبعد من بلوتو بواقع ثالث مرات.

توليد الكهرباء من مياه التكييف

تمكــن 3 طالب من اإلمــارات من اختراع جهــاز يمكنه توليد 
الطاقــة الكهربائية من الميــاه العادمة والميــاه الناتجة عن أجهزة 
التكييف، باإلضافة إلى أنه يمكن إعادة استخدام هذه المياه في ري 

الحدائق.
وقــال الطــالب أن مشــروعهم يهدف إلــى توفير مصــدر بديل 
للكهرباء من دون أي أضرار، ويرغبوا من خالله في تقليل استهالك 
المياه والكهرباء، وتوفير األموال الطائلة التي يتم صرفها من أجل 
توفيرهما. وفكرة عمل الجهاز هي تجميع المياه الناتجة من المكيفات 
أو المغاسل في خزان نهايته فيها صنبور عند فتحه تسقط المياه على 

مروحة متصلة بمولد عند دورانها تنتج الطاقة الكهربائية.
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األولي ”األرخص“ توليد رقم بطاقة عشوائي 
 (PAN) يضم رقم حســاب أساســي صحيح)
وتاريخ صالحية ورقــم الـ(CVV2) صالح 
لالســتخدام عن طريق برنامــج خاص يمكن 

شراؤه أو ايجاده على االنترنت مجاناً.
وتتراوح األســعار ما بين 5 و 45 دوالراً 
في الواليات المتحدة وأوروبا، وذلك اعتماداً 
على توفر معلومات إضافية تسمح للمجرمين 
تحقيق المزيد من المكاسب باستخدام البيانات 
األساســية، وتشــمل هــذه المعلومــات: رقم 
تعريــف (ID) الحســاب المصرفي، وتاريخ 
ميــالد الضحيــة، وعنوان الضحيــة، والرقم 
الســري (PIN)، ورقم الضمان االجتماعي، 
واسم عائلة األم، وحتى اسم المستخدم وكلمة 
المــرور التي تســتخدم فــي الدخــول وإدارة 
وتغيير حســاب حامل البطاقة على اإلنترنت. 
فكلما زادت المعلومات المتوفرة، كلما ارتفع 

سعر العرض.
وقــال ديــاب: إن أي مجــــرم بحيازتــــه 
المعادل الرقمي للبطاقة الفعلية يستطيع القيام 
بعمليات الشــراء أو سحب األموال حتى تقوم 
الضحية باالتصال بمّصــدر البطاقة والطعن 

بالرسوم.

أضــاف دياب قائــالً: انه مــع حصول هذا 
المجرم علــى معلومات شــخصية تمكنه من 
اثبــات هويــة حامــل البطاقة أو حتــى ما هو 
أســوأ عبر الســماح له بالدخول إلى الحساب 
المصرفي وتغيير المعلومات فيه، سيزيد هذا 
األمــر وبشــكل كبير من نســبة األذى المالي 

للضحية“.
خدمة الدفع وتسجيل الدخول

حســابات  أســعار  أن  التقريــر  وأوضــح 
خدمــة الدفــع تعتمــد  كليــاً علــى أرصدتها 
بســبب اســتخداماتها المحدودة وقلة امكانات 
اســتغاللها من قبل المجرمين، مشيراً  إلى أن 
أسعار بيانات تسجيل الدخول لهذه الحسابات 
تتراوح من 20 الى 300 دوالر بحسب حجم 

الرصيد المالي المتوفر.
وبيّــن التقرير أنه يمكن لمجرمي اإلنترنت 
الخدمــات  دخــول  تســجيل  بيانــات  شــراء 
المصرفيــة والتــي تســمح لهم بســرقة ونقل 
األموال المسروقة خلسة عبر الحدود الدولية 
بأســعار متراوحة تعتمد على حجم األرصدة 
الماليــة. فيمكــن علــى ســبيل المثال شــراء 
تفاصيل الدخول لحســاب بنكــي يتيح امكانية 
تحويــل األموال إلى الواليــات المتحدة بمبلغ 
1200 دوالر لحساب برصيد 20 ألف دوالر. 
ويمكــن مقابــل 700 دوالر شــراء تفاصيل 
حساب برصيد 10 آالف دوالر يتضمن ميزة 

تحويل األموال للمملكة المتحدة.
خدمات المحتوى وبرامج الوالء

وتتراوح أســعار السوق الســوداء لبيانات 
تسجيل الدخول إلى خدمات المحتوى المتميز 
علــى اإلنترنت مثل عرض الفيديو المباشــر 
عبر اإلنترنت، ومشــاهدة قنــوات التلفزيون 
المدفوعــة من 0.55 إلى 15 دوالر أميركي، 
فــي حين تعــرض بعض الخدمــات األخرى 
عبــر اإلنترنــت مثل بيانات تســجيل الدخول 
إلــى برامــج والء الفنادق وحســابات المزاد 
الشــخصية علــى االنترنت، وذلــك للبيع في 
20 و1400 دوالر أميركي.الســوق الســوداء أيضاً بمبالغ تتراوح ما بين  

حامد دياب

بيانات شخصية مسروقة تبدأ أسعارها بـ5 دوالرات

أسواق الجريمة اإللكترونية تنتشر وحجمها يزداد
أظهر تقرير صادر عن مختبرات ”مكافي“ 
التابعـــة لشـــركة إنتـــل ســـيكيوريتي ألمن 
المعلومات أن أبرز أنـــواع  البيانات المالية 
قراصنة  قبل  المســـروقة من  والشـــخصية 
االنترنت تشـــمل بطاقات االئتمان، وخدمات 
الحساســـة  الشـــخصية  والبيانات  الدفـــع، 
مثـــل معلومات تســـجيل الدخـــول للخدمات 
والحسابات  المحتوى،  المصرفية، وخدمات 

االلكترونية األخرى.
إنتــل  لشــركة  اإلقليمــي  المديــر  وقــال 
ســــيكيوريتي في منطقة الشـــرق األوســـط 
وشــــمال أفريقيــا حامــد ديــاب، إن أنظمــة 
الجريمة اإللكترونية تشهد تطورات متسارعة 
لتوفر العديد من األدوات التي تتيح للمجرمين 
الســاعين للكسب غير المشــروع عن طريق 
األساليب اإلجرامية اســتخدامها، مشيراً إلى 
أن تحــول الجريمة اإللكترونيــة لتكون كأي 
خدمــة أخرى ســاهم فــي زيادة حجم وشــدة 
الهجمات اإللكترونية وعلى نحو كبير، األمر 
الذي أدى أيضــاً إلى زيادة نماذج وطرق بيع 
البيانــات المســروقة لتحقيــق المكاســب عن 

طريق الجريمة اإللكترونية.
بطاقات االئتمان والدفع

وكشف التقرير أن بيانات بطاقات االئتمان 
وبطاقات الدفع تعد مــن أكثر أنواع  البيانات 
المالية والشخصية المسروقة من قبل قراصنة 
االنترنت، موضحــاً أن هذه البيانات تباع في 
الســوق الســوداء لإلنترنت بمبالغ تبدأ من 5 
دوالرات فقــط، كمــا تباع تفاصيــل الدخول 
للحســابات البنكيــة اإللكترونية التي تســمح 
بعمل تحويــالت دولية بمبالغ تبــدأ من 190 
دوالراً للحســابات التي تبلغ أرصدتها حوالى 
2200 دوالر، وبمبالغ أكبر للحســابات التي 
تضم أرصــدة أكبــر وميزات تحويــل دولية 

وداخلية.
واشــار التقرير إلى أن قيمة هــذه البيانات 
المســروقة تتزايد بشــكل هرمي في ما يتعلق 
بكيفية عرض هذه البيانات وتسعيرها وبيعها 
في الســوق الســوداء، حيث يشــمل العرض 
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“هالو 5 غارديانز” من “مايكروسوفت”

”Dell“ مجموعة جديدة من

أطلقت “مايكروس��وفت” 
لعب��ة “هالو 5: غارديانز”، 
أح��دث إص��دارات سلس��لة 
ألعاب “هالو” الشهيرة التي 
حقق��ت للش��ركة 4.6 مليار 
دوالر أميرك��ي ف��ي م��ول 
دبي. وس��تتوفر ه��ذه اللعبة 
الت��ي تحت��وي عل��ى حمل�ة 
 Xbox( هالو الملحمية على

.)Live
وق����ال رئ�ي���س قس�����م 
)Xbox( في دولة اإلمارات 

كريم أوزباكيرشي: بدأت اللعبة مع اإلصدار األول الذي تم إطالقه 
في عام 2001، واآلن نحتفي بسلس��لة كبيرة من اإلصدارات التي 
حطمت األرقام القياسية وأعادت ابتكار طريقة تفكير العالم بألعاب 

الفيديو.
وتجم��ع اللعب��ة بين تجرب��ة )Xbox One( والعوال��م الملحمية 

والمعارك القتالية وستقدم للعشاق كل ما يبحثون عنه.

 ”Dell“ طرحت شركة
سلس��لة جديدة م��ن حلول 
وخدم��ات البيانات الكبيرة 
وعملي��ات التحلي��ل والتي 
جرى تصميمها لمس��اعدة 
الش��ركات عل��ى تحوي��ل 
آم��ن  بش��كل  البيان��ات 
وسريع إلى رؤى تدعمهم 
ف��ي دائ��رة اتخ��اذ القرار 

بوتي��رة أفضل وأس��رع. كذلك أطلق��ت “Dell” سلس��لة بوابات 
)Edge Gateway 5000( الجديدة لدعم تقنية إنترنت األش��ياء 

والمصممة خصيصاً لقطاع أتمتة عمليات المباني والمصانع.
وللمناس��بة، تحدث الرئيس التنفيذي للش��ؤون التجارية ورئيس 
قس��م حلول المؤسس��ات والمبيع��ات التجارية للش��ركة ماريوس 
ه��اس، فقال: تركز الش��ركة جهودها على تصمي��م حلول خاصة 
بمراكز البيانات من ش��أنها تقديم أداء رائد على مس��ت�وى السوق، 
باإلضافة إلى التمتع بانس��يابية عالية في حرك��ة ومرونة التعامل 

مع البيانات.

تزايد الهجمات االلكترونية %71
ش����رك�ة  ن�ش����رت 
“Dell” تقريراً يش��ير 
إل��ى تزاي��د الهجم��ات 
اإللكترون�ي����ة ال�ت����ي 
الش��ركات  تس���ت�هدف 
الصغيرة والمتوس���طة 
وازدياد  المنطق��ة  ف��ي 
وش���راس���ت�ه�ا  حّدتها 
م��ع  بالتزام��ن  وذل��ك 
قمة غارتنر الس���ن�وي�ة 
ألمن المعلومات وإدارة 

المخاط���ر اإللكتروني��ة التي أقيمت ف�ي دب�ي. وأش��ار التقرير إلى 
أن معظ��م االختراق��ات األمنية الي��وم تطال المؤسس��ات الصغيرة 

والمتوسطة بنسبة تبلغ 71 % من إجمالي االختراقات.
وقال المدير اإلقليمي لشركة “SecureWorks” للمنطقة: تسبب 
االختراقات األمنية للمؤسس��ات خسائر بالغة، وفي ظل عدم وجود 
نسخة احتياطية عن البيانات فستكون لهذه الهجمات عواقب وخيمة 

على سمعة الشركة وسير العمليات فيها.

مترجم جديد لويندوز 10

اطلقت شركة مايكروسوفت مترجم جديد  في متجر ويندوز 10 
يتي��ح للمس��تخدم الترجمة النصية به ألكثر م��ن 50 لغة، كما يدعم 
الترجمة الصوتية الى 18 لغة، وحتى الترجمة عبر تصوير الوثائق 

أو الالفتات االعالنية بدعم يصل  حتى 19 لغة مختلفة
المترجم الجديد والذي قد تكون الغاية منه  منافسته لمترجم غوغل 
يتيح للمس��تخدم الحصول على الترجمة بكامل الشاش��ة على سطح 
المكت��ب أو حتى من الممكن اس��تخدامه على األجهزة اللوحية التي 
تعمل بنظام التشغيل ويندوز 10، وإمكانية موازاته في العمل مع أية 

تطبيقات اخرى، واالستفادة منه حتى في ترجمة المواقع.
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SAP الفيصل القابضة” تتعاقد مع“

وقع��ت ش��ركة الفيصل القابض��ة في قطر، اتفاقية لمدة خمس��ة 
س��نوات مع ش��ركة )أس أيه بي( SAP،  لتزويدها ببعض أحدث 

برمجيات األعمال.
وتقض��ي االتفاقي��ة بقي��ام “الفيص��ل” بتوظيف حل��ول تخطيط 
األعم��ال وتوحيده��ا، باإلضاف��ة ال��ى برامج معلوم��ات األعمال 
الذكية من ش��ركة )أس أيه بي( في جميع شركاتها. وستقوم شركة 
)كالريب��ا( التي تعتبر أحد أبرز ش��ركاء )إس إيه بي( في المنطقة 

والمتخصصة في البرمجيات التحليلية بتنفيذ المشروع.

خدمة MLC من “اإلمارات دبي الوطني”

أصب��ح بنك “اإلم��ارات دبي الوطني”، أول المؤسس��ات المالية 
العالمي��ة الت��ي تعتم��د خدم��ة “التحقّق م��ن الموقع عب��ر األجهزة 
المتحركة من في��زا” )MLC(، وهو حّل ابتكرته “فيزا” للحّد من 

الرفض غير المبّرر لطلبات الشراء.
وتعتمد الخدمة على بيانات الموقع الجغرافي لألجهزة المتحركة 
والمقارنة بين موقع تعامالت الشراء وموقع جهاز العميل. وعندما 
تتطابق المواقع يمنح ذلك ثقة أكبر للبنك في الموافقة على التعامالت، 

كما يزيد هذا الحّل من راحة حاملي بطاقات البنك وأمانهم.
وق��ال مدير عام “فيزا” للمنطقة وش��مال أفريقي��ا إيهاب أيوب: 
اله��دف الرئيس للخدمة هو توفير مس��توى إضاف��ي من األمان في 

المعامالت الجارية عبر الحدود أو خالل سفر حاملي البطاقات.

114 مليون مستخدم لـ“فيسبوك”Ionic Creator من دون خبرات برمجية

عل��ى الرغ��م من أن بناء تطبيق��ات الهواتف الذكي��ة يحتاج إلى 
خب��رات برمجي��ة، إال أن أداة  Ionic Creator  س��اعدت عل��ى 
تجاوز هذه النقطة وأتاحت للمستخدم البسيط إمكانية بناء تطبيقات 
 Ionic  األجهزة الذكية بش��كٍل مباشر وحقيقي. وقد استطاعت أداة
Creator ذل��ك عبر س��حب وإف��الت العناص��ر المطلوبة ضمن 
محاك��ي الجهاز ال��ذي يتم تصميم التطبيق له، م��ع إمكانية معاينة 
ومشاركة النتائج للمش��اريع عبر األجهزة الخاصة بالمستخدم، أو 
أجهزة الزبائن لديه، باإلضافة إلى إمكانية تصدير التطبيق بش��كٍل 

نهائي وبصيغ مختلفة.

أعلن “فيس��بوك” في الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا أن عدد 
المس��تخدمين النش��طين ش��هرياً على موقع التواص��ل االجتماعي 
فيسبوك بلغ 114 مليون مستخدم من المنطقة منذ تاريخ 30 أيلول/
س��بتمبر 2015، ومنهم 102 مليون ش��خص يس��تخدمون الموقع 
اإللكترون��ي من خالل األجهزة المتحركة. وعلى الصعيد العالمي، 
تحقق مقاطع الفيديو على “فيس��بوك” أكثر من 8 مليارات مشاهدة 
يومياً، كما يش��اهد ملفات الفيديو على الموقع أكثر من 500 مليون 
شخص يومياً. وقالت نائب الرئيس لدى فيسبوك في المنطقة وشمال 
أفريقيا نيكوال منديلوس��ون: ش��هدت المنطقة التح��ول إلى األجهزة 

المتحركة وستشهد عما قريب التحول إلى االتصاالت المرئية.
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“أدزوك” شريك جديد لـ“غوغل”“Minecraft” لتعليم البرمجة لألطفال
أط��ل��ق����ت 
ك����ة  ش��������ر
مايكروس��وفت 
ل�ت�ع�ل�ي���م  أداة 
ال�ب�رم�ج������ة 
ل  ط��ف������ا لأل
باالعتم�اد على 
اللعبة الش�هيرة 

ماين كرافت والتي استحوذت عليها في شهر أيلول/سبتمبر من عام 
2014. وتوفر األداة 14 مرحلة ُمختلفة وتعتمد باألساس على لعبة 
ماين كرافت، وعوضاً من أن يقوم الالعب بتنفيذ المهام باس��تخدام 
الم��اوس، يحتاج إلى اختي��ار األمر من القائمة الموجودة على يمين 
الشاشة والتي تحوي أوامر برمجية مثل التقّدم و التراجع أو االتجاه 

نحو اليسار.
وتعتقد مايكروسوفت أنها من خالل قائمة األوامر البرمجية يُمكن 
لألطفال فهم المنطق الذي يقف خلف األلعاب، وتنفيذ األوامر بشكل 
ُمرتّ��ب للوصول إلى اله��دف المطلوب، خصوص��اً أن الكثير من 

األطفال يجيدون التعامل مع لعبة ماين كرافت الشهيرة.

أعلن��ت “أدزوك” إح���دى 
أهم ش��بكات اإلعالنات على 
اإلنترن����ت ف����ي منط�ق�����ة 
الش��رق األوس���ط وش���م�ال 
أفريقيا، ع��ن اختيارها لتكون 
أحد ش��ركاء النشر المعتمدين 
لش��ركة غوغل، وت��م إختيار 
“أدزوك” م��ن قب��ل غوغ��ل 
لخبرتها الواس���ع�ة في  نظراً 
 Google AdSense مجال 

المس��تويات  إل��ى  وDoubleClick AdExchange، إضاف��ة 
العالية من رضا العمالء.

وتشكل شارة  غوغل ضمانا للناشرين باالعتماد على “أدزوك”  
الس��تثمار مواقعه��م اإللكترونية واكتس��اب أكبر ق��در ممكن من 
العائ��دات المالي��ة مع كل ظهور لإلعالن��ات وذلك من خالل رفع 
عدد الزائرين وتعزيز الحضور وتحسين النتائج، وبحيث تساعدهم 
“أدزوك” أيض��ا في إعداد اإلعالنات وإدارتها وتحليل النتائج مع 

االستفادة من أفضل التقنيات والخدمات اإلعالنية .

مساحة تخزينية جديدة من “غوغل”6.4 مليارات “شيء” مرتبطة باإلنترنت

تشير مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية غارتنر أن 6.4 مليار 
تقنية من تقنيات “األشياء” المرتبطة باإلنترنت )IoT( ستصبح قيد 
االستخدام على مستوى العالم خالل العام 2016، بزيادة تصل  الى 
30 % ع��ن ع��ام 2015، ويتوقع وصول عدده��ا إلى 20.8 مليار 
تقني��ة بحلول ع��ام 2020. أما خالل العام 2016 ف��إن 5.5 مليون 
تقنية من تقنيات األش��ياء س��ترتبط باإلنترنت يومياً. كما توقعت أن 
تعمل تقنيات إنترنت األشياء ) IoT( على دعم إجمالي إنفاق قطاع 
الخدمات بما قيمته 235 مليار دوالر خالل العام 2016، أي بزيادة 

22 % عن العام 2015.

غوغ��ل  ش��ركة  أطلق��ت 
لتطبي��ق   جدي����داً  تحديث���اً 
Google Photos أض��اف 
الص���ور  ح���ذف  إمكاني���ة 
بش��كل آل��ي بع��د تخزينه��ا 
عل��ى “Cloud”، النس���خة 

الجدي�دة احتوت على ميزة  free up space التي تقوم بحذف جميع 
 ”Cloud“�الصور المخزنة حديثا على حساب الُمستخدم الخاص بال
وذلك لتوفير المزيد من مس��احة التخزين. مع العلم أن التطبيق يأخذ 
نسخة احتياطية مضغوطة من الصور قبل الحذف، ويُمكن للمستخدم 
اس��تعراضها في أي وقت من داخل التطبيق، وإمكانية تحميلها على 
الجهاز بش��كل كامل أو ُمش��اركتها مع ُمس��تخدمين آخرين. كما ان  
التحدي��ث يضيف آلية فحص ذاك��رة التخزين في حال كانت ُممتلئة، 
وعرض تنبيه لحذف الصور التي سبق وقام بتخزينها على االنترنت.
يُذك��ر أن غوغل فصلت خدمة الصور عن ش��بكتها االجتماعية 
“غوغ��ل بلس” في ش��هر أيار/مايو من الع��ام 2015،الخدمة التي 
تؤمن  إمكانية رفع صور بدقة 16 ميغابيكس��ل، ومقاطع فيديو بدقة 

1080p. وتوفر مساحة تخزين غير محدودة.
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اتفاقية بين Ooredoo وألكاتل-لوسنت
وق�ع���ت مجموع���ة 
Ooredoo  ات�ف�اق�ي���ة 
توري��د م��ع ش����رك�ة 
ألكاتل-لوسنت، لتعزيز 
بعيد  التعاون  وتوس��يع 

المدى بين الطرفين.
وتش���م�ل االتفاق�ي��ة 
التط�ور التقن�ي وآخ��ر 
في مجال  االبت��كارات 
ش��بكات ألترا برودباند 
لبروتوك�ول اإلنترن��ت 

.ultra-broadband IP and transport networks والنق��ل
حض��ر حفل التوقي��ع أحم��د الدربس��تي، رئي��س العمليات في 
مجموع��ة Ooredoo وفيلي��ب غيلم��وت رئي��س العملي��ات في 

“ألكاتل-لوسنت”.
وس��يعود ه��ذا العق��د الذي يمت��د لخمس س��نوات بالفائ��دة على 
ش��ركات مجموع��ة Ooredoo الموج��ودة في المنطقة وش��مال 

أفريقيا وجنوب شرق آسيا.

االنضمام للمحادثة من دون حساب
أط�ل�ق�����ت 
شركة غوغ�ل 
ي�ث�������ا  ت�ح�د
م�ت�ه����ا  ل�خ�د
 Hangouts
ال�خ��اص�����ة 
بمك�ال�م����ات 
ي�������و  ل�ف�ي�د ا

والمحادثات الفورية، يُتيح انضمام أي ش��خص  ودعوته للمحادثة 
حتى من دون امتالكه لحس��اب غوغل، األمر الذي وجدته غوغل 
مفيدا للش��ركات م��ن اجل إقامة المؤتمرات عل��ى هانغ-آوتس مع 
دعوة أط��راف أخرى كعمالء أو استش��اريين من دون صعوبات 
أو حاج��ة لحس��ابات عل��ى الخدمة، ب��ل كل المطلوب ه��و كتابة 
االس��م فق��ط، وعلى أن يك��ون لمدير المحادث��ة صالحيات التحكم 

بالُمستخدمين بشكل كامل.
وبذل��ك تكون غوغل قد س��ارت على خطى مايكروس��وفت التي 
اتاحت امكانية المش��اركة في محادثات س��كايب م��ن دون الحاجة 

لتسجيل دخول باستخدام حساب خاص بها.

شبكة “غوغل بلس” بتصميم جديد
أعلنت “غوغ��ل” أنها بصدد إطالق 
 Google Plus التصميم الجديد لشبكة
االجتماعية، بعد إعادة هيكلتها، ويركز 
التصميم الجديد على ميّزتي الُمجتمعات 
والمختارات، وعلى تحويل الشبكة إلى 
م��كان لمتابع��ة اهتمامات الُمس��تخدم، 

على عكس فيس بوك الذي يعتمد التفاعل بين األصدقاء.
وتسمح ميّزة المُجتمعات باالنضمام إلى موضوع ُمعين لمناقشته 
م��ع بقية أعض��اء الُمجتمع نفس��ه. بينما تس��مح ميّ��زة المختارات 
باالشتراك ببعض المواضيع واالهتمامات لتظهر كافة الُمشاركات 

التي تُنشر وتكون متعلقة بنفس الموضوع.

“موزيال” ُتطلق فايرفوكس لـ“آيفون”
ش��ركة  أطلق��ت 
موزيال رسمياً ُمتصفح 
ألجه��زة  فايرفوك��س 
آيف��ون وآيباد بعد طرح 
االستعراضية  النس��خة 
األولى في شهر أيلول/

سبتمبر 2015.
ويدع��م الُمتصفح الجديد النس���خ�ة 8.2 م��ن نظام “آي أو إس” 
وما بعدها، حيث يُمكن اس��ت�خ�دام�ه على آيفون وآيباد، باإلضافة 
إل��ى أجهزة آيبود توتش، وهو متوف��ر مجاناً داخل متجر تطبيقات 

آبل.

”Jumeirah Inside“ إطالق
أعلن��ت مجموعة 
جمي���را، ش����رك�ة 
الضياف��ة العالمي���ة 
الفاخ��رة والعض���و 
ف��ي دب��ي القابضة، 
عن إطالق تجربتها 
الجدي���دة  الرقمي���ة 

“Jumeirah Inside” وه��ي منصة افتراضية متكاملة تجمع بين 
مقاطع الفيديو والصور بمجال رؤية 360 درجة، مع امكانية الحجز 
االلكتروني والتواصل االجتماعي وذلك من خالل مشاركة لقطات 

فريدة يتم عرضها ألول مرة عبر شبكات التواصل مباشرة.
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“باي بال” تدشن موقعها بالعربية
أطلقت 
“ب�����اي 
ب������ال” 
النس��خ�ة 
العرب�ي��ة 

من موقعها اإللكتروني، إلى جانب توفير خدمة المتعاملين بالعربية، 
لربط مجموعة أوسع من مستخدمي التجارة اإللكترونية في المنطقة 
وش��مال أفريقي��ا بالس��وق العالمية، ودف��ع عجلة نم��و خدماتها في 
المنطقة. وسيس��مح الموقع ألكثر م��ن 400 مليون متعامل محتمل 
ف��ي المنطقة من تس��جيل الدخول إل��ى “باي ب��ال” والتواصل مع 

المستهلكين والتجار بلغتهم األم.

“فوتو ماجيك” ميزة فيسبوك الجديدة
س��ابقا كان “فيسبوك” 
عل��ى  بالتع��رف  يق��وم 
وج��وه األش��خاص بع��د 
تحميل صوره��م، ولكن 
Photo Mag- “مي��زة 
جعل��ت  الجدي��دة   ”ic
“فيس��بوك” يتسلل للمرة 
ح��دود  خ��ارج  األول��ى 

التطبيق الخاص به، ويتعرف على الوجوه البارزة في الصور التي 
تم التقاطها عبر الكاميرا الخاصة بالجهاز، وإذا تطابقت الوجوه مع 

أحد أصدقائك، فسوف يقترح عليك أشخاصا لتبادل الصور معهم.

“أبل” تسعى لتطوير خدمة دفع النقود
“أب��ل” مع  تتف��اوص 
بن��وك أميركي��ة لتطوير 
خدمة دفع تسمح بإرسال 
النقود من ش��خص آلخر 
الج��وال  الهات��ف  عب��ر 
بدال من اس��تخدام النقود 
أو الش��يكات. ويأتي هذا 

التحرك من أبل ليضعها في منافس��ة للعديد من ش��ركات التقنية في 
وادي السيليكون، والتي تحاول إقناع البنوك بحلولها التقنية بحسب 
وول ستريت جورنال. وستتيح الخدمة لو توفرت ألي شخص الدفع 

ألي شخص آخر بالهاتف الجوال دون أي وسيط.

منتجات جديدة من “تي بي-لينك”
أطلقت “تي بي-لينك للتكنولوجيا” أول جهاز توجيه تبديل البيانات 
في الشبكات )راوتر( مزود بشاشة لمسية بسرعة )1900( ميغابايت 
 AC1900 Touch Screen Gigabit Wi-Fi Router( بالثانية
Touch P5 –(، مما يجعل من الس��هل حتى بالنس��بة للمستخدمين 
األقل خبرة االس��تفادة الكاملة من شبكات النطاق العريض الخاصة 
بهم. كما أطلقت )TL-WPA8630P( وهو أحدث موّس��ع لنطاق 
 AV1200 3-port Gigabit Passthrough( الب��ث الالس��لكي

Powerline ac(، يتيح توسيع نطاق الشبكة بشكل سهل.
وتم تصميم موّسع نطاق البث الالسلكي بحيث يسهل دمجه ضمن 

الشبكات الحالية للحصول على 
اتصال سريع وآمن بدقائق.

NeO نتورك إنترناشيونال” تطلق“
أعل��ن الرئي��س التنفيذي لش��ركة 
“نت��ورك إنترناش��يونال” باي��راف 
تريفي��دي عن إط��الق بواب��ة الدفع 
“نت��ورك  المتط��ورة  اإللكتروني��ة 
أونالي��ن” )NeO( الت��ي يُتوقّع لها 
أن تُعطي دفعة كبيرة لسوق التجارة 

اإللكترونية في دولة اإلمارات.
قب��ول  للتج��ار   )NeO( وتتي��ح 

الدفع��ات اإللكتروني��ة عبر االنترنت وبواس��طة أجه��زة الموبايل 
باس��تخدام بطاقات “فيزا” و“ماستركارد” و“أميكس” و“داينزر” 

و“ديسكفر” و“ميركوري” مقابل البضائع والخدمات.

برنامج جديد لـ“F5 نتووركس”
أعلن نائ��ب الرئيس التنفي��ذي لتطوير 
المنتجات والرئي��س التكنولوجي التنفيذي 
لش��ركة “F5 نتوورك��س” كارل تريب��ز 
عن اطالق برنامج من شأنه توسيع نطاق 
 ،)F5( المنص��ة الهجين��ة للخدمات م��ن
فضالً عن أنه سيحسن من انسيابية حركة 
البيانات ومس��توى األم��ان وأداء عمليات 
نش��ر التطبيقات الس��حابية بدرجة كبيرة، 

كما أن هذه االبتكارات الجديدة ستسهل على المتعاملين عملية توحيد 
التجهيزات والبرمجيات ومصادر الخدمات المدارة من أجل تحقيق 

الكفاءة في عمليات تقنية المعلومات والفورات في التكاليف.
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HDS تطرح مجموعة تحسينات
أعلن مدير عام شركة “هيتاشي 
دات��ا سيس��تمز” )HDS( لمنطقة 
الش��رق األوسط وباكس��تان آرون 
وايت، عن طرح مجموعة تحسينات 
جدي��دة عل��ى حزمة حل��ول منصة 
 )Content Platform( المحتوى
م��ن هيتاش��ي )HCP( والت��ي من 
شأنها توسيع نطاق المحتوى المتنقل 
والمرونة وأمن منصة التخزين هذه 

الحائ��زة على العديد م��ن الجوائز العالمي��ة، وبالتالي تمكين حلول 
التخزين بأداء قوي ومتوافق.

“اي ام سي” تعقد شراكة استراتيجية
ش��ركة  أعلن��ت 
س�����ي”  ام  “اي 
وشركة االتصاالت 
الس��عودية عن عقد 
استراتيجية  شراكة 
تزويد  إل��ى  تهدف 
في  العاملة  الف��رق 

ش��ركة “االتصاالت الس��عودية” بالمعرفة والمه��ارات والقدرات 
الالزمة لتش��غيل وإدارة تقني��ات الجيل القادم وذل��ك لتعزيز جهود 
شركة االتصاالت السعودية وإنجاحها في التحول نحو شركة تزويد 

خدمات شاملة.

“جنرال الكتريك” شركة صناعية

أعلن رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ل�“جنرال إلكتريك” 
جيف��ري إميل��ت، عن تحّول الش��ركة إلى ش��ركة صناعية رقمية، 
وذلك خالل فعالي��ات مؤتمر “العقول واآلالت” في المنطقة، حيث 
استعرضت مجموعة واسعة من الحلول التي ستحقق عائدات بقيمة 
5 مليار دوالر هذه السنة مع حصولها على طلبيات وصلت قيمتها 

إلى 6 مليارات دوالر.

تعاون بين “نيسان” و“إتصاالت”
أعلن��ت ش��ركتا “اتص��االت” 
و“نيسان” عن تعاونهما المشترك 
إلط��الق تطبيق “س��يارة نيس��ان 
تطوي��ر  إل��ى  ته��دف  الذكي��ة”، 
أول نظ��ام ف��ي المنطق��ة للتحّك��م 
والتواص��ل بالمركب��ات عن بعد 
من خالل ش��بكة اتصاالت، وذلك 
في إطار س��عيهما لدم��ج خدمات 
االتصاالت مع تقنيات المعلوماتية 

والسالمة في السيارات بهدف زيادة مستويات التطور والعمل اآللي 
في السيارات.

Notify لمتابعة المحطات اإلخبارية
الجدي��د  التطبي��ق   Notify
من “فيس��بوك” ال��ذي تحاول 
به اس��تعادة مكانتها في مجال 
األخب��ار، لمس��تخدمي نظ��ام 
“ios” عل��ى أجه��زة آيف��ون 
وآيب��اد وال��ذي يمّكنه��م م��ن  
متنوع��ة  مجموع��ة  اختي��ار 
اإلخبارية”  “المحط��ات  م��ن 

مش��تركة ضمن التطبيق، وتصلهم اشعارات مثل  حاالت الطقس، 
  Notify حركات الم��رور، نتائج الفرق والمباري��ات. ليكون بذلك
.Messenger ضمن مجموعة التطبيقات الخاصة بالفيسبوك مثل

“غوغل مابس” من دون إنترنت
ب��دأت مجموع��ة “غوغل” تش��غيل 
تطبيقه����ا  م����ن  جدي����دة  نس�����خ�ة 
الخ��اص بالخرائ��ط “غوغ��ل مابس” 
ارش����اد  عل���ى  بقدرته����ا  تتمي��ز 
مس���تخدميه�ا بش����أن كيفية الوصول 
ال��ى وجهتهم حتى م��ن دون االتصال 

بشبكة االنترنت.
يش����ار إلى انه من المت�وق��ع ان يتم 
اط��الق نس���خ���ة خاص����ة بأجه��زة 
“آي ف��ون” و“آي ب��اد” المصنعة من 

“آبل” قريبا.
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نظارة للواقع الُمحّسن من “أسوس”هاتف “Tinitell” الخاص باألطفال
 Tinitell
يعتبر الهاتف 
ص  ل��خ����ا ا
ل  باألط�ف����ا
ال���ذي يمك�ن 
إرتداءه ح�ول 
ال�م�ع�ص���م، 
يعتبرأصغ�ر 

هاتف في العالم وهو يش��به س��اعة اليد وال يحتوي شاشة، ومجهز 
.SIM بميكروفون باالضافة الى منفذ لبطاقة

يق��وم اآلب��اء بربط هواتفهم الذكية مع هوات��ف أبناءهم من خالل 
البلوت��وث لنقل أرقام جهات اإلتصال وتس��جيلها عليه. ويبدأ الطفل 

اإلتصال مع ذكر إسم الشخص المطلوب .
هات��ف Tinitell هذا يق��ّدم  العديد من الميزات التي تربط األهل 
بأطفالهم على نحٍو ُمبّسط وغير معقد. لكن ما يميزه هو أنه ال يستقبل 
المكالمات اال من األرقام التي تم تنزيلها مسبقاً عليه. كما يمكن لآلباء 
تتبّ��ع المواقع واألماكن التي يتواجد فيها أطفالهم من خالل هواتفهم 

الذكية، إضافة إلى وجود قائمة بكافة المكالمات التي إستقبلوها.

أكدت شركة أسوس التايوانية على عزمها إطالق نظارة للواقع 
الُمحّسن Augmented Reality في العام 2016 القادم.

وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة أس��وس جيري شين: إن الشركة 
تعتزم دخول هذا المجال ألنها تُؤمن أن الواقع الُمحّس��ن س��يكون 
جزءاً ال يتجزأ من حياة الُمس��تخدمين في الُمس��تقبل. وأضاف: أن 
“أس��وس” تطمح لدمج الكثي��ر من الخيارات التقنية والش��خصية 
داخ��ل هذه النظ��ارة، بحيث يُمكن للمس��تخدم التحك��م بالكثير من 

األشياء بكل سهولة. 
واختتم ش��ين حديثه بالقول: إن الش��ركة تطمح أيضاً إلى توفير 
أول إنس��ان آلي خدمي من صناعتها، إلى جانب تطوير الحواسب 

والهواتف الذكية.

“الروبوت” يهدد ماليين الوظائفهل تتجه الهواتف لتصبح روبوتات؟
ش����ركة  كش����ف�ت 
كوربوري�شن  ش��ارب 
ع��ن منتجه��ا الجدي��د 
ال��ذي  )روبوه����ون( 
تأمل أن يغير مس��تقبل 
الهوات����ف  صناع����ة 
إلى  ويحوله��ا  الذكية، 

هاتف روبوت ي��زداد ذكاء مع االس��تخدام، “روبوهون” المبرمج 
بطريقة تجعله يتعلم من التفاعل والتصرفات حوله ويقوم بتخزينها 
مباشرة في ذكرة Cloud خاصة به، لديه القدرة على التعرف على 
قس��مات الوجه، فينصحك على س��بيل المثال أن تبتسم حتى تخرج 
الصورة بش��كل جيد، كما يعمل كمس��اعد ش��خصي لك بمخاطبتك 
واستالمه رسائلك حتى، وتستمع من خالله إلى الموسيقى، ومشاهدة 
الص��ور والفيدي��و، بل يمكنه أيض��اً أن يوقف لك س��يارة أجرة، أو 
حتى يقوم بإيقاظك صباحا، وهو مزود في ظهره بشاشة عرضها 2 
بوصة مزودة بخاصية اللمس إلجراء المكالمات الهاتفية، وإرس��ال 
الرس��ائل النصية، وتصفح اإلنترنت. وم��ن المنتظر طرح الهاتف 

الروبوت هذا في المتاجر اليابانية عام 2016.

الوظائ����ف  م�الي�ي���ن 
وخصوصا ف��ي بريطانيا 
ق��د  المتح��دة  والوالي��ات 
تكون مهددة بش��كل كبير 
بالتالش��ي، وذلك بس���بب 
التطور الس��ريع للروبوت 

واألتمتة.
ك�ب�ي������ر  وي�ح�����ذر 
االقتصاديي��ن ف��ي ب�ن��ك 
إنكلترا آم��دي هالدين من 
أن حوال��ي 15 ملي����ون 

وظيف��ة في المملكة المتحدة مهددة بالفق��دان لصالح الروبوت، وإن 
التشغيل اآللي يمثل خطراً على نحو نصف العاملين هناك. كما حذر 
من تأثيره الس��لبي على سوق العمل، واتس��اع الفجوة بين األغنياء 
والفق��راء، خصوصاً أن المه��ن ذات الدخل المح��دود هي المهددة 
بالتالشي. كذلك أوضح هالدين أن نفس االتجاه يسري في الواليات 
المتح��دة، وأن نصف ع��دد القوى العاملة في الب��الد والبالغة 160 

مليون أميركي تقريباً سوف ترى وظائفها تذهب للروبوتات.
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Panasonic الجديد من Toughbook 20 إطالق “داس اتش-َون”
أعلن��ت ش��ركة 
 P a n a s o n i c
اليابان�ي�����ة ع���ن 
إص����دار ج�دي���د 
من حواس����ي�ب�ه�ا 
وه�و المحمول���ة 
 Toughbook20
ي�م�ت�����از  ال���ذي 
بقدرت����ه ع�ل����ى 
تحم��ل ظ����روف 

العمل الصعبة، كونه من معايير الصناعات العسكرية، األمر الذي 
يعني قدرة الجهاز على مقاومة الضغوط المختلفة، مثل الصدمات 
والرطوب��ة والتع��رض للغبار، إضافةً إل��ى أنَّ هيكله مصنوع من 

سبائك المغنزيوم.
ويمت��از Toughbook 20 بقدرت��ه عل��ى ع��رض الص��ور 
بوضوح في ضوء الش��مس. ويأتي ببطارية قابلة للتبديل من دون 
التأثير على العمل. ويتوقع أن يطرح في االس��واق ابتداًء من شهر 

شباط/فبراير  من العام 2016.

أط�ل�ق��ت ش�����ركة 
 ” م ي��م��ي��������و ب��ر “
لإللكترونيات ومقره�ا 
الرئي�سي في أبوظبي، 
هاتفه��ا الذك��ي “داس 
ات����ش - َون” ثنائ��ي 
والمخصص  الشريحة 
لالس���ت�خ��دام داخ���ل 
الحساس��ة  المنش���آت 
تتطلب  التي  واألماكن 
درج���ة عال�ي���ة م��ن 
واألم��ان   الس����ري�ة 

مث��ل حق��ول النف��ط والجي��ش والش��رطة والمصان��ع الحساس��ة 
واالجتماع��ات الس��رية ولتلبية احتياج��ات الخصوصية المطلوبة 
ل��دى بعض األف��راد والمؤسس��ات. وتم تصميم الهات��ف من دون 
كاميرا ونظام تحديد الموقع ) GPS( وتسجيل للصوت مع إمكانية 
االتصال بش��بكة الجيل الرابع )LTE( لمواكبة متطلبات المنشآت 

من االمن والحماية والخصوصية.

تغير ثقافة التداول باألموال النقديةمبادرة “شمس دبي”
أك��دت هيئة كهرباء 
س��هولة  دب��ي  ومي��اه 
تركي��ب أنظمة الطاقة 
الشمسية بتقنية األلواح 
في  الكه�روض�وئ�ي��ة 
المن����ازل والمب�ان���ي 
الشمسية  الطاقة  لتوليد 
ضمن مبادرة “ش�م�س 

دبي”.
تبدأ خطوات تركيب 
ب�اس����ت�ع�ان�ة  النظ��ام 

المتعام��ل بأح��د االستش��اريين أو المقاولين المعتمدي��ن لدى الهيئة 
القت��راح أفضل الحلول المالئم��ة للمكان، ثم يقوم االستش��اري أو 

المقاول بالحصول على الموافقات الالزمة من الهيئة.
ودعت الهيئة أصحاب المباني إلى االس��تفادة من المبادرة وإنتاج 
الطاقة النظيفة محلياً، ما يساهم في تقليل قيمة فاتورة الكهرباء ورفع 
قيمة العقار والمساهمة في الحفاظ على البيئة عبر إنتاج طاقة نظيفة، 

إضافة إلى دعم اقتصاد دبي.

أشارت شركة “تريبل” 
)Trriple( المتخصص��ة 
بتوفي���ر خدم���ات الدف���ع 
الرقم��ي ع�ب����ر الهوات�ف 
الجوال���ة، إل���ى ت�غ�ي����ر 
باألم��وال  الت��داول  ثقاف��ة 
النقدي��ة نظ��راً لالنتش���ار 
الذكي��ة  الكبي��ر لألجه��زة 
والخدمات اإللكترونية التي 
س��تحتم على المس��تهلكين 
والش����رك�ات وال�ب�ن���وك 
وش��ركات الصرافة وحتى 

الهيئات الحكومية المزودة للخدمات المختلفة التعامل مع كميات أقل 
من النقد بحلول عام 2020. وتبلغ قيمة الدفعات االستهالكية السنوية 

في اإلمارات أكثر من 230 مليار دوالر أميركي.
وبهدف دعم الطلب الكبير على الدفعات الرقمية عبر األجهزة في 
اإلمارات، قامت الشركة بتأسيس نظام شراكة استراتيجي مع أبرز 

األسماء المرموقة في عالم التقنية بما فيها شركة أريكسون.
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V10 أل جي الكترونيكس” تطلق“

 )V10( كش��فت شركة “أل جي الكترونيكس” عن هاتفها الجديد
الذي يعد األحدث والذي يمتاز بس��مات وقدرات غير مس��بوقة في 
أي هات��ف ذكي م��ن قبل، كما يع��د األول الذي تدش��ن به عالمتها 
)V( حيث يمتاز بقدرات عالية س��تثري تجربة المستخدم في مجال 

الوسائط المتعددة من حيث إنشاء المحتوى أو مشاركته.

شاشة كمبيوتر جديدة من فيليبس
 ”MMD“ أعلنت شركة
مج��ال  ف��ي  المتخصص��ة 
وش��ريك  التكنولوجي��ا 
ترخي��ص العالمة التجارية 
لشاش��ات )Philips(، عن 
شاش��تها الجديدة بحجم 27 

بوص��ة والتي تأت��ي بتصميم 
 .Ambiglow Plus مودا” وقاعدة“

وتعم��ل تقنية Ambiglow Plus على خلق هالة من الضوء حول 
قاعدة الشاشة. وتأتي الشاشة الواسعة مع لوحة )AH-IPS( لتقديم 

صورة مذهلة تتوافق مع تصميمها.

“وايلي فوكس” تدخل أسواق الخليج
دخلت شركة “وايلي فوكس” 
البريطاني��ة أس��واق الهوات��ف 
الذكية في منطقة الخليج بفضل 
 )Storm(و )Swift( جهازي
التش��غيل  بنظ��ام  المجهزي��ن 
)س��يانوجين 12.1(. ويش��تهر 
نظام التش��غيل القائم على نظام 
التش��غيل )آندروي��د لوليب��وب 

5.1( بمزاياه الش��خصية على مستوى الصناعة وبواجهته البديهية 
وس��رعة أدائه العالية والعمر االفتراضي الطويل نس��بياً لبطاريته 

وتطبيقاته المطورة وبمزايا حلوله األمنية الرائدة.

رسوم سيارة غوغل ذاتية القيادة
أع��ل��ن����ت 
غوغل  شركة 
ع��ن تطوي��ر 
لش���������ك�ل  ا
ال�خ��ارج����ي 
لسيارتها ذاتية 

القي��ادة، والمنتظر إطالقه��ا عام 2017، وذلك بإضافة رس��ومات 
عليه��ا بالتعاون مع فنانين م��ن الواليات المتحدة األميركية. ودعت 
“غوغل” ع��ددا من الفنانين من والي��ة كاليفورنيا، لتصميم بعض 
األشكال لسيارتها ذاتية القيادة، وتم االستقرار على 10 تصاميم سيتم 

وضعها على السيارات.

غوغل تحول أي شاشة الى كمبيوتر
ب��دأت ش��ركتا غوغل 
وأسوس طرح كروم بت 
Chromebit، وهو جهاز 
جدي��د يحول أي شاش��ة 
متوافق��ة إل��ى كمبيوت��ر 
“كروم بوك” يأتي بحجم 

صغي��ر ووزن 75 غ��رام، وهو دنغل يمكن إرفاقه بأي شاش��ة عن 
طري��ق منف��ذ HDMI ليحولها إلى كمبيوتر يعمل بنظام التش��غيل 
السحابي “كروم أو إس”، إضافة الى ذاكرة وصول عشوائي قدرها 
2 غيغابايت و16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، كما يضم  

منفذ USB ويدعم شبكات WI-FI فضالً عن تقنية بلوتوث 4.0.

مجموعة جديدة من “هيتاشي”
أع�ل�ن��ت “هي�ت�اش�ي 
المعلومات”  ألنظم����ة 
ع���ن الدفع���ة األول��ى 
م��ن الحل���ول الجدي��دة 
ف��ي مجموع��ة الفالش 
الموس��عة حديث��اً، التي 
توف��ر أتمت��ة ومرون��ة 

عالية وجدوى اقتصادية أكبرتعيد تعريف أداء البنى التحتية لتكنولوجيا 
المعلوم��ات. وتتضمن مجموعة حلول تخزين الف��الش الجديدة من 
“هيتاشي” تش��كيلة جديدة وموس��عة من مصفوفات الفالش الشامل 

والفالش الهجين، وبرامج تحسين األداء وقدرات تحليل البيانات.
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جهاز “كرونوس” الجديد
يقوم جهاز “كرونوس” من 
خ��الل وضع��ه عل��ى الجانب 
السفلي للساعة بإضافة وظائف 
الذكي��ة  الس��اعات  ومي��زات 
األساس��يّة كميزة االش��عارات 
للمس��تخدم عند وصول رسالة 
او بريد الكتروني، وهو مشابه 
للس��اعات الذكية الت��ي تقدمها 

سامسونغ وأبل من خالل زمن البطارية الذي قد يصل الى 36 ساعة 
و يعمل على نظامي IOS Android مع ميزة البلوتوث باالضافة 

الى كونه صغير الحجم، ومضادا للمياه.

“ستورم” بنظام تشغيل سيانوجين
أعلنت “وايلي فوكس” الشركة 
البريطاني��ة المصنع��ة للهوات��ف 
الذكية، عن توافر جهازها الثوري 
“س��تورم” في كافة أس��واق دول 
الخلي��ج العربي، وت��م تزويد هذا 
الجهاز بنظام التش��غيل سيانوجين 
12.1 ومعالج ثماني النواة إضافة 
ال��ى كاميرا خلفية عالية الوضوح 
ميغابكس��ل،   20 بدق��ة  تعم��ل 
وكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل، 

مزودة بفالش وبعدة مزايا لضبط مسافة التصوير.

بطارية جديدة من هاواوي
قامت شركة Huawei الصينية 
بإس��تعراض بطاري��ات جديدة من 
نوع ليثيوم أيون يمكن شحن نصفها 

في غضون دقائق معدودة.
ووفقاً لتصريح الش��ركة فإن هذه 
البطاري��ات الجديدة تمتلك س��رعة 
ش��حن أس��رع بنحو 10 مرات من 

البطاريات العادية. وقد قامت بإس��تعراض هذه التكنولوجيا الجديدة 
من خالل إس��تخدام بطارية بس��عة mAh 600 والتي تم شحن 68 
% منها في غضون دقيقتين فقط، إضافة الى بطارية بس��عة 3000 

mAh  تم شحن 48 % منها في غضون خمس دقائق.

نظارات بمقاطع صوتية
كشفت غوغل انها تبحث بتطوير 
نظ��ارات قابلة لالرت��داء ولكن من 
دون شاش��ات.  وقال��ت إنه��ا تعمل 
عل��ى النس��خة الجدي��دة م��ن ه��ذه 
النظ��ارات والت��ي ال يوجد فيها أي 
شاش��ة على الوجه، بحيث تقلل من 

تطفل الكثيرين، وتعتمد فقط  على المقاطع الصوتية، كي تخبرك بما 
يحدث حولك، من خالل توصيل الصوت إلى عظام األذن مباش��رة 

من دون أن تدع اآلخرين يستمعون حتى للصوت.
يذكر أن “غوغل” كانت قد أطلقت في سنة 2014 نظارة شبيهة 

اال انها توقفت عن بيعها بعد فترة.

الجيل الثاني من ساعات “آبل” قادم
تطوير  آبل  بدأت 
الجي��ل الثان�ي م��ن 
 ،Apple Watch
بحس����ب ت�ق�اري��ر 
صادرة عن وس�ائ�ل 
اع��الم الصي�ن�ي���ة، 

حيث يتوقع أن تتوفر الساعة الجديدة في األسواق في الربع الثاني من 
عام 2016. وهي ستأتي بعتاد Hardware ونظام تشغيل ُمحّسنين 
بالكامل. كما س��تحوي على كاميرا إلجراء ُمكالمات الفيديو، فضالً 
عن إمكانية اس��تخدام شريحة لالتصال باإلنترنت وتلقي المكالمات 

والرسائل بشكل منفصل عن أي جهاز آخر.

”Exynos 8 Octa“ المعالج
كش������ف��ت ش����رك�ة 
س�امس���ونغ ف��ي س��يول 
عن الجنوبي��ة  الكوري��ة 

 Exynos 8 Octa 8890
وه��و الجي��ل التال��ي من 
تُس��تخدم  التي  معالجاتها 
في الهواتف الذكية عالية 

المواصفات. والمعالج الجديد أُنتج وفق عملية التصنيع ثالثية األبعاد 
المعروف��ة باس��م FinFET مع تقني��ة 14 نانومت��را الخاصة بها، 
ويضم المعالج مودماً مدمجاً سيوفر سرعات تنزيل تصل إلى 600 

ميغابيت في الثانية.
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2“ (Block II)، ستتوفر ترقية إضافية أختيارية لنظام ”سمارت باث“ وهي ”بلوك 
-2إس“ (Block II-S)، والتي تضم صيغة أخرى من صيغ تعزيز نظام ”جي بي 
إس“، وهــو نظام تعزيز تحديد المواقع عبر األقمار الصناعة (SBAS). وتســتفيد 
حزمــة التحديث ”بلوك -2إس“ (Block II-S) من النظرة اإلقليمية الشــاملة التي 
يوفرها نظام (SBAS) للتقليل من أخطاء نظام تحديد المواقع العالمي ”جي بي إس“ 
التي ال يمكن اكتشــافها على مستوى المطار، مما يحســن أداء نظام تعزيز المالحة 
األرضية، إلى جانب دعم التحسينات التشغيلية. ومن المتوقع أن تدعم ترقية ”بلوك 
-2إس“ (Block II-S) عمليــات المعدات المطلوبــة من الفئة الثانية، دون الحاجة 

ألية تغييرات على معدات الفئة األولى على متن الطائرة.
تعزيز المالحة

يعد نظام ”سمارت باث“ نظام تعزيز المالحة األرضية الوحيد المصّدق من قبل 
إدارة الطيران الفيدرالية، وقد تم تركيبه في أكثر من 15 مطاراً حول العالم.

كما مهدت تجربة ”هانيويل“ في نشر نظام تعزيز المالحة األرضية الطريق أمام 
العديد من التحسينات التقنية لتوفير تطبيق أعلى درجات القدرات في القطاع، فضالً 
عن تطبيق الخبرات المكتســبة من التطبيقات السابقة للتقليل من المخاطرالبرمجية. 
ويعمل هذا األمر على تخفيض التكلفة بشكل كبير بالنسبة لمزّودي خدمات المالحة 

الجوية من الذين يعتمدون تطبيق نظام تعزيز المالحة األرضية.
كما سيتم دعم نظام ”سمارت باث“ عبر أحدث أجهزة استقبال معلومات المالحة 
من ‘هانيويل’- جهاز االســتقبال المتكامل متعدد الوظائف (IMMR)، وهو جهاز 
جهاز واحد.االستقبال الرقمي الوحيد في القطاع الذي يجمع بين وظائف مالحية عدة متنوعة في 

”هانيويل ايروسبيس“ أطلقت نظام ”سمارت باث“ لتعزيز المالحة

تطوير البرنامج بمعايير السالمة وكفاءة هبوط الطائرات
أطلقــت شــركة هانيويل ايروســبيس الجيــل الثالث من 
برنامــج نظام تعزيــز المالحة األرضية ”ســمارت باث“ 
بعــد حصوله علــى ترخيــص إدارة الطيــران الفيدرالية، 
وتعمل هذه الترقيات الجديدة للبرنامج على تعزيز دقة دليل 
المالحة الذي يعمل باألقمار اإلصطناعية، كما تســاهم في 
زيادة القدرة االســتيعابية للمطار، وتحســن كفاءة السالمة 
واســتهالك الوقود فــي الطائــرة أثناء عمليــات االقتراب 

والهبوط واإلقالع.
مزايا النظام

وستســتفيد شــركات الطيــران العالميــة، والمطــارات 
ومزّودي خدمات المالحــة الجوية من أحدث ميزات نظام 
 ،(GBAS) ســمارت باث“ لتعزيــز المالحة األرضيــة”
والــذي كان منذ عام 2009 النظام الوحيد من نوعه الحائز 
على ترخيص إدراة الطيران الفيدرالية. وستمّكن تحديثات 
 Block) “2 البرامج الجديدة- التي يطلق عليها اسم ”بلوك
II) شــركات الطيران والمطارات من االستفادة من مزايا 
نظام ”ســمارت باث“ بصورة أكبر، عبر تعزيزها إلتاحة 
اســتخدام النظام حتى في حاالت تأثر إشارات نظام تحديد 
المواقع العالمي (جي بي إس) بعوامل الطقس الرديئة بشكل 

سلبي، خاصةً في االرتفاعات المنخفضة.
ويتيح هــذا اإلصدار من البرنامج للمســتخدمين إمكانية 
إعداد تكوين النظام ليحســنوا من مســتويات إتاحته ضمن 
بيئتهــم الجوية الخاصة، في أي مكان مــن العالم. كما تقدم 
لمراقبــي الحركة الجويين زيادةً في عــدد عمليات اقتراب 
الطائرات المتاحة إلى المطار، بواقع من 26 إلى 48 عملية 
اقتراب لكل محطة، بما يعزيز من مرونة المطارات ويحقق 
أقصــى درجات الكفــاءة، فضالً عن إيصــال الركاب إلى 

وجهاتهم بسرعة وأمان أكبر.
وفي هذا الصدد، قال مدير تطوير األعمال في ”هانيويل 
ايروسبيس“ مايك أندروود: يعد تضمين المطارات بتقنيات 
المالحــة الرقميــة، مثل نظــام تعزيز المالحــة األرضية 
(GBAS) مــن أولويات المطارات وشــركات الطيران، 
خاصةً مع ارتفاع الضغط على أنظمة إدارة حركة المرور 
الجوية نتيجةً الزدياد نسبة عمليات نقل الركاب والبضائع، 
ومع اعتماد آخر التحديثات لبرنامج النظام، سيتمكن العمالء 
مــن التقليل من حاالت التأخير المتعلقة بالطقس عند عملية 
اقتراب الطائرة من المدرج بشــكل أفضل، مما يتيح كفاءةً 

أكبر وأكثر أماناً في عمليات األقتراب والهبوط.
وباإلضافــة إلى حزمة تحديــث البرنامج الجديدة ”بلوك 
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اتفاقية تعاون لـ“رويال جت”خصخصة المطارات السعودية

أعلنت الحكومة السعودية عزمها تخصيص مطاراتها والخدمات 
المتعلقة به��ا، اعتباراً من بداية ع��ام 2016 ولغاية 2020، بهدف 
توفير موارد إضافية للخزينة في ظل تراجع عوائد صادرات النفط 

نتيجة انخفاض أسعار النفط الخام.
وصرح��ت الهيئة العام��ة للطيران المدني أن مط��ار الملك خالد 
الدولي في الرياض س��يتم تخصيصه تحت مسمى )شركة مطارات 
الري��اض( خالل الربع األول م��ن 2016، وقطاع المالحة الجوية 
تحت مسّمى )ش��ركة خدمات المالحة الجوية( في الربع الثاني من 
العام نفسه، وقطاع تقنية المعلومات تحت مسّمى )الشركة السعودية 

لنظم معلومات الطيران( في الربع الثالث من 2016.

وقع��ت “رويال جت” ش��ركة الطي��ران الخاص على مس��توى 
الش��رق األوس��ط والتي ي��رأس مجل��س إدارتها الش��يخ حمدان بن 
مب��ارك آل نهيان، اتفاقية تعاون مع القيادة العامة للقوات المس��لحة 
لدول��ة اإلمارات حيث تتضمن تقديم مجموعة واس��عة من التدريب 
التقني والتش��غيلي ألفراد سالح الجو اإلماراتي. جرى التوقيع على 
االتفاقية في اليوم األخير ل�“معرض دبي للطيران 2015” من قبل 
قائد القوات الجوية والدفاع الجوي للقوات المسلحة اإلماراتية اللواء 
الرك��ن طيار إبراهيم ناص��ر العلوي، والرئي��س والمدير التنفيذي 
باإلناب��ة للش��ركة باتريك جوردن، وذلك بحض��ور عدد من ضباط 

القوات المسلحة وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

MRJ السعودية تحتل المرتبة األولىاليابانيون يختبرون طائرتهم النفاثة
أوردت وكال��ة Kyodo الياباني��ة لألنب��اء أن طائ��رة ال��ركاب 
)MRJ( النفاث��ة العائدة لش��ركة ميتسوبيش��ي، وه��ي مولود جديد 
لقطاع الطيران الياباني، أسعدت صانعيها في أثناء إجراء اختبارات 
أرضية لها، حيث وصلت الطائرة الجديدة في أثناء تلك االختبارات 
التي أجريت في مطار “إقليم أيتي” إلى سرعة إقالعها التي تساوي 

220 كيلومترا في الساعة ورفعت عجالتها األمامية.
وكانت الشركة قد عرضت طائرتها األولى للركاب التي صممت 
وصنعت في اليابان أمام الجمهور للمرة األولى في تش��رين األول/

 All Nippon Airways أكتوبر 2014. ومن المقرر تزويد شركة
للخطوط الجوية اليابانية صيف عام 2017 بهذه الطائرة.

حلت الس��عودية ف��ي المرتبة األول��ى كأكبر أس��طول لطائرات 
األعمال متوسطة وكبيرة الحجم، وذلك وفقاً لشركة “غاما للطيران” 
المتخصص��ة ف��ي خدمات الطي��ران الخاص. وتص��درت المملكة 
الشرق األوسط بامتالكها أكبر أسطول لطائرات األعمال بعدد 188 
طائرة متوس��طة وكبيرة الحجم تشكل 24 % من إجمالي الطائرات 

في المنطقة، حيث يقدر سوق طائرات األعمال ب�792 طائرة.
وقال التقرير إّن نحو 176 طائرة رجال أعمال سلمت في المنطقة 
وتركيا خالل فترة )2010 - 2014(، مشيرة إلى ان دولة االمارات 
جاءت بالمرتبة الثانية بعد المملكة من حيث امتالك رجال االعمال 

الطائرات الخاصة بنحو 135 طائرة.
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“طيران الخليج” تستخدم اآليباد
أع�ل�ن���ت 
“ط�ي����ران 
ال�خ�ل�ي���ج” 
ال�ن�اق��ل�����ة 
ال�وط�ن�ي����ة 
ل�م�م�ل�ك�����ة 
ال�ب�ح�ري��ن، 
ع�ن إتمامه�ا 
ب��ن��ج�����اح 

إس��تخدام الجيل الجديد م��ن حقائب )اآليب��اد اإللكترونية للطيران( 
لجميع طياريها وفي جميع رحالتها باستخدام نظام )فاليت ديك برو( 
من “جيبس��ين”، وذلك بهدف حصول الطياري��ن على المعلومات 
الرقمي��ة الدقيقة واللحظية المتعلقة بعملي��ات الطيران مما يقلل من 

استخدام الورق ويسهم في تقليل النفقات.
وق��ال رئيس قطاع العملي��ات في طيران الخلي��ج الكابتن ناصر 
الس��المي: إّن الحقائ��ب اإللكتروني��ة تس��هم في اس��تخدام أحدث ما 
توصل��ت إليه التكنولوجيا ف��ي قمرة القيادة، األمر الذي يس��هم في 

تطوير عملياتنا ومركزية معلوماتنا.

حلة جديدة لطائرات “كاثي باسيفيك”

كش��فت ش��ركة “كاث��ي باس��يفيك” النقاب ع��ن الحل��ة الجديدة 
للطائ��رات التي س��يتم تطبيقها تدريجياً على جمي��ع الطائرات في 

أسطولها.
واس��تعرضت الش��ركة الحلة الجدي��دة على طائ��رة من طراز 
)بوينغ 300ER - 777( الخاصة بالشركة خالل حفل خاص أقيم 

في مطار “هونغ كونغ الدولي”.
وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة إيفان تش��و: تعتبر الحلة الجديدة 
ج��زءاً حيوي��اً من صورة العالم��ة التجارية كما أنه��ا بمثابة رمز 

يلّخص قيم الشركة عبر األصول المادية األهم لدينا.

منشأة لصيانة الطائرات في جدة
قالت الشركة السعودية لهندسة وصناعة الطيران أنها تعتزم بناء 
منشأة لصيانة الطائرات وإصالحها بتكلفة 2.87 مليار لاير سعودي 
)765.33 مليون دوالر( في جدة في مش��روع مش��ترك تقوده تاف 
التركية لبناء وتش��غيل والمطارات. وأضافت في بيان أن المنش��أة 
الت��ي تقام على مس��احة مليون متر مربع س��تتولى األعمال المدنية 
والعس��كرية وس��تكون األكبر من نوعها في المنطقة. وتشارك في 
المش��روع مجموعة )الحبتور ليتون( و)الراجحى( للبناء. وستضم 

11 مربضاً للطائرات و28 ورشة لمكونات الطائرات.

27 طائرة تدريب لـ“طيران اإلمارات”
وقّعت أكاديمية طيران اإلمارات لتدريب الطيارين التي أسس��تها 
ش��ركة “طي��ران اإلم��ارات”، اتفاقي��ة مع ش��ركتي “س��يروس” 
و“إمبراير” لش��راء 27 طائرة جديدة بهدف استخدامها في عمليات 

تدريب الطيارين.
وتتك��ون الطلبي��ة من 22 طائ��رة ذات محرك واح��د من طراز 
)سيروس SR22(، وخمس طائرات )إمبراير فينوم E100( بقيمة 

39 مليون دوالر حيث ستبدأ تسلمها في 2017.
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أهم القضايا التي تواجه قطاع الطيران

س��لط االتحاد الدولي للنقل الجوي “أياتا” على أهم القضايا التي 
تواجه قطاع الطيران وجاء على رأس��ها التغلب على االزدحام في 
المجال الجوي واالس��تفادة من المب��ادرات الذكية كخاصية التوزيع 
الجدي��دة واتباع اس��تراتيجيات قطاع الطي��ران العالمية للتقليل من 
أث��ر تغير مناخ على قطاع الطيران بغية تطوير قطاع الطيران في 
المنطقة، وجاء ذلك على لسان الرئيس التنفيذي والمدير العام لالتحاد 
توني تايلر، أثناء مش��اركته في “يوم الطيران في الش��رق األوسط 
وأفريقيا” الذي دشنه رئيس دائرة النقل الشيخ سلطان بن طحنون آل 
نهيان، والرئيس التنفيذي لالتحاد جيمس هوغن، بحضور عدد من 

قادة قطاع الطيران في المنطقة.

“إير كندا” تطلق خدمة جديدة
أطلقت شركة طيران “إير كندا” خدمة طيران جديدة بين تورونتو 
ودبي، لتكون أحدث إضافة إلى ش��بكتها العالمية المتنامية وذلك مع 

.)AC056( إقالع رحلة
وسيتم تش��غيل الخدمة ثالث مرات أسبوعياً إلى مطار دبي عبر 
طائرة )بوينغ 787 - 9 دريمالينر( والتي تتميز بتصميم مقصورتها 
الجدي��د بنظام الث��الث درجات وال��ذي يضم أجنح��ة درجة رجال 
األعمال العالمية التي يمكن تحويلها إلى أس��ّرة مسطحة ومقصورة 
الدرجة الس��ياحية بريميوم، باإلضافة إلى وسائل الترفيه المتطورة 

المتوفرة في كل مقعد على متن الطائرة.

الملتقى اإليراني لتطوير المطار والطيران
اإليران�ي  الملتقى 
لتطوي���ر المط����ار 
والطي�ران )اي اي��ه 
ايه دي اف( سيكون 
البواب���ة الحقيقي����ة 
ع�ل����ى  لالط���الع 
ف���رص األع�م���ال 
الحالي����ة  الممي��زة 

والمس���تقبلية في قطاع الطيران والمط��ارات اإليرانية، وهو من 
تنظيم “ف��ارس مارلك آريا” وجمعية صناع��ة الفضاء والطيران 
اإليراني��ة وش��ركة “باب��ل الدولي��ة” لتنظيم المؤتم��رات ومقرها  

اإلمارات.
واك��د رئيس جمعي��ة صناعة الفضاء والطي��ران اإليرانية التي 
ترع��ى هذا الملتقى أمين س��الري: إن الخط��وط الجوية اإليرانية 
مث��ل “ايران للطيران” و“ماهان للطيران” لديها خطط تهدف الى 
الوص��ول لمرحلة تنافس فيها ش��ركات الطي��ران اإلقليمية. ومن 
خالل الملتقى تسعى ايران إلى الكشف عن خططها لزيادة اصول 

واسهم الطيران لديها.

“سوخوي” تقدم سوبرجت 100
أفادت ش��ركة “س��وخوي” الروس��ية لتصنيع الطائرات المدنية 
)SCAS( بأنه��ا ترك��ز على منطقة الش��رق األوس��ط في خطتها 
التس��ويقية للطائرة )سوخوي س��وبرجت SSJ100( )100( حيث 
عرضت الش��ركة طائراتها في “معرض دب��ي للطيران 2015”. 
مؤك��دة  أن��ه من أه��م المعارض ف��ي العال��م، إذ يرب��ط بين جميع 
المتخصصين والمهنيين في قطاع الطيران، في جميع مجاالت هذه 
الصناعة، لتس��هيل تج��ارة عالمية ناجحة. وأش��ارت إلى أن طراز 
)SSJ100( يتصف بتقدمه التكنولوجي وكلفته التجارية المنخفضة، 
ويتميز بأنظمة متفوقة في الديناميكية الهوائية والمحركات والطيران.
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اتفاقية بين “تاف” و“فيرجن أميركا”
لتموي��ل  ت��اف  ش��ركة  أعلن��ت 
الطائرات،ع��ن توقي��ع أول صفق��ة 
ش��راء وإعادة تأجي��ر طائرات ذات 
المم��ر الواحد م��ع ش��ركة فيرجن 
أميركا، وتتضمن 3 طائرات حديثة 
م��ن ط��راز A320، م��ن المق��رر 
تسليمها في النصف األول من العام 
2016. وقال المدي��ر اإلداري لدى 
ش��ركة نوفوس أفياش��ن كابيتال في 

دبي، والتي تتولى إدارة “تاف” منير كزبري: إن هذه اإلتفاقية تؤكد 
المكانة التي تحتلها حلول التمويل اإليجاري التي توفرها “تاف”.

“االتحاد” تشّغل A380 إلى مومباي
أعلنت شركة “االتحاد للطيران” أنها سوف تشغل إحدى طائراتها 
من ط��راز )إيرباص A380( في الرحالت بين أبوظبي ومومباي 
بدءاً من األول من أيار/مايو 2016، لتنضم بذلك العاصمة التجارية 
للهند إلى شبكة وجهات الشركة الُمشَغلة بطائرات )A380( والتي 
تش��مل كالً من لندن ونيويورك وسيدني حالياً، إضافةً إلى ملبورن 

بدءاً من حزيران/يونيو 2016.

العراق يستبدل طائراته بأخرى حديثة
النق���ل  أعل��ن وزي��ر 
جب���ر  باق���ر  العراقي��� 
الزبيدي، موافقة ش��ركة 
“بوي�ن���غ” األميرك�ي���ة 
على اس��تبدال الطائرات 
ضمن الصفق�ة الموقع��ة 
مع العراق ع��ام 2008 

بأخرى حديثة جداً في 2016، وأضاف  في مؤتمر صحفي بمطار 
بغداد، بمناس��بة تجديد العقد أن الطائرات الحديثة تمتاز بمحركات 
صديق��ة للبيئة وتس��تهلك وقوداً أقل بنس��بة 15 % من المحركات 

القديمة.

زيادة الرحالت بين اإلمارات وأستراليا
أعلنت أوستراليا عن اتفاق مع اإلمارات يتضمن زيادة كبيرة في 
عدد الرحالت الجوية بحيث يسمح للناقالت ومقرها دبي وأبوظبي، 
بتس��يير 14 رحلة إضافية أسبوعياً إلى س��يدني، ملبورن، بريزبن 
وبيرث، ليصل اإلجمالي إلى 161. فيما يسمح للشركات األوسترالية 

ب�14 رحلة جديدة إلى اإلمارات، ليصل اإلجمالي إلى 56.

صفقة سوخوي بين موسكو والصين
قال مصدر في صناعة األسلحة الروسية إن الصين ستشتري 24 
طائرة مقاتلة من طراز س��وخوي 35، في أكبر صفقة بين البلدين، 
تزيد قيمتها على ملياري دوالر. وس��تجعل هذه الصفقة الصين أول 

دولة تشتري هذا النوع المتطور من الطائرات الروسية الحربية.

هونغ كونغ: أول طائرة محلية الصنع
نجح��ت أول طائرة محلية الصنع ومس��جلة في هونغ كونغ في 
اإلقالع من مطار هونغ كونغ الدولي تحت إش��راف ربان ش��ركة 
“كاثي باسيفيك” هانك تشينغ، وذلك بدعم من فريق )إنسبايريشن( 

الخاص بطائرة )بي – كوو( الجديدة.
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اتفاقية للتصاميم الداخلية للطائرات
أب�رم�ت 
ش�����رك��ة 
روي������ال 
ج��������ت، 
للطي����ران 
لخ����اص  ا
ل�ت��������ي  ا
تتخ��ذ م��ن 
أب�وظ�ب���ي 

مق��راً له��ا، وش��ركة لوفتهانزا تكنيك إي��ه جي، اتفاقي��ة حول تنفيذ 
التصامي��م الداخلية لطائرتين من طراز بوين��غ بزنس جت 737 - 
BBJ 700 التي ستقوم بها من نيويورك شركة إديس دوريت التي 
تتخذ من نيويورك مقراً لها، وذلك على هامش معرض دبي للطيران 
2015. ويشتمل التصميم على غرفة نوم رئيسية خاصة مصحوبةً 
بحمام رئيسي بتجهيز كامل، كما  ستجهز الطائرتين بأحدث تقنيات 
االتصاالت والترفيه. اما اإلنتهاء من كال المشروعين سيتم في موقع 
“لوفتهانزا تكنيك” في مدينة هامبورغ األلمانية، وستسلم الطائرتين 

خالل عام 2016.

(بوينغ 800 - 737) من “فالي دبي”
عرض��ت ش����ركة 
“فالي دبي” طائرتها 
الخمس��ين م��ن طراز 
)بوين�غ 800 – 737( 
الجي��ل الجدي��د الت��ي 
في  الناقل��ة  اس��تلمتها 
تش��رين األول/أكتوبر 
2015 الماضي، وذلك  
خ��الل مش����ارك�ت�ه�ا 
الرابع��ة ف��ي معرض 
“دب�����ي ل�ل�ط�ي���ران 
عن  معلن��ةً   ،”2015
اكتمال طلبية الش��ركة 

الت���ي وقعته��ا ف����ي مع����رض “فارنب��رة للطي����ران 2008”. 
واس�����ت�ل�م��ت الش�����ركة في ع���ام 2015، 8 طائ��رات )بوين��غ 
800 – 737(، واطل�ق�����ت 16 وجهة جديدة وزادت عملياتها إلى 
أكثر من 1600 رحلة باإلضافة لبدء عملياتها في مطار “آل مكتوم 

الدولي” في دبي ورلد سنترال.

اتفاقية جديدة بين األردن والكويت
وقع االردن اتفاقية 
جدي��دة م��ع الكويت 
تعنى بتنظيم الخدمات 
الجوي�ة بين البلدي��ن، 
لتحل مح�ل االتفاقي��ة 
الس��ابق�ة،  الثنائ�ي���ة 

تضمنت قواعد تشغيل شركات الطيران الوطنية لدى البلدين وتبادل 
حقوق النقل، فضال عن تسهيالت وامتيازات ثنائية وتعزيز التعاون 
بينهما في مجال أمن وس��المة الطيران المدني. ووقع االتفاقية عن 
الجان��ب االردني س��فير المملك��ة لدى الكويت محم��د الكايد، وعن 

الجانب الكويتي رئيس اإلدارة العامة للطيران المدني فواز الفرح.

اجتماع بين الجاسر والدوسري
ع��ام  مدي��ر  اجتم��ع 
المؤسسة العامة للخطوط 
الجوية العربية السعودية 
صالح بن ناصر الجاسر، 
ف��ي القاهرة بمدي��ر عام 

خدمات الركاب والمبيعات بإقليم أفريقيا معجب بن محمد الدوسري. 
وق��دم االجتم��اع تقريراً ع��ن األداء التش��غيلي لإلقلي��م ومحطات 
“السعودية” في القارة األفريقية عن عام 2015 وقارنها مع 2014، 
حيث أظه��ر نمواً ف��ي المعدالت التش��غيلية. واس��تعرض الخطط 
التش��غيلية لعام 2016، الذي سيش��هد تش��غيل المزيد من الرحالت 

وتوفير سعة مقعدية أكبر والوصول إلى وجهات دولية جديدة.

طائرة صينية تنافس بوينغ وإيرباص
عرضت الصين أول 
كبي��رة  ركاب  طائ��رة 
القصي��رة،  للرح��الت 
وهي “C919” تتس��ع 
ويبلغ  مقع��دا،  ل���158 
م��دى طيرانه��ا 4075 

كيلومت��را، وطولها 39 مترا. وهي تنافس “ب��ي737” األميركية، 
و“إيه 320” األوروبية. ومع أن الشركة الصينية المحدودة للطائرات 
التجارية “كوماك” صممت الطائرة الجديدة، اال أنها اس��تفادت من 
تكنولوجي��ا أجنبية، فهي مجهزة بمح��رك طورته مجموعتا جنرال 

إلكتريك األميركية، وسفران الفرنسية.
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طرازات جديدة وتحف كالسيكية قيمتها 82 مليون دوالر

سيارات فارهة وسوبر رياضية في معرض دبي الدولي 2015
ســـجل معرض دبـــي الدولي للســـيارات في 
دورته الثالثة عشـــرة التي اختتمت اعمالها في 
14 تشـــرين الثاني/نوفمبـــر 2015 فـــي مركز 
دبي التجاري العالمي، حضوراً مميزاً للشركات 
العالمية، وشـــهد اقباالً منقطع النظير من فئات 
الجمهـــور المختلفة، ما يبـــرز أهمية المعرض 
الذي يعتبر الحدث األكبر في قطاع السيارات في 

المنطقة.
وشهد المعرض 18 حالة إطالق عالمية، و139 
عملي��ة إقليمية، وعرض 16 طرازاً من س��يارات 

المستقبل، باإلضافة إلى 600 سيارة جديدة.
نجوم المعرض

كش��فت “دبلي��و موت��ورز” W Motors عن 
س����يارته�ا الجدي�دة “فيني�ر س���وب�ر س��بورت” 
Fenyr Supersport الت��ي يق��در ثمنه��ا ب�1.8 
مليون دوالر، وقالت انها تلقت استفسارات جدية 
بشأن “اليكان” التي يصل سعرها إلى 3.4 ماليين 
دوالر .أما  رولز رويس فقد كش��فت عن سيارتها 
الجديدة المكش��وفة “ذا داون” The Dawn، في 
حي��ن لعبت فورد ورقة رابحة لها عندما كش��فت 

.GT ”عن السيارة السوبر “جي تي
كما تم عرض س��يارات جيمس بوند من أحدث 
 ،SPECTRE ”أفالم 007، وكان منها “س��بكتر
وجاك��وار “س��ي – إك��س C-X75 “75، والند 
 ،SVR ”روفر “رينج روفر س��بورت إس في آر
باإلضافة إلى “استون مارتن دي بي 10 سبورتس 
كوبيه” DB10 Sports Coupé الرياضية التي 
استخدمت في الفيلم. وعرضت أستون مارتن أيضاً 
س��يارة “فولكان” التي تصل قيمتها الى 3 ماليين 

دوالر أميركي.
وكان طراز “بنتل��ي بينتياغا” Bentayga من 
أبرز السيارات التي ظهرت في هذا المعرض. كما 
كشفت ماكالرين عن مشروع 650 إس الحصري 
للسيارات وفق الطلب في الشرق األوسط، ورفعت 
الستارة عن سيارة 650 إس سبايدر الصحارى 79 

والتي أنتجها مركز عمليات ماكالرين الخاصة.
مشاركة قوية للشركات األميركية

اختارت “جنرال موتورز” دبي مسرحاً لتسجل 
ظهور أهم منتجاتها العالمية ألول مرة، وكش��فت 
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عن س��يارة “إكس تي 5 كروس أوفر” الرياضية 
XT5 Crossover SUV. وه��ذه ه��ي الم��رة 
األولى التي تقوم بها كاديالك بالكش��ف عن سيارة 
جديدة على المستوى العالمي خارج نطاق الواليات 

المتحدة.
أما فورد فقد كشفت عن سّت مركبات جديدة هي 
: GT، موستانج شيلبي GT350، إكسبلورر، إدج 

، فيغو ورنجر.
فيم��ا أطلق��ت لينكول��ن طرازه��ا االختب��ارّي 
كونتيننتال في الش��رق األوس��ط ضم��ن فعاليات 
المع��رض، وعرض��ت ث��الث مركب��ات جديدة، 
إل��ى  باإلضاف��ة   ،MKXو  ،MKCو  ،MKZ

طراز محّدث من سيارة نافيجيتر.
حضور ألماني الفت

عرض��ت “ب��ي ام دبلي��و” 17 ط��رازاً خ��الل 
المعرض أبرزها الفئة الس��ابعة الجديدة كلياً والتي 

كشف عنها رئيس تصميم الشركة كريم حبيب.
كما ش��هد المعرض عرضاً إقليمي��اً أول لثالث 
 A4 الجديدة كلياً و R8 :موديالت من “أودي” هي

.RS 3 Sportback الجديدة كلياً و
أم��ا مرس��يدس فقد طرح��ت أربع��ة طرازات 
جديدة هي: مرس��يدس- مايباخ بولمان، وس��يارة 
4x42 G 500، و S 63 4MATIC كابرولي��ه 
م��ن مرس��يدس-AMG، و C 63 كوبي��ه م��ن 

.AMG -مرسيدس
الشركات اليابانية

أعلنت نيس��ان خ��الل المعرض ع��ن اإلطالق 
العالم��ي األول لطراز نيس��ان بات��رول “ديزيرت 
إيديش��ن” )طراز الصحراء( حصري��اً في منطقة 
الش��رق األوس��ط، والذي تم تطويره بالتعاون مع 

بطل الراليات اإلماراتي، محمد بن سليم.
كم��ا كش��فت إنفينيت��ي ع��ن أربعة ط��رازات 
 QX50 :تظهر للمرة األول��ى في المنطقة، وهي
 Q80و ،Q60 السيارة التجريبية LWB ،Q30

انسبيريشن.
أما تويوتا فقد عرض��ت عدة طرازات أبرزها 

بريوس الجديدة كلياً  و“الند كروزر” .
الحنين الى الماضي

كان متحف الحنين إلى السيارات الكالسيكية من 
أبرز الفعالي��ات، خاصة وأنه ع��رض تحفًا نادرة 
بلغ عددها 80 س��يارة كالس��يكية تعود إلى الفترة 
قيمتها 81.8 مليون دوالر.من خمسينات إلى ثمانينات القرن الماضي تتجاوز 
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“نيسان” تكشف عن سيارة اختبارية
أزاحـت 
“نـيـســان 
مــوتــــور 
كومباني” 
الســــتــار 
عن سـيارة 
اختباريـــة 
جديــدة تـم 
تقـديـمـهــا 

تحت تســمية )IDS كونسبت( بحيث عبّرت نيسان من خاللها عن 
رؤيتها لمستقبل القيادة اآللية والعديمة االنبعاثات، وذلك في معرض 

“طوكيو الدولي للسيارات 2015”.
وقال رئيس نيسان ورئيس مجلس إدارتها كارلوس غصن: ستبدل 
تقنيات نيسان المســتقبلية مفهوم العالقة بين السيارة والسائق تماماً 
كما ستغير النظرة الى وسائل النقل المستقبلية. تُحسن القيادة الذكية 
من نيســان قدرات الســائق على الرؤية والتفكير والتصرف، فهي 
تصحح األخطاء البشــرية التي تشــكل 90 % من أسباب الحوادث 

على الطرقات.

سيارة كهربائية من أستون مارتن“إنفينيتي” تدشن مبادرة تنافسية

أعلنت “إنفينيتي” عن تدشين مبادرة تنافسية لمنح رواد  األعمال 
الشباب في المنطقة فرصة المشاركة في برنامج عالمي للتمكين في 
تأســيس األعمال والحصول على استثمار بقيمة 40 ألف دوالر في 
مشــروعهم الجديد. وتهدف المبادرة التي تقدمها “إنفينيتي الشــرق 
األوســط” بالشــراكة “نيســت” إلى تعزيز عملية تطوير األعمال 

الجديدة ودعم رواد األعمال الشباب في المنطقة.
شــارك في المرحلة الثانية، وهي مرحلة االختيار، 30 مشاركاً 
تمت دعوتهم للمشاركة في أول حدث من نوعه في المنطقة يحمل 
اســم “اإلطالق الســريع” )Speed Pitching( في دبي، والذي 
أقيم في أوائل شــهر كانون األول/ديســمبر 2015 حيث قام رواد 
األعمــال بإطالق أفكار أعمالهم لمجموعة من خبراء األعمال في 

المنطقة.

كشفت أســتون مارتن النقاب عن نســخة كهربائية من سيارتها 
رباعية األبواب فائقة الســرعة “رابيــد” مزودة بمحرك كهربائي 

مزدوج بقوة إجمالية تزيد على 1000 حصان.
وذكرت مجلــة “أوتــو كار” البريطانية أن بطاريات الســيارة 
الجديدة  )رابيد إي( ســتتيح قطع مســافة تصل إلى 320 كيلومترا 

قبل الحاجة إلى إعادة شحن.
وتدرس أستون مارتن ومجموعة استثمارية صينية  االحتياجات 
اللوجيســتية إلنتاج النموذج االختباري على نطاق تجاري بحلول 

عام 2017. 
يذكر أن أســتون مارتن تنتج الســيارة “رابيد” منذ 2010، وتم 
إصدار نســخة محدثــة منها مزودة بمحــرك ذي 12 صماما بقوة 

تصل إلى 550 حصانا.

فرنسا تعارض اندماج رينو مع نيسان

أكــد رئيس الوزراء الفرنســي مانويل فالس أن حكومته ال تريد 
اندماجاً بين شركتي صناعة السيارات “رينو” الفرنسية و“نيسان” 

اليابانية، وأضاف أنه يريد أن يستمر التحالف بين الشركتين.
يشــــار إلى ان شــركة رينو تملك حصة مســيــطرة في شركة 
نيســان قدرها 43.4 % التي تملك بدورها 15 % في “رينو” من 
دون حــق التصويت. ويتولى كارلوس غصن )61 عاما( منصب 

الرئيس التنفيذي للشركتين.
يذكر أن الحكومة الفرنســية كانت قد زادت حصتها في “رينو” 
في شهر نيسان/ابريل 2015  إلى 19.7 % من 15 %، األمر الذي 

يتيح لها مضاعفة حقوق التصويت.
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“آيكو” تستأنف أنشطتها في سورية

اســتأنفت مجموعة إيران خودرو الصناعية “آيكو” أنشطتها في 
سورية، إذ تعتزم  إنتاج السيارات في مصنع “سيامكو” في المدينة 
الصناعية في عــدرا والذي يعتبر أكبر موقع إنتاجي تملكه “آيكو”  
خارج ايران. كشف مساعد المدير التنفيذي لمجموعة “آيكو” لقسم 
التصدير والشــؤون الدولية ســعيد تفضلي، أنه تــم مؤخرا تصدير 
حوالي 100 وحدة من ســيارة “آيكو” إلى سورية، معلنا عن اتفاق 
تم بين “آيكو” والجانب الســوري من أجل إعادة نشــاطات مصنع 
“ســيامكو” إلنتاج الســيارات. وكان المصنع ينتج سيارة “سمند” 
تحت اســم “شام” ويطرحها في السوق الســورية قبل األزمة لكنه 

يعتزم اآلن إنتاج سيارات “سورن”، و“رانا” و“دنا” بدال منها.

مشروع اول سيارة كهربائية عمانية
ُعـقــــد 
مؤتـمــــر 
للكشــــف 
عن سيارة 
نــــــور  (
مـجـــان( 
فــي فندق 
“غـرانــد 

حيــاة” حضره مجموعــة من اإلعالمييــن والمهتميــن وأصحاب 
االختصــاص وذلك مواكبــة للعيــد الوطني الخامــس واالربعين 
لسلطنة عمان. وفي تصريح لرئيس مجلس إدارة الشركة المصنعة 
الشــيخ ســلطان العامري أكد على أهمية وجود مثل هكذا صناعات 
فــي الســلطنة، وعلى دورها وأهميتها لمســتقبل أفضــل لعمان في 
مجال التصنيع واالبتكار وأن العرب قادرين على االبتكار والصنع 
والمنافسة على مستوى العالم. واضاف تعتبر هذه السيارة األول من 
نوعها نظراً لمميزاتها وكفاءتها حسب االختبارات والتجارب التي 
مرت بها، وتعمل بالطاقة الكهربائية بينما مكيف السيارة يعمل على 

الطاقة الشمسية.

“جيب رينيغيد” لملكة جمال لبنان

فيراري GTB 488 تفوز بجائزة

ملــكــــة  ُمنحــت 
جمال لبنــان 2015 
فاليــري أبــو شــقرا 
سيارة جيب رينيغيد 
لتصبـــح  الجديــــدة 
بذلــك أول شــخص 
فــي لبنان يقــود هذه 
السيارة غير التقليدية 

والمثالية للمغامرات. وقد تســلّمت الملكة  الســيارة في 28 تشرين 
أول/نوفمبر الماضي في صالة عرض شركة “غرغور أوتوموتيف 

كومباني” بوجود أعضاء إدارة الشركة في الدورة )بيروت(.

فازت ســـيـارة 
فـيــراري )488 
GTB( بجائــزة 
“ســيارة العام في 
الشـرق األوسط” 
عن فئة السيارات 
الخارقــة، وذلــك 

فــي الحفل الســنوي الذي أقيم في “رافلز دبــي”. وقال المدير العام 
لـ”فيراري الشرق األوسط وأفريقيا” جوليو زاونر: تعتمد “فيراري” 
على مبدأ تصميم الســيارات بحســب المتطلبات الشــخصية، وهذه 

مسألة غاية في األهمية للمنطقة هنا.

“موستانغ” تتوج سيارة العام
تصـــّدرت “فــــورد” 
فئتيــن مختلفتيــن ضمـن 
جوائــز ســــيـارة العــام 
في الشـــــرق األوســـط 
)MECOTY(، حـيــث 
كافأت لجنة موّســعة من 

الحّكام تضّم 12 صحفياً مختّصين بالسيارات ينتمون إلى 9 بلدان في 
مجلس التعاون الخليجي والمشرق العربي، سيارة )فورد موستانج( 
بجائزة “أفضل كوبيه رياضية” لعام 2015 وســيارة )فورد فوكس 
ST( بجائزة “أفضل سيارة هتشباك أداء”. كما وتّوجت لجنة التحكيم 

)فورد موستانج( كسيارة العام اإلجمالية لمنطقة الشرق األوسط.
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“فيسبوك” ينافس وسائل االعالم

أظه��رت بيان��ات أن موق��ع “فيس��بوك” يحقق حالي��اً حوالي 8 
ملي��ارات مش��اهدة فيديو يوميا يقوم بها 500 مليون ش��خص حول 
العال��م، األمر ال��ذي يجعل من الموقع ق��وة اعالنية ومنافس��اً قوياً 
لوس��ائل االعالم الرئيسية. وحققت ش��ركة “فيسبوك” ارتفاعا قويا 
ومفاجئ��ا في اإليرادات واألرباح في الرب��ع الثالث من 2015  مع 
تس��ارع نمو أكبر شبكة للتواصل االجتماعي في العالم وهو ما أدى 
لصعود سهم الشركة إلى مس��توى قياسي. وقفز إجمالي اإليرادات 
إل��ى 4.5 ملي��ار دوالر أميركي في الربع الثالث م��ن 3.20 مليار 
دوالر قب��ل عام. وارتفع صافي الربح العائد للمس��اهمين إلى 891 
مليون دوالر. وصعدت إيرادات وأرباح الش��ركة بفضل زيادة عدد 

مستخدمي الهاتف المحمول واإلعالنات.

كتاب “في السعادة واإلبداع”

ُعق��د مؤتمر في إطار مع��رض “الكتاب 2015” ض��ّم كالً من 
الطبيب النفسي شوقي عازوري، الحائز على جوائز عالميّة بشارة 
مزنّر، المهندس برنارد خوري، المخرجة الس��ينمائيّة نادين لبكي، 
الصحافيّ��ة فيف��ي أبو ديب، ومصّم��م األزياء ربيع كي��روز، وذلك 
بمناس��بة إطالق الكت��اب الثاني للرئيس الفخ��ري لمجلس إدارة ليو 
بورنيت � الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا فريد ش��هاب، ويحمل 
الكتاب اسم “في السعادة واإلبداع”. وهذا الكتاب ما هو إاّل تعبير ال 
بل تكريم لق��درة األفكار العالميّة لذاك التوازن الدقيق بين االنتاجيّة 
والس��عادة حيث يحملك على درب مليء بالمحطّات الشيّقة، ويجّسد 

سيرةً ذاتيّة تدور حول السعادة واإلبداع.

“نوفو سينماز” تعرض “جيمس بوند”
م����ت  ق��ا
ش�������رك��ة 
“غلف فيلم” 
وش������رك�ة 
“ن���وف������و 
س���ي�ن�م�از” 
ط����الق  ب��إ

العرض األول لفيلم “س��بكتر” الجديد من سلسلة أفالم جيمس بوند  
ف��ي اإلم��ارات وقطر والبحرين، وقد حض��ر الفيلم عدد من ممثلي 
وسائل اإلعالم والصحافة إلى جانب الجمهور الذي أقبل بشكل غير 

مسبوق على مشاهدة الفيلم الذي يعتبر من أضخم أفالم عام 2015.

4.5 ماليين دوالر لـ“اثار العراق”
وزي���ر  أع�ل��ن 
التربي��ة العراق��ي 
اق�ب��ال  م�ح�م����د 
الصيدلي حص�ول 
بل���اده على منح�ة 
4.5 ماليين دوالر 
م��ن قب��ل منظم�ة 

اليونس���كو، إلع�ادة تأهيل المتاحف العراقية، كما وستقدم المنظمة 
دعم��اً مالي��اً لألف��الم الوثائقية والتروي��ج لآلث��ار العراقية. وبحث 
إقبال مع  ممثل اليونس��كو في العراق اكسل بالتر، الملف التربوي 

والتعليمي وفي مقدمته أوضاع النازحين والمتاحف.

(دي أم أس) تدخل في شراكة
أعلنت “ديجيتال 

ميديا س�يرفيس���يز” 
ذراع  أس(  أم  )دي 
الرقم���ي  اإلع����الم 
الرسمي ل�“مجموعة 
ش���وي��ري”، ع��ن 

شراكتها مع منصة “ديلي موش��ن” العالمية للفيديو. وبموجب هذه 
الشراكة ستصبح )دي أم أس( ممثل المبيعات اإلعالمية الحصري 
في المنطق��ة لصالح المنصة. وتقّدم المنص��ة مجموعة منّوعة من 
مختل��ف أنواع المحتوى والذي يتم توليده من قبل أكثر من 50 ألف 

شريك عالمي ومحلي مميز.
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الروضان رئيسة تنفيذية لـ“زين الكويت”
عيّنت مجموعة زين إيمان 
الروض��ان رئيس���ة تنفيذي���ة 
لش��ركة زين الكويت لتصبح 
بذل��ك الرض��وان أول س��يدة 
تتولى مه��ام هذا المنصب في 

تاريخ المجموعة.
وذكرت زين أن الروضان 

س��تمارس مهام عملها في المنصب الجدي��د اعتباراً من األول من 
كانون األول/ ديس��مبر 2015، مبينة أنها م��ن الكفاءات الممتازة 
الت��ي تمتل��ك خبرات واس��عة في مختل��ف قطاع��ات االتصاالت 

المتنقلة.

تعيين جديد في “أكرونيس”
ش����رك�ة  عين��ت 
“أك�رون�ي������س”، 
ف��ي  المتخصص����ة 
الجي��ل  توفير  مجال 
الجدي��د م��ن حل��ول 
البيان���ات،  حماي����ة 
“س���تيف ج�وه “في 

منصب نائب الرئيس ومدير عام قسم المبيعات في منطقة دول آسيا 
والمحيط الهادئ واألس��واق الناش��ئة. وسيتولى جوه مهام مسؤولية 
اإلشراف على تنفيذ اس��تراتيجية الشركة وزيادة المبيعات وتوسيع 

نطاق عمل الشركة في األسواق.

نشاط طالبي لـ“اللبناني الفرنسي”

 Lucky to be نظّم البنك اللبناني الفرنس��ي نشاطاً تحت عنوان
Young، وهو شبكة تواصل رقمية تضم كل النشاطات المخصصة 
للطالب، في حرم خمٍس من كليّات الجامعة اليسوعية، حيث حصد 
الرابحون جوائز قيّمة منها iPad Mini وقسائم شرائيّة في مطاعم 
رائج��ة وتذاكر س��ينما، باإلضافة إلى اكتتابات بالحس��اب الخاص 

بالشباب Youth Package مع مميّزاته الكثيرة.

مكتب جديد لـ“باركو” في السعودية
اف�ت�ت�ح��ت 
ك���ة  ش�������ر
“ب��ارك���و”، 
في  المعروفة 
مج��ال توفير 
تكنول�وج�ي���ا 
ل  ل�ح�ل������و ا

البصرية، مكتباً جديداً لها في العاصمة السعودية الرياض وذلك في 
مركز النمر “1” بحي الُعليا، خالل حفل حضره الس��فير البلجيكي 
ل��دى المملكة “جيرت كريل”، إضافة إلى أعضاء وس��ائل اإلعالم 

وشركاء األعمال وعمالء “باركو”.

قطاع الطباعة: 20 مليار دوالر
ي��ق�������ام 
“المع��رض 
الس���ع��ودي 
للط�ب�اع����ة 
والتغل�ي��ف” 
 ،2 0 1 6
ال�م�ع��رض 

التجاري الدولي الثالث عشر لتقنيات الطباعة والتغليف، في مركز 
الري��اض الدولي للمؤتمرات والمعارض خ��الل الفترة من 18 إلى 
21 كان��ون الثاني/يناي��ر 2016، حيث يس��تعد القط��اع إلى تحقيق 

معدالت نمو قوية تصل إلى 20 مليار دوالر.

“موتري” يطلق نسخته اإلماراتية
أع��ل�����ن 
م���وق�������ع 
الس���ي�ارات 
في السعودية 
Motory.(

com( ع��ن 
ع��زم�������ه 
ق  ط�����ال إ

نس��خة مخصصة لدولة اإلمارات خالل عام 2016 لالس��تفادة من 
الس��وق اإلماراتية التي تعد ثاني أكبر سوق لمبيعات المركبات في 

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
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الريتز-كارلتون تعّين ريتشارد كولينز
عيّن��ت ش��ركة فن��ادق “الريتز-

كارلتون” ريتش��ارد كولينز مديراً 
عام��اً لمنتجعه��ا البح��ري في دبي 
وسيتولى كولينز قيادة الفندق الشهير 
الذي يتألّف من 294 غرفة وجناحاً 
وس��يجلب معه خبرات��ه العالية في 
مج��ال إدارة المنتجعات والعمليات 
الدولية من أيرلند والمملكة المتّحدة 
والواليات المتّحدة وسويسرا، حيث 
انضّم كولينز إلى الريتز- كارلتون، 

دبي وفي جعبته خبرة تزيد عن 17 سنة كمدير عام للفنادق.

كاركاريا رئيسًا تنفيذيًا لـ“كوني”
عي��ن الرئيس التنفيذي لش��ركة 
“ف��ي اف اس غلوب��ال” زوبي��ن 
كاركاريا، رئيساً تنفيذياً لمجموعة 
“كون��ي” التي تتخذ من سويس��را 
مق��راً له��ا، وهو أول هن��دي يعيّن 
رئيساً لشركة خدمات السفر البالغ 

عمرها 109 سنوات.
يش��ار إلى ان كاركاريا سيستمر 
في الوقت نفسه في وظيفته كرئيس 
تنفيذي ل�“في اف اس غلوبال” في 

دبي - اإلمارات.

“نيسان” تعين رئيساً لقسم التسويق
نيسان  شركة  أعلنت 
ف���ادي  إنضم��ام  ع��ن 
أب�رز  أح���د  غص���ن، 
قط���اع  ف��ي  الخب��راء 
الس��يارات في المنطقة 
مؤخراً إلى فريق عملها 
حيث تم تعيينه بمنصب 
المدي��ر التنفيذي لقس��م 
التس��ويق في “نيس��ان 

الشرق األوسط”. وسيعمل غصن بشكل مباشر مع المدير اإلقليمي 
ل�“نيسان” في المنطقة سمير شرفان.

“الشريفي” مديراً لـ“أودي” في قطر
عين الوكيل الرسمي 
كي��و- أودي  لعالم��ة 

أوت��و، في قط��ر أحمد 
شريفي مديراً لوكالتها، 
حيث س��يتولى شريفي 
إدارة  رئيس��ي  بش��كل 
الخاصة  العمليات  كافة 
بالبيع وما بعد البيع في 

قطر، فضالً عن إرس��اء وتطبيق استراتيجيات طويلة المدى  نظراً 
لخبرته الواس��عة في  مجال صناعة السيارات وهي عشر سنوات، 

من ضمنها ستة سنوات مع أودي.

بدء التصويت لـ“سوبربراندز 2016”
الهيئة  “س��وبربراندز”  أعلن��ت 
بالعالم��ات  المعني��ة  المس��تقلة 
التصوي��ت  ب��دء  التجاري��ة، ع��ن 
الختي��ار العالم��ات التجاري��ة في 
تقديره��ا  س��يتم  الت��ي  اإلم��ارات 
وتكريمها بصفتها س��وبربراند لعام 

.2016
وقال مدير سوبربراندز الشرق 
نح��ن  إنجلي��ش:  ماي��ك  األوس��ط 
ف��ي الهيئة نس��عى لدعم وتش��جيع 

األصناف المحلية للتنافس مع األسماء العالمية الكبيرة.

تعيينات قيادية في تايم للفنادق
عينت ش��ركة الضياف��ة الوطنية 
“تاي��م إلدارة الفنادق” نائب رئيس 
جدي��د للمبيع��ات والتس��ويق حيث 
الدول��ي  الفندق��ي  الخبي��ر  يتول��ى 
مه��ام  المحن��ك رودي غ��وردون 
منصب��ه الجديد ليح��ل محل تومي 
روس��يبوبوس ال��ذي تقاع��د نهاية 

تشرين األول/أكتوبر 2015.
يمتل��ك البريطان��ي غ��وردون نحو ث��الث عقود م��ن الخبرة في 
المبيعات والتس��ويق في ثالث قارات وهو خبير معروف في مجال 

التنشيط االستراتيجي للعائدات.
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HSE المنصوري” تفوز بجائزة“
حصل��ت ش��ركة “المنصوري” 
عل��ى  الهندس��ية  لالختصاص��ات 
جائ��زة أفض��ل مب��ادرات الصحة 
والسالمة والبيئة )HSE( في العام 
ضمن جائزة الشرق األوسط للنفط 
والغاز وذلك م��ن خالل حفل كبير 

أقيم في أبوظبي مؤخرا.
وقال نائ��ب الرئيس التنفيذي في 

الش��ركة إبراهي��م العلوي: نؤم��ن في المنصوري ب��أن الوقاية هي 
الس��بيل للحفاظ على أفضل مس��تويات الصحة كما أن التوعية هي 

الجانب األهم.

“أورينت بالنيت” تفوز بجائزة
نالت شركة “أورينت بالنيت”، 
“جائ����زة اإلع��الم والتس����وي��ق 
والفعالي��ات” خ��الل حف��ل توزيع 
“جوائز نجوم األعمال” الذي أقيم 
في قاعة الجوهرة في منتجع مدينة 
جمي��را بدب��ي. وجاء ه��ذا التقدير 
تتويج��اً للجه��ود الحثيث��ة واألداء 
المتميّز للشركة في مجال العالقات 
العام��ة والتس��ويق ف��ي المنطقة.

وتس��لم الجائزة مدير عام الشركة 
نضال أبو زكي.

اينوك: أهمية الشراكات البّناءة
س��ل�ط�ت 
شركة اينوك 
ال��ض�����وء 
عل�ى أهمي��ة 
الش����راكات 
البنّ��اءة م��ع 

الهيئات الحكومية خالل حفل تكريمي أقيم في فندق “انتركونتيننتال” 
بدبي فس��تيفال س��يتي، ش��هد حضور ممثلين عن 23 من الوكاالت 
والهيئات المحلية. وقال الرئيس التنفيذي ل�“اينوك” سيف الفالسي: 
إننا ملتزمون بالتعاون مع مختلف الهيئات الحكومية ودعم التطلعات 

االستراتيجية لقيادتنا الرشيدة.

تفاهم مع ملتقى االستثمار السنوي
وق���ع م�ج�ل�����س 
األعم��ال التج���اري 
والمهن��ي اله�ن����دي 
مذك��رة تفاه���م م��ع 
ملتق��ى اإلس���ت�ث�مار 
السنوي 2016 لتأكيد 
مش��اركته ك�“شريك 

داعم رسمي” ألضخم حدث دولي متخصص في اإلستثمار األجنبي 
المباش�ر، المقرر انعقاده في  النادي التجاري العالمي في مركز دبي 
التجاري العالمي في ش��هر نيسان/أبريل 2016، وتعد هذه المذكرة 

األولى من نوعها بين الطرفين.

القائمة النهائية لـ“اإلمارات لآلداب”
كش����ف القائم����ون ع�ل���ى 
“مهرج��ان طي��ران اإلم��ارات 
لآلداب”، عن قائمة كتّاب الدورة 
الثامنة من المهرجان التي ستقام 
خالل فترة 1 - 12 آذار/مارس 
2016 وذلك خالل حفل خاص 
بفندق “انتركونتيننتال” في دبي 
فستيفال سيتي حيث تضم قائمة 
والمبدعين  والمفكري��ن  الكتّاب 
المشاركين أكثر من 140 اسماً 

من 30 بلداً.

التوعية ضد سرطان الثدي

قام��ت عالم��ة “أودي” في قطر بالتعاون م��ع الجمعية القطرية 
للس��رطان بالمس��اهمة في نش��ر التوعية ضد س��رطان الثدي على 
مستوى فريق العمل والمجتمع المحلي ككل، حيث قامت “كيو أوتو” 
ف��ي قطر بتزيين صالة عرضها الواقعة على طريق س��لوى باللون 

الوردي بشكٍل كامل بمناسبة شهر التوعية ضد سرطان الثدي.
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جائزة لـ“اإلمارات دبي الوطني”
أعلن بنك “اإلمارات دبي 
الوطن��ي” ع��ن ف��وز إدارة 
الخدمات المصرفية الخاصة 
التابعة للبنك بجائزة “أفضل 
بن��ك للخدم��ات المصرفي��ة 
الخاصة في الشرق األوسط” 
خالل حفل توزي��ع “جوائز 
الث��روات العالمي��ة 2015” 
من مجل��ة “برايف��ت بانكر 

إنترناشيونال”. وتسلم الجائزتين رئيس منطقة آسيا المحيط الهادئ 
ومدير عام البنك في سنغافورة الدكتور برايان شيجار.

“الوقاية من حاالت الطوارئ والكوارث”
الدورة  تش��هد 
م��ن  الس��اب�ع�ة 
المعرض الدولي 
الوطني  لألم���ن 
ودرء المخاط��ر 
“آيسنار أبوظبي 
2016” والت���ي 

س��تقام في ش��هر آذار/م��ارس 2016 في مركز أبوظب��ي الوطني 
للمعارض، اطالق معرض “الوقاية من حاالت الطوارئ والكوارث 
2016” وه��و األول م��ن نوعه في منطقة الخلي��ج يُعنى بمواجهة 

حاالت الطوارئ والوقاية من الكوارث عبر البر والبحر والجو.

“الميرة” تفتتح فرعها في الثمامة
افتتحت شركة 
“الميرة” للم�واد 
االس���ت�ه�الكي�ة 
ال��46  ال�ف����رع 
ل�س�لس�ل�ة مراكز 

الميرة الثمامة. 
ويأت��ي ذل���ك 

تجاوب��اً مع مطالب س��كان منطق��ة الثمامة وما حوله��ا لنقص تلك 
المناطق بمرافق التسوق وتأكيداً على أهمية الشركة في خدمة جميع 
المناطق في قطر. تم بناء الفرع وفق المواصفات الدولية والتصاميم 

الداخلية الجديدة التي تمنح المتسوقين تجربة تسوق أكثر مالئمة.

“بورياليس” تدعم المؤسسات
أعلنت ش�ركة 
“ب�وري�ال�ي���س” 
المتخصص�ة في 
توفي��ر الحل���ول 
ف��ي  المبتك����رة 
مج���ال البول���ي 

أوليفينات والكيماويات القاعدية واألسمدة، أنها ستقدم مبلغ 1 مليون 
درهم حوالي )272 ألف دوالر( لكل من مدارس اإلمارات الوطنية 
واتح��اد اإلم��ارات لرياضة المعاقين. وس��يقوم بتقديم ه��ذه المبالغ 
الصندوق اإلجتماعي في الش��ركة للمساهمة بشكل فعال في تعزيز 

تطور ورفاهية المجتمعات التي تعمل بها الشركة.

“ديري كوين” تفتتح فرعًا جديداً
أع��ل��ن������ت 
“ديري كوي��ن” 
س�لس�ل�ة مطاعم 
ال�م�أك�����والت 
األميركية، ع�ن 
افتت���اح ف����رع 
جدي�د في “ياس 

مول” حيث شهد حفل االفتتاح الكبير حضور السفيرة األميركية في 
اإلم��ارات باربرا ليف، والتي وصف��ت المتجر بأنه جزء مميز من 
أميركا وصل إلى أبوظب��ي. وتتضمن خطط “ديري كوين” افتتاح 

20 متجراً في مختلف أنحاء اإلمارات قبل نهاية عام 2019.

“ديوكس” تشارك في “السفر العالمي”
أعلن��ت ش���ركة 
“س����ي�ف�ن ت�اي��دز 
انترن�اش��ي��ون�ال” 
القابض��ة ومط��ور 
الفن��ادق الفاخ��رة، 
ع�ن مش���اركت�ه��ا 
في س���وق الس��فر 

العالمي في لندن للمرة األولى هذا العام حيث تس��تعد للكش��ف عن 
اح��دث فنادقه��ا من فئ��ة الخمس نج��وم الذي يفتتح مطل��ع 2016. 
والفن��دق البريطاني التصميم ال��ذي يقع في جزيرة “النخلة جميرا” 

بدبي يتكون من 500 غرفة وينضم الى فندق “ديوكس” لندن.
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معرض “إنترسك 2016”
أعل��ن منظمو أكب��ر معرض 
عالمي لألمن والسالمة “إنترسك 
2016” عن حجم س��وق معدات 
وأجهزة أمن األفراد والمجتمعات 
واألم��ن البدني في المنطقة الذي 
م��ن المتوق��ع أن يص��ل إل��ى 3 
ملي��ارات دوالر في 2014 وفقا 
إلحصائيات الشريك المعلوماتي 
للش��ركة المنظمة “فروس��ت آند 

س��وليفان”، وذلك خالل الفترة 17–19 كانون الثاني/يناير 2016 
في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.

دبي ثاني أفضل وجهة تسوق
صنّ��ف تقرير “س��ي ب��ي آر اي” 
الدولي��ة والذي حمل عنوان “مؤش��ر 
عالمي��ة قطاع التجزئ��ة”، إمارة دبي 
ف��ي المركز الثاني عالمياً للعام الرابع 
على التوالي مباشرة بعد لندن كأفضل 
وجهة تسوق في العالم. وقال الخبير في 
قطاع الضيافة في اإلمارات والرئيس 
التنفيذي لوحدة الضيافة والتجزئة في 
ش��ركة “ذا اتش هولدينغ انتربرايس” 

يوس��ف جّم��ال: إن دبي تحتض��ن 55.7 % من عالم��ات التجزئة 
الدولية من خالل سلسلة من عالمات التجزئة بمختلف القطاعات.

القمة العاشرة للهيئات التنظيمية
رويت��رز”  “تومس��ون  أعلن��ت 
الم��زود العالمي للمعلوم��ات الذكية 
للش��ركات والمحترفين، عن تنظيم 
القم��ة العاش��رة للهيئ��ات التنظيمية 
بدول الخليج في أبوظبي لمناقشة آخر 
التوجه��ات المتعلقة بعال��م الحوكمة 
والمخاطر واالمتثال في شهر كانون 
الثاني/يناير 2016. وأش��ار المدير 

العام نديم نجار إلى أن المس��ؤولين المختصي��ن باالمتثال يجب أن 
يطوروا عالقات عمل قوية مع الهيئات التنظيمية وتقديم المعلومات 

اإلدارية المناسبة.

شراكة استراتيجية لـ“دبي لإلنترنت”
دب��ي  مدين��ة  أعلن��ت 
ش��راكتها  عن  لإلنترنت 
االستراتيجية مع مؤسسة 
المس��تقبل  دب��ي لمتحف 
من خالل مب��ادرة جائزة 
اإلم��ارات للطائرات من 
دون طيار لخدمة اإلنسان 
لع��ام 2016 للعام الثاني 
على التوالي. كما أعلنت 

مجموعة اتصاالت أنها تعمل مع مكتب معرض “إكس��بو 2020” 
من أجل جعل منطقة المعرض أول منطقة مستقبلية.

“نيكين سيكي” تفتتح مكتباً جديداً
افتتحت ش�ركة 
“نيكين س���يكي” 
المعمارية مؤخرا 
مق��راً جدي��داً لها 
ف��ي دب��ي ويق��ع 
ه��ذا المكت�ب في 
التاس����ع  الطابق 
عش��ر م��ن برج 

س��الم المبهر في طريق الش��يخ زايد مقابل مركز التجارة العالمي 
حيث ق��ام المدير التنفيذي ورئيس الش��ركة تاداو كاماي، بتدش��ين 

العمل به مؤخرا.

اإلعالن عن جوائز “سيتريد البحرية”

ش��هدت دبي تكريم عدد من المؤسس��ات واالفراد والشركات من 
المنطقة وش��به القارة الهندي��ة وأفريقيا العاملين في مجال الش��حن 
البح��ري واالعمال البحرية خالل حفل جوائز “س��يتريد البحرية” 
الس��نوي ال��ذي أقيم تحت رعاي��ة رئيس مجل��س إدارة موانئ دبي 
العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة سلطان 
بن سليم حيث تم اإلعالن عن 25 جائزة شملت جوائز فردية خاصة.
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بنك مسقط يفوز بجائزة
ف��از “بن��ك مس�����ق�ط” 
بجائ��زة المركز االول بين 
الشركات العمانية من حيث 
االي��رادات، وذل��ك ضمن 
 )OER( جوائ���ز مجل���ة
ألفضل 20 ش�ركة عمانية 
مدرجة في س���وق مس��قط 
ل��ألوراق المالي���ة ل�ع���ام 

2014 حيث قام  نائب مدير عام االعمال المصرفية المتميزة بالبنك 
عل��ي بن س��عيد علي، باس��تالم الجائزة من راع��ي الحفل حامد بن 

سلطان البوسعيدي، في فندق “كراون بالزا”.

جائزتان لـ“مباشر للخدمات المالية”
ف��ازت ش����ركة 
“مباش��ر للخدم�ات 
المالي��ة” بجائزتين 
“أف�ض���ل  وه�م�ا: 
وس��يط مال��ي ف��ي 
دولة اإلمارات لعام 
2015” و“أفض��ل 
ألب�ح��اث  م���زود 

األسهم في المنطقة لعام 2015”، وذلك خالل قمة جوائز المستثمرين 
العالم��ي لع��ام 2015 التي عقدت مؤخراً بفن��دق “أتالنتيس دبي”. 

وتسلَّم المدير العام للشركة وائل درويش، جائزة الوسيط المالي.

“ماستركارد” تصدر تعيينات جديدة
أعلنت ش��ركة “ماستركارد” 
ع��ن مجموع��ة م��ن التعيين��ات 
اإلداري  فريقه��ا  ف��ي  الجدي��دة 
لمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا، 
وس��تصبح هذه التعيين��ات نافذة 
المفع��ول اعتب��اراً م��ن تاريخ 1 

كانون الثاني/يناير 2016.
الجديدة  التغيي��رات  وبموجب 

أصبح راغو مالهوترا، رئيس الش��ركة في المنطقة بدالً من مايكل 
مايباخ، الذي أصبح المدير التنفيذي للمنتجات حيث س��ينتقل مايباخ 

إلى المقر الرئيسي العالمي للشركة في مدينة نيويورك.

IG تعّين كبير الخبراء االستراتيجيين
حس��ين   ”IG“ ش��ركة  عين��ت 
الس��يد، في منصب كبي��ر الخبراء 
االستراتيجيين في المنطقة وشمال 
أفريقيا. ومن خالل منصبه س��يوفر 
الس��يد تحليالت عميق��ة ألصحاب 
تخ��ص  الش��ركة  ف��ي  المصلح��ة 
مجموع��ة واس��عة م��ن األس��واق 
العالمية، وسيقوم بإلقاء محاضرات 
تس��تهدف تجار التجزئة والمهتمين 

م��ن عامة الن��اس وذلك في مقر الش��ركة الكامن ف��ي مركز دبي 
المالي العالمي.

جائزة “بنك العام” لـ“الخليج األول”
فاز بن��ك الخليج األول 
الع��ام”،  “بن��ك  بجائ��زة 
وذلك ضمن حفل “جوائز 
تقدمه��ا  الت��ي  اإلنج��از” 
مجل��ة “أريبي��ان بزنس” 
للع��ام 2015 وال��ذي أقيم 
ف��ي فن��دق “ج��ي دبلي��و 

ماريوت ماركيز” دبي.
حصل البنك على هذه الجائ��زة تقديراً ألدائه المتميز خالل العام 
الماضي وجهوده في دعم الش��ركات الصغيرة والمتوسطة في دولة 

اإلمارات.

“إريكسون” تفوز بجائزة
“إريكس����ون”  حصلت 
عل���ى جائزة “الش����رك�ة 
األكث��ر التزاماً بالتنوع في 
المنطق��ة وافريقيا”، خالل 
حفل توزي��ع جوائز مجلة 
كومز في المنطقة وأفريقيا 
)CommsMEA( للع��ام 
2015، ف��ي فن��دق جميرا 

أب��راج اإلمارات بدبي. وتس��لم الجائزة نائب الرئيس ورئيس قس��م 
الموارد البش��رية في “إريكسون” بالمنطقة جيريش جوهر، مؤكداً 

التزام الشركة بتمكين المرأة في قطاع االتصاالت.
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جائزة “أفضل خدمة أعمال”
حصدت “زين األردن” 
خدم��ة  “أفض��ل  جائ��زة 
أعمال” في الحفل السنوي 
لتوزي��ع جوائ��ز  العاش��ر 
 ”CommsMEA“ مجلة
المتخصص��ة ف��ي قط��اع 
وتكنولوجي��ا  االتص��االت 
المعلومات الذي استضافت 

دبي فعاليته مؤخراً. واستلم الجائزة الرئيس التنفيذي في الشركة أحمد 
الهناندة، حيث اس��تحقت الش��ركة هذه الجائزة عن منصتها لإلبداع 

.”Zain Pay“وعن اطالقها خدمتي “زين فايبر” و )ZINC(

اتفاقية تعاون بين لبنان وايطاليا
رئ�ي����س  وق���ع 
المعارض  جمعي��ة 
إيل�ي  والمؤتم�رات 
اتفاق��ي������ة  رزق، 
وت�ب���ادل  تع���اون 
خب���رات ومناف���ع 
تجاري��ة مع اتح��اد 

جمعيات ش��ركات المع��ارض اإليطالي��ة “AEFI”، خالل مؤتمر 
المنظمة العالمي��ة لمنظمي المعارض )UFI(، الذي أقيم في ميالن 
بإيطاليا. وتس��اهم هذه اإلتفاقية في تقوية حجم مش��اركة الش��ركات 

اإليطالية في المعارض الدولية التي تقام في لبنان.

جائزة “منظمة األفكار البريطانية”
استلمت مستشار أول 
السياس��ات االقتصادي��ة 
جيان��ي افريكي��ان، عن 
دائرة التنمية االقتصادية 
في دبي جائزة “منظمة 
األف��كار البريطانية لعام 
2015” ع��ن فئة خدمة 
المتعاملي��ن، وذل��ك عن 

مشروعها حول منصة القطاعات اللوجستية لدبي، المبادرة األولى 
من نوعها في المنطقة التي تركز على تعزيز التعاون بين القطاعيين 

العام والخاص، والدفع بمعدالت نمو القطاع اللوجستي.

“االستحقاق الذهبي” لفينيسيا بنك
بنك  فينيس��يا  ن��ال 
وس���ام االس��ت�ح�ق�اق 
الذهب��ي ف��ي مج��ال 
التميز والجودة خالل 
التتوي��ج  “احتفالي���ة 
الكبير” للسنة العاشرة 
التي نظمتها “أكاديمية 
تتوي��ج لجوائز التميز 

ف��ي المنطقة العربية” في فن��دق الجميرا بيتش بدبي، برعاية وزير 
االقتصاد في االمارات سلطان بن سعيد المنصوري. وتسلم الوسام 

رئيس مجلس إدارة البنك ومديره العام عبد الرزاق عاشور.

تدشين مركز لالبتكار في قطر

افتت��ح رئي��س مجل��س إدارة مؤسس��ة الفيصل بال حدود الش��يخ 
فيصل بن قاس��م آل ثاني، وعميد جامع��ة كارنيجي ميلون في قطر 
إيلك��ر بيبرس، مركز الفيصل –كارنيجي ميلون لالبتكار في ريادة 
األعم��ال، ال��ذي يهدف إلى تنمي��ة الموارد البش��رية وغرس روح 

االبتكار بين طالب الجامعات.

“باالديون” تحصل على جائزة
ف��ازت ش���ركة 
“ب��االدي�������ون” 
ال�م�ت�خ��ص��ص��ة 
إدارة  حل��ول  ف��ي 
أم����ن  م�خ�اط���ر 
المع��ل��وم�����ات، 
“أفض���ل  بجائ�زة 

ش��ريك أم�ن معلومات للعام 2015” والمقدم��ة م�ن “إتش بي”.
تس��لم الجائزة نائب الرئيس ورئيس المبيع��ات اإلقليمية للمنطقة 
وأفريقيا للش��ركة اَميت روي، وذلك في الحفل الذي أقيم مؤخراً في 

فندق “جي دبليو ماريوت ماركيز” في دبي.
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وتعزيز النشــاط المصرفي ومســتوى الدخل 
بشكل عام، بما يجعله في صميم تطلعات الدول 

والشعوب لحياة أفضل.
طربيه

أشــار طربيه إلــى أن الشــمول المالي من 
شأنه أن يســاعد على مواجهة الفقر والتعاطي 
بصــورة أفضــل مع حــاالت المداخيــل غير 
المنتظمــة والمســتحقات الكبيرة الموســمية، 
مبديــاً قلقه من تأثيــر ظاهرة تخفيف المخاطر 
أو (De-Risking)، مضيفاً أن قطع العالقات 
المصرفيــة، يؤدي إلى تفاقــم ظاهرة التهميش 
المالــي أو Financial Exclusion، وهــذا 

األمر قد يؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة.
سالمه

بــدوره، أكــد ســالمه، أن الشــمول المالي 
ينطلــق من إيجاد ثقة بالقطــاع المالي وبالنقد 
الوطني حيــث وصل عــدد المقترضين  إلى 
أكثــر مــن 800 ألــف، مقابــل 60 ألــف في 
1993، وهنالــك أكثر مــن 100 ألف قرض 
ســكني و50 ألف قرض للتعليــم. وقد أصدر 
المجلس المركزي قرارات متكاملة عاماً بعد 
عــام تتعلق برزمات تحفيزية للتســليف بلغت 
5 مليــارات دوالر وأدت إلى تأمين النمو في 
لبنــان. وما قامت به الحكومة ومجلس النواب 
بإقرار أربعــة قوانين مهمة للقطــاع المالي، 
يســمح للبنان بــأن يبقــى منخرطــاً بالعولمة 

الماليــة وأن ال يتــّم إدراجــه علــى أي الئحة 
تحّذر اآلخرين من التعامل معه.

وشــدد الحاكم على ”أن مالءة الدولة جيدة. 
فصحيــح أن الديــن العام مرتفع وهو يشــكل 
140 % مــن الناتج المحلــي. لكن، إذا حذفنا 
من هذا الدين العام ما هو مملوك من مصرف 
لبنان، تكون هذه النسبة أقّل من 100 %، كما 
أن األسوق اللبنانية تتعايش مع هذا الدين، إنما 
تطالب بالســيطرة على العجز الســنوي وهذا 
ما نتأمله حينما يتحســن الوضع السياسي في 
البلد“. وقال: إن مصرف لبنان أطلق مشاريع 
عدة وطّور أنظمة عدة. وهذه المشاريع تتعلق 
بتأمين قــروض مدعومة للقطاعات االنتاجية 

بفوائد منخفضة.
أضــاف: علــى صعيــد آخر، ومــن خالل 
األســواق المالية، نحن نحّضر إلطالق منصة 
إلكترونيــة لتكــون منصــة للتداول الشــفاف 
والمراقــب لــألوراق الماليــة اللبنانيــة، منها 
األوراق المتعلقــة بالمؤسســات الصغيــرة أو 
المؤسسات التجارية أو سندات الدين التجارية 
والحكوميــة. وقمنــا أيضــاً بعمليــات توعيــة 
ومحاضــرات فــي المدارس وفــي الجامعات 
وأنشــأنا معهــد تدريــب ينظّم فــي كل صيف 
دورات تدريبية تســتهدف الطالب الجامعيين، 
المصرفي.لنؤمــن صلــة أكبــر بيــن المواطــن والقطاع 

افتتاح المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2015

لتعزيز الثقة بالقطاع المالي والنقد الوطني
افتتــح اتحاد المصــارف العربيــة المؤتمر 
المصرفي العربي الســنوي للعــام 2015 في 
دورتــه العشــرين، بعنوان ”خارطــة طريق 
للشمول المالي“ في فندق فينيسيا انتركونتيننتال 
- بيــروت، بحضــور رئيــس الحكومــة تمام 
ســالم، حاكم مصرف لبنان رياض ســالمه، 
رئيس اتحاد المصارف العربية محمد بركات، 
الرئيس الفخري التحاد الغرف العربية، رئيس 
الهيئــات االقتصادية في لبنان عدنان القّصار، 
رئيس مجلس إدارة االتحاد الدولي للمصرفيين 
التحــاد  التنفيذيــة  اللجنــة  رئيــس  العــرب، 
المصارف العربيــة ورئيس جمعية مصارف 

لبنان جوزف طربيه.
سالم

رحب سالم بإقرار مجلس النواب لمجموعة 
من مشــاريع القوانين التي أّمنت مظلَة قانونية 
شــاملة لقضايا مكافحة تبييــض ونقل األموال 
وتمويل اإلرهاب، كما أكد أن السلطة التنفيذية 
ســتقوم بواجباتها، ألّن االســتحقاقات الداخليّة 

داهمة والمخاطَر الخارجيّةَ حقيقيّةٌ وخطيرة.
بركات

من جهته، أشار بركات إلى أن معظم فقراء 
العالم يفتقدون للخدمات المالية االساسية، ألن 
هناك الكثيــر من المعوقات التــي تمنع الناس 
من المشــاركة فــي القطاع المالــي، وقال: إن 
38 % مــن ســكان العالــم ليس لديهــم القدرة 
على التمتع بالخدمات المالية، لذلك فإن تحقيق 
الشــمول المالي سيؤدي الى تحسين معيشتهم، 
الفتاً االنتباه الــى التطور الحاصل في القطاع 
المصرفــي العربي، حيث بلغــت الموجودات 
3.23 تريليون دوالر في 2015 بزيادة بلغت 

6 %عن العام 2014.
القصار

كما شــدد القّصــار، على أن توســيع دائرة 
المستفيدين من الخدمات المالية يعزز االستقالل 
المالي لألفراد، والذي يعتبر مؤشراً على التقدم 
االقتصادي لألمم، لما ينطوي عليه من توسيع 
لقاعدة االدخار، وزيادة االســتثمارات المنتجة 
ومعدالت االســتهالك، كما في رفع اإلنتاجية 
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الفايز يلتقي وفد الشركات البرازيلية

التقى وزير الس��ياحة واآلثار األردني ناي��ف الفايز، وفداً يمثل 
اصحاب الش��ركات الس��ياحية الكبرى في البرازيل الذين يقدمون 
الحواف��ز لزي��ارات الدول، ولهم دور مؤثر ف��ي تحديد الجهة التي 

يتوجه إليها السياح من البرازيل لبقية أنحاء العالم.
وأكد الفاي��ز للوفد الزائر، أهمية القطاع الس��ياحي ومس��اهمته 
في االقتصاد االردني والتطورات المتس��ارعة التي ش��هدها، وما 
يمت��از به المنتج الس��ياحي األردني م��ن تنوع وانف��راد، وأجواء 
األمن االستقرار التي يحظى بها األردن على الرغم من الظروف 

السياسية المحيطة به.

القمة العالمية للتخطيط اإلستراتيجي
ن��ظ�م�������ت 
الداخلي��ة  وزارة 
االماراتية “القمة 
العالمية للتخطيط 
االس��تراتيجي”، 
تح��ت رع�اي����ة 
نائ���ب رئ�ي���س 
مجل��س الوزراء 
وزي�ر الداخلي���ة 

الش��يخ س����ي�ف بن زاي��د آل نهيان، بالتعاون م��ع جمعية التخطيط 
االس��تراتيجي االميركي��ة، والمنب��ر العالمي للتنمية ومؤسس��ة “ذا 
ورلد ديفيلوبمنت فورم” في فندق سانت ريجيس بجزيرة السعديات 
بأبوظبي. وش��ارك في المؤتمر أس��تاذ االس��تراتيجية بكلية انس��يد 
والمدير المساعد لمعهد استراتيجية المحيط األزرق رينيه موبورن، 
ومدير برنامج اكسفورد للس��يناريوهات رافائيل راميرز، والخبير 
والمفكر االس��تراتيجي غاري هامل، وأس��تاذ تنفيذ االستراتيجيات 
والقيادة من اس��بانيا جون تش��ايلديروي، الذين أك��دوا أن اإلمارات 

تملك رؤى بعيدة األمد وتنتهج استراتيجية واضحة المعالم.

“مجلس الشركات العائلية الخليجية”

الكتابة في الفن والثقافة اإلسالمية

ف�ت  س����ت�ض�ا ا
مؤس�س����ة ع�ب���د 
اللطي���ف جم�ي��ل 
ملتق���ى مج�ل���س 
الش�ركات العائلي�ة 
الخليجي���ة، ال��ذي 
أعيد إطالق هويته 
المؤسسية مؤخ�راً 
وه���و ال�������ذراع 
اإلقليمي ل�“ش��بكة 

الشركات العائلية العالمية”، وذلك بمقرها في جدة. وانعقد المجلس 
برئاس��ة عضو مجلس إدارة الملتقى حس��ن جمي��ل، ونائب رئيس 

مجلس اإلدارة للعمليات المحلية للمؤسسة عبد العزيز الغرير.
ناق��ش الملتق��ى مجموعة م��ن المواضيع من أبرزه��ا التحديات 
والفرص واالتجاهات العامة التي تشهدها الشركات العائلية في دول 
مجلس التعاون الخليجي. ويعقد الملتقى بانتظام بهدف زيادة الوعي 
بأفضل الممارس��ات الخاصة بالشركات العائلية في الخليج وتعزيز 

التعاون وتبادل المعرفة والخبرات فيما بينها.

اختتم منتدى حمد بن خليفة السادس للفن اإلسالمي “ن والقلم وما 
يسطرون: الكتابة في الفن والثقافة اإلسالمية” أعماله في قطر وتميز 
المنتدى هذا العام باحتفالية خاصة بمناسبة الذكرى السنوية العاشرة 
له. اختتم المنتدى فعالياته بحلقة نقاش وقام منظما ورؤساء المنتدى 
ش��يال بلير وجوناثان بلوم بتقديم العديد من المالحظات وأشارا إلى 
س��عادتهما بإقبال الناس على المنتدى هذا العام منوهين إلى مستوى 
الجودة والكفاءة المهنية للعروض المقدمة. كما قاما بدعوة الحضور 
إلى المشاركة في منتدى حمد بن خليفة السابع للفن اإلسالمي والذي 

من المقرر عقده عام 2017.
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جوائز اإلبتكار والتميز من “أديبك”

أعل��ن معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول )أديبك( 2015، 
عن الجهات الفائزة بجوائز الدورة الحالية. وجرى توزيع الجوائز، 
الت��ي تحتفي باالبت��كار والتميز في قط��اع الطاقة، عل��ى الفائزين 
)شركات، مشاريع، افراد( ضمن ثماني فئات خالل حفل عشاء أقيم 
في فندق قصر اإلمارات، الذي اس��تضافته ش��ركة بترول أبوظبي 

الوطنية )أدنوك(.
وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية 
)أدكو( رئيس جوائز “أديبك” عبدالمنعم سيف الكندي، إن”أديبك” 
تأسس��ت لتسليط الضوء على الجهود االستثنائية المبذولة في قطاع 

الطاقة على المستويات المحلية واإلقليمية والدولية.

معرض صناعة الساعات الراقية “دبي العطاء” تزور كينيا وأوغندا

ت��م افتت��اح الصالون الس��نوي الثاني للس��اعات الراقية بحضور 
محاف��ظ مركز دبي المالي العالمي عيس��ى كاظ��م والقائم باألعمال 
بسفارة سويس��را لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة أدريان بلِس، 

وذلك في مركز دبي المالي العالمي.
ق��ّدم المعرض منّصة فريدة من نوعها ألبرز صانعي الس��اعات 
وهواة الس��اعات اإلقليميي��ن للتواصل، وفرصة للجامعين لش��راء 
س��اعات مرغوبة وغير متوفّرة أينم��ا كان. ويضّم الصالون بعض 
أبرز األس��ماء - جامعاً بين صانعي الساعات المستقلين والشركات 
المصنّعة. وستقوم الش��ركات بعرض ساعاتها الرئيسة، إلى جانب 
حرفيتها وخبرتها الميكانيكية من خالل عروض حيّة لعدد كبير من 

صانعي الساعات، والنقّاشين والمتخّصصين اآلخرين.

ق���ام وف�����د 
مؤس�س���ة  من 
العطاء”  “دبي 
ن�ي���ة  إلنس���ا ا
بزي����ارة إل��ى 
كينيا وأوغن��دا 
لرص��د وتقيي�م 
التقدم المح��رز 
ب�رام���ج  ف��ي 

المؤسس��ة التي تركز على تحسين التدريس والقدرات التعليمية من 
خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت. كما عملت “دبي 
العطاء” أيضاً بالشراكة مع مؤسسة “اآلغا خان” على طرح برامج 
تدريب المعلمين وتحس��ين المدارس بقص��د اختبار وإظهار المنافع 
المحتملة الس��تخدام التكنولوجيا الحديثة وتوفير التعليم لألطفال في 

البلدان النامية.
وتعليق��اً على هذه الزيارة،  ق��ال الرئيس التنفيذي ل”دبي العطاء 
“ط��ارق الق��رق،  إن التكنولوجيا  يجب أن تلع��ب دوراً في تحقيق 

هدفنا المتمثل في توفير التعليم السليم للجميع.

“أديبك 2015” يدعم قطاع الطاقة
أقيم معرض 
وم��ؤت�م������ر 
أبوظبي الدولي 
ل�ل�ب�ت������رول 
 ” ي�ب�����ك د أ “
2015، ف�����ي 
أبوظبي  مركز 
ط�ن������ي  ل��و ا
لل�م�ع��ارض، 

وال��ذي يعد ملتقى عالمي��اً يجمع المتخصصين ف��ي صناعة النفط 
والغاز حول العالم.

واس��تقبل “أديبك” في دورت��ه ال�18أكثر من 86 ألف زائر هذا 
الع��ام بزيادة قدرها 13 % حيث وصلت الش��ركات العارضة إلى 

2050 شركة من مختلف أنحاء العالم.
وق��ال وزي��ر الطاق��ة االماراتي س��هيل بن محمد ف��رج فارس 
المزروع��ي، إنه على الرغ��م من أن قطاع الطاق��ة يواجه بعض 
التحدي��ات إال أنه دائماً يجد طريقه لتج��اوز الصعوبات من خالل 

إدارة النفقات وتطوير حلول تقنية جديدة.
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زيارة قبرصية لمتحف االطفال

ورشة عن المرأة والمعامالت المصرفية

اط�ل��ع����ت 
عقيلة الرئي��س 
ال�ق�ب�رص����ي 
آن�دري آن�دري 
أناستاس��يادس 
خالل زيارته�ا 
متحف االطفال 
عل�ى تجربت��ه 
ف��ي التع�ل�ي���م 

والتثقيف واالبداع عن طريق اللعب واالستكشاف والمغامرة.
ورافقت الس��يدة االولى في قبرص بجولته��ا، عقيلة وزير المياه 
وعقيل��ة الس��فير القبرص��ي ف��ي االردن ومديرة المتحف سوس��ن 
دالق، التي قدمت ش��روحات وافية ومستفيضة عن مرافق وبرامج 
وفعاليات المتحف. والمتحف تأسس عام 2007 تنفيذاً لرؤية الملكة 
رانيا العبدهللا، في توفير مساحة لألطفال للتعليم والمعرفة بمجاالت 
مثل العلوم والبيئة عن طريق التعليم التفاعلي، باإلضافة الى إلهامهم 
بتاريخ األردن العريق وواقع مصادره وثرواته وتعريفهم بالتحديات 

التي يواجهها السيما قضية المياه.

نظمت سلطة النقد الفلسطينية بالتعاون مع مركز المرأة لإلرشاد 
القانون��ي واالجتماعي وتجمع س��يدات أعمال في اإلعالم، ورش��ة 
عم��ل حول المرأة والمعامالت البنكي��ة والمصرفية بحضور نائب 
محافظ س��لطة النقد الدكتور ش��حادة حس��ين، الذي ش��دد على دور 
الس��لطة في تنمية االقتصاد الفلسطيني والجوانب التي عملت عليها 
لتمكين المرأة خاصة مكتب المعلومات االئتمانية الذي يوفر س��جل 
ائتمان��ي خاص بالمرأة يس��اعدها في عملية االقت��راض من البنوك 
والتعاون مع بعض المؤسسات الوطنية لبناء االستراتيجية لالشتمال 

المالي في فلسطين بهدف نشر التوعية المالية والمصرفية.

وفد أعمال صيني يزور دبي

اس��تقبلت دبي وفداً يضم 20 من قادة وطالب األعمال الصينيين 
بهدف االطالع على مس��يرة تحول المدينة من مدينة يقتات سكانها 
على صيد األس��ماك إلى مركز عالم��ي في مجاالت التجارة والنقل 
والتمويل والخدمات اللوجستية، حيث استطلع الوفد الدور المحوري 
الذي تلعبه اإلمارة في تطبيق المبادرة الصينية “حزام واحد، طريق 
واحد”. وبدأ برنامج الرحلة بجولة استكشافية في دبي شملت كالً من 
“برج خليفة” و“برج العرب” وخور دبي. وش��ارك الوفد بعد ذلك 
في جلس��ات تثقيفية نظمتها نخبة من المؤسس��ات التعليمية العالمية 
وذلك بهدف التركيز على التنمية االقتصادية والمبادرات الحكومية 

الذكية في دبي.

سلطة النقد تفتتح “معرض الحياة”

افتتح نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور شحادة حسين، 
معرضاً خيرياً بعنوان “معرض الحياة” بالتعاون مع “مشغل الحياة” 
للمط��رزات التابع لجمعية “الحياة لمكافحة مرض الس��رطان” في 
البيرة، وكل من برنامج “إرادة” للتأهيل والتدريب المهني وجمعية 
“أطفالن��ا للص��م” في غزة وذل��ك تحت رعاية محافظ س��لطة النقد 
جهاد الوزير. ويأتي تنظيم المعرض انطالقاً من حرص سلطة النقد 
على تعزيز مبدأ المس��ؤولية االجتماعية ودعماً ومساهمة لألعمال 
الخيرية التي تعود بالنفع على الصالح العام. والجدير بالذكر أن كافة 
المشغوالت اليدوية والمطرزات التي عرضت تم صنعها إما بأيادي 

نساء مصابات بمرض السرطان أو أحد أفراد عائالتهن.
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استراتيجيات المبيعات القوية تقرير أكسفورد لألعمال عن السعودية

ش��ارك أكثر م��ن 60 م��ن أعضاء منت��دى األعم��ال البحريني 
البريطان��ي في ورش��ة عم��ل تفاعلية نظمتها “مجموع��ة االهتمام 
المش��ترك للفعالية التنظيمي��ة” التابعة للمنتدى في فن��دق “كراون 
ب��الزا”. وركزت الورش��ة التي ترأس��ها العضو المنتدب لش��ركة 
)ACK Solutions( أحمد األكبر، على اس��تراتيجيات المبيعات 
القوية. وقال األكبر: تحصل العديد من الش��ركات على 80 % من 
دخلها من 20 % فقط من متعامليها، واستخدام أساليب البيع الفعالة 
ومعرفة ما يريده المتعاملين واس��تخدام عملي��ة منظمة مهما كانت 
بس��يطة س��يزيد من فرص الفوز بصفقات كبيرة ويحّسن المبيعات 
ويوف��ر الوق��ت ويتيح للش��ركات توق��ع نتيجة جهوده��ا في مجال 

المبيعات بشكل أكثر دقة.

كش���ف�ت 
مجم�وع���ة 
أكس���ف�ورد 
ل  ع�م��ا لأل
في تقريرها 
لس���ن��وي  ا
الجديد ع��ن 

االهتم��ام الملحوظ الذي أبدته الس��عودية في تعزي��ز نطاق القنوات 
المصرفية اإللكترونية البديلة وما قطعته على طريق توس��يع معدل 
االعتم��اد على ه��ذه القنوات ومن بينه��ا إصدار اللوائ��ح المنظمة 
للخدم��ات المصرفي��ة اإللكترونية وضخ المزيد من االس��تثمارات 

الموجهة البتكار المزيد من القنوات وفي مقدمتها الهواتف الذكية.
نشر التقرير تحت عنوان “المملكة العربية السعودية 2015” بشراكة 
مع البنك السعودي الهولندي، تحليالً للتحديات التي يواجهها القطاع في 
مجال تطوير الخدمات المصرفية عبر اإلنترنت والهواتف الذكية وفي 
مقدمتها معايير األمن والحماية الستخدامات تقنيات اإلنترنت، وسلط 
الضوء على التغيرات الطارئة على منظومة الخدمات المصرفية في 

المملكة في ظل تحول جيل جديد من المتعاملين.

افتتاح مؤتمر العربي الدولي “عربال”

افتتح أمير المنطقة الش��رقية في الس��عودية األمير سعود بن نايف 
ب��ن عبد العزيز، المؤتمر العربي الدولي لأللمنيوم “عربال 2015” 
الذي استضافته شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، في مركز 
معارض الظهران الدولي بالخبر، بمش��اركة وزير البترول والثروة 
المعدنية المهندس علي النعيمي. وتجول األمير على أجنحة المعرض 
مطلع��اً على أبرز المش��اركات ف��ي صناعات األلمنيوم األساس��ية 
والتحويلية. وقال: تكتسب صناعة األلمنيوم أهمية خاصة في منظومة 
التنمية الوطنية، باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من سياس��ة الدولة بإيجاد 

صناعات تُسهم في التنويع االقتصادي، وتعزيز مصادر الدخل.

تعزيز التعاون بين الخليج والهند
ش�����اركت 
“م�ن�ظ�م�����ة 
ل�خ�ل�ي�������ج  ا
لالس�تش�ارات 
الصناعي����ة” 
)ج�وي����ك(، 
ف��ي “المنتدى 
ال����راب�������ع 

ألص�حاب األعمال الخليجيين ونظرائهم من الهند”، الذي نظمه كل 
م��ن مجلس الغرف الس��عودية بالتعاون مع األمان��ة العامة لمجلس 
التع��اون لدول الخليج العربية، واتحاد غ��رف دول مجلس التعاون 
الخليجية والغرفة التجاري��ة الصناعية في جدة، واتحاد الصناعات 
الهندية، في فندق البيلسان بمدينة الملك عبد هللا االقتصادية في جدة.

واس��تعرض األمين العام المساعد لقطاع المشروعات الصناعية 
في المنظمة علي حامد المال، العالقات اإلقتصادية والتجارية إضافة 
إل��ى التحديات التي تواجه الصادرات الخليجي��ة الهندية، مؤكداً أن 
دول مجل��س التعاون الخليجي تعد في الوق��ت الراهن وجهة مهمة 

لالستثمارات الهندية.
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مؤتمر المرأة في الصناعة - أبوظبي
تح��ت رعاي��ة 
وزي���رة التنمي��ة 
ن  و ل�ت�ع�������ا ا و
ال�دول�����ي ف����ي 
دول��ة اإلم��ارات 
العربي��ة المتح�دة 
لبن��ى بن��ت خالد 
القاس��مي، ع�ق��د 
مؤتم��ر “الم��رأة 
الصناع�ة”  ف��ي 
المعن��ي بتمكي��ن 

المرأة العامل�ة في ش���ركات النف�ط والغاز من النجاح والتطور.
وش��هد المؤتمر ال��ذي يقام في إطار مع��رض ومؤتمر أبوظبي 
الدول��ي للبترول )أديب��ك( 2015، حضور خب��راء وفعاليات من 
الرج��ال ُدعوا إلى جانب المرأة ألول م��رة بعدما جرت العادة أن 

يكون المؤتمر حدثاً نسوياً خالصاً.
وناقش المؤتمر التحديات الت��ي تواجه المرأة والفرص المتاحة 

أمامها في مسيرتها المهنية بقطاع الطاقة.

برنامج تطويري في قطر

 ،HEC Paris عقدت جامعة الدراس��ات العليا إلدارة األعمال
الحائ����زة عل��ى المرتب����ة الثاني��ة عالمي����اً في مج����ال التعلي��م 
التنفي��ذي لع��ام 2015، في مق��ر الجامعة في العاصم��ة القط�رية 
الدوح��ة - “برج تورنادو”، برنامج تس����ج�ي�ل مفت��وح ي�ت�ن�اول 
مهارات واس��تراتيجيات التف��اوض، وذلك ألربعين مش��اركاً من 
القطاعي��ن العام والخاص مثل قطاع الرعاية الصحية، وش��ركات 
الطي��ران، وأعمال البنية التحتية، والعقارات والش��ركات العائلية 

والتعليم.

شهادة تقدير للنقل البحري العربي

بمناس��بة اجتماع اللجن��ة التنفيذية والجمعي��ة العمومية لمنظمة 
االتحاد االس��المي لمالكي البواخ��ر والذي عقد في دولة االمارات 
العربي���ة المتح�دة - دب���ي، خ�الل الفت�رة الممت��دة بي�ن 20 و21 
تش��رين الثاني/اكتوب��ر2015، ق��ام مجل��س إدارة منظمة االتحاد 
االس��المي لماكي البواخر برئاس��ة  ش��وقي يون��س واالمين العام 
الدكت��ور عب��د اللطيف بن عبدهللا س��لطان، بتس��ليم االمي��ن العام 
لالتحاد العربي للناقلين البحريين، محمد مصطفى عيتاني ش��هادة 

تقدير لجهوده وتعاونه القيم ودعمه للنقل البحري العربي.

ورشة عمل  بالتعاون مع “إنسياد”

نظَّ��َم مجل��س الش��ركات العائلية الخليجي��ة وبالتع��اون مع كلية 
“إنس��ياد” الدولية إلدارة األعمال، ورش��ة عمل “القيادة في الجيل 
القادم من الش��ركات العائلية” ألعضاء الجيل القادم من 18 ش��ركة 
عائلي��ة من منطقة دول الخليج وتركيا ولبنان. واس��تمرت ورش��ة 
العم��ل لثالثة أيام متتالية برئاس��ة المدير الس��ابق لمركز “ويندال” 
الدولي ألعمال المؤسس��ات العائلية البروفيس��ور راندال كارلوك، 
وه��و أح��د المحاِضرين المختصين ف��ي كلية “انس��ياد” في مجال 

الشركات العائلية، وريادة األعمال.
تهدف ورش��ة العمل الى تطوير مهارات وخبرات القيادة ضمن 
الشركات العائلية من خالل بناء وتعزيز مهارات االتصال الشخصي 

والتواصل العائلي ضمن قطاع الشركات العائلية.
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بطاقة إئتمان جديدة من “فرنسبنك”

أطلق “فرنس��بنك” في طرابلس بطاقة إئتم��ان جديدة ومتطورة 
لنقاب��ة المهندس��ين، ووقع بروتوك��ول تعاون مع نقاب��ة المحامين، 
وهي خطوة متقدمة لتعزيز التواصل والتعاون والشراكة بين البنك 
ونقابات المهن الحرة وفي مقدمهتم المهندسين والمحامين، والسعي 

الى تأمين خدمات ومنتجات وبرامج  مصرفية متقدمة.
وخ��الل زي��ارة للمدينة، ق��دم المدي��ر العام ل�“فرنس��بنك” نديم 
القص��ار الى نقيب المهندس��ين م��ا يوس بعين��ي بطاقتين، األولى 
المهندس��ين  نقاب��ة  ش��عار  تحم��ل   MasterCard Platinum
بالدوالر األميرك��ي، والثاني��ة MasterCard World باليورو. 
 Visa Infinite كم��ا قدم أيضاً لنقيب المحامي��ن فهد المقدم بطاقة

تحمل شعار النقابة بالدوالر األميركي.

“كوهار” تختتم حفالتها في بيروت

نجحت الفرقة الموسيقية الثقافية األرمنية “كوهار”، التي أحيت 4 
حفالت موسيقية استعراضية ضخمة على مدى 4 لياٍل في الفوروم 
)بيروت(، في حشد أكثر من 9000 شخص أتوا من مختلف المناطق 
اللبنانية ومختلف الثقافات والبلدان لرؤية هذا الحدث الضخم، وذلك 
من 29 تشرين األول/أكتوبر وحتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، 
حيث شهد الجمهور األرمني والعالمي حفالت اختلفت في مضمونها 

كل ليلة.
ونجح مؤس��س الفرقة هاروت خش��ادوريان، ف��ي تحقيق الهدف 
األسمى للحفالت الموسيقية المعروضة في العالم، وهو نشر الثقافة 
األرمني��ة وخصوصاً في حفالت ه��ذا العام في بيروت التي حملت 

رسالة موّحدة في ذكرى مئوية المجازر األرمنية.

أهمية إستخدام الطاقة الشمسية

ش��دد وزير الصناعة اللبناني حس��ين الحاج حس��ن، على أهمية 
وضرورة اس��تخدام الطاقة الشمس��ية والهوائي��ة أو المائية لخفض 
كلفة االنتاج الزراعي والصناعي والحفاظ على بيئة لبنان من خطر 
انبعاثات الغازات وثاني اوكسيد الكربون، وذلك خالل رعايته حفل 
افتتاح الفرع الجديد لش��ركة ضو تك المتخصصة بالطاقة الشمسية 
على أوتوستراد الدامور، حضره النائب ايلي عون وصاحب الشركة 

وسام ضو ،ورئيس بلدية الدامور شارل غفري.
وأشار الحاج حسن، الى أن تشجيع هذا النمط موجود في مشاريع 
الدول��ة من خالل القروض المدعومة والموجودة في مصرف لبنان 

والتي تصل الى 0 % فائدة وتدفع بالتقسيط على فترات طويلة.

“بيروت ترًنم” احتفااًل بعيد الميالد

أطلق منظمو مهرجان “بيروت ترنّم” برنامج نسخته الثامنة في 
مؤتمر صحافي في نادي اليخوت )بيروت(، بحضور وزير السياحة 
اللبناني ميشال فرعون، والنائب بهية الحريري ومؤسسة المهرجان 
ميش��لين أبي س��مرا والمدير الفني للمهرج��ان األب توفيق معتوق. 
وينطلق المهرجان في األول من كانون األول/ديسمبر ويستمر حتى 
23 منه، في 28 أمسية من الموسيقى الكالسيكية والترانيم البيزنطية 
والتقليدي��ة والجوق��ات المحلية البارزة، ويبق��ى متاحاً للجميع حيث 
يس��تضيف مجموعة من العازفين العالميين البارزين، منهم عازف 
البيانو جوليان ليبار، وعازف التش��يللو بوريس اندريانوف، يرافقه 
عازف البيانو الكس��ندر غندن، كما س��يفتتح بأمسية “قداس المجد” 

لبوتشيني التي عرضت للمرة األولى في كارنيغي هول.
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MEAB في وسط بيروت التجاري

احتفلت إدارة بنك الش��رق األوس��ط وأفريقيا بافتتاح فرع جديد  
للمص��رف ف��ي العاصم��ة اللبناني��ة بي��روت، في منطقة الوس��ط 
التج���اري، مي�ن����اء الحصن، ش�����ارع أحم�د ش����وقي، م�ب�ن��ى 

.The Bay Tower
وقد حضر حفل االفتتاح كل من رئيس مجلس إدارة المصرف، 
عل��ي حجي��ج، والم��دراء العامين للمص��رف نبيه ح��داد وعدنان 
يوسف، باإلضافة إلى حضور أعضاء من مجلس اإلدارة والمدراء 

التنفيذيين.
وله��ذه المناس����بة، دعيت جميع وس��ائل اإلع��الم المحلية لهذا 
الحف��ل حيث قاموا بزي��ارة ارجاء الفرع واكتش��اف حداثة وأناقة 
التصمي��م الداخل��ي لمكاتبه المجه��زة بأحدث التقني��ات واألجهزة 

المصرفية.
وص��رح عل��ي حجيج، فق��ال: “ان فرع بنك الش��رق األوس��ط 
وأفريقي��ا الجدي��د في وس��ط المدينة يق��دم مجموع��ة متكاملة من 

المنتجات والخدمات المصرفية”.
وأض��اف: لق��د تم تصميم ه��ذا الف��رع الجديد لتقدي��م الخدمات 
المصرفية المتنوعة والس��ريعة  للزبائن. ويمثل هذا الفرع الجديد 
وص��ول MEAB إلى القلب النابض للعاصم��ة اللبنانية وامكانية 

خدمة زبائنه في منطقة وسط بيروت.

برنامج تطويري لبنك مسقط

نظ��م “بن�ك مس����ق�ط”، بالتعاون مع كلي��ة أنس���ي�اد  لألعم�ال 
)INSEAD(، وه��ي إح��دى أكب��ر الكلي��ات الدولية ف��ي مجال 
االعمال، برنامج أنسياد لإلدارة االستراتيجية المتخصصة، وذلك 
تحت عنوان “اس��تراتيجية النمو وخل��ق قيمة طويلة األجل”. وقد 
نُظم البرنامج ألعضاء مجلس إدارة البنك بمش��اركة رئيس مجلس 

اإلدارة خالد بن مستهيل المعشني.
ويعد برنامج “تطوير أعضاء مجلس اإلدارة” إلكساب أعضاء 
مجلس االدارة المهارات األساسية التي تمكنهم من تحقيق مستويات 
جديدة من االبتكار. ومن ثم توجيه بنك مس��قط نحو مس��تقبل ينعم 

بالتنمية المستدامة.

Neurobrand البحرين للتنمية” تعّين“
مجموع���ة  عيّن��ت 
بن��ك البحري��ن للتنمية 
 Neurobrand ش��ركة
للق�ي��ام  البحرين�ي����ة، 
الهوية  وتنفيذ  بتصميم 
بحاضن����ة  الخاص���ة 
األع�م����ال ال�ف�ن�ي����ة 
والحرف�ي���ة  التاب�ع���ة  

للمجموع��ة في حديقة األندلس بالمنامة، والتي من المتوقع افتتاحها 
قبل نهاية العام 2015. وقال نائب المدير العام – الخدمات التنموية 
 Neurobrand للمجموعة الش��يخ هش��ام بن محمد آل خليف��ة: أن
س��تنجز ذلك وفقاً لمعايير مبتكرة وذات جودة عالية،الس��يما وأنها 
شركة محلية على درجة عالية من الخبرة بمتطلبات السوق البحرينية 

األمر الذي سينعكس إيجاباً على صورة حاضنة األعمال الفنية.
من جانبها أكدت العضو المنتدب ل�Neurobrand سارة باقر، 
على قدرة الشركة بتقديم خدمات متميزة في مجال الحلول المبتكرة 
لتطوير هوية الحاضنة باالنس��جام مع األهداف االستراتيجية لهذا 

المشروع.
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“الشام” يرعى شبابلينك للمرة الثالثة“سورية الدولي اإلسالمي” في شبابلينك
انطالقاً من إيمانه 
بأهمي���ة الم���وارد 
لنج�اح  ال�بش���ري�ة 
أي ع�م���ل، وف��ي 
إط�ار مس���ؤوليت�ه 
االجتماعي��ة تج��اه 
المجتم���ع،  أب�ن��اء 
شارك بنك س�ورية 

الدولي اإلسالمي في فعالية شبابلينك3 الذي نظمه فريق سند التنموي، 
والتي تعتبر ملتقى مهم يجم��ع طالبي العمل مع أصحاب الفعاليات 
االقتصادي��ة. إذ يأخذ البنك على عاتقه القيام بدوره االجتماعي تجاه 
أبناء المجتمع من خالل المساهمة في توفير فرص العمل والتدريب 
وتطوير المهارات الش��بابية لتمكين الكوادر البشرية من المساهمة 

في تطوير مجتمعهم.
وتعد هذه المشاركة فرصة ثمينة للتواصل المباشر بين البنك من 
جه��ة وطالبي العمل أو التدري��ب من جهة أخرى بغرض الوصول 
إل��ى تحقيق الهدف المطلوب من المش��اركة أال وهو تلبية متطلبات 

البنك من الكوادر البشرية وتأمين فرص عمل للشباب.

شارك بنك الشام 
برعاية “شبابلينك” 
الثالث��ة على  للمرة 
الت�وال�����ي، وه��و 
ف���رص  مع��رض 
العم��ل ال��ذي يع��د 
األدوات  إح�����دى 

التي تستخدم لتنظيم سوق العمل ووسيلة لمعالجة أحد أنواع البطالة 
والمتمث��ل في عدم التق��اء طالب فرصة العمل وع��ارض الفرصة 
حيث يوفر هذا المعرض جمع الش��باب الباحث عن العمل والمهتم 
بآخر مس��تجدات وتطورات سوق العمل مع أهم الشركات والبنوك 
والمؤسس��ات الرائ��دة ف��ي س��ورية والت��ي تقدم وظائ��ف وفرص 
تدريب للش��باب، باإلضافة إلى الشركات التي تقدم خدمات تدريبية 

واستشارية تساعد الشباب على دخول سوق العمل.
وأكد المدير العام للبنك أحمد اللحام: إن رعاية البنك لهذه الفعالية 
وللمرة الثالثة تأتي ضمن مس��ؤوليته االجتماعي��ة، ورغبة ًمنه في 
المس��اهمة بتمكين الش��باب وإعطائهم الفرص م��ن خالل توظيفهم 
أوتدريبهم ودمجهم بالواقع العملي ومساعدتهم على دخوله بفاعلية.

... ويكّرم طالب منحة أسامة األنصاريBBSF يطلق شجرة األمل والعطاء

انطالق��اً من حرصه على القيام ب��دور فعال في عملية إعادة بناء 
س��ورية والمس��اهمة في عملية البناء االجتماع��ي، أطلق بنك بيمو 
الس��عودي الفرنسي مشروع “ش��جرة األمل والعطاء” الذي يهدف 
إلى إدخال البهجة والسرور إلى قلوب األطفال األيتام في الجمعيات 
الخيرية ضمن أغلب المحافظات السورية، عبر مشاركتهم االحتفال 
مع إدارة وموظفي البنك ضمن سلس��لة من الفعاليات التي يقوم بها 
بدءاً من تشرين الثاني/نوفمبر وانتهاءاً بكانون األول/ديسمبر، وذلك 
بحضور رئيس مجلس إدارة البنك الدكتور رياض عبجي والرئيس 
التنفيذي حسان طرابلسي، حيث قام الدكتور عبجي  بإضاءة “شجرة 
األمل والعط��اء” وتوزي��ع الهدايا واأللع��اب المخصصة لألطفال 

شاكراً كل من ساهم في اطالق وإنجاح هذا المشروع.

بعد عام على إطالق منحة الدكتور أسامة األنصاري المقدمة لنخبة 
م��ن طالب المعهد العالي إلدارة األعمال، أقام بنك بيمو الس��عودي 
الفرنسي حفل تخرج وتوزيع شهادات تفوق للطالب الحاصلين على 
هذه المنحة من طالب ماجس��تير وخريجين والمتميزين بأدائهم في 

العام الدراسي 2014 – 2015.
أقي��م الحفل  في اإلدارة العامة للبنك، واس��تهله الرئيس التنفيذي 
حس��ان طرابلسي بخطاب تشجيعي للطالب المتخرجين عن أهمية 
التفوق واالس��تمرارية في الريادة، بعده��ا توجه الطالب المكّرمين 
بالش��كر إلدارة المعهد والبنك على ه��ذه المنحة، ثم قام فريق عمل 
البنك بمنح الطالب جولة تعريفية على أقسامه وتقديم لمحة لهم عن 

تاريخ البنك ومنتجاته واقسامه ومدرائه.
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البركة يدعم قرى األطفال السورية
وق��ع بنك البركة 
ممث��الً  س��ورية   -
التنفي��ذي  برئيس��ه 
محمد حلبي وقرى 
الس��ورية  األطفال 
SOS ممثلة بنائب 
رئيس����ة الجمعي��ة 
س�����م�ر دع�ب�ول، 

اتفاقية كفالة تشمل المساهمة في برنامج كفالة اللباس الخاص بقرى 
األطفال الس��ورية SOS. وقال حلب��ي: إن “البركة” قام خالل عام 
2015 بتنفيذ الجزء األكبر من خطته لبرنامج المسؤولية االجتماعية، 
التي تم التأكيد من خاللها على دور البنك في تنمية الموارد البشرية 
والتعليم ودعم البحث العلمي والحفاظ على البيئة والدور المجتمعي 
و المس��اهمة بتخفيف المعاناة عن الشريحة االجتماعية التي بحاجة 

لإلعانة من خالل الجمعيات الخيرية المرخصة أصوالً.
بدورها قالت دعبول: إن ش��راكتنا م��ع بنك البركة لحماية ودعم 
أطفالن��ا بما يحق��ق مصلحتهم هو ما نصبوا إلي��ه، فهدفنا وطموحنا 

واحد بتنشئة ورعاية األطفال.

SSIB يحّصل اآليزو العالمية في الجودة

بحض��ور حاكم مصرف س��ورية المركزي أدي��ب ميالة راعي 
الحف��ل، وحضور أعضاء مجل��س اإلدارة واإلدارة التنفيذية العليا،  
أقام بنك سورية الدولي اإلسالمي حفل عشاء مميز بمناسبة حصوله 
على ش��هادة اآليزو لنظام إدارة الجودة 9001 : 2008 كواحد من 
أوائل البنوك الس��ورية الخاصة التي تحصل على مثل هذه الشهادة 

نظراً لتميزه في تقديم الخدمات المصرفية اإلسالمية.
وف��ي كلم��ة ألقاها أثن��اء الحفل هن��أ الدكتور ميال��ة إدارة البنك 
بحصول��ه على اآليزو في الج��ودة، مبيناً أن ذل��ك يعكس حرص 
البن��ك على الحفاظ على ج��ودة خدمة الزبائن ويؤكد نجاح الخطط 
والبرام��ج التي اعتمدها لرفع أدائه تج��اه عمالئه واهتمامه بتقديم 
خدم��ات متميزة وذات جودة عالية، مش��يداً أيضاً بأداء البنك الذي 
يحت��ل المرتبة األولى في ع��دد الفروع المصرفية على مس��توى 
القطاع المصرفي اإلس��المي في س��ورية بواقع 26 فرعاً ومكتباً 
والمرتب��ة األول��ى م��ن حي��ث حج��م الودائ��ع، وارتف��اع إجمالي 

التمويالت بنسبة 120 % مقارنة بالعام الماضي.
م��ن جهته أك��د رئيس مجلس إدارة البن��ك الدكتور عزيز صقر 
في كلمته أن حصول البنك على ش��هادة اآليزو هو تتويج لمس��يرة 
البن��ك خالل الفترة الماضية وتأكيداً على السياس��ات واإلجراءات 
الواضحة والس��ليمة التي يعم��ل وفقها البنك منذ انطالقته في العام 

.2007
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك أن س��عي 
البنك للحصول على ش��هادة اآلي��زو 9001 : 2008 جاء إنطالقاً 
من حرص وإدراك اإلدارة العليا بأهمية تطبيق نظام إدارة الجودة 
في البنك وذلك سعياً منها إلى تقديم الخدمة األفضل وبكفاءة عالية 
وزيادة القدرة التنافس��ية في السوق، مؤكداً أن الحصول على هذه 
الش��هادة يعد بمثابة إنجاز آخر يضاف إل��ى إنجازات البنك طوال 
مس��يرة النم��و التي ظل البن��ك ينتهجها عبر تقدي��م خدمات عالية 

الجودة لعمالئه.

ورشة عمل لبورصة دمشق

تحت عنوان “آفاق التعاون بين س��وق دمش��ق ل��ألوراق المالية 
والشركات المدرجة” أقامت سوق دمشق لألوراق المالية بحضور 
رئيس هيئة األوراق واألسواق المالية الدكتور عبد الرحمن مرعي 
وأعض��اء من مجلس مفوضي الهيئة وممثلي الش��ركات المدرجة، 

ورشة عمل موجهة لموظفي الشركات المدرجة في السوق.
ووج��ه الدكت��ور مرعي كلمة إلى الحضور ح��ول أهمية الحوار 
بين الشركات والهيئة والسوق بهدف تطوير االستثمار في السوق، 
مؤكداً على ضرورة إقامات ورشات عمل أخرى موجهة للشركات 
المدرجة وغير المدرجة، ثم تم تقديم عرض شامل عن تطور السوق 

وآلية االستثمار فيه، والرد على التساؤالت المطروحة من قبلهم.
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SDA Bocconi اتفاقية شراكة مع

وقّع مدير عام المعهد العالي لألعمال ستيفان أتالي، وعميد معهد 
اإلدارة )SDA Bocconi(  البروفس��ور برون��و بوس��اكا، اتفاقية 

شراكة بين المعهدين في المعهد العالي لألعمال.
ويتي��ح هذا التعاون إلى طالب الماجس��تير التنفي��ذي في اإلدارة 
المالية فرصة االس��تفادة من أرفع الخبرات في اإلدارة المالية. فهذا 
الماجس��تير ه��و برنامج فريد م��ن نوعه يوفر فهماً معمق��اً لإلدارة 
المالية على مس��توى عال ليتمكن الطالب م��ن دخول عالم اإلدارة 
المالي��ة الدولي من بابه العريض في مس��يرتهم المهنية. وفي نهاية 

البرنامج يحصل الطالب على شهادة من المعهدين.

افتتاح قاعة جورج وديع عوده

افتت��ح المعهد العالي لألعمال )ESA( وبنك عوده قاعة جورج 
 ”Villa Rose“ وديع عوده في القاعة نفسها الواقعة ضمن مبنى

التابع للمعهد.
جم��ع الحف��ل كب��ار ممثّلي المعه��د وبنك ع��وده، وأف��راد من 
عائل��ة عوده، ورئي��س الوزراء الس��ابق، نجيب ميقات��ي، وحاكم 
مصرف لبنان، رياض س��المة، وس��فير فرنسا في لبنان، إمانويل 
ب��ون، باإلضاف��ة إلى وجوه ب��ارزة من عالم السياس��ة واالقتصاد 

والمصارف في لبنان.
وقال مدير عام المعهد العالي لألعمال )ESA(، س��تيفان أتالي 
أن المع�ه��د، “بات، من��ذ عش����رين س����نة تقريب��اً، منّصة تبادل 
ولق��اءات بين لبنان، أوروبا والش��رق األوس��ط، ومكاناً يلتقي فيه 
الط��الّب الموهوب��ون بأس��اتذة من أفض��ل المعاهد الدراس��يّة في 

العالم”.
أّما المدير العام التنفيذي لبنك عوده سمير حنّا، فأقام مشابهة بين 
“الرج��ل المتميّز” جورج عوده و“المكان المتميّز” الذي يش��ّكله 

.ESA�معهد ال
وبعدم��ا وّجه تحية م��ن القلب إلى روح ج��ورج عوده، “رجل 
النصائح الحكيم والذكي والمتواضع، مصدر اإللهام، القائد، رجل 
اإلستراتيجيّة والرؤية”، تكلّم  حنّا عن “الحوكمة الجيّدة” التي كان 
جورج عوده يدافع عنها، معتبراً أّن هذا الرجل كان بال شك وراء 

“الهويّة والقيم التي تشّكل أسس المصرف”.
يذك��ر ان بن��اء قاعة جورج وديع عوده، ال��ذي بدأ عام 2012، 
ش��ّكل تحّدي��اً هندس��يّاً وتقنيّاً الفت��اً. فالقاع��ة، التي ت��ّم تصميمها 
كمجموعة من الش��رفات، تتميّ��ز بترتيباتها المعاصرة وخطوطها 

المريحة للنظر.
ويمك��ن له��ذه القاع��ة أن تس��توعب 400 ش��خص، وهي تطّل 
على المنتزه الذي يمكن للطالّب ومس��تخدمي المعهد أن يستعملوه 

لالجتماعات واالسترخاء.

الهبر في مؤتمر الفرانشايز العالمي
رك  ش���������ا
المدير التنفي��ذي 
للجمعية اللبنانية 
ل�ت�راخ��ي����ص 
ز  م�ت�ي�������ا ال ا
)الفران�ش��اي�ز( 
رج��ا ال�ه�ب���ر، 
ف��ي “مؤت�م���ر 
وم��ع������رض 

الفرانشايز العالمي”، الذي نظمته غرفة التجارة والصناعة، بالمركز 
الوطني للمؤتم��رات في ابوظبي، بحضور رؤس��اء وممثلون عن 
اتح��اد الغرف االماراتية، غرف��ة ابوظبي، غرفة عجمان، الجمعية 
الدولية للفرانش��ايز في الوالي��ات المتحدة، جمعية الفرانش��ايز في 
س��نغافورة، واالمين العام التحاد الفرانشايز االوروبي، كما شارك 

في المعرض اكثر من 200 شركة عربية وعالمية.
وتحدث الهبر عن واقع الفرانش��ايز في لبنان ومساهمته السريعة 
والفعالة في تكبير حجم االقتصاد الوطني، بحيث بات القطاع يوظف 

100000 ويشكل 4 %من الناتج المحلي.
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اإلبداع أواًل في مؤتمر مصرف لبنان لتسريع األعمال

 BDL ACCELERATE تنطلق في 10 و11 كانون األول/ ديسمبر أعمال مؤتمر
للعام 2015 ، حول الش��ركات الناش��ئة تحت عنوان “النظم البيئية المس��تجدة للشركات 
الناشئة”، وسوف يضّم المؤتمر عدداً من رجال األعمال والمستثمرين ومؤسسات الدعم 
من أهّم النظم البيئية المس��تجّدة للش��ركات الناش��ئة من كافة أنحاء العالم، إذ سيستضيف 
3 آالف مش��ارك ومئة متحّدث ومئة عارض ومئة ش��ركة ناش��ئة من حول العالم. وهذا 
العام، س��وف يتّم التركيز على اإلبداع أّواًل، وذلك عبر تنظيم مبارتين للشركات الناشئة 

ومساحتين لورش العمل ومسابقتَي هاكاثون.
ويش��ّكل الهاكاث��ون فرصةً لكي يجتمع  المبدعون ومهووس��و التكنولوجيا ويش��ّكلوا 
مجموعاٍت مختلفة لخوض تحدٍّ أو تحقيق فكرة عبر برمجة حلٍّ واحٍد يكون نتيجة الجهد 
المش��ترك والتعاون من األلف إلى الياء. وقد يكون هذا الحّل عبارةً عن موقعٍ إلكتروني 
  BDL Accelerate أو تطبيٍق للهاتف الخليوي أو حتّى رجٍل آلي. وسيستضيف مؤتمر
للعام 2015 مس��ابقتَي هاكاثون، األولى عبارة عن هاكاثون إلكتروني بدعٍم من ش��ركة 
DNY Group والثاني��ة هاكاث��ون للمواقع االلكترونية والتطبيقات، من تنظيم ش��ركة 
MIT Enterprise Forum Pan Arab & WDS. وتجم��ع المس��ابقتان ع��دداً من 
المبتكرين والمنفّذين من خلفيّاٍت مختلفة لحش��د األفكار والعمل معاً وبعمق بهدف إيجاد 

حلٍّ ماّدي لمشكلٍة معيّنة يتّم تحديدها في بداية المسابقة.
ويمكن ألّي ش��خٍص أن يشارك في مسابقتَي الهاكاثون مهما كان عمره أو مّدة خبرته 

في هذا المجال، إذ يكفي أن يكون قادًرا على برمجة األفكار وتصميمها وتصّورها.
وسيتوّجه عمل المشاركين في هاكاثون التكنولوجيا الملبوسة نحو ابتكار حلوٍل مادية 
في حين أّن هاكاثون المواقع االلكترونية والتطبيقات يتطلّب حلوالً على شكل تطبيٍق أو 
موقعٍ إلكتروني. وسيتّم تزويد المشاركين بكافّة المعّدات واآلالت الالزمة لتنفيذ أفكارهم 

باإلضافة إلى التعليمات والتوجيهات األساسية طوال مّدة المسابقتين.
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يتحدث رجل الدين لتالمذته عن فتاوى ش��ن الحرب وفرض أحكام الش��ريعة، حتى داخل 
الدول التي يدين أهلها باإلسالم. نذكر مثاالً فتوى “ماردين” التي ولد فيها إبن تيمية، أو فتوى 
“التتّرس” التي تنّص على قتل المسلمين من أجل الوصول إلى إقامة الخالفة. أما ممارسات 
قطع الرؤوس وفرض الجزية وختان النس��اء، فتستند الى فتاوى منصوص عليها في العقائد 
السلفية، وتدّرس في شكل اعتيادي ك�“التكفير” أيضاً في المدارس في بعض الدول العربية، 
وذل��ك عل��ى الرغم من محاوالت إص��الح التعليم وإعادة النظر في المناه��ج. وهذه الفتاوى 
يطبقها تنظيم “الدولة اإلسالمية” اإلرهابي وال تلقى إدانة أو اعتراضاً من المؤسسات الدينية 
اإلس��المية. فهناك مناهج للتعليم الديني تس��تند الى “التكفير” ال تزال تّدرس في مصر مثالً، 

وفي دول عربية أخرى.
ولعل ما رافق اعتداءات باريس اإلرهابية وقبلها لبنان من رسائل ل�“داعش” تشير الى أن 
جيالً من الشباب تشّرب فتاوى القتل، وال يكترث الذين يعيشون منهم في الغرب ما إذا كانوا 
درسوا في مدارس فرنسية أو أوروبية بصفة مهاجرين، بينما الشباب الذين تركوا مدارسهم 
أو جامعاتهم والتحقوا بالتنظيمات اإلرهابية ال مشكلة لديهم في تنفيذ عمليات انتحارية استناداً 
الى فتاوى تخرج علناً من “دولة الخالفة” وأحياناً من خطب دينية مرتجلة في بعض المدارس 
الديني��ة في المنطقة، وتحّرض التالمذة على العنف وك��ره أبناء الطوائف األخرى، وتحّض 

المراهقين منهم على الجهاد.
وقد يس��أل البعض عن س��بب قيام طالب جامعي أو تلميذ مراهق على تنفيذ عمل انتحاري 
ض��د اآلخر، من دينه ومن ديانات أخرى، وعن س��بب انخراط جماع��ات في حروب دينية 
مش��تعلة في المنطقة، اال انه يحيلنا الى نتيجة واحدة. فإذا س��أل تلميذ عن تنظيم “داعش” أو 
مختلف التنظيمات اإلسالمية السلفية والجهادية، فهل سيجيب المعلم أنهم آتون من مجتمعات 
همجية، أم أن هذه التنظيمات ولدت من رحم فتاوى معينة ومناخات متطرفة. هل سيقول أن 
كل هذه الحركات تستمّد عقائدها من الفتاوى المتشّددة التي توجب الجهاد على المسلمين ضّد 
من يس��ّميهم إبن تيمية الكفّار والمرتّدين والمشكوك في إسالمهم وغيرهم، ومن هذا المفهوم 

يرى المتطّرفون أّن عليهم إعالن الحرب وإقامة الخالفة اإلسالميّة.
ولعل هذه الفتاوى ال مكان لها في لبنان، لكن انعكاساتها وتداعياتها، والمناخات التي تتركها 
في أوساط عديدة، أخطارها كثيرة، خصوصاً وأن لبنانيين ال مشكلة لديهم في تنفيذ عمليات 
انتحارية، على ما ش��هدناه خالل الس��نوات الماضية وباألم��س القريب، فالبعض يخضعون 

لتعليم جماعات متطرفة، وهذا ما ينبغي مواجهته!

فتاوى التكفير واإلرهاب
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