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أكث��ر ما يمك��ن أن يفعله لبنان في مواجهة المش��كالت واألزمات التي يعانيها، هو 
تفكيكه��ا، ومنع ارتداداتها الس��لبية على االقتصاد وعلى الوضع المعيش��ي للبنانيين، 
ذلك أن المؤش��رات تدل على تراجع النمو في 2016، بعدما س��جل في عام 2015 
نحو 1 %، حيث يس��تمر البلد بحكومته عاجزاً عن تفعيل عمل المؤسس��ات وإطالق 
المش��اريع وتحريك ال��دورة االقتصادية، في وقت تراجعت في��ه تحويالت اللبنانيين 
من الخارج جراء انخفاض اس��عار النفط، لذا ال يس��تطيع لبنان اال العمل على تفكيك 

األزمات والتخفيف من الخسائر، الى أن تحين التسوية في المنطقة.

ونع��رف أن لبنان أيضاً يتعرض لضغوط مالية، ال س��يما القطاع المصرفي، حيث 
يعمل مصرف لبنان بالتعاون مع المصارف، على الحد من الخسائر المحتملة والحفاظ 
على المكتس��بات والتقليل من انعكاسات القرارات الدولية والعقوبات المفروضة. لكن 
الفراغ القائم في البلد والخالفات السياس��ية وبطء االقتصاد وضخامة االس��تحقاقات ال 
تساعده كثيراً، فيبقى وحيداً يتحرك بالتعاون مع القطاع المصرفي لحماية ما تبقى من 

امكانات على الصمود.

وفي هذا الوقت الذي انخفضت فيه اس��عار النفط عالمياً، ضيع لبنان فرصاً بالجملة 
لالس��تفادة من ذلك، واس��تغالل ما يتيحه من اطالق مش��اريع، ولذا هو لم يستفد كثيراً 
ج��ّراء غياب أي خطة اقتصادية، بما في ذلك خطة لمعالجة مش��كلة النفايات، التي لم 
تنته فصولها الى اليوم، فبقي االنتظار سيد الموقف، من دون مبادرة حكومية تساهم في 
اطالق المؤسس��ات وملء الش��غور وتعزيز النمو وخلق فرص العمل، فإلى متى يبقى 

الوضع على حاله من الجمود؟

تفكيك األزمات واستعادة المبادرة
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المراس��لة والحف��اظ عل��ى حلق��ات ترابط تس��اهم في حماي��ة القطاع 
المصرفي، خصوصاً وأن التواصل مع المصارف المراس��لة يشجعه 
مصرف لبنان بإش��راف الحاكم رياض س��المه، ال سيما مع مسؤولي 
اإلمتث��ال، وه��و األمر الذي أكده س��المه خالل لقائ��ه األخير مع وفد 
جمعي��ة المصارف، ناصحاً بنس��ج أفضل العالقات مع أقس��ام التحقق 
ل��دى المصارف المراس��لة ومع كل أقس��امها، باإلضافة الى أن تنظيم 
الزي��ارات الى الوالي��ات المتحدة يترك أثراً إيجابي��اً على لبنان وعلى 
القطاع المصرفي، خصوصاً وأن الكونغرس األميركي قد أقر قوانين 
دقيق��ة تجاه لبنان ليس من الس��هل التعامل معه��ا اال من خالل الرقابة 
المتش��ددة على العمليات المالية مع لبنان، كي ال يتعرض أي مصرف 

لبناني لعقوبات معينة.
نمو رغم األزمات

تأخذ المصارف اللبنانية في عين االعتبار المنافسة التي تواجهها من 
مصارف المنطقة وال سيما مصارف الخليج، فالعام 2015 كان صعباً 
عل��ى لبنان وعلى المص��ارف، على الرغم من أنه��ا حققت انجازات 
باإلضاف��ة ال��ى أرباح، لكن الودائ��ع تراجعت باعت��راف المصارف، 

رياض سالمه

نمو مقبول وأرباح رغم المنافسة والتوترات

سيولة المصارف محّصنة في مواجهة الضغوط
تأثر القطاع المصرفي اللبناني باإلضطرابات االقليمية وبالحوادث 
التي تجري في المنطقة. وتأثر أيضاً بالتصنيف السلبي للبنان بسبب 
وضعه المالي، كذلك واجه سلســـلة اإلجـــراءات األميركية المتعلقة 
بشـــخصيات لبنانية. وعلى الرغم من أن بيئة االســـتثمار في لبنان 
ليســـت على ما يرام اليوم، في ضوء ما نشـــهده من تباطؤ ملحوظ 
فيها، إال أن القطاع المصرفي اللبناني حافظ على اســـتقراره وسجل 
نمواً في 2015 وارباحاً أيضاً، وإن كانت ودائعه تراجعت في شـــكل 

ضئيل.
تمك��ن القطاع المصرف��ي اللبناني من مواكبة المس��تجدات الدولية، 
بالتزامن مع مواكبة النظام القانوني والمالي والنقدي في لبنان لها ايضاً. 
وأدى مصرف لبنان دوره مش��رفاً ومراقباً وموجهاً ومحذراً أيضاً من 
ارتكاب أي أخطاء. لذا، منذ مش��كلة البنك اللبناني الكندي التي حسمها 
مص��رف لبنان بهدوء، لم تحصل أي ش��بهة عل��ى القطاع المصرفي 
اللبنان��ي، ولم يدرج اي مص��رف على الئحة العقوب��ات، انطالقاً من 
الرقابة الذاتية للمصارف اللبنانية ومعالجة األمور باتصاالت ومتابعة 
ومحاس��بة ايض��اً، إذ أن القواني��ن األميركية التي ص��درت خالل عام 
2015 حتم��ت التعامل معه��ا بدقة وحذر ش��ديدين، وذلك لتجاوز كل 

االحتماالت.
الرقابة والتحديات

ال ش��ك بأن المصارف اللبنانية ال تزال تش��كل القطاع الوحيد الذي 
يس��جل نمواً ف��ي لبنان، بالرغم م��ن األزمات الداخلي��ة واضطرابات 
المنطق��ة، واإلج��راءات الدولية، خصوصاً األميركي��ة. ولهذا تضطر 
ه��ذه المصارف للس��ير في حق��ول متوت��رة، حفاظاً عل��ى اوضاعها 
واموال المودعين واالس��تقرار المالي والمصرفي، لذا تواصل جمعية 
المص��ارف االتصال بالمصارف المراس��لة، وهو األم��ر الذي تتابعه 
م��ن خالل وفود لها الى الوالي��ات المتحدة االميركية  للقاء المصارف 
األميركي��ة المراس��لة للمص��ارف اللبنانية، باإلضافة ال��ى لقاءات مع 
مجلس االحتياطي الفيدرال��ي األميركي وأعضاء في الكونغرس، الى 

آخرين في لجنة الخدمات المالية والمصرفية.
وكان وفد جمعية المصارف اللبنانية يعتزم أواخر الش��هر الماضي 
لقاء الس��لطات االميركية للبحث في ق��رار الكونغرس األخير القاضي 
بف��رض عقوب��ات على المصارف والمؤس�س�ات المالي�ة التي “تتعامل 
م��ع حزب هللا”، إضاف��ة إلى متابع��ة القوانين المالي����ة والمصرفي��ة 
المتعلق��ة بمكافح��ة تبييض األموال وتمويل اإلره��اب، لكن الوفد عاد 
أدراجه من لندن بسبب العاصفة الثلجية التي ضربت الواليات المتحدة 

اخيراً.
 وفيم��ا تتابع جمعية المصارف االتصاالت، ف��إن القرار األميركي 
الصادر عن الكونغرس لم تصدر مراس��يمه التطبيقية حتى اآلن. على 
أن اله��دف األساس��ي من الزي��ارات، أوالً عدم القط��ع مع المصارف 
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المصارف والعجز العام
يس��جل للمص��ارف اللبنانية أنها تؤدي دوراً إيجابي��اً في البلد، على 
الرغ��م م��ن الحديث عن ارباح تس��جلها من خارج قطاع��ات اإلنتاج. 
لكن المصارف وهي تق��رض الدولة اللبنانية تحمي االقتصاد والمالية 
العامة، وتعزز الثقة بلبنان. ولذا، تبقى المصارف اللبنانية في الواجهة، 
حي��ن يجري الحديث عن عج��ز كبير تعانيه المالية العامة، اذا اعتبرنا 
عل��ى س��بيل المثال، العج��ز في مي��زان المدفوعات اللبنان��ي، النقطة 
االكثر سوداوية في العام 2015، فهي بالتعاون مع مصرف لبنان تمد 
يده��ا للدولة في وقت تعاني أيضاً مراجع��ة وكاالت التصنيف الدولية 
التصني��ف االئتماني وخفضه، فتدفع المص��ارف ثمناً كبيراً جراء هذا 
الموضوع. وهكذا يصبح وضع المصارف من حيث قدرتها على النمو 
مرتبطة بالوضع االقتصادي، وتالياً إذا اس��تمر الوضع االقتصادي في 
مس��اره االنحداري ع��ام 2016، م��ن المتوقع أالّ تتعّدى نس��بة النمو 
النسبة المحقّقة عام 2015 على صعيد الودائع والتسليفات واالصول، 

بل قد تكون أقل من ذلك.
ورغم الوضع الصعب الذي يمر به البلد، فإن وضع السيولة ومالءة 
المصارف، ال يزاالن محّصنين، خصوصاً أنه تّم في نهاية عام 2015 
اقرار القوانين االساس��ية التي كانت مطلوبة من مجلس النواب لناحية 
مكافح��ة االرهاب وتبييض االم��وال، وغيرها م��ن القوانين التي من 
ش��أنها أن تحّصن المصارف في الع��ام الجديد 2016، وتجعلها قادرة 

على استقطاب تحويالت اللبنانيين المقيمين في الخارج.
إيجابيات وأرباح

على الرغ��م من تراجع نموالودائع والوض��ع االقتصادي الصعب، 
زادت موج��ودات المص��ارف اللبنانية على صعيد س��نوي. وقد بلغت 
نس��بة الزيادة نحو 6 % في 2015، وبقيت مس��تويات الس��يولة عالية 
ف��ي القطاع المصرفي بحيث كانت زادت نس��بة الس��يولة األولية الى 
77.92 % في األش��هر التسعة األولى من 2015، مقارنة مع 77.22 
% في الفترة نفسها من العام 2014. أما النشاط المصرفي المعبَّر عنه 
بإجمال��ي موجودات ومطلوبات المصارف التجارية، فإن نس��بة نمّوه 
تباطأت قليالً الى 3.7 % في االشهر العشرة االولى من العام 2015، 
ف��ي مقابل %3.9 ف��ي الفترة ذاتها من العام 2014. في حين تجاوزت 
موج��ودات مصرف لبنان بالعمالت االجنبي��ة 33.2 مليار دوالر في 
نهاية تش��رين االول/اكتوبر 2015، ما يشكل دعامة كبيرة لالستقرار 

النقدي.
وف��ي ما يتعل��ق بالمص��ارف اللبنانية الس��تة المدرجة اس��همها في 
بورص��ة بيروت: بنك عوده، بنك لبنان والمهج��ر، بنك بيبلوس، بنك 
بيروت، بنك بيمو، والبنك اللبناني للتجارة، فقد س��جلت زيادة سنوية، 
وهي كانت بلغت نس��بة 7.25 % في ارباحها المجمعة الى 888.15 
ملي��ون دوالر في خالل االش��هر التس��عة االولى م��ن 2015 مقارنة 
ب���828.10 مليوناً في خالل الفترة نفس��ها م��ن 2014. وعلى صعيد 
الميزاني��ة المجّمع��ة، ارتفع مجموع اصول المصارف الس��تة بنس��بة 
2.35 % ف��ي خالل الفص��ول الثالثة االولى من 2015 الى 113.34 
ملي��ار دوالر، في مقابل 110.74 مليارات في نهاية 2014، وتش��كل 

وذل��ك يعني أن نموها أيضاً لم يكن بمس��توى الس��نوات الس��ابقة، مع 
احتماالت ان يس��تمر هذا الوضع في 2016. وكان بارزاً موقف حاكم 
مصرف لبنان رياض س��المه في اللقاء الش��هري م��ع المصارف من 
تحديد المخاط��ر وطرق مواجهتها باإلضافة الى األولويات المطلوبة. 
فق��د تواج��ه المصارف اللبنانية جراء انخفاض أس��عار النفط منافس��ة 
م��ن المص��ارف الخليجية على اس��تقطاب الودائع وما ق��د يتركه ذلك 
س��لباً على نمو الودائع المصرفي��ة، باإلضافة الى احتمال تراجع تدفق 
التحويالت، فضالً عن مواجهة ارتدادات وانعكاس��ات األزمة الداخلية 
والتوتر السياس��ي وغياب المؤسس��ات والذي انعكس على النمو الذي 
ل��م يصل إل��ى 1 % في عام 2015، باإلضافة الى اس��تحقاقات دولية 

ومتطلبات مطلوبة من منظمات مالية دولية.
ولم يكن العام 2015 مريحاً للمصارف كما للبلد، فاألزمة السياسية 
تلق��ي بثقلها على االقتص��اد والمال وتضغط عل��ى المصارف، فعجز 
مي��زان المدفوع��ات، بل��غ 3 ملي��ارات دوالر في ع��ام 2015، منها 
مدفوع��ات الدولة بالدوالر بقيمة 1.8 مليار دوالر “والتي يفترض أن 
تكون لتمويل شراء الفيول” وفق ما أفصح عنه الحاكم رياض سالمه، 
وهذا األمر تضاف اليه المشكالت األخرى، وضع المصارف اللبنانية 
أمام تحديات كبرى في عام 2016، ورغم ذلك ال يزال وضع القطاع 
المصرفي صامداً ويس��جل نمواً بفضل السياس��ة الت��ي تنتهجها ودور 
مص��رف لبنان ف��ي التخفيف من الس��لبيات، باإلضافة ال��ى توجيهاته 

المستمرة.
الودائع والتدفقات المالية

تأثرت ودائ��ع القطاع المصرفي اللبناني س��لباً باألحداث اإلقليمية، 
خ��الل الفترة الماضية، وهو أمر أكدته مصادر مصرفية وتصريحات 
قالت أن تراجعاً طرأ بنس��بة 2 % في نمو ودائع العمالء في مصارف 
لبنان، بسبب األحداث اإلقليمية. ونقل في وقت سابق عن األمين العام 
لجمعية مصارف لبنان الدكتور مكرم صادر، أن نسبة نمو الودائع تبلغ 
في الوقت الحالي 6 %، مقارنة مع 8 % خالل األشهر والسنوات التي 
سبقت األزمة السورية، مشيراً إلى أن تراجع أرقام النمو االقتصادي، 
تؤثر سلباً على أداء وأرقام القطاع المصرفي اللبناني، وخاصة الودائع 

والموجودات.
ولع��ل القط��اع المصرف��ي اللبناني، لم يكن س��يتمكن م��ن مواجهة 
المستجدات في تراجع نمو الودائع، وتراجع في االستثمارات األجنبية 
في لبن��ان، والتدفق��ات الخارجية، لوال قدرته عل��ى تَكِوين موجودات 
عالية من السيولة، خاصة األجنبية، لحماية أية انعكاسات سلبية، وذلك 
خالل الس��نوات التي س��بقت أزمات الشرق األوسط وش��مال أفريقيا. 
وكان��ت مصادر مصرفية لفتت إلى أن تحويالت اللبنانيين في الخارج 
إل��ى بلده��م األم، انخفض��ت نحو ملي��اري دوالر نتيجة تراجع س��عر 
برمي��ل النفط عالمياً والذي أدى إل��ى انخفاض الفاتورة النفطية بالقيمة 
ذاته��ا، معتبرة أن “تقل��ص حجم التحويالت قد ينعك��س على الوضع 
اإلقتص��ادي، أما الملياران الل��ذان وفّرتهما الدولة من الفاتورة النفطية 
فلن يحّركا العجلة اإلقتصادية ألنها س��توظف هذا المبلغ في القطاعات 

العامة”.
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حص��ة بنك عوده منها، ما نس��بته 37.37 %، وبن��ك لبنان والمهجر 
25.53 %، وبن��ك بيبل��وس 17.07 %، وبنك بي��روت 13.57 %، 
والبن��ك اللبناني للتجارة 5.04 %، وبنك بيم��و 1.41 %. ويعود هذا 
االرتفاع في اجمالي اصول هذه المصارف الى توظيفاتها في السندات 

واالدوات المالية.
نتائج مشجعة

وفي نش��اطات المص��ارف، ورغم الوض��ع الصعب ال��ذي تعانيه 
س��ورية، بين��ت النتائ��ج المالي��ة المفصلة الص��ادرة قبل نهاي��ة العام 
2015عن سبعة مصارف س��ورية تابعة لمصارف لبنانية أن إجمالي 
األرباح المجمعة الصافية للمصارف الس��بعة بلغت36.57 مليار ليرة 
س��ورية في األشهر التس��عة األولى من العام الماضي 2015، مقارنةً 
ب�10 مليارات ليرة س��ورية في الفترة نفس��ها من العام 2014. ويعود 
ذلك إلى 35.26 مليار ليرة س��ورية في األرباح غير المحققة الناجمة 
ع��ن تقويم مركز القطع البنيوي في األش��هر التس��عة األولى من العام 
2015 مقارن��ة ب�12.1 مليار ليرة س��ورية في الفترة نفس��ها من العام 

الماضي.
وم��ن حيث ال��دوالر األميركي، بلغ��ت األرباح المجمع��ة الصافية 
للمصارف الس��بعة 172.9 مليون دوالر أميركي في األش��هر التسعة 
األول��ى من الع��ام 2015 وتخلّلت 166.7 ملي��ون دوالر أميركي في 
األرب��اح غير المحققة الناجمة عن تقويم مرك��ز القطع البنيوي. وعند 

عدم احتس��اب األرباح غي��ر المحققة الناجمة ع��ن تقويم مركز القطع 
البني��وي، تصبح األرباح المجمع��ة الصافية للمصارف الس��بعة 1.3 
ملي��ار ليرة س��ورية، أو ما يقارب ال�6.2 ماليي��ن دوالر أميركي، في 
األش��هر التس��عة األولى من 2015، مقارنة بخسائر قدرها 2.1 مليار 
ليرة س��ورية، أو 14 مليون دوالر أميركي في األشهر التسعة األولى 

من العام 2014.
وتس��تند األرقام المنش��ورة بالدوالر األميركي على أسعار الصرف 
الرسمية السائدة خالل هذه الفترة. وارتفعت أرباح بنك بيبلوس سورية 
ب�4.77 مليار ليرة س��ورية، يليها إرتفاع في أرباح فرنس��بنك سورية 
)4.57 ملي��ار ليرة س��ورية(، وتحّس��ن في أرباح بنك عودة س��ورية 
)4.38 ملي��ار لي��رة س��ورية(، ونمو ف��ي أرباح بنك بيمو الس��عودي 
الفرنس��ي )4.1 مليار ليرة س��ورية(، وارتفاع في أرباح بنك س��ورية 
والمهجر )3.74 مليار ليرة س��ورية(، وزيادة في أرباح بنك الش��رق، 

التابع للبنك اللبناني الفرنسي )2.54 مليار ليرة سورية(.
وال��ى حين اتض��اح الصورة النهائي��ة للوضع السياس��ي في لبنان، 
وم��ا قد يحمله من تحريك لل��دورة االقتصادية، تبقى المصارف عامل 
اطمئن��ان أساس��ي ال��ى جانب مصرف لبن��ان. وباس��تمرار صمودها 
وتحقي��ق نم��و مقبول، الى اس��تقطاب ودائع، وان كانت ليس��ت بحجم 
حماية ماليته العامة.الودائع في سنوات سابقة، يبقى دورها رائداً في االقتصاد اللبناني وفي 
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أکــد محافــظ البنــك 
المركــــزي االيرانـــي 
ولــي هللا ســـــيـف، أن 
الجمهورية االســـالمية 
تتابع بواســطة محاميها  
قــــرار الكونـغـــــرس 
سحب  بشأن  األميركي 
الكونغــرس 1.7 مليار 
االرصـــدة  مـن  دوالر 

االيرانية المجمدة.
وأوضح سيف مصّرحاً للصحفيين على هامش انعقاد 
الدورة االولى لملتقى المال االســالمي االول، أن المبلغ 
االجمالــي هــو 2.5 مليار دوالر مع احتســاب االرباح 
المضافــة الــى الرقم االصلــي وهو 1.7 مليــار دوالر 
مؤكــداً أن ايران بــدأت متابعة هذا الملــف عبر ديوان 
رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية على أمل الوصول 

إلى نتائج مرجّوة في هذا الخصوص.

إيران تتابع موضوع أرصدتها المجمدة

ولي هللا سيف

تسوية للديون المتعثرة في المصارف السورية

أكد حاكم مصرف سورية المركزي أديب ميالة، 
وجــود ارتفاع كبير في نســبة الديون المتعثرة لدى 
المصارف العامة، مطالبــاً بضرورة إيجاد الحلول 
لتســويتها، حيث عمل المصرف على إيجاد حلول 
تتســم بالمرونة، تســهل معها معالجة مشــكلة هذه 
الديــون، مع مراعــاة أن تكون الحلول شــاملة لكل 
الديون المتعثرة لمختلف القطاعات االقتصادية. وبيّن 
ميالة، أن المصرف عمل على أن يتم تخصيص مدد 
للتسوية تبعاً لنوع التسهيالت االئتمانية، وإعادة تقييم 
معــدالت الفوائد العقدية بحيث يتــم إخضاع الديون 

التي تتم تسويتها لمعدالت فائدة تتناسب ونتائج إعادة التقييم. وقال: إنه سيتم منح إعفاءات 
يعود تقديرها تبعاً لتقييم وضع المدين ومدى التزامه وجديته، وإضفاء مرونة فيما يتعلق 
بدفعة حســن النية والتركيز على أهمية التأكد من وجود الضمانات وكفايتها، والوقوف 

على الوضع القائم لها للوصول إلى قيمتها العادلة مع مراعاة الظروف الراهنة.

أديب ميالة

ذكرت صحيفة البيان أن مصرف اإلمارات المركزي 
زيادة رأسماله من 2.5 مليار درهم (681 مليون دوالر) 
إلــى 20 مليــاراً (5.54 مليــار دوالر) بارتفاع إجمالي 
تبلــغ نســبته 700 %، وفق ما ذكــره مصدر مصرفي 
رفيع المســتوى. وقال المصدر إن دراسة زيادة رأسمال 
”المركزي“ تأتي ضمن مشروع تعديل قانون المصرف 
الذي يجــري بحثه حالياً، ومناقشــة مالحظات الجهات 
المعنيــة حوله لبلورة المشــروع في صيغته النهائية من 
أجل استكمال الخطوات المتعلقة بإصداره. وأكد المصدر 
أن رأس مــال ”المركزي“ أصبح ال يتناســب مع مكانة 
دولة اإلمارات وال يلبي الطموحات المرجوة وال يساعد 

هذا الكيان على القيام بدوره على النحو المطلوب.

المركزي اإلماراتي
يدرس رفع رأسماله 700 %

10

خطة إقراض كبيرة من ”الزراعي“

شــرح مدير عام لمصــرف الزراعــي التعاوني في 
ســورية ابراهيم زيدان خطة االقــراض في المصرف 
للعام 2016، حيث تم تخصيص 20 مليار ليرة سورية 
للقروض و74 ملياراً للقروض الممنوحة بموجب أنظمة 
خاصة لجهــات القطاع العــام، و115 مليوناً لقروض 
المشروع الوطني للري الحديث، أي ما مجموعه 94.1 

مليار ليرة سورية (281 مليون دوالر).

قرض السلع المعّمرة من ”العقاري“

كشف مدير عام المصرف العقاري في سورية أحمد 
العلي أن تنسيقاً مع مجلس النقد والتسليف في مصرف 
ســورية المركزي يجري لوضع التعليمات والضوابط 
والشــروط  إلطالق قرض السلع المعمرة بسقف 300 
ألــف ليرة، بفائــدة 13 % لمدة ال تتجاوز 3 ســنوات، 
وذلك بعد دراســته فكرة القرض وإبــداء موافقته على 
المنــح. وبيّن أن الهدف من القرض هو الحصول على 
ســلع ليس في استطاعة المواطنين شراؤها نقداً ودفعة 
واحدة، كالغســاالت والبرادات واألجهــزة الكهربائية 

وااللكترونية، مؤكداً أن الشرط األساس لمنح القرض هو أن تكون السلعة المعمرة من 
إنتاج وطني حصراً، وذلك في إطار رؤية الحكومة وتوجهها لدعم الصناعات المحلية.

أحمد العلي

ابراهيم زيدان
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شراكة بين ”إنجاز“ و”ترانس فاست“

ذراع  ”إنجــاز“  قطــاع  وقّــع 
التحويــالت الماليــة لـ”بنــك البالد“  
المتخصــص لخدمــات التحويــالت 
المالية الدولية في السعودية بالتعاون 
مع ”ترانس فاســت“ احــدى كبرى 
شركات التحويالت المالية في العالم 
لتقديــم حلــول التحويــالت الماليــة، 

اتفاقية شــراكة اســتراتيجية لتمكين عمالء إنجاز من إرســال األموال بشكل آمن إلى 
أماكن مختلفة في أنحاء الهند من خالل شــبكة فروع إنجاز المنتشــرة في جميع أنحاء 
المملكة وشــبكة مراسلين الشركة القوية في الهند. وقد رحب كل من الرئيس التنفيذي 

للبنك خالد الجاسر والرئيس التنفيذي للشركة ساميش كومار باالتفاق.

إتفاقية بين طاجيكستان و”اإلسالمي للتنمية“

وقّعت جمهورية طاجيكستان، 
إتفاقيــة مســاعدة فنيــة لتعزيــز 
الصيرفة اإلسالمية مع مجموعة 
البنك اإلســالمي للتنميــة وإعداد 
القوانين الخاصة بها، وذلك خالل 
اســتقبال رئيس مجموعــة البنك 

اإلســالمي للتنمية أحمد بن محمد علي، في مكتبه بمقر البنك في جدة، الوفد الوزاري 
من طاجيكستان برئاسة النائب األول لرئيس مجلس الوزراء دولت علي سعيد.

يذكر أن حجم التمويالت التي اعتمدتها المجموعة لصالح طاجيكســتان بلغت نحو 
405 مالييــن دوالر أميركــي، منها 335 مليون اعتمدها البنك لتمويل المشــروعات 

االستراتيجية ذات األولوية لحكومة طاجيكستان.

وقع بنك المــال األردني ”كابيتال بنــك“ 3 اتفاقيات 
مع بيوت خبرة متخصصة، بهدف توفير االستشــارات 
اإلداريــة والقانونية والحلــول التكنولوجية للشــركات 
الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز أدائها المؤسسي وتوفير 
البيئــة الحاضنة لتعظيم دورها فــي االقتصاد الوطني. 
وأكد مدير عام البنك هيثم قمحية، أهمية تعزيز إمكانيات 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة وتســليح قيادييهــا 
بالخبــرات العلميــة والعمليــة واالستشــارات الالزمة 
لترســيخ نجاحاتها ودخولها آفاق أكثــر رحابة في عالم 
األعمال، مشــدداً على ضرورة رفع مســتوى خدماتها 

والتحسين المستمر ألدائها.

كابيتال بنك يوقع
3 اتفاقيات استشارية

العالميــة  الخبــرة  دار   MSCI مؤسســة  أعلنــت 
المتخصصــة في مؤشــرات وأبحاث األســواق المالية 
الدولية التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، عن إضافة سهم 
البنك األهلي المتحد لمؤشرها الخاص باألسواق الناشئة 
الجديدة، ليصبح سهمه أحد مكّونات هذا المؤشر اعتباراً 
من 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. ويأتي إدراج سهم 
البنــك في عداد ”MSCI“ علــى رأس اإلضافات التي 
شهدتها المراجعة الدورية األخيرة لمكونات هذا المؤشر 
الذي يعد من أهم المؤشــرات المعتمدة عالمياً لتقييم أداء 
مجموعــة من 23 ســوقاً مالياً مصنفة ضمن األســواق 
الناشئة الجديدة والتي تشمل البحرين والكويت وسلطنة 

عمان من دول مجلس التعاون الخليجي.

إدراج سهم البنك األهلي المتحد
MSCI لمؤشر

الريال السعودي سيبقى مرتبطًا بالدوالر

أكــد محافــظ مؤسســة النقــد العربــي الســعودي 
(ســاما) فهد المبارك، أن التقلبات في الســوق اآلجلة 
للريال الســعودي مقابل الدوالر األميركي هي نتيجة 
لتصــورات خاطئة لدى بعض المتعاملين في الســوق 
عــن الوضع االقتصــادي العام للمملكة، مشــيراً إلى 
أن العوامل المؤثرة على ســعر صرف العقود اآلجلة 
للــدوالر ال تعدو كونها مجــرد مضاربات مبنية على 
تكهنــات غيــر واقعية. وقــال: إن المؤشــرات المالية 

واالقتصادية األساسية للسعودية تبقى مستقرة. وأكد على التزام المؤسسة بسياسة ربط 
الريال بالدوالر، وهو ما تدعمه وبقوة االحتياطيات األجنبية للمملكة.

فهد المبارك
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رّحب البنك العربي بقرار محكمة االستئناف للدائرة 
الثانية فــي نيويورك برد دعاوى 6000 مدعي أجنبي 
مقامة ضد البنك  أمام المحاكم األميركية بموجب قانون 
”التعويــض عن الفعل الضــار لألجانب“، حيث أيدت 
المحكمــة الحكم الذي صدر بتاريخ 23 آب/أغســطس 
2013 عــن محكمة المقاطعة برد هــذه الدعاوى، وقد 
جاء هذا القرار منسجماً مع القرارات القضائية السابقة 

الصادرة عن محكمة االستئناف.
وفيما يتعلق بقضية المدعين االميركيين والمعروفة 
بقضية لنــدي، أوضح البنك العربي انه توصل بتاريخ 
14 آب/أغســطس من العام 2015 الماضي الى اتفاق 
تســوية تضمــن ترتيبات بين أطراف هــذه القضية يتم 
بموجبهــا انهائها. مؤكــداً التزامه بتطبيق أعلى معايير 
االمتثــال في عملياته المصرفية، مشــيراً الى انه يقوم 
بتوظيف كافــة انظمته بصورة فّعالة بما يتفق مع كافة 
التشريعات والقوانين والمتطلبات الرقابية في ممارسة 

أعماله.

حكم أميركي
لصالح البنك العربي

وقّعت مجموعة البنك اإلســالمي للتنمية اتفاقية بيع 
ألجــل بين البنك والشــركة التونســية للكهرباء والغاز 
بقيمــة 200 مليــون دوالر أميركي، لصالح مشــروع 
الكهربــاء بالتربينــات الغازية، وإنشــاء محطة لتوليد 
الكهرباء بالتربينات الغازية بقدرة إجمالية تناهز 600 

ميغا واط، في المرناقية بتونس.
وقّع على االتفاقية كل من رئيس المجموعة الدكتور 
أحمد بــن محمد علي، ووزير المالية التونســي ســليم 
شــاكر، وذلك خالل اللقــاء الذي تم بينهــم مؤخراً في 

مدينة الرياض.

”البنك اإلسالمي“ يوقع اتفاقية تمويل

قرض لتعزيز االستقرار المالي للسودان

وافق صندوق النقد العربي على تقديم قرض قيمته 166 مليون دوالر للسودان الذي 
يواجــه صعوبــات كبيرة في ظل نقص العملة الصعبة، موضحاً أن القرض سيســاهم 
فــي تمويل العجز في ميزان المدفوعات الســوداني ودعــم برنامج إصالح اقتصادي 
يغطي عامي 2016 و2017 يهدف إلى تعزيز االستقرار المالي واالقتصادي وتهيئة 
البيئة االقتصادية الكلية لتحقيق معدالت نمو اقتصادي شاملة ومستدامة. وبهذا القرض 
ســيصبح إجمالي ما قدمه الصندوق للســودان نحو 400 مليون دوالر. ويهبط الجنيه 
الســوداني أمــام الدوالر األميركي في الســوق الحــرة بينما يكافح النظــام المصرفي 

الرسمي لتوفير الدوالرات الالزمة لتدبير الواردات.

تأسيس البنك المغاربي لالستثمار

أعلن رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد، 
عن تأســيس البنك المغاربي لالستثمار والتجارة 
الخارجية، برأســمال 150 مليون دوالر، وذلك 
بعد تأخير استمر نحو 25 عاماً. وقال الصيد: إن 
المؤسسة ستساهم في تحقيق االندماج االقتصادي 
واالجتماعي بين بلدان المغرب العربي من خالل 
تعزيز حركة تدفق رؤوس األموال واالستثمارات 

والمبادالت التجارية البينية داخل الفضاء المغاربي. وستســاهم بلدان المغرب العربي 
تونــس، ليبيا، الجزائر، المغرب وموريتانيا في رأســمال المصرف الذي ســيتخذ من 
العاصمة التونســية مقراً له، ليتولى تمويل مشــروعات مشتركة في قطاعات تطوير 

البنية األساسية ووسائل النقل والمواصالت واالتصاالت والربط الكهربائي.

الحبيب الصيد

اتفاق بين مصر و”األفريقي للتصدير واالستيراد“

وقعــت وزارة التجــارة والصناعــة المصريــة 
برتوكــول تعــاون مــع البنــك األفريقــي للتصدير 
واالستيراد لتمويل مصر بمبلغ 500 مليون دوالر 
بهــدف تيســير حركة التجــارة بين مصــر والدول 
األفريقيــة األعضاء بالبنــك. وقال وزيــر التجارة 
والصناعــة المصري طارق قابيل: إن البروتوكول 
يستهدف توفير عدد من التسهيالت من بينها ”تمويل 

وتوفيــر التأمين والضمانات لدعم الصادرات المصرية الموجهة إلى الدول األعضاء 
بالبنــك وتمويل وتوفير ضمانات الســداد للواردات المصرية مــن الدول األعضاء“، 
مشــيراً إلى أن التســهيالت تهدف أيضا لتمويل المشروعات التي ينفذها المستثمرون 
المصريــون فــي الــدول األعضاء بالبنك فضــال عن دعم جهود مصــر لتنمية قطاع 
المشــروعات الصغيرة والمتوســطة والمساهمة في تنمية سالســل التوريد من خالل 
تقديم خطوط ائتمانية للشركات الجديدة. وتشترك 37 دولة أفريقية في عضوية البنك.

طارق قابيل
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اختارت صحيفة تلغراف البريطانية  الجنيه المصري 
كأجمــل عملة ورقية على مســتوى العالم، ومن ضمن 
العمالت األجمل على مــدى التاريخ، حيث يحمل على 
وجهيه كالً من مسجد السلطان قايتباى ومعبد أبو سمبل، 
تــاله الدرهــم اإلماراتي في المركز الثانــي، كما اختير 
الدينار الليبي القديم ضمن العمالت األجمل عالمياً أيضاً.

يذكر أنه تم إصدار الجنيه المصري الورقي في شكله 
األخيــر في أيار/مايو 1979، وفي عام 2007، قررت 

الحكومة التوقف عن طرحه واستبداله بعملة معدنية.

المنتدى الدولي للتمويل اإلسالميالعمالت الورقية األجمل في العالم

يستقطب المنتدى الدولي للتمويل اإلسالمي في نسخته الثانية (IFIF 2016) والذي 
ســيعقد يومي 9 و10 شــباط /فبراير في روتانا الســالم – الخرطوم ، األنظمة المالية 

واالقتصادية للتمويل اإلسالمي لتشجيع وتحفيز التمويل في أفريقيا.
ويناقش المنتدى كيفية توجيه نمو قطاع التمويل اإلســالمي في القارة بطريقة تسهم 
في تنمية الخط الســفلي، إضافة إلى دعم األثر االجتماعي القابل للقياس. وهو مبادرة 
مبتكرة من قبل الشرق األوسط العالمية لالستشارات – منصة معلومات تخدم األسواق 
الناشئة – وبنك الخرطوم في السودان، التي تعد أحد الدول القليلة القائمة على األنظمة 

المالية اإلســالمية، حيث تشمل قطاعاً 
للتمويل المتناهي الصغر يمكن تقديمه 
كنموذج للــدول األفريقيــة التي تبحث 
عن زيادة حصة التمويل اإلسالمي في 
اقتصاداتهــا. وســيتناول المنتدى كيفية 
تحسين أثر  األدوات التي يمكن لها أن 
توسع األثر االجتماعي، وإدراك القيمة 
الحقيقية للصناعة ليستفيد منها المجتمع. 
ويشمل ذلك األوقاف، الزكاة، الصدقة، 
القــرض الحســن وغيرها مــن العقود 
المالية، إضافة إلى كيفية إضفاء الطابع 
المؤسســي على تطبيق هــذه األدوات 

والصكوك.

مركز لتسوية المعامالت باليوان في االمارات

كشــف البنــك المركزي 
اإلماراتي عن مشروع إقامة 
مركــز لتســوية المعامالت 
باليوان، لتصبح ثاني بلد في 
الشرق األوســط تقدم على 
هذه الخطوة في ظل ازدهار 
عالقات الصين االقتصادية 

في المنطقة.
وكانــت قطــر أول دولة في المنطقة تقيم مركزاً للتســوية باليوان قــادراً على تولي 
جميع مراحل المعامالت بالعملة الصينية في نيسان/أبريل. ويأتي إعالن اإلمارات بعد 
قرار صندوق النقد الدولي، ضم اليوان لســلة حقوق الســحب الخاصة، ومن شأن ذلك 
أن يشجع دوالً أخرى على استخدام العملة في االحتياطي والتجارة واالستثمار. وذكر 
البنــك في بيان له، أّن ولي عهد أبوظبي الشــيخ محمد بــن زايد آل نهيان، وقّع مذكرة 
تفاهــم بشــأن المركز المزمع خالل زيارة للصين في وقت ســابق مــن كانون االول/

ديسمبر 2015.

عيّن المجلس األعلى 
لمجلس الخدمات المالية 
اإلسالمية، محافظ البنك 
المصــري  المركــزي 
طــارق عامر، رئاســة 
يتولى  بينمــا  المجلــس 
محافظ البنك المركزي 
إليران اإلســالمية ولي 
هللا سيف منصب نائب 
رئيــس المجلس، حيث 

يتــرأس عامر المجلــس خلفــاً لمحافظ بنك إندونيســيا 
المركــزي اقــوس مارتوواردوجو. وفي ضــوء ذلك، 
سيستضيف البنك فعاليات االجتماعات السنوية للمجلس 
لعام 2016 في شــهر نيسان/أبريل 2016 في العاصمة 

المصرية القاهرة.

عامر رئيسًا
لمجلس الخدمات اإلسالمية

طارق عامر
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كشــف بنك مسقط 
المؤسســة المالية في 
سلطنة عمان، الستار 
عن الهيكل التنظيمي 
ألعضــاء  الجديــد 
فريق اإلدارة التنفيذية 
يعكس  والذي  للبنك، 
البنــك  اســتراتيجية 
المقبلــة،  للمرحلــة 

وتعزيز فريق اإلدارة بشباب عمانيين نجحوا في تحقيق 
نتائج وانجازات رائعة في تحمل المســؤولية ويمتلكون 
الكفــاءة والمهــارات القياديــة، وذلك تنفيــذاً للتعليمات 
الســامية لـ السلطان قابوس بن سعيد المعظم، والخاصة 
بإعطــاء الفرصة للكوادر الوطنية في شــغل المناصب 

القيادية في مختلف مجاالت العمل.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك الشيخ خالد بن مستهيل 
المعشني: إننا واثقون أن الهيكل التنظيمي الجديد سيساهم 
في تعزيز ريادة البنك كمؤسســة مالية رائدة بالســلطنة 
حيث يضم كــوادر عمانية موهوبــة ولديها اإلمكانيات 
والقدرات لتحقيق المزيد من اإلنجازات للمؤسسة خالل 
المرحلة المقبلة في ظــل األوضاع اإلقتصادية الصعبة 

والعالم المتغير من حولنا.

هيكل تنظيمي جديد
إلدارة بنك مسقط

الشيخ خالد بن مستهيل المعشني

”الدولي اإلسالمي“ يوقع اتفاقية شراكة

وقّــع ”الدولي اإلســالمي“ أحد أبرز البنوك اإلســالمية في قطر، اتفاقية شــراكة 
مع بنك القرض العقاري والســياحي المغربي، بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب 
لتأســيس بنك في المملكة المغربية، وذلك في إطار اســتراتيجية ”الدولي اإلسالمي“ 
التــي تركــز على اإلســتفادة من الفرص الخارجيــة بما يعزز المركــز المالي للبنك 

وتنويع محفظتة اإلستثمارية.
وأكــد ”الدولــي اإلســالمي“، أن خطوته 
التوســعية تأتي وفق دراســة جدوى مفصلة 
أخذت بعين االعتبار جميع العوامل، ســواء 
للعائــد المتوقــع لهــذا االســتثمار أو عوامل 
الســوق األخرى، مشــيراً إلــى أن االقتصاد 
المغربي يحتاج بشــدة إلى خدمات مصرفية 

تسهم في نموه وازدهاره.

توصلت مجموعة بنك قطر الوطني إلى اتفاق نهائي 
لالستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 
99.8 % ”فاينانس بنك“ التركي، في صفقة تبلغ قيمتها 
نحــو 3 مليارات دوالر. ومن المتوقع إتمام هذه الصفقة 
 Finansbank خالل النصف األول من 2016. ويعتبر
خامس أكبر بنك خاص في تركيا، من حيث الموجودات 
وودائع العمالء والقروض، ولديه 650 فرعاً مع قاعدة 

متعاملين تزيد عن 5,3 مليون متعامل.

”قطر الوطني“ يستحوذ
على ”فاينانس بنك“

اسم جديد لبنك االستثمار اإلسالمي األوروبي

أعلنــت مجموعة بنك االســتثمار اإلســالمي األوروبي 
-رســملة المتخصصة بــإدارة األصول وخدمــات التمويل 
االستثماري، عن تغيير اسمها إلى ”رسملة“ أو ”المجموعة“.

وتعد ”رسملة“ مجموعة مدرجة في ”سوق االستثمارات 
البديلــة“ (AIM) فــي بورصــة لندن. وترافقــت الخطوة 
الجديدة مع تجديد هوية العالمة التجارية للمجموعة واختيار 
شــعار جديد لها. وقــال الرئيس التنفيــذي للمجموعة زاك 
حيدري: نتطلع حالياً إلى تســريع نمــو وتطّور المجموعة 

زاك حيدريلطرح مزيد من المنتجات ودخول أسواق جديدة.

”العربي المتحد“ يقود ائتالفًا مصرفيًا

أتم البنك العربي المتحد الذي يتخذ من الشارقة مقراً له، 
اكتتاباً بقيمة 120 مليون دوالر أميركي في تسهيل ائتماني 
لمصلحــة أحد عمالئه - شــركة ”إيجيان أويــل تيرمينال 
كوربوريشــن“ (إيجيــان)، المملوكة من شــركة ”إيجيان 

مارين بتروليوم نِتوورك إنك“.
تشــكل االئتالف المبدئي لتمويل هذا التســهيل االئتماني 
من بنك أبوظبــي التجاري وبنك دبي التجاري وبنك ُعمان 
الوطنــي إضافــة إلى البنــك العربي المتحــد بوصفه مدير 
االئتــالف. وقــال الرئيس التنفيــذي بالوكالة للبنك ســامر 

تميمي: ســنواصل في المســتقبل توفير الحلول التمويلية لتمكين خطط توسع عمالئنا 
والشركات العاملة في الدولة والمنطقة.

سامر تميمي
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روسيا تخطو باتجاه الصيرفة اإلسالمية

تسلمت حكومة جمهورية تتارستان النسخة النهائية من 
دراســة الجدوى االقتصادية إلنشاء مصرف إسالمي أو 
نوافد مصرفية إسالمية في هذه الجمهورية الروسية ذات 
الغالبية اإلسالمية. وجرى تسليم الوثيقة، التي تعتبر أساساً 
إلطالق مشــروع رائد في مجال الصيرفة اإلسالمية في 
روســيا، إلى رئيس وزراء جمهورية تتارستان الروسية 
إلدار خاليكوف في عاصمة الجمهورية قازان. وتتضمن 
هذه الوثيقة المبادئ األساسية لعمل االقتصاد اإلسالمي، 

ونماذج تنفيذ الصيرفة والتأمين اإلســالمي في مختلف بلدان العالم، واســتطالع مدى 
اهتمــام المنطقة فــي منتجات الصيرفة اإلســالمية، فضالً عن كيفية اســتخدام آليات 

الصناعة المالية اإلسالمية في ظل القوانين الحالية السائدة.

إلدار خاليكوف

أكــد رئيــس البنــك 
األلمانــي  المركــزي 
كارل لودفيــج ثيل أن 
ألمانيــا إلعادة  خطــة 
احتياطيــات البالد من 
الذهــب إلــى الداخــل 
تسير على قدم وساق، 

وأنــه بحلول عام 2020 ســتكون في البــالد أكثر من 
نصف االحتياطات.

وتمتلــك ألمانيــا ثانــي أكبــر احتياطي مــن المعدن 
النفيــس فــي العالم بعــد الواليات المتحــدة، حيث تبلغ 
احتياطاتها الذهبية 3384 طناً، مخزن معظمها خارج 
البالد. وقبل شروع برلين بنقل الذهب في عام 2013، 
كان المركــزي االلمانــي ”بوندســبنك“ يخــزن ثلــث 
مــا يملكه فقط فــي الداخل، حيث تقــوم ألمانيا بتخزين 
معظــم حيازاتها من المعدن األصفر في لندن وباريس 

ونيويورك.
ويطالــب المجتمع األلماني الســلطات بإعادة جميع 
االحتياطــات إلى الوطــن، خاصة تلــك الموجودة في 
الواليــات المتحــدة األميركيــة، إذ يعتقــد البعــض أن 

واشنطن يمكنها في أي وقت مصادرة الذهب.

ألمانيا تسعى الستعادة ذهبها
من الخارج

كارل لودفيج ثيل

موسكو ُتصدر ورقة نقدية للقرم

أصــدر البنك المركزي الروســي أوراقاً نقدية جديدة من فئــة الـ100 روبل (1,41 
دوالر)، ُمخصصة لسيفاســتوبول وشبه جزيرة القرم بعد عودتها إلى روسيا. يحتوي 

الجــزء األمامــي من الورقة على أحد معالم شــبه 
الجزيرة، وهو ”قلعة عش السنونو“ التي بنيت في 
1912. أما على الوجه االَخر، يظهر نصب تذكاري 
للسفن الغارقة في خليج سيفاستوبول، كما تحتوي 
على رمز االستجابة السريع ”QR Code“ الذي 
يقود إلى الموقع الرســمي لـ”المركزي الروسي“. 

وتضمن اإلصدار 20 مليون ورقة نقدية.

بنوك تركيا تواجه ضغوطًا على األرباح

قال رئيس بنك إيش التركي عدنان بالي إن تقلبات 
األســواق وتشــديد القواعد التنظيمية ســيضغطان 
علــى إيرادات ومعدالت كفايــة رأس المال للبنوك 
التركية في 2016. وأضاف رئيس أكبر بنك مدرج 
في تركيا: لألســف هناك انطباع بأن البنوك تربح 
كثيــراً. وتبلغ ربحية أي قطاع 15 % - 20 % في 
حين أن النســبة تبلغ 10 % في القطاع المصرفي. 
والعائد على األسهم الذي خفض إلى 10 % والعائد 
علــى األصول األقل مــن 2 % لن يدعــم القطاع 

المصرفــي. ومن المقرر أن تطبق تركيا فــي آذار/مارس 2016 معايير بال3 وهو ما 
يتوقع أن يقلص األرباح ويجبر البنوك على زيادة معدل كفاية رأس المال. وتوقع بالي 
أن تحقق البنوك التركية نمواً في القروض والودائع بين 10 % و12 %  في 2016.

عدنان بالي

دشن بنك مســقط  في عمان النسخة المحّدثة الجديدة 
من تطبيق الخدمات المصرفية االلكترونية عبر الهاتف 
النقــال (mBanking) مــع توفيــر خدمــات جديــدة، 

يســاهم  حيــث 
التطبيــق  هــذا 
فــي إنـجـــــاز 
ت  مـــــال مـعـا
الزبائن بطريقة 
ســـريعة وآمنة 
فــي أي وقــت 
ومـــكان مـــن 
دون الحـاجـــة 
إلـى الـذهـــاب 

لفروع البنك.

خدمات مصرفية جديدة عبر الجوال
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سيكون مدعوماً بتباطؤ اإلمدادات مع خروج منتجين من السوق، كذلك 
مواصلة تحسن أداء االقتصاد األميركي وبعده االقتصادات األوروبية 
ومــن ثم االقتصادات الناشــئة ومــن بينها الصين والهنــد، فضالً عن 

تراجع االستثمار العالمي في صناعة النفط.
وأخيــراً رأى أن التراجــع المتوقع فــي النمو االقتصــادي للمنطقة 
العربيــة عموماً، ودول الخليج خصوًصا والتي تمثل إيراداتها النفطية 
أهم مصدر للســيولة في أسواقها، ســيؤدي الى آثار ملموسة على أداء 
المصارف العربية على المدى المتوســط. وقد تعمد بعض المصارف 
المركزية الخليجية إلى ضخ ســيولة بشكل مباشر للمصارف لتعويض 
التراجع في الســيولة المتأتية من األســواق، مشدداً على أنه برغم تلك 
التوقعــات، فالقواعد الرأســمالية للمصارف فــي دول مجلس التعاون 
ســتحافظ على متانتها، ولن تتأثر باألوضاع االقتصادية ، وتؤكد ذلك 
وكالــة ”موديز“ للتصنيــف االئتمانــي، حيث ترى أن اإلنفــاق العام 
ســيواصل دعمه لمصــارف دول المجلس، ما يتيح بقــاء المرونة في 
األداء لعام 2016، إال أن الســيولة ستســتمر في التقلص ، لكن النظرة 

المستقبلية للقطاع المصرفي الخليجي لعام 2016 تتسم باالستقرار.
ال مخاطر

أمــا بالنســبة إلــى القطاعــات المصرفيــة العربية غيــر الخليجية، 
خصوصــاً في كل مــن لبنــان، األردن، مصر، المغرب وفلســطين، 
فنتوقــع أنهــا لن تواجه مخاطــر جدية خالل عام 2016، ذلك بســبب 
تأقلمها مع األوضاع السياســية المضطربة، واعتمادها اســتراتيجيات 
محافظــة، وتنويع محافظها االئتمانية، باإلضافــة إلى الجهود الرقابية 
الكبيرة لتعزيز االستقرار، ورغم انكشاف بعضها على الديون السيادية 
بشكل كبير كحالة لبنان مثالً، فلن يؤثر هذا األمر على وضعيتها على 
واألمني واالقتصادي النسبي الذي تتمتع به حالياً.المدى القصير والمتوســط في الحّد األدنى، بسبب االستقرار السياسي 

عدنان أحمد يوسف

التعاون بين الحكومات والمصارف العربية لمواجهة التحديات االقتصادية

القطاع المصرفي اللبناني لن يواجه مخاطر جدية
أعلن الرئيـــس التنفيذي لـ”مجموعة البركـــة المصرفية“ عدنان 
أحمد يوســـف، خالل مؤتمر صحافي عقده في فندق فينيسيا-بيروت 
الشهر الماضي، أن الفترة المقبلة ستكون مليئة بالتحديات السياسية 
واألمنيـــة واالقتصادية والمصرفية، داعياً الحكومات العربية الى أن 
تمد يدها للمصارف العربية من أجل التعاون لمواجهة هذه التحديات. 
وتطـــرق إلى تطـــورات المنطقـــة وآثارها على االقتصـــاد والقطاع 

المصرفي العربي.
وعــرض يوســف في المؤتمر خمســة محاور رئيســية هــي:  أداء 
االقتصــادات العربية خالل العــام 2015، المصــارف العربية، أداء 
المصــارف الخليجيــة، نظرة إلى أســواق النفط خــالل العام 2016، 

وتوقعات العام 2016.
الناتج المحلي االجمالي

في المحور األول تحدث عن حجم الناتج المحلي اإلجمالي االســمي 
لمجمل الدول العربية الذي يتحســن قليالً خالل العام الحالي ليبلغ 2.5 
تريليونــي دوالر أميركــي. ومن المرتقب أن تســجل المنطقة العربية 
متوسط نمو بنحو 4.1 % عام 2016، مع االشارة إلى التفاوت الكبير 
فــي أداء الدول العربية بســبب عوامل عدة من أهمهــا التراجع الكبير 
في أســعار النفط، الذي مثل نعمة لبعــض االقتصاديات العربية، فيما 
مثل مشــكلة جدية القتصاديات عربية أخرى، كذلك التطورات األمنية 

والسياسية.
أمــا في ما يخص اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي وبســبب 
تراجع االيرادات النفطية، يتوقع نمو الناتج المحلي للتعاون مجدداً إلى 

3.4 % عام 2016.
ثانيــاً، قــال يوســف إن القطاع المصرفــي العربي حقــق أداًء جيداً 
خــالل الفصــول الثالثة األولى من عــام 2015، موضحاً أن قطاعين 
مصرفييــن عربيين يديران حالياً موجودات تزيد على نصف تريليون 
دوالر أميركي هما اإلمارات والسعودية، يضاف إليهما ثالثة قطاعات 
تديــر موجــودات تزيد على ربــع تريليون دوالر وهــي مصر وقطر 

والعراق.
وفي المحور الثالث حول المصارف الخليجية  أشــار إلى  توقعات 
بنمــو مجمــوع أصولهــا بنحــو 10 % لتناهــز 1.8 تريليــون دوالر 
ومجمــوع حقــوق الملكية 259 مليار دوالر فــي 2015، الفتاً إلى أن 
التراجع في اسعار النفط لم يشّكل أي مشكلة نظامية بالنسبة إلى القطاع 
المصرفي في دول مجلس التعاون حتى اآلن، حيث اســتمر في تحقيق 

نسب نمو ايجابية.
أسعار النفط

أمــا رابعــاً، فهنــاك  توقعات بارتفاع أســعار النفــط العالمية خالل 
2016، بعــد تراجعهــا إلــى أقل مــن 38 دوالراً للبرميــل خالل عام 
2015. وتتوقع معظم المصادر بما فيها منظمة ”أوبك“ أن هذا التحسن 
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منتجات تجارية اســتهالكية تامة الصنع ســيخضعون للقرارات الجديدة. واستثنى 
البنك ”عمليات اســتيراد كل من األدوية واألمصال والمواد الكيماوية الخاصة بها 
وألبــان األطفــال فقط من التأمين النقدي“. وقال إن عمليات ”اســتيراد ســلع لغير 
غرض اإلتجار مثل ما تقوم المصانع باستيراده من السلع الرأسمالية أو مستلزمات 
اإلنتــاج والخامــات وغيرها، فال قيــد عليها على االطــالق إال القواعد المصرفية 

المعتادة“.
والســلع الرأســمالية هي الســلع التي يمكن شــراؤها لمزاولة عمل ما وال يمكن 
ممارســة هذا العمل من دونها، وتســتخدم إما إلنتاج ســلع أخرى أو تقديم خدمات 

ذات نوعية متميزة.
ويشــكو المســتوردون من نقص في الــدوالرات بعد أن وضــع المركزي قيوداً 
رأســمالية في شباط/ فبراير 2015 شملت وضع ســقف لإليداعات الدوالرية عند 

50 ألف دوالر شهريا.
ترشيد االستخدام

وتنص القرارات الجديدة للمركزي على إجراء عمليات استيراد السلع التجارية 
االستهالكية من خالل ”مستندات تحصيل واردة للبنوك مباشرة عن طريق البنوك 
في الخارج مع عدم قبول مستندات التحصيل الواردة مباشرة للعمالء وتُمنح البنوك 

مهلة لمدة شهر من تاريخه لتطبيق ذلك“.
وقال مصرفي في أحد البنوك ”إن ذلك يعني أن مســتندات العمليات االستيرادية 
ترســل من بنك لبنك وال دخل للعميل في ذلك“. ويعني هذا عدم اعتداد البنوك بأي 
فواتير يقدمها المســتورد المحلي الذي يقوم باستيراد سلع استهالكية على أن يكون 
تقديــم الفواتيــر من خالل البنك الذي يتعامل معه الطرف المصدر في الخارج، أي 

أن تكون المعامالت بنكية فقط وليس من خالل العمالء.
المستوردة بسبب عمليات التهرب الجمركي والتالعب في فواتير االستيراد.ويشــكو المنتجون المحليون في مصر من عدم قدرتهم على منافســة أسعار السلع 

طارق عامر

المصرف المركزي يقيد االستيراد العشوائي ويدعم المنتجين

إجراءات ترشيد استخدام النقد األجنبي المتناقص في مصر
أعلن مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاســـة 
طارق عامر، عن اتخاذ قرارات عدة لحسم موضوع تمويل 
المشـــروعات الصغيرة والمتوسطة، عبر برنامج واضح 
وشـــامل على مســـتوى الجمهورية بالتنسيق مع الجهاز 
المصرفي لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة 

ومتناهية الصغر، للمساهمة في تنمية االقتصاد القومي.
ووفــق مــا أعلنه البنــك عقب انتهــاء اجتمــاع المجلس 
التنسيقي، كشف ”المركزي“ عن توجيه الموارد المصرفية 
عبر 4 ســنوات لنحو 350 ألف شــركة ومنشــآة لتوفير 4 

ماليين فرصة عمل جديدة.
برنامج متكامل

وأعلــن عامر أنه من المقرر المســاهمة في توفير الدعم 
للشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج 
متكامــل يطبق عن طريــق البنوك بالتعــاون مع قطاعات 
الدولة المعنية لتيسير فرص إتاحة التمويل المصرفي لهذه 
الشــركات والمنشآت. وأوضح أن مساهمة البنك المركزي 
الجديــدة من خــالل إطالق حزمة من القرارات تســتهدف 
تهيئة المناخ المناســب لتعزيز فرص تمويل تلك الشركات 
والمنشــآت وتذليل العقبات التي تواجههــا، موضحاً أنه تم 
توجيه البنوك نحو زيادة نســبة القروض الممنوحة لتمويل 
الشركات الصغيرة والمتوسطة لتصل إلى نسبة ال تقل عن 
20 % من إجمالي محفظة قروض البنوك خالل الســنوات 
األربع المقبلة. وأعلن ”عامر“ عن توجيه القطاع المصرفي 
نحــو 200 مليــار جنيه مصري (25.6 مليــار دوالر) في 
صورة قروض جديدة يتم دراستها بعناية من خالل البنوك 
علــى أن يتم توفيــر المعلومــات ألصحاب المشــروعات 
وتيســير وصولهم للبنوك وتوفير التدريب الالزم لهم لرفع 
فرص النجاح والتأكد من جدوى المشروعات بالتنسيق مع 
العديد من الجهات المعنية، خاصة وزارة التجارة والصناعة 
واتحاد الصناعات المصرية والمعهد المصرفي المصري.

الحد من الفوضى
ويأتــي ذلك بعدمــا أصدر البنك المركــزي قرارات من 
شأنها الحد من فوضى االستيراد العشوائي وتشجيع المنتج 
المصري أمام المنتجات األجنبية في ظل شح موارد البالد 

من العملة الصعبة.
وطالــب المركزي المصــري البنــوك بالحصول على 
تأمين نقدي بنســبة 100 % بدال من 50 % على عمليات 
االســتيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات 
الحكومية، ما يعني أن المستوردين الذين يقومون باستيراد 
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حــّذر مجلس الضمان الصحي الســعودي شــركات 
التأمين مــن التأخر في الرد على طلبات المستشــفيات 
الخاصة بشــأن تقديم الخدمــات العالجية للمؤمَّن عليهم 
محــدداً مــدة 60 دقيقة زمناً أقصى للــرد على الطلبات 
بالموافقــة أو عدمهــا. ووفق تحذيــر المجلس، فإن عدم 
الرد خالل ســاعة يعني الموافقة تلقائياً على الطلب، ما 
ل شــركات التأميــن تكاليف الخدمات  يترتب عليه تحمُّ
العالجية. وتصل غرامات الشركات في حال المماطلة 
إلــى 5 آالف لایر (1330 دوالر) عــن كل فرد مؤمَّن 

عليه وأسرته.

تغريم شركات التأمين المماطلة
في السعودية

شراكة بين المصارف والتأمين في سورية

أشار عدد من القائمين على الصناعة المصرفية 
والتأمينية في سورية على هامش فعاليات المؤتمر 
التخصصي األول للمصــارف والتأمين الذي أقيم 
مؤخراً في دمشــق، إلــى أهمية تكامــل المنتجات 
المصرفية والتأمينية خاصة مع تشــابه احتياجات 

الزبائن والمستفيدين في كال القطاعين.
ويــرى مديــر عام االتحاد الســوري لشــركات 
التأمين سامر العش أن تمويل البنوك والمصارف 
وتقديم الضمان والحماية من قبل شــركات التأمين 

للمشــاريع واألنشــطة االقتصادية يســهم في النمو االقتصادي، ما يعني ارتباط هذين 
القطاعين نمواً أو انخفاضاً مشــيراً إلى أن عمل هذه الشــركات في االستيراد أو إعادة 
اإلعمار يرتبط مع عمل المصارف التي تغطي العمليات المصرفية, كما يؤمن الحماية 

للمستثمر.

سامر العش

انخفاض تكلفة التأمين من الكوارث

كشفت شركة ميونيخ ري إلعادة التأمين أن مطالبات التأمين من الكوارث الطبيعية 
مثــل العواصــف والزالزل انخفضت إلى 27 مليار دوالر في 2015 مع تراجع حجم 

الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية ألدنى مستوياته منذ عام 2009.
وذكرت أكبر شــركة إلعادة التأمين في العالم في تقرير سنوي أن مطالبات التأمين 
من الكوارث بلغت 31 مليار دوالر في 2014 لتقل أيضا عن متوســطها في عشــرة 
أعوام البالغ 56 مليار دوالر. وفي عام 2015 لقي 23 ألف شخص حتفهم في 2015 

بينهم كثيرون سقطوا في زلزال ضرب 
نيبال في نيسان/أبريل 2015. وأظهر 
التقرير أن حجم الخســائر االقتصادية 
في العام الماضي نــزل إلى 90 مليار 
دوالر مــن 110 مليــارات وهو أيضا 
أقل من متوســط عشــرة أعــوام البالغ 

180 مليار دوالر.

 (ADNIC) وقعت شــركة أبوظبي الوطنية للتأميــن
اتفاقيــة شــراكة مــع صنــدوق محمــد بن راشــد لدعم 
المشــاريع الصغيرة والمتوســطة (الصندوق)، لتوفير 
التأميــن ألصحاب المشــاريع التي يدعمهــا الصندوق. 
وســتعمل الشــركة على توفير الحماية التأمينية لتغطية 
أصحاب األعمــال الصغيرة والمتوســطة الحجم الذين 
يتلقون رأس المال األساسي من الصندوق ضد مجموعة 
متنوعة من األخطار، تتراوح هذه الحاالت من فقدان أو 
تلف المحتويات والمباني التجارية أو الموت أو اإلعاقة 
أو المرض الذي يعيق قدرة أصحاب هذه المشاريع عن 
العمل، إضافة إلى توفير الحماية التأمينية من الخســائر 
الناجمة عن توقف األعمال بسبب حدوث أضرار مادية 

مشمولة في التأمين.

ADNIC اتفاقية شراكة بين
و”الصندوق“

خدمة راحة بالك من بيمه

علّق الرئيس التنفيذي لشركة الضمان للتأمين اإلسالمي 
(بيمه) ناصر راشــد المســند، على خدمة راحة بالك الذي 
أطلقت مؤخراً، حيث أشــار إلى أّن بيمه تتخذ أسلوباً جديداً 
ومبتكراً في الوصول بالعمالء إلى نوع جديد من الطمأنينة 
وراحة البال من خــالل توفير خدمات من الباب إلى الباب 

ناصر راشد المسندلعمالء التأمين الشامل ومن دون أي تكاليف.
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كشـــف وزيــر 
ر  ســـــــتـثـمـا ال ا
المصري أشــرف 
ســالمان، عــن أن 
الــوزارة تفاضــل 
بيـــن عـرضيــــن 
لتطوير  روســيين 
أفـران شــــــركـة 
الحديــد والصلــب 

المصريــة وبطاريــة مصنع الكوك، وذلــك بهدف رفع 
اإلنتاج من 300 ألف طن إلى 1.2 مليون طن.

وأشــار ســالمان إلى أنه مــن المقرر البــت في تلك 
العـروض ســـــريعـاً ليتـم اتخـــاذ الخطوات التنفيذيــة 
فــي عمليــات التطوير خالل 14 شــهراً. وقــال إنه تم 
االنتهــاء من عمليــات اإلصالح الهيكلي والمؤسســي 

للوزارة.

عرضان روسيان
لتطوير بطارية مصنع الكوك

أشرف سالمان

بورصة مصر األولى عربيًا

أعلــن رئيــس البورصــة المصريــة محمــد 
عمــران، أن بورصة مصر تصــدرت المنطقة 
من حيــث حجم الطروحات العامــة خالل العام 
2015، حيــث تــم قيد 15 شــركة جديــدة وهو 
أعلى معدل لها منذ 10 سنوات، فيما بلغت حجم 
زيادات رؤوس أموال الشركات نحو 14 مليار 
جنيــه (1.7 مليــار دوالر). وقــال عمران، إن 
أداء البورصة جاء مقبوالً بالرغم من الظروف 
العالمية التي شــهدتها أســواق المال نتيجة تعثر 

االقتصاد األميركي وبعض االقتصادات الكبرى ووجود أزمات عالمية، موضحاً أن 
العائد على البورصة المصرية ال يزال إيجابياً على مدار السنوات الثالثة األخيرة.

محمد عمران

”سيبتر“ تسعى لالستحواذ على شركات جديدة

كشــف رايو ويثاناج الرئيس التنفيذي لمجموعة  سيبتر 
بارتنــرز التي تتخذ مــن برمودا مقراً لهــا والمتخصصة 
في العمليات االســتثمارية المباشرة والعمليات المصرفية 
التجارية لمكاتب العائالت ذات الثروات السيادية ورؤوس 
األمــوال الكبيرة، أن المجموعة مهتمة باالســتحواذ على 
شركات جديدة للخدمات المالية كجزء من تطوير األعمال 

المخطط لها للمستقبل.
وتقوم المجموعة التي تحصل على دعم بقيمة 14 مليار 
دوالر مــن األصول التقديريــة التي تم تخصيصها من قبل 

مساهميها األساسيين، بالبحث في شراء مصرف قائم أو تشكيل كيان مصرفي جديد.
رايو ويثاناج

”ميناكورب“ األولى في سوق دبي المالية

تصــدرت ”ميناكــورب“  في اإلمــارات، قائمة 
شركات الوســاطة من حيث قيمة التداول والحصة 
الســوقية عــن العــام 2015، وذلك وفقــاً للبيانات 
الرسمية الصادرة عن سوق دبي المالي  في 3 كانون 
الثاني/ينايــر 2016. ويعد تصنيــف ”ميناكورب“ 
إنجــازاً بالغ األهمية نظراً لتفوقها على 49 شــركة 
منافسة، بما في ذلك معظم البنوك العاملة في الدولة. 
وقــال الرئيس التنفيذي للشــركة فتحــي بن قريرة، 

نتمتع بمكانة فريدة لكوننا شــركة الخدمات المالية الوحيدة على مستوى الدولة التي تم 
ترخيصها للعمل في أســواق األســهم األربعة في اإلمارات (سوق دبي المالي وسوق 

أبوظبي لألوراق المالية وناسداك دبي وبورصة دبي للذهب والسلع).

فتحي بن قريرة

وزيــــــر  أكـــــد 
االقتصاد اإلمـاراتي 
سـلطان المنصوري 
أن بالده تســعى إلى 
تعزيـز عالقاتهـا مع 
حجم  ورفع  ألمانيــا 
التبـــادل التجـــاري 
واالســتثماري بيــن 
البلـديــن، كاشـــــفـاً 
التبـــادل  أن حجـــم 

التجاري بين البلدين بلغ قرابة 45 مليار درهم (12.25 
مليــار دوالر أميركي) في عــام 2014، وأن هناك ما 
يقارب 1000 شركة ألمانية ناشطة في االمارات، كما 

أن بالده تستضيف أكثر من 12 ألف مواطن ألماني.
وقال المنصوري: إن العالقات االقتصادية المشتركة 
شــهدت تطوراً ملحوظاً ونوعياً في السنوات األخيرة، 
حيث تعتبــر دولة اإلمارات الشــريك التجاري األكبر 
أللمانيا في المنطقة، فيما تعد ألمانيا إحدى أهم الشركاء 

التجاريين لدولة اإلمارات.

1000 شركة ألمانية تعمل باإلمارات

سلطان المنصوري
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قــال وزيــر المالية 
العراقــي هـوشـــــيـار 
زيبــاري، إن العــراق 
أحيا خطة لبيع سندات 
دوالر  مليــاري  بقيمة 
2016، موضحاً   فــي 
أن مشــروع الموازنة  
بيــع  للحكومــة  يتيــح 
افتقــرت  إذا  ســندات 

إلــى مصادر لتمويل إنفاقها المســتهدف، أن بالده تأمل 
إبرام صفقة أفضل إذا قررت اللجوء لســوق الســندات 
في 2016، مع دعم البنك الدولي وصندوق النقد لمركز 
الحكومــة المالي، مؤكداً أن ثقة المؤسســات الدولية في 

البالد ستسهل عملية إصدار سندات سيادية.
يذكــر أن العــراق باع في 2006 ســندات بقيمة 2.7 
مليــار دوالر تســتحق عــام 2028، كمــا حصل على 
تصنيف -B مــن وكالة فيتش للتصنيــف االئتماني في 

آب/أغسطس 2015.

العراق: بيع سندات بملياري دوالر

هوشيار زيباري

يازجي ومخلوف تفقدا معبر جديدة يابوس

الســياحة  وزيــر  مــن  كل  قــام 
الســوري المهنــدس بشــر يازجي، 
ومحافــظ ريــف دمشــق المهنــدس 
حسين مخلوف، بجولة تفقدية لمعبر 
جديدة يابوس لالطالع على مختلف 
النواحــي الخدمية كونــه معبر هام 
وهو بمثابة واجهة للزائر القادم الى 
ســورية، حيث تعتبر الزيارة بهدف 

متابعة سير عمل تجديد وتطوير واقع الخدمات في المعبر. كما أبدا يازجي ومخلوف 
العديد من المالحظات، وسيتم عقد اجتماعات بحضور المعنيين الستكمال سير تطوير 
واقع خدمات المعبر من كافة النواحي للوصول إلى معبر يليق باسم سورية الحضاري، 
كما اشــاروا إلى ضرورة رفع ســوية الخدمــات المقدمة للقادميــن والمغادرين وذلك 

بالتعاون مع كافة الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية والمالية.

أعلن نائب مدير شركة 
نفط الجنوب فــي العراق 
باســم عبــد الكريــم فــي 
حديث لرويترز، أن بالده 
خاطبت شركتي بتروتشاينا 
حــول  موبيــل  وإكســون 
االستثمار في مشروعات 
بمليارات الدوالرات لزيادة 

اإلنتــاج من الحقول النفطية الصغيرة في جنوب البالد، 
عازياً  ذلك الى هبوط أسعار النفط الذي أضر بقدرة بغداد 
على تمويل تطوير هذه الحقول، إضافة إلى االمكانيات 
المالية للبلد التي تحتاج ممولين و مشاريع طويلة األجل. 
وأشــار عبــد الكريم، إلى أن مشــروع تعزيــز اإلنتاج 
يستهدف الحقول النفطية لُهيث، الناصرية، الطوبة، نهر 
بن عمر والرتاوي، موضحاً أنه يشــمل إنشــاء خطوط 
أنابيب نفطية ومنشآت تخزين ومشروع ضخ مياه البحر 

لحقن المياه من الخليج لتعزيز الضغط واإلنتاج.

العراق يبحث عن استثمارات أجنبية

باسم عبد الكريم

السوريون خامسًا في سوق دبي المالية

حل المســتثمرون السوريون بالمرتبة الخامسة من حيث الجنسيات األجنبية األكثر 
نشاطاً في سوق اإلمارات المالي خالل العام المنصرم 2015، بتداوالت قدرها 10.8 
مليــار درهم (3 مليار دوالر). واحتل المســتثمرون األردنيــون المركز األول تالهم 
البريطانيــون ثم المصريون واحتل األمريكيون المرتبة الرابعة ثم الســوريون تالهم 
الفلسطينيون و السعوديون بحسب تحليل أجرته صحيفة الخليج على بيانات سوقي دبي 

وأبوظبي الماليين.
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SCFMS تشرف على لجنة الشركات المتعثرة

كشــف رئيــس مجلــس مفوضــي هيئــة األوراق 
واألسواق المالية في سورية SCFMS عبد الرحمن 
مرعــي، عن تشــكيل لجنة لدراســة واقع الشــركات 
المتعثــرة الخاضعــة إلشــراف الهيئــة وهــي خارج 
ســوق دمشــق لــألوراق الماليــة. وقــال: إن اللجنة 
ضمــت فــي عضويتها أحــد موظفي الســوق ليطلع 
على واقــع هذه الشــركات، وأن اللجنة مكلفة بوضع 
الحلول واالقتراحات الالزمة بما ينســجم مع الوضع 

االقتصادي في سورية لتطوير عمل هذه الشركات، مؤكداً أنها تعمل على وضع عدد 
لهذه الشركات ودراسة ظروف وبيانات كل شركة على حدة، لمعرفة من منها أقرب 
لإلدراج مع إمكانية تبســيط إجراءات اإلدراج، في حال كان التبســيط ال يؤثر بشكل 
سلبي على عمل بورصة دمشق. الفتاً إلى أن الهيئة تقوم بالتواصل مع كل الشركات 

الموجودة ضمن األراضي السورية وخاصة في محافظات دمشق وحلب والالذقية.

عبد الرحمن مرعي
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فعاليات منتدى ”أبها لالستثمار 2015“

افتتــح أمير منطقة عســير 
األميــر فيصــل بــن خالد بن 
عبد العزيــز، فعاليات منتدى 
”أبها االســتثماري 2015“، 
الــذي نظمته الغرفة التجارية 
الصناعيــة فــي فنــدق قصر 
أبهــا. وكشــف رئيس مجلس 

إدارة الغرفة التجارية الصناعية في أبها المهندس عبد هللا المبطي، عن إطالق المنتدى 
لثالث شــركات اســتثمارية جديدة هي: مصنع إنتاج األدوية الحيوية، شركة الخدمات 
التعليمية المتطورة، وشــركة التطوير واالستثمار العقاري والسياحي، مشيراً إلى أن 

المنتدى يهدف إلى رسم خريطة استثمارية مستقبلية محفزة للقطاع الخاص.

تدشين صندوق الرياض تقنية

دّشــن رئيس مدينة الملك عبد العزيــز للعلوم والتقنية 
رئيس مجلس إدارة شركة تقنية األمير تركي بن سعود بن 
محمد، صندوق الرياض تقنية الستثمار المال الجريء، 
وذلــك في قاعة المؤتمرات في مقر المدينة. وأشــار إلى 
أن تدشــين الصندوق برأس مال يبلــغ 450 مليون لایر 
(119.8 مليون دوالر) يأتي تتويجاً لعمل دؤوب وجهود 
متواصلة اســتمرت على مدى 3 ســنوات، وأثمرت عن 
قيام شراكة استراتيجية بين شركة تقنية وشركة الرياض 

المالية وصندوق االســتثمارات العامة والبنك السعودي للتسليف واالدخار والمؤسسة 
العامة للتقاعد وصندوق تنمية الموارد البشــرية، إلنشــاء هذا الصندوق، حيث ســيتم 
تخصيص موارده في المنشآت عبر نقل التقنية وبناء القدرات المتخصصة في مجاالت 

تقنية المعلومات واالتصاالت وتقنية الطاقة وتقنية المواد المتقدمة.

األمير تركي بن سعود بن محمد

38 مليار دوالر استثمارات الفندقية في السعودية

قال نائب الرئيس لالســتثمار في الهيئة العامة للســياحة 
واآلثار الدكتور صالح البخيت، إن المشــاريع الفندقية في 
السعودية التي سيتم تدشــينها خالل العامين المقبلين تصل 
إلــى 214 فندقا متنوعــة ما بين فئة خمــس وأربع وثالث 
نجوم، مشــيراً إلى أن سوق االستثمارات الفندقية السعودي 
واعد، وأن إجمالي االســتثمارات الفندقية المخططة بحلول 

عام 2020 تقدر بـ143.9 مليار لایر (38.3 مليار دوالر). موضحاً أن تلك المشاريع 
ســتوفر خيارات أكبر وبمستويات خدمة وأسعار متدرجة تلبي كل الرغبات، وتساهم 

في الحد من ارتفاع أسعار الغرف الفندقية وخاصة في وقت المواسم.

د. صالح البخيت

كشــفت وزيرة التعاون الدولي المصرية سحر نصر 
عــن 3 اتفاقيات تــم توقيعها بين الســعودية ومصر في 
مجــاالت البترول والغاز وتنمية شــبه جزيرة ســيناء، 
موضحــةً أنها عقدت لقــاء مع صندوق االســتثمارات 
العامــة الســعودية والصنــدوق الســعودي للتنميــة، تم 
خالله التركيز على االســتثمارات التي أعلن عنها خادم 
الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، البالغة 
30 مليار لایر(8 مليارات دوالر). وقال وزير اإلسكان 
المصري مصطفى مدبولي: إن بالده طرحت مشــاريع 
في مجاالت اإلســكان علــى 25 رجل أعمال ســعودياً 
خالل اجتماعه بهم، تقدر بنحو 40 مليار لایر (10.66 

مليار دوالر) في عدة مدن في مصر.
بــدوره، أوضــح وزير التربيــة والتعليــم المصري  
الهاللي الشــربيني أنه اجتمع مع نظيره السعودي أحمد 
العيســى، وطرح فرصا اســتثمارية في مجــال التعليم 

بمصر تقدر بـ40 مليار جنيه (5.12 مليار دوالر).

مصر تطرح فرصًا استثمارية
للسعوديين

استحوذت ”رسملة“ المجموعة المستقلة المتخصصة 
في إدارة األصول، على مجّمع ”ســيلتك بزنس بارك“ 
بالشــراكة مع ”الخليج لالســتثمار اإلســالمي“ شركة 
الخدمات المالية اإلسالمية التي تتخذ من اإلمارات مقراً 
لها، وعدد من المستثمرين. ويقع المّجمع الذي تستأجره 
بالكامل شركة ايرباص للدفاع والفضاء إحدى شركات 
مجموعة ايرباص، في منطقة نيوبورت شــمال شــرق 
مدينة كارديف االنكليزية، ويشتمل على 3 مبان مكتبية 
بمساحة إجمالية تبلغ 14.244 متر مربع.  وتم االستحواذ 
على المجّمع، الذي يضم قطعة أرض للتطوير العقاري، 
مقابل 30 مليون جنيه استرليني (43.4 مليون دوالر)، 
ومــن المتوقع أن يتم تمويل جزء مــن المبلغ من خالل 

قرض متوافق مع الشريعة اإلسالمية.

”رسملة“ تستحوذ
على مكاتب ”ايرباص“
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مشاريع مشتركة بين كازاخستان والصين

أعلن صندوق سمروك كازينا، وهو صندوق 
الثــروة الســيادية لجمهورية كازاخســتان، عن 
توقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات لخمسة مشاريع 
بقيمة إجمالية وصلت إلى أربعة مليارات دوالر 
أميركــي بعد االجتماع الثالــث لمجلس األعمال 

الكازاخستاني الصيني.
وقال رئيس مجلس إدارة الصندوق أوميرزاك 
شوكييف: إن الشراكات الناجحة ستدفع بين دولتينا 

المزيد من النمو والتطّور. ويُعتبر هذا المجلس منصةً للشراكات العامة والخاصة.
أوميرزاك شوكييف

ذكرت وكالة بلومبرغ االقتصادية أن 400 رجل من 
أغنياء العالم خســروا ما يقــارب 194 مليار دوالر في 
األسبوع األول من عام 2016 على خلفية اإلحصائيات 
االقتصادية الضعيفة للصين وهبوط أسعار النفط وكذلك 
االنهيار الكبير في ســوق األســهم األميركيــة، وقالت: 
إن الملياردير األول صاحب شــركة مايكروسوفت بيل 
غيتس خسر 4.5 مليار دوالر (أي ما يعادل 5.4 % من 
ثروته)، فيما خســر ثاني أغنى رجل في العالم آمانسيو 
أورتيغــا 3.4 مليــار دوالر (أي ما يعــادل 4.7 % من 
ثروته). وأشــارت ”بلومبرغ“ إلى أن ثروة الملياردير 
المكســيكي كارلوس ســليم تقلصت بنســبة 10.8 %. 
مؤكدةً أن رجال األعمال خســروا ما يعادل 4.9 % من 

ثرواتهم ، لكن أوضاعهم بدأت بالتحسن.

194 مليار دوالر خسائر أثرياء العالم

أظهرت دراســة أعدتها شركة ” اي واي“  للخدمات 
االستشارية بالتعاون مع صحيفة ”هاندلزبالت“  األلمانية 
أن شركات من الواليات المتحدة تسيطر على بورصات 
العالم بشــكل لم يسبق له مثيل. بوحســب الدراسة، فإن 
أغلى 10 شركات في العالم أميركية الجنسية. ومن بين 
هذه الشركات العمالقة شركة  آبل وشركة الفابيت  التي 
تمتلك شــركة غوغل وشركة مايكروسوفت للكمبيوتر. 
وال تظهر أي شركة غير أميركية ضمن هذه الشركات 
العمالقــة، حيــث يحتــل البنــك الصناعــي  والتجاري 
الصينــي ”اي ســي بي ســي“ المركز الحادي عشــر. 
وتحتل أغلى شركة ألمانية ”باير“ لألدوية المركز الـ66 
بين أكبر وأغلى 100 شركة في العالم، في حين لم تجد 
فولكســفاغن مكاناً بين أكبر الشــركات العالمية  بعد أن 

عانت من خسائر كبيرة جراء فضيحة العوادم.

الشركات األميركية تسيطر
على بورصات العالم

السبسي يدعو لتعزيز االستثمارات السعودية

أكد الرئيس التونسي الباجي قائد 
السبســي، رغبة بالده فــي تعزيز 
عالقاتهــا مــع المملكــة بمــا فيهــا 
العالقات االقتصادية وانفتاحها على 
االستثمارات السعودية واعداً بدعم 
جهود حــل المعوقات التــي تواجه 

المستثمرين السعوديين في تونس.
وكان مجلس االعمال السعودي 

التونســي قــد عقــد اجتماعاً موســعاً حضره عــدد من رجــال االعمال الســعوديين 
والتونســيين ناقش خالله عدد من قضايا التعاون االقتصادي المشــترك وخطة عمل 

المجلس للعام 2016.

الكويت تحول جزراً إلى مناطق حرة

تعتزم الكويت إنشاء مناطق اقتصادية حرة على 5 جزر قريبة من شواطىء العراق 
وايران، مع فتح أبواب اإلســتثمارات لشركات من القطاع الخاص، حيث تمتد الجزر 
المشــمولة علــى آالف الكيلومترات المربعة، وهي قريبة من مشــروع مدينة الحرير 
في منطقة الصبية، التي تعتزم الدولة ربطها بالعاصمة عبر طريق ســريع طوله 25 
كيلومتراً. وتأتي هذه الخطوة، في ظل تراجع ايرادات الكويت جراء انخفاض أســعار 
النفط الذي يوفر معظم مداخيلها. وقالت وزيرة الدولة لشــؤون التخطيط والتنمية هند 
صبيح براك: إن المشــروع يهدف إلى اســتغالل جزر بوبيان وفيلكا ووربة ومسكان 

وعوهة، إلقامة منطقة 
حــرة تكــون بمثابـــة 
بــوابــــة اقتصـاديــــة 
وثقافية لشـــمال الخليج 

والكويت.
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الروبل الروسي قد يفاجئ المستثمرين

نصح خبراء اقتصاديون عند إعدادهم توقعاتهم لعام 2016، المســتثمرين أن يولوا 
اهتمامهم بعمالت مثل الروبل الروســي، منوهين إلى أن العام الحالي يحمل مفاجآت 
لألسواق في العالم. وذكرت صحيفة ”دي فيلت“ األلمانية أن الروبل من الممكن أن يقوم 
بمناورة غير متوقعة في عام 2016، ويعود ذلك للموارد الهائلة التي تتمتع بها روسيا، 
ما يمنح عملتها الوطنية جميع األســباب لتصبح عملة ذات أهمية عالمية. وقال خبير 
األسواق الناشئة لدى شركة ”Raiffeisen Capital Management“ االستشارية 

رونالد شنايدر: إذا كان سعر النفط سيبدأ في 
التعافــي خالل 2016، فذلك ســيعطي دفعة 
قويــة للروبل. وتوقع كبيــر االقتصاديين في 
”ساكسو“ ستين جاكوبسن أن يعزز الروبل 

مواقعه بنسبة تصل إلى 20 %.

وقعت شــركة ســيمنس األلمانية اتفاقات بخصوص 
البنيــة التحتيــة للســكك الحديدية في إيــران توقعا منها 
لرفــع العقوبــات الغربية المفروضة علــى طهران بعد 
االتفاق النووي الذي توصلت إليه مع القوى الدولية في 
عام 2015. ولن يدخــل أي من االتفاقات الموقعة حيز 
التنفيذ إال بعد رفع العقوبات عن طهران. وظلت ألمانيا 

لعشرات السنين أكبر شريك تجاري أوروبي إليران.
وبلغت قيمة الصــادرات األلمانية إليران 4.7 مليار 

مليار   5.1) يــورو 
دوالر) فــي 2010 
انخفضت  أنها  غير 
بعد أن شدد الغرب 
عـلــى  العقــوبــات 
بســــبـب  طهــران 

برنامجها النووي.

”سيمنس“ تتحضر لالستثمار
في إيران

كشف تقرير لبنك االحتياط االتحادي في مدينة دالس 
األميركية أن 9 شــركات نفط وغاز أشهرت إفالسها في 
الواليات المتحدة خــالل الربع األخير من 2015 مخلفة 
وراءها ديونــا تزيد على ملياري دوالر. وتزايدت أعداد 
شــركات النفط والغاز األميركية التي أشــهرت إفالسها 
خالل الربع األخير من 2015 لتبلغ مستوى غير مسبوق 
منذ الكســاد الكبير في ثالثينيات القرن العشرين. ونقلت 
وكالة بلومبرغ عن الباحثيــن االقتصاديين نافي داليوال 
ومارتن سترمور قولهما: إن انخفاض أسعار النفط ألقى 
بأعباء مالية كبيرة على شركات إنتاج النفط والغاز خاصة 
بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج بالنسبة إلى كثير منها مقارنة 
بتكاليف إنتاج شــركات النفط والغاز األجنبية األخرى، 
وإذا استمر معدل اإلفالس على المستوى الحالي، فسيشهر 

مزيد من الشركات إفالسه خالل 2016.

افالس 9 شركات نفط أميركية

الصينيون يزيدون استثماراتهم في روسيا

تعتزم ”تشاينا انشورانس انفستمنت ليمتد“ الصينية المتخصصة في تمويل مشروعات 
الطاقة والبنية التحتية في الخارج توجيه جزء من استثماراتها  لتمويل مشروع يامال 
الروسي للغاز الطبيعي المسال الذي تبلغ تكلفته المتوقعة 27 مليار دوالر. ومن المقرر 
أن يبدأ المشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال في 2017 وسيضم 3 خطوط تبلغ طاقتها 
اإلنتاجية 5.5 مليون طن ســنوياً. وكان صندوق طريق الحرير الصيني قد قّدم 700 

لـ”يامــال“  يــورو  مليــون 
وحصل على حصة 9.9 % 
في المشــروع. ويعتزم قادة 
الصين أيضا تقديــم ائتمان 

بقيمة 12 مليار دوالر.

إندونيسيا تسمح ببناء مصاف نفطية

قال الوزير المختص بتنســيق الشؤون االقتصادية في 
إندونيسيا دارمين ناسوتيون إن بالده ستسمح للمستثمرين 
مــن القطاع الخاص ببناء مصاف نفطية على أن يتم بيع 
المنتجــات المكررة إلــى ”برتامينا“، ليجــري بعد ذلك 
توزيعها في أنحاء إندونيســيا، كاشــفاً أن بالده ســتربط 
مشــروعات التكرير بمجمعــات البتروكيماويات لتكون 
أكثر جدوى من الناحــة االقتصادية. وهذا أحدث تحرك 
في سلســلة خطوات تهدف الســتعادة ثقة المســتثمرين 

وإنعاش النمو في أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.
وفــي األشــهر األخيرة أعلنت الحكومــة عن إجراءات تتضمــن إعفاءات ضريبية 

وخفض أسعار الطاقة في محاولة لتحفيز النمو الذي يشهد أبطأ وتيرة له منذ 2009.

دارمين ناسوتيون

24





عالم االستثمار

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2016

اإلمارة على تلبيــة المتطلبات التجارية للدول 
الخليجية عبر ما توفره للتجارة مع هذه الدول 
الشــقيقة مــن خدمــات وتســهيالت جمركية، 
وتطور في خدمات الموانئ والمناطق الحرة، 
وبلغت قيمة التبــادل التجاري بين دبي ودول 
التعاون (الســعودية، وسلطنة عمان والكويت 
وقطر والبحريــن) 96.19 مليار درهم خالل 
الفتــرة من يناير/كانون الثاني حتى ســبتمبر/

أيلول من العام 2015.
أضاف مدير جمارك دبي: ترتبط اإلمارات 
ودبــي ارتباطاً تاريخياً واســتراتيجياً مع دول 
التعــاون الشــقيقة منذ القــدم، وتعــززت هذه 
العالقات بفعل إنشاء مجلس التعاون الخليجي 
في عــام 1981، مؤكداً حــرص جمارك دبي 
علــى دعم هــذا التكامــل عبر تقديــم خدمات 
جمركية متطورة وذكية للتجار والمســتثمرين 
من داخل الــدول وفي دول المجلس وكل دول 
العالم، لتعزيز القيمــة المضافة التي يحققونها 
من اختيارهم دبي مقصداً لعملياتهم التجارية، 
وذلك عبر اختصــار الوقت والجهد وتخفيض 
الكلفــة لتمكيــن المتعامليــن من دعــم عائدهم 
المالــي الســتثماراتهم وتجارتهم عبــر دبي، 
واإلســهام بفعالية في تحقيــق رؤية اإلمارات 
2021 وخطة دبــي 2021 في جوانبها كافة، 

خصوصاً في مجال التنمية االقتصادية وحماية 
المجتمع، انطالقاً مــن رؤية جمارك دبي بأن 
تكــون اإلدارة الجمركيــة الرائــدة فــي العالم 
الداعمة للتجارة المشروعة، وتحقيق رسالتها 
المتمثلة فــي حماية المجتمــع وتعزيز التنمية 

االقتصادية من خالل االلتزام والتسهيل.
وأشــار إلى أن جمارك دبــي تحرص على 
تطبيــق كل االتفاقيــات التجاريــة والجمركية 
بين مجلس التعــاون الخليجي ومختلف الدول 
والتكتــالت االقتصاديــة فــي العالــم، وتنفيذ 
االلتزامــات الثنائية والدولية التي تترتب على 
االتفاقيــات التجارية والجمركيــة الموقعة من 

قبل مجلس التعاون الخليجي.
وختم: نولي في جمارك دبي اهتماماً كبيراً 
لتعزيز عالقاتنا مع شــركاء دبي التجاريين، 
لضمــان حصولهم علــى أفضل التســهيالت 
الجمركية، التــي تحقق لقطاعاتهــم التجارية 
قيمــة مضافــة حقيقيــة، حيث ســجل إجمالي 
إعادة التصدير لتجــارة دبي غير النفطية مع 
دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بواقع 7.5 
في المئة، ليرتفــع إلى 61 مليار درهم بنهاية 
األشــهر التســعة األولــى من العــام 2015، 
من العام 2014.مقارنة مع 56.83 مليار درهم للفترة نفســها 

سلطان أحمد بن سليم

عالقات انعكست إيجاباً على النشاطات االقتصادية

السعودية تستحوذ على نصف تجارة دبي مع دول الخليج
حافظــت المملكــة العربية الســعودية على 
موقع الشريك التجاري األول لدبي في الشرق 
األوسط، وموقع الشريك التجاري الرابع على 
المستوى العالمي خالل األشهر التسعة األولى 
من العام 2015. فقد  ســجلت قيمة تجارة دبي 
غير النفطية مع السعودية 44.65 مليار درهم 
بنمو 12 في المئة، مقارنة مع 40 مليار درهم 

عن الفترة ذاتها من العام 2014.
انعكاسات اقتصادية

ووفق أحدث إحصائيــات جمارك دبي، فقد 
سجل إجمالي قيمة تجارة دبي مع دول مجلس 
التعــاون الخليجي 96.19 مليــار درهم خالل 
األشــهر التسعة األولى من العام 2015، بنمو 
8 فــي المئــة عنها فــي الفترة نفســها من عام 
2014، اســتحوذت المملكة العربية السعودية 
منهــا على نحو 46.4 في المئة، تلتها ســلطنة 
عمان بقيمة 18 مليار درهم تمثل نســبة 18.7 
في المئة، ثم الكويت 14.87 مليار درهم بنسبة 
15.4 فــي المئة، وقطــر 11.91 مليار درهم 
بنســبة 12.3 في المئة، والبحرين بقيمة 6.75 

مليار درهم بنسبة 7 في المئة.
وأكد ســلطان أحمد بن سليم رئيس مؤسسة 
الموانــئ والجمارك والمنطقــة الحرة في دبي 
أن الترابــط والتواصل في العالقة بين المملكة 
العربية الســعودية وإمارة دبــي انعكس إيجاباً 
علــى األنشــطة االقتصاديــة والتجاريــة بين 
الطرفيــن، حيث قفزت تجــارة دبي الخارجية 
غيــر النفطية مــع المملكة العربية الســعودية 
بنســبة 61 في المئة خالل الفتــرة من 2010 
إلــى 2014، لترتفــع إلــى 51.7 مليار درهم 
فــي 2014، مقارنة مع 32.2 مليار درهم في 

.2010
االتحاد الجمركي الخليجي

وقــال مديــر جمــارك دبي أحمــد محبوب 
مصبح إن خطوات العمل المشــترك في إطار 
االتحــاد الجمركي الخليجي، في ظــل القيادة 
الحكيمــة لقــادة دول مجلــس التعــاون لدول 
الخليج العربية، ســاهمت بفعاليــة في تعزيز 
تجــارة دبــي مــع دول المجلس، بفعــل قدرة 

أحمد محبوب مصبح
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بدأت عام 2016 بإدخال تخفيضات على دعم 
الوقــود، ومن المتوقع أن تشــهد دول الخليج 
موجة جديدة من الخطوات نحو إصالح نظام 
الدعم ومن المحتمــل أن تضم وللمرة األولى 

سلطنة ُعمان.
وكان وزير الدولة النيجيري للموارد النفطية 
والرئيــس الحالــي لمنظمــة الــدول المصدرة 
للنفط (أوبك) الدكتور إيمانويل إبي كاشــيكوا 
قد أشــار إلــى احتمــال الدعوة لعقــد اجتماع 
طارىء لمنظمة أوبــك خالل الربع األول من 
عام 2016، وذلــك من أجل تدارس موضوع 

إنخفاض أسعار النفط.
أسعار النفط

وبالعودة إلى المســح الذي قامت به ”غلف 
إنتيلجنــس“ فــإن حوالى نصف المشــاركين 
(51 %) أفــادوا باعتقادهــم بأن معدل ســعر 
النفــط لــن يتجــاوز 40 دوالرا للبرميــل في 
العام 2016 الحالــي، بينما يرى حوالى ثُلث 
المشاركين (28 %) بأن متوسط السعر لهذه 

العام لن يتجاوز 30 دوالرا للبرميل.
وقد أعرب 15 % من المشاركين في المسح 
عن اعتقادهم بأن خطوة أرامكو الســعودية قد 
تطلق شرارة خطوات مماثلة تقوم بها شركات 
الطاقــة المملوكــة للحكومات، ومــن ضمنها 

حكومات دول منطقة الخليج، آخذة بالحســبان 
أن الطــرح األولي لالكتتاب العام يمثل خطوة 
تجاه التخفيفي من اآلثار الســلبية الناجمة عن 

انخفاض أسعار النفط.
كنز دفين

ومما يثير االهتمام ويدفع للدهشة في نتائج 
المســــح الذي قامــت به ”غلــف إنتيلجنس“ 
أن 7 % من المشــاركين يرون بأن العواقب 
األكثر أهمية فــي احتماالت الطرح لإلكتتاب 
األولي تكمن في الكشــف عــن كنز دفين من 
المعلومــات الخاصــة باحتياطــات المملكــة 
العربيــة الســعودية النفطية، بالنظــر إلى أن 
شركة أرامكو السعودية لطالما تميزت بقدرة 
كبيــرة من التكتم والســريّة تجــاه هذا األمر، 
ولكــن األرقــام المعلنة تشــير إلــى أن تقدير 
االحتياطــات النفطية يصل إلــى 265 مليار 
برميــل، أي مــا يمثــل 15 % مــن إجمالــي 

االحتياطيات العالمية الكلية.
ومــن الناحيــة المقابلة فإن شــركة أرامكو 
الســعودية قد أشــارت إلى أنها تــدرس القيام 
بطرح أولي لالكتتاب العام كجزء من مبادرة 
المملكــة العربية الســعودية تجــاه الخصصة 
النطاق.وكجزء من االصالحات االقتصادية الواسعة 

توجه نحو الخصخصة يندرج ضمن االصالحات 

أرامكو السعودية تدرس احتماالت االكتتاب العام
يأتــي اإلعــالن الــذي صــدر مؤخــراً عن 
المملكــة العربية الســعودية بشــأن احتماالت 
طرح جــزء من شــركتها البتروليــة الوطنية 
الكبــرى (أرامكو الســعودية) لالكتتاب العام، 
ليدل على أن الشــركة البترولية األكبر عالمياً 
تتبــع ذات التوجهــات العالميــة القائمة باتجاه 
التخفيف من األصول في قطاع التكرير، وذلك 
بحسب 33 % من المشاركين في المسح الذي 
أجرته مؤسسة غلف إنتيلجنس وشمل 250 من 
العاملين في قطاع التشــغيل النفطي في منطقة 

الشرق األوسط.
أصول بقيمة عالية

ويرى حوالى ُربع المشــاركين في المســح 
(24 %) أن اإلعــالن المفاجــئ الذي صدر 
عن ”أرامكو الســعودية“ مطلع شــهر كانون 
الثاني/ينايــر 2016 يُعتبر بمثابة رســالة من 
المملكة العربية السعودية إلى بقية دول العالم 
بأن لديها القدر الكافــي والوافر من األصول 
ذات القيمــة العالية في قطــاع الطاقة بما يتيح 
لهــا تجاوز مرحلة انخفاض األســعار بيســر 

وسهولة.
وكانت أسعار النفط قد وصلت في منتصف 
كانون الثاني/يناير 2016 إلى أدنى مستوى لها 
منــذ 16 عامــاً حيث هبطت إلــى أقل من 30 
دوالرا للبرميــل، األمر الــذي يمثل ضغوطاً 
متزايــدة على العديد من الحكومات في منطقة 
الخليــج التي تعتمــد موازانتها علــى عائدات 
الطاقــة بشــكل كبير، ولكــن مــن المتوقع أن 
الثروة الكبيرة التي تحظى بها المملكة العربية 
الســعودية ومن ضمنها االحتياطي الهائل من 
العمــالت األجنبية ســوف تقوم بــدور حاجز 
وســيط يقي المملكة من مرحلة تدني األسعار 

في الوقت الراهن.
وتجدر اإلشــارة إلى أن غالبية دول منطقة 
الخليــج قد اتخذت خطــوات غير معهودة من 
قبــل  لتخفيض الدعم عــن الوقود في محاولة 
لتقليل العجز في موازناتهــا، وكانت المملكة 
العربية الســعودية ودولة اإلمــارات العربية 
المتحــدة والكويت ثم انضمــت إليهم قطر قد 
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والمساهمة في تأمين الحاجات األساسية له.
وق��ال: إن المجموعة وش��ركاتها واصلت 
عمله��ا ف��ي س��ورية بالرغ��م م��ن الظروف 
المتطلب��ات الضروري��ة  الصعب��ة، وأّمن��ت 
وحافظ��ت على مؤسس��اتها والعاملي��ن فيها، 
انطالق��اً من قناعتها بأن ال بديل عن س��ورية 
التي تأسس��ت فيها الش��ركة ونمت وتطورت 
بفع��ل الجهود التي بذلتها على مر الس��نوات، 
م�ؤك����داً عل��ى ان الش����ركة تق����وم حالي��اً 
بإنش��اء مطحنتين للقمح  بطاق��ة انتاجية تبلغ 
1000 ط��ن يومي����اً ال��ى جان���ب صوام��ع 
تخزيني��ة تم تجهيزها ف��ي محافظة الالذقية، 
مش��يراً الى ان الدافع لهذا المش��روع الضخم 
ه��و مواجه��ة تداعيات األزمة عل��ى اقتصاد 
الوط��ن والحاجة ال��ى مخزون اس��تراتيجي 
للطحي��ن لضمان االس��تمرار بتزويد المخابز 
والعمل على دعم المواطن الس��وري وتوفير 

متطلبات صموده.
ماذا عن أعمال الشـــركة ونشـــاطاتها في 

المرحلة الحالية؟
يقول الس��يد فوز، أن المجموعة الناش��طة 
في المجاالت االقتصادية في س��ورية، تعمل 

في أنش��طة ش��املة متكاملة، ولهذا س��اهمت 
بش��كل كبير في تحصين االقتصاد الس��وري 
من خالل تأمين حاجات اساس��ية وضرورية 
للمجتمع والدولة واالقتصاد، وبأعمالها كانت 
طليعي��ة في مج��االت التجارة وتأمين الس��لع 
والغذاء، باإلضافة الى دورها في االس��تيراد 

والمقاوالت والنقل والصناعة ايضاً.
وتواص��ل المجموع��ة أعمالها ومس��يرتها 
بنج��اح، متج��اوزة األزم��ة في س��ورية وما 
تركته م��ن تداعيات على االقتصاد والمجتمع 

والبنية التحتية.
وفي نش��اطاتها ايضاً أضاف��ت حقالً جديداً 
من االعمال لشركة المهيمن للنقل والمقاوالت 
ع��ن طريق إدخ��ال قطاع المق��اوالت، وهي 
اإلعم��اري  دوره��ا  خ��الل  م��ن  مس��تعدة 

واإلنشائي المساهمة في إعادة اإلعمار.
كيف تعمل المجموعة وشركاتها في عالم 

األعمال السوري؟
يعتبر الس��يد سامر فوز، أن مجموعة أمان 
لديها مكانة خاصة في عالم األعمال السوري، 
باعتبارها واحدة من المؤسسات االكثر تنوعاً 
ف��ي الب��الد، م��ا جعلها تس��اهم بدع��م الدولة 

والمجتمع وتعزيز البيئة الحاضنة لالعمال.
ولفت الى أن للمجموعة إستراتيجية خاصة 
في بناء شبكات من العالقات واسعة اإلنتشار، 
في س��ورية وح��ول العالم، م��ن موردين في 
أكث��ر من 30 دول��ة عبر 4 ق��ارات، ”ولدينا 
ق��وة عاملة ماه��رة للغاية عل��ى درجة عالية 
م��ن الموثوقي��ة ومرافق حديث��ة ومتكاملة”، 
ويضيف، ”هو أم��ر حافظنا عليه بالرغم من 
األزمة، وهذا ما جعلنا نصمد ونطور ونعزز 
أعمالنا، وفي الوقت نفسه المساعدة في تأمين 

الحاجات الضرورية للمجتمع”.
وقال إن ”خبرتنا طويلة كتاجر ومس��تورد 
لم��واد البن��اء ومق��اول لمش��اريع التطوي��ر 
العق��اري الكب��رى، وق��د عملنا عل��ى تطوير 
ه��ذه الخبرة وعززنا دورنا في بيئة األعمال، 
فاس��تمدينا الخب��رة اإلضافي��ة الضروري��ة، 
وتصلّ��ب عود خبرتن��ا أكثر خ��الل األزمة،  

السيد سامر فوز

سامر فوز: دعم االقتصاد السوري وتأمين الحاجات الضرورية للصمود

مجموعة ”أمان“ مستعدة للمساهمة في إعادة اإلعمار
تعمل مجموعة أمان في السوق السورية، 
وتشـــكل رافداً مهمـــاً واساســـياً لالقتصاد 
الســـوري من خالل نشـــاطاتها في مجاالت 

مختلفة.
وهـــذه المجموعة وشـــركاتها الرائدة في 
قطاع األعمال والتي تأسســـت في ســـورية 
وعملت فـــي قطاعات التجـــارة والصناعة 
والنقـــل، واصلت نشـــاطاتها وأعمالها على 
الرغـــم من األزمة التي تعيشـــها ســـورية 
والتـــي ضربت العديد مـــن القطاعات، حيث 
اضطرت شـــركات الى الخروج من السوق 
بسبب الخسائر التي تكبدتها جراء العمليات 
اإلرهابية والتدمير الذي لحق بالمؤسســـات 

في مناطق الحروب.
الس��وق  ف��ي  أم��ان  مجموع��ة  صم��دت 
السورية، ال بل أنها مارست دوراً أساسياً في 
رفد االقتصاد الس��وري بكل عناصر المناعة 
والصمود، فأّمنت متطلبات اساسية من السلع 
للمجتم��ع والدول��ة، ف��ي الوقت ال��ذي كانت 
فيه ش��ركات تقف��ل أبوابها وتس��ّرح موظفيها 
وعمالها. فواجهت ”أمان” الصعوبات األمنية 
والمالي��ة وخطت خطوات واثق��ة الى األمام، 
متسلحة بقناعة االستمرار في سورية وخدمة 
اقتصادها ومجتمعه��ا، وأبرز دليل على ذلك 
توسع نشاطات المجموعة في مجاالت مختلفة 
وف��ي قطاع��ات عدة، ما س��اعد عل��ى تأمين 

حاجات أساسية للمجتمع السوري.
تأسس��ت الشركة في س��ورية عام 1988، 
وهي ب��دأت كش��ركة خاص��ة عمل��ت بجهد 
ف��ي قطاع األعمال، أسس��تها عائل��ة فوز، ثم 
اصبحت المجموعة عبارة عن عدة ش��ركات 
تعمل في مختل��ف المجاالت التجارية، ثم في 

النقل واالستيراد والمقاوالت.
مشاريع داعمة لالقتصاد

ويؤك��د الرئي��س التنفي��ذي لمجموعة أمان 
الســـيد ســـامر فـوز في مقابل��ة خاصة م�ع 
مجل��ة البنك والمس��تثمر اس��تمرار العمل في 
س��ورية ف��ي المج��االت المختلف��ة، انطالق��اً 
من مس��ؤوليتها ف��ي دعم المجتمع الس��وري 
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وف��ي مج��االت مختلف��ة، واليوم نح��ن نرى 
بوضوح ثمار جهودنا المضنية، إذ تحولنا من 
ش��ركة اس��تثمارية صغيرة إلى شركة كبيرة 
متخصصة بالعديد من الصناعات، والخدمات 
األخ��رى لتصبح المجموعة وش��ركاتها بذلك 
مث��االً يُحت��ذى بي��ن نظرائه��ا من ش��ركات 
االس��تثمار في الجمهورية العربية السورية، 
خصوصاً من خالل الجهد والعمل الذي بذلناه 
لتأمي��ن كل المتطلب��ات والحاجات ومارس��نا 
دورن��ا انطالق��اً م��ن قناع��ة حاس��مة، وذلك 
عل��ى الرغم من أن العم��ل في األزمات وفي 
االضطراب��ات له كلفة كبي��رة، لكننا تجاوزنا 

كل هذه الصعوبات”.
أعمال مجموعة أمان وشركاتها

تتخص��ص مجموع��ة أم��ان ف��ي مجاالت 
التجارة والصناعات واالس��تيراد والمقاوالت 
والنقل، وتسعى إلنشاء المصانع على مستوى 
عالمي، وهي في األساس عبارة عن شركتين 
رئيس��يتين: فوز للتج��ارة: ال��ذراع التجارية 
للمجموعة وهي من أكبر ش��ركات اإلستيراد 

للبضائع المتنوعة على مستوى المنطقة.

فصنع��ت نش��اطاتنا بيئ��ة مناس��بة للعمل في 
الس��وق والتج��ارة، لتصب��ح الي��وم مجموعة 
أمان تنش��ط ف��ي قطاع��ات الم��واد الغذائية، 
األعالف واألس��مدة لتلبية اإلحتياجات الملّحة 
للشعب السوري، وهو األمر الذي عملنا عليه 
وأعطين��اه األولوي��ة، ومارس��نا دورنا على 

أكمل وجه ونحن مستمرون في ذلك”. 
ولفت فوز الى أن الش��ركة على الرغم من 
أنها عائلية وخاصة تملك استثمارات متنوعة، 
اال إن مصدرقوته��ا ه��و نتيج��ة للم��دى دائم 
االتس��اع لنشاطاتها الصناعية والتجارية التي 
تديرها، وذلك من خالل أكثر من 30 صرحاً 
صناعياً وتجارياً في مجال المقاوالت، البناء، 
المواص��الت والتج��ارة العام��ة، المدعوم��ة 
بخبرة مالية وإدارية وتش��غيلية طويلة، أثبتت 
نجاحها وخبرتها المتراكمة ووفاءها لسورية 
في أيام األزمة، التي ستعبر أخيراً الى األمان 

ولنعيد اعمار البلد.
كما أكد أن المجموعة سعت عبر 28 عاماً 
للعم��ل في خدمة س��ورية، وأخذن��ا خطواٍت 
جريئة نحو توس��ع غير مس��بوق في الس��وق 

للنق��ل  المهيم��ن  ه��ي  الثاني��ة  والش��ركة 
والمقاوالت: الذراع التنفيذية للمجموعة التي 
تقدم دعماً لوجس��تياً غير محدود لشركة فوز 
للتجارة من خالل اس��طول ضخم من اآلليات 
البرية والناقالت الخاصة لالسمنت. أما المقر 
الرئيسي للمجموعة فهو في مدينة دمشق ولها 
فروع ف��ي كل م��ن الالذقية، حم��ص، حماه 

وطرطوس.
وتق��وم مجموعة أم��ان باس��تيراد وتجارة 
السلع االستهالكية األساسية، مع وجود شبكة 
ضخمة من الموزعين والوكالء تغطي معظم 

األراضي السورية.
وختم الس��يد ف��وز قائ��الً: نح��ن نملك من 
الموثوقي��ة ما عزز اس��تمراريتنا ف��ي األداء 
ال��ى ما يق��ارب ثالثة عقود م��ن الزمن على 
أس��س النزاه��ة، الدع��م الثاب��ت، التس��ويق 
المنتش��ر واألفضل بالجودة واألس��عار. وهو 
األمر الذي لمس��ه الس��وريون خ��الل األزمة 
عندم��ا كان��ت المجموع��ة تؤم��ن الحاج��ات 
والمتواضعة.بالرغم م��ن الصعوبات وباألس��عار المقبولة 
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مكاس��ب عبر خط��ة ترويجية تجذب الس��ياح 
للوق��وف على قصة كل منطقة منها وتعريفهم 
بم��ا فعل��ه اإلره��اب فيه��ا وكي��ف انتص��ر 
الس��وريون، وفي هذا اإلطار باشرت الوزارة 
وض��ع برنامج ترويجي يس��تهدف المرحلتين 
الحالي��ة والمقبل��ة مبني عل��ى القصص التي 
حدثت في بعض المواقع وهي ناحية تستقطب 
الكثير من الس��ياح حول العال��م كما حدث في 
بلدان أخرى، بمعنى أننا خس��رنا بعض اآلثار 

ولكننا لم نخسر السياحة.
األزمة قائم���ة، فيما الفنادق والمنش���أت 
الس���ياحية الس���ورية كاملة وممتلئة، كيف 

اجتمع هذين النقيضين؟
ارتب��اط الس��ياحة بمفه��وم الرفاهي��ة ليس 
موج��وداً بش��كل أكي��د اليوم في س��ورية، بل 
يت��م الربط م��ع الصناعة والخدم��ات المقدمة 
للمواطني��ن وتش��غيل اليد العاملة م��ع التأكيد 
أن ج��زءاً كبيراً من هذه النس��ب ليس��ت نتاج 
اس��تراتيجية أو خط��ة ب��ل هي نت��اج تصميم 
الس��وريين على الحياة وهم من يدفع الوزارة 
للعم��ل بأقصى طاق��ة، فاإلش��غاالت الفندقية 
والمنش��آت وما يتم التحضي��ر له للعام 2016 
س��ينعكس بوضوح في القط��اع االقتصادي، 

وعندما يتحرك أي مكون في عجلة االقتصاد 
تتح��رك بقي��ة المكونات لترابطهم��ا بعضهما 
مع بع��ض. كذلك نحرص في ال��وزارة على 
توفير مقومات االستمرار للسياحة مع الحفاظ 
على إي��رادات الخزينة، فأي منش��أة ال يمكن 
أن تس��تمر م��ن دون تحقيق عوائ��د وأرباح، 
وبالتال��ي قمنا بالتركيز على األس��عار ضمن 
جمل��ة من النقاط، منها اإلعان عن األس��عار 
للمواطنين بشكل مدروس وتحديدها للمنشآت 
بحي��ث يكون المواطن على بينة مما س��يدفعه 
في هذه المنش��أة ليختار ما يتناس��ب مع دخله، 
وذل��ك كله تم في إطار اتفاق مع وزارة المالية 
حت��ى ال ينعكس ذلك على المواطن، فالرس��م 
الذي تدفعه المنش��آت الس��ياحية ال نسمح بأن 
يتحم��ل المواطن عبئ��ه، مع تحديد األس��عار 
وفقاً لطبيعة لخدمات المقدمة على أال تقل عن 
الح��د األدنى م��ن خال تحقي��ق المطابقة بين 
التصنيف الس��ياحي والتصني��ف المالي، وإال 

فقدت المنشأة ترخيص مزاولة العمل.
كم يبل���غ الع���دد التقريبي للس���ياح الذين 
مارسوا األنشطة السياحية في سورية خالل 

موسم 2015؟
بالنسبة للس��ياحة الدينية من غير السوريين 
واإليرانيي��ن، فقد وصل ع��دد الليالي الفندقية 
إل��ى 325 ألف ليلة خ��ال 2015 وكلهم من 
جنس��يات عراقية ولبناني��ة وكويتية وبحرينية 
وُعماني��ة وبعضه��م س��عوديون، وق��د وصل 
عدده��م إل��ى ح��دود 75 أل��ف زائ��ر وه��ي 
إحصائي��ات رس��مية تعتب��ر جيدة قياس��اً إلى 
الظ��روف الحالي��ة نجمعه��ا عب��ر الموافقات 
الممنوح��ة لحمات الزيارة، ولك��ن لو كانت 
وس��ائل النقل الج��وي أكثر وف��رة لتضاعف 
الرق��م بالنظر إلى تأثر الط��رق أحياناً بإجرام 
المجموع��ات اإلرهابية المس��لحة وتخريبها، 
أما بالنسبة للسياح الداخليين فقد راوحت نسب 
اإلش��غاالت الفندقية بين 65 % إلى 100 % 
في ذروة الموس��م السياحي الواقعة بين الشهر 
الخامس وحتى الش��هر العاشر، مع التأكيد ان 
البيانات سجلت زيادة بلغت نسبتها 11 % عن 

المهندس بشر يازجي

وزير السياحة السوري بشر يازجي ل�”البنك والمستثمر“:

القطاع السياحي يستعيد نشاطه ومشاريعه تنطلق برأسمال كبير
كشف وزير الس���ياحة السوري المهندس 
بشر يازجي في حديث لمجلة البنك والمستثمر 
عن زيادة محققة في نسب السياح إلى سورية، 
على الرغم من كل الصعوبات التي تواجهها 
السياحة الس���ورية، مؤكداً في الوقت نفسه 
وضع برامج س���ياحية تتناسب مع المرحلة 
الحالية وما مرت به سورية، أبرزها البرامج 
الخاصة بالسياحة الدينية، بالتوازي مع إقامة 
ملتقى سوق االستثمار السياحي الثامن والذي 
عرضت خالل���ه مواقع وعقارات س���ياحية 

بعشرات المليارات من الليرات السورية.
وفي ما يلي نص الحديث:

هل يمكن التحدث عن وجود سياحة في ظل 
األوضاع القائمة في سورية؟

ال ش��ك في وجود الس��ياحة ما دامت إرادة 
الحياة قائمة لدى السوريين، وهي كذلك فعاً، 
وعل��ى هذا األس��اس تعم��ل وزارة الس��ياحة 
بكامل طاقته��ا، فوضعت األس��س التي تكفل 
نجاح واستمرار السياحتين الداخلية والدينية، 
وباشرت في هذه المرحلة اإلستثمار السياحي 
ف��ي زمن الح��رب، وه��و ملف ب��ارز لكونه 
استثمار ذو طبيعة خاصة يعكس الثقة بالنصر 
لدى الشعب السوري وينعكس على المستثمر 
الس��وري، مع التأكيد أن الوزارة لم تقدم على 
هذه الخط��وة إال بعد تلقيها طلبات الس��تثمار 
العديد م��ن المواق��ع. ومن هن��ا كان التجهيز 
لملتق��ى س��وق االس��تثمار الس��ياحي برؤي��ة 
تتناسب مع واقع الحرب رغم ثقلها وتناقضها 
مع الس��ياحة، ولكن تم بناء هذه االستراتيجية 
على معادلة رابح – رابح وطرفيها المستثمر 

والخزينة العامة للدولة.
هناك جزء مهم من البنية السياحية قد دّمر 
كمعبدي بل وش���مين في تدم���ر، ما هو أفق 

السياحة السورية بعد انحسار األزمة؟
ال نملك إال االعتراف بجسامة الخسارة في 
اآلثار وبع��ض األماكن األخرى كنبش اآلثار 
في إيب��ا وماري وبع��ض المناطق في حلب 
كالسوق القديمة وقلعة سمعان، ولكن الوزارة 
ب��دأت العمل عل��ى تحويل هذه الخس��ائر الى 
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فقد بلغت من المطاعم في دمش��ق حوالى 1,2 
ملي��ار لي��رة، فيما أّم��ن بعض المنش��أت في 
المحافظ��ات األخرى إي��رادات بقيمة 2 مليار 
لي��رة س��ورية بالرغم من الته��رب الضريبي 
وعدم التحصيل الصحيح، إضافة إلى تش��غيل 
الي��د العاملة باعتبارها إيرادات غير مباش��رة 
عبر منش��أت المطاع��م والمقاهي، كما دخلت 
س��وق العم��ل87 منش��أة س��ياحية جدي��دة تم 
إنجازها خ��ال عام 2015 بكلفة اس��تثمارية 
إجمالي��ة بلغ��ت 4,5 مليارات ليرة س��ورية، 
وكذلك تم تأهيل 213 منش��أة س��ياحية مجدداً 
بكلفة تزيد على 9 مليارات ليرة سورية ناهيك 
بإبرام عقود لمشاريع سياحية أخرى عديدة في 
حلب وطرطوس، وكلها إيرادات كامنة نجنيها 
خ��ال فت��رة قصيرة بعد مباش��رة المش��اريع 
الموقعة، كما ش��هدت الفت��رة الماضية افتتاح 
380 منشأة طعام وإقامة جديدة رغم الظروف 
ف��ي مناطق توزعت بين ريف حمص الغربي 
وطرط��وس والاذقية وجزء مه��م منها دخل 

التشغيل مباشرة.
كم يبلغ حجم قوة العمل في القطاع السياحي 

وكم عدد المنشأت العاملة في سورية؟
كان عدد العاملين في هذا القطاع يصل سابقا 
إل��ى 280 ألف عامل، أما الي��وم فقد انخفض 
بعد خروج بعض المنشآت في حلب وحمص 
وريف دمش��ق وإغاق بعض المنشأت نتيجة 
اإلرهاب، ولكن العدد بدأ يزداد مؤخراً ووصل 
إلى نحو 100 ألف ش��خص، أما بحساب عدد 
المنشأت العاملة فيرتفع عدد العمالة إلى أكثر 
م��ن ذلك بكثير ليقارب 200 ألف عامل، وفي 
الس��ياق نفس��ه، فقد تم التركيز على المنشآت 
الصغيرة كالمطاعم والمقاهي لما لها من دور 

غير منظور في تأمين فرص العمل.
عشرات المشاريع طرحت في ملتقى سوق 

االستثمار السياحي، ماذا عنها؟
التحدي األكبر أمام الس��ياحة السورية اليوم 
هو تحّولها لقطاع رافد لاقتصاد الوطني وذلك 
يتم ع��ن طريق االس��تثمار، وقد ج��اء ملتقى 
س��وق االستثمار السياحي انطاقاً من رغبات 
كثير م��ن المس��تثمرين الس��وريين الوطنيين 
المحليي��ن والمقيمي��ن في الخارج لإلس��تثمار 
على أرض الوطن نتيجة لما ش��اهدوه ووقفوا 
عليه من نس��ب اإلش��غاالت الكثيرة في فنادق 

حركة القدوم مقارنةً بالعام 2014.
م���ا الذي قمتم به لتأمين البيئة المناس���بة 

للسياحة؟
لقد شددنا على الشركات السياحية والفنادق 
القيام بدوره��ا الترويجي والتس��ويقي وتقديم 
الخدمات الممي��زة والائقة بال��زوار في ظل 
تضاعف عددهم مع مطالبته��م بإعداد برامج 
واضحة تش��مل الخدمات، وبالنظر إلى تزايد 
ق��دوم رج��ال األعم��ال إل��ى س��ورية للبحث 
ع��ن فرص اس��تثمارية، فق��د بدأن��ا بالتجهيز 
لبرنامجين مهمين جداً أولهما برنامج س��ياحة 
المغتربي��ن في 2016 يش��مل االس��تقبال من 
المط��ار وإلي��ه وبرنام��ج س��ياحة األعم��ال 
والمؤتم��رات والذي نزمع الب��دء بتطبيقه في 
النصف الثان��ي من 2016، كم��ا عملنا على 
مل��ف تموي��ل المش��اريع الس��ياحية بالتعاون 
مع مصرف س��ورية المرك��زي والمصارف 
العامل��ة في س��ورية لتوفير س��بل تمويل هذه 
المشاريع والتنسيق مع وزارة النفط والكهرباء 
ف��ي موضوع حوامل الطاقة وتوفير إمكانيات 
تقسيط مستحقاتها بالتوازي مع تنظيم وترميم 
وإع��ادة تأهيل المواقع الس��ياحية في المرحلة 
المقبلة. وقد باشرنا بذلك في الساحل السوري 
ناهيك بالبدء بإعداد الخارطة الس��ياحية )التي 
باتت ف��ي مراحلها األخيرة( ضم��ن المعايير 
المعتم��دة كدلي��ل للمس��تثمرين والعاملين في 
القطاع الس��ياحي، أي أننا تش��اركنا العمل مع 
العديد من ال��وزارات والجه��ات والقطاعات 
المختلفة األخرى باعتبار أن الس��ياحة قطاعاً 
إنتاجياً مركباً، كذلك وضعنا في سلم أولوياتنا 
وخططن��ا فئة الش��باب عبر برام��ج التدريب 
والتأهيل قبل زجهم في سوق العمل السياحي، 
واأله��م حرصنا عل��ى تقديم كل التس��هيات 
للمشاريع السياحية واستثمار منشآتها وتخطي 

عوائقها وتحقيق أهدافها. 
في ظل هذه الظ���روف، هل يمكن الحديث 

عن إيرادات فعلية محققة؟
بالنس��بة لإلي��رادات المباش��رة فق��د بلغت 
إي��رادات فندقين فقط من فن��ادق الوزارة نحو 
1,2 ملي��ار ليرة س��ورية )الش��يراتون وداما 
روز( كم��ا حققت فنادق ال��وزارة خال عام 
2015 زي��ادةً بنس��بة 300 % مقارن��ة بع��ام 
2014، أما غير المباشرة من القطاع السياحي 

النجوم الخم��س واألربع، ولذلك كانت الرؤية 
األساس��ية له هي فتح باب االستثمار السياحي 
بصيغ��ة جديدة ف��كل المش��اريع التي طرحت 
عب��ارة ع��ن ش��راكة بي��ن القطاعي��ن الع��ام 
والخاص، فاألول يمتلك بعض العقارات غير 
المس��تثمرة وه��و بحاجة الس��تثمارها لتأمين 
عائد مالي وسيولة للخزينة، وفي المقابل يوجد 
بعض المستثمرين الذين يملكون المال ويرون 
ف��ي هذه العق��ارات فرصة اس��تثمارية، لذلك 
درست الوزارة كل موقع من المواقع من ناحية 
المدة والعائد وبدل االستثمار والصيغة العقدية 
بالت��وازي مع إعداد دراس��ة جدوى اقتصادية 
ل��كل مش��روع لتحدي��د العائد المناس��ب منه، 
فالمس��تثمر الوطني الذي استمر خال الفترة 
الماضية واستثمر ال بد من أنه مؤمن بالنصر 
وأن األمن واألمان آتيان ال محالة، ولذلك فهو 
المعول عليه في إنجاح العملية االس��تثمارية. 
ويصل عدد المشاريع التي طرحت في الملتقى 
إلى 45 مش��روعاً، منها 29 مشروعاً جاهزاً 
بش��كل كامل عبر عرض كل المش��اريع أمام 
المس��تثمرين م��ن دون أن يح��دد له��ا موعداً 
لإلغاق كما الملتقيات الس��ابقة، بل ستعرض 
بشكل تدريجي بحيث ال تغلق سوق االستثمار 
الس��ياحي أبداً، وباحتس��اب القيم��ة اإلجمالية 
لمشاريع ملتقى الس��وق التي ركزنا فيها على 
المش��روع الصغير والمشروع المتوسط نجد 
أن قيمتها فاقت 180 مليار ليرة س��ورية حيث 
أن قيمة مش��روع واحد منه��ا تصل لنحو 15 
ملي��ار لي��رة، كما دف��ع أحد المس��تثمرين 13 
مليون دوالر الستثمار فندق في معرة صيدنايا 
ومستثمر أخر طلب فسخ عقد إحدى الشركات 
الخليجي��ة التي كانت موجودة في س��ورية في 
س��نوات ما قبل األزمة ليباش��ر هو اس��تثمار 
مش��روعها مهما تكلف ذلك، مع اإلشارة إلى 
أن هذه المش��اريع متركزة بشكل كبير جداً في 
المناطق اآلمنة مثل الساحل السوري ودمشق 
والس��ويداء وحم��ص وكذلك في حم��اه، كما 
أقيم��ت بعض األنش��طة الترويجية في حلب، 
وبالتالي دور وزارة السياحة عبر الملتقى هو 
التوفيق بين المس��تثمرين والمشاريع الموجهة 
للمس��تثمر الذكي الذي يقرأ الواقع بش��كل جيد 
انطاقاً من إيمانه بوطنه.ويع��رف كي��ف يحولها إل��ى اس��تثمار ناجح 
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بعضها اآلخر مثل معهد الســويداء ومدرســة الدريكيش (في 
طرطوس)، مشــيراً إلى أن الهيئة ضّمنــت خطة عملها لعام 
2016 وضع دراسة لتأسيس كلية تطبيقية للعلوم الفندقية تتبع 
لوزارة السياحة ليدرس فيها الخريجون من المدارس والمعاهد 

الفندقية وتكون شهادتها بمستوى اإلجازة الجامعية.
وعــن تأمين فرص العمل للمهــارات المتخرجة من الهيئة 
التدريبية قال نجاتي أن معضلة تقوم في هذا الشأن بالنظر إلى 
أن أصحاب المنشــآت الســياحية يبحثون بالدرجة األولى عن 
الجانب االقتصادي المحقق للوفرة المادية عبر ضغط النفقات، 
فيبحثون بالتالي عن اليد العاملة األرخص على حساب الخبرة 
والمهارة وهي متوفرة وبكثرة، على الرغم من إلزام أصحاب 
هذه المنشآت بقرار أن تكون نسبة 50 % من اليد العاملة لديهم 
من خريجي معاهد ومدارس الهيئة لتأمين فرص عمل للخبرات 
من جهة، ولضمان حد منطقي من الجودة في الخدمة من ناحية 
أخرى، ولكن المسألة تبقى رهناً بمدى التزام المنشآت السياحية 

بذلك وهي ناحية تتابعها اللجان الرقابية وحماية المستهلك.
وعــن إمكانيــة تمويل مشــاريع منشــآت ســياحية لصالح 
مجموعة من الخريجين المتميزين والقادرين على توظيف ما 
اكتســبوه من مهارات وفي الوقت نفسه تقديم التدريب العملي 
الميدانــي للطالب، أكد نجاتي أهمية الناحية االســتثمارية في 
الجانب البشري والمادي من خالل إعطاء المدارس والمعاهد 
البعد االســتثماري، لما لذلك من دور في تأمين فرص العمل 
لخريجــي التعليم الســياحي، وهو محور رئيســي في ما تقوم 
بــه الهيئة، بل إن أفكاراً طرحت عن مجموعة من المشــاريع 
الصغيرة المكّملة لبعضها البعض من الناحية الخدماتية والمادية 

فــي منطقة ذات مقومات ســياحية على 
غرار مشــاريع العناقيد الصناعية التي 
برزت في بعــض االقتصاديات النامية 
بحيث تكــون هذه المشــاريع الصغيرة 
ضامنــة لتقديم الخدمــة الكاملة بدءاً من 
اإلطعــام والداللــة الســياحية وصــوالً 
إلى المبيــت، ولكن محدوديــة الموارد 
فــي الظــروف القائمــة وترتيب جدول 
األولويات يؤديان الدور األبرز في مدى 
تنفيذ هذه الفكــرة نظراً للتكاليف العالية 
إلقامة أي مشــروع أو منشــأة سياحية 

متوسطة كانت أم صغيرة.
دورات تدريب

وأشــار نجاتــي إلــى ناحيــة مهمــة 
تضمنتها خطة الهيئة خالل عام 2016 
والتــي تشــمل إقامــة دورات تدريبيــة 
قصيــرة ومكثفــة ألســر الشــهداء في 
مدارس ومعاهد الهيئــة تقديراً ألرواح 
الشــهداء ومــا بذلوه في ســبيل الوطن، 
علــى أن تكون بمعدل ثالث دورات في 
العام بمدة شهر لكل دورة، إلكساب من 
يرغــب منهم مهارات العمل الســياحي 
وبمــا يؤهلهــم الحصول علــى فرص 
عمــل في مختلف المنشــآت الســياحية 
والفندقيــة، ناهيك بالمكســب اإلضافي 
والمتمثل بإدخال فئة جديدة من الخبرات 
والمهارات إلى ســوق العمل الســياحي 
بالنظر إلى الطلــب القوي على العمالة 
الســياحية المدربــة والمؤهلة للعمل في 
المناطق اآلمنة والتي تشــهد إقباالً على 
الجوانب السياحية بتنوعها، مؤكداً أنها 
المرة األولى التي تــدرج فيها مثل هذه 
المشــاريع في خطط التدريب والتأهيل 
الســياحي، وهــي ناحية تلقــى اهتماماً 
من الدولة ككل ووزارة الســياحة بشكل 
خاص ضمــن اإلمكانيات المتاحة وبما 
يحافــظ علــى توافق مخرجــات التعليم 
هذا القطاع.الســياحي مع مدخالت سوق العمل في 

فيصل نجاتي

مدير التدريب والتأهيل السياحي السوري فيصل نجاتي:

نستثمر في الموارد البشرية لتأمين الفرص في السياحة
التدريب والتأهيل  اعتبر مدير هيئة 
أن  الســـورية فيصل نجاتي  السياحي 
التركيز األبرز في الفترة الحالية ينصب 
على إعداد كوادر خبيـــرة قادرة على 
النهوض بالقطاع السياحي في الفترة 
المقبلـــة بعد انحســـار األزمة، وتكون 
بديلة عن الخبرات التي تسربت، سواء 
ما خرج منها من البالد أو ما ابتعد منها 
عن المهنة الســـياحية إلى مهن أخرى 
بعد دمار أو تضرر المنشأة التي كانت 
تعمـــل فيها أو خروجهـــا من الخدمة، 
كون هذا المجال محل تنافس بين الدول 

صانعة السياحة.
وأكــد نجاتي في حديــث لمجلة البنك 
والمستثمر أن التدريب والتأهيل ينصب 
على محورين أساســيين، أولهما العلوم 
الســياحية بفروعها المتعــددة، من دليل 
سياحي وتسويق ومبيعات وبروتوكول 
وســواها، وثانيهمــا الخدمــات الفندقية 
التي تشــمل اإلطعام والمبيت والخدمة، 
بالتكامــل مــع القطــاع الخــاص الذي 
أدرك أهمية هــذه الناحية وافتتح معاهد 
ومراكز متعددة للتدريب السياحي، على 
الرغم من أن الخاص اتجه أكثر صوب 
العلوم الســياحية نظراً للتكاليف العالية 
التــي تترتب في الظروف الراهنة على 

تدريبات الخدمات الفندقية.
استثمار الموارد البشرية

وأشــار مدير التأهيــل والتدريب إلى 
أن الهيئة تدرك تماما أهمية االســتثمار 
في الموارد البشــرية وتعمل على تنمية 
ذلك عبر 7 معاهد تعليمية و17 مدرسة 
فندقية و22 معهداً ســياحياً خاصاً على 
امتــداد البــالد يــدرس ويتــدرب فيهــا 
1362 طالبــاً وطالبة وتقــدم الخبرات 
والتدريبــات النظريــة والعملية لطالب 
السياحة وراغبي العمل في هذا القطاع، 
ولخــروج بعضهــا من الخدمــة تم نقل 
مجموعة منها إلى مدن أخرى واستحدث 
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أضرارهــا علــى البــطء في العمل بســبب ظــروف االزمة 
والعقوبــات االقتصاديــة المفروضة على ســورية وارتفاع 
أســعار المواد الالزمة لهــا نتيجة لتضاعف الكلفة التي تعود 

تقديراتها إلى فترة ما قبل األزمة. 
ولفــت الفّراح الــى أن فئة مــن المســتثمرين تفاعلت مع 
المحفــزات المقدمــة لها وانعكــس ذلك في إعادة اســتكمال 
بعض المشــاريع المتوقفــة وإطالق مشــاريع جديدة، حيث 
افتتــح بعضها وتقدم التنفيذ في بعضها األخر من دون إنكار 
أن فئة أخرى من المشــاريع ما زالت متوقفة لألســباب آنفة 
الذكر، وهو ما تم العمل على معالجته عبر لجان تخصصية 
شــكلت لهــذا الغــرض تــدرس كل حالــة على حــدة ومدى 
إمكانية منح المســتثمر تســهيالت أو تمويــالت حتى يعاود 
إصــالح أو تنفيذ مشــروعه مع التمييز بين المســتثمر الذي 
يقــع مشــروعه في منطقة ســاخنة ولــم يتابع، وهو يســتفيد 
بذلك من التســهيالت القانونية التي نــص عليها العقد المبرم 
معــه، مع األخذ في االعتبــار القوة القاهــرة التي منعته من 
االستمرار، أما المشاريع التي تقع في مناطق آمنة وباشرت 
العمل وحققت األرباح من دون أن يتابع مســتثمرها المرحلة 
النهائية من التنفيذ فذلك يســبّب خســائر على الخزينة العامة 
للدولة وتضييع فرص على قوة العمل الســورية فتتخذ بحقها 

اإلجراءات القانونية التي تحفظ حق الدولة فوراً.
توسع المنشآت

ويضيف الفّراح انه على الرغم من ارتفاع أســعار المواد 
الالزمة للتنفيذ النهائي، إال أن أســعار الخدمات السياحية في 

منشــآت االطعــام والمنشــآت الفندقية 
ارتفعــت أيضــاً، مــا يحقق نوعــاً من 
التوازن بين فارق الســعرين، الفتاً إلى 
أن وزارة الســياحة لحظت هذه الناحية 
وعّدلت األسعار مرتين اثنتين منذ عام 

2014 وحتى نهاية 2015.
وعــن التوســع في مشــاريع خاصة 
بوزارة الســياحة وبملكيتها بالنظر إلى 
تعــزز ثقــة المواطــن بالقطــاع العام، 
قــال الفّراح: إن اإليرادات التي تحققها 
فنادق الوزارة ومنشآتها ال تدخل ضمن 
حســابات الــوزارة بل تحّول مباشــرة 
علــى شــكل أربــاح للخزينــة العامــة 
للدولــة وبالتالي هي غير قــادرة على 
التصرف بها أو تمويل مشاريع جديدة 
من خاللها، وأي مشــروع جديد تزمع 
الوزارة إطالقه يحتــاج موافقة مجلس 
الــوزراء والمجلــس األعلى للســياحة 
لرصــد االعتمــادات وتأميــن التمويل 
الــالزم له، مؤكــداً طرح هــذه الفكرة 
أكثــر من مرة، ولكن تبرز هنا جوانب 
إنفاق أكثــر أولويـة بالنســــبة للدولة، 
ال ســيما الخدمــات العامــة كالصحــة 
والتعليــم والغــذاء والطاقة وســواها، 
مؤكداً العمل على تجــاوز هذه الناحية 
من خالل عرض المشــاريع للشــراكة 
بحيث تســاهم الــوزارة بقيمــة الموقع 
والمستثمر يقدم التمويل الالزم والربح 

يكون مناصفةً بينهما.
ولفت الفراح إلــى أن الوزارة تملك 
بشكل كامل ســبع فنادق من فئة خمس 
نجــوم (شــيراتون دمشــق وداما روز 
والميرا الالذقية والقرداحة وإيبال الشام 
بريف دمشــق وتدمر الشــام وشــهباء 
حلــب) إضافة إلى فنــادق أخرى تملك 
الــوزارة حصصاً فيها كسلســلة فنادق 
الشــام في دمشــق والالذقيــة وصافيتا 
وفور سيزنز.في طرطــوس والفرات في دير الزور 

غياث الفّراح

”المشاريع السياحية السورية“ تستكمل برامج استثمارية 

الفّراح: حوافز جديدة وتمويل ومشروع فندق في أرواد
الســياحية  المشــاريع  مديــر  قــال 
السورية غياث الفّراح إن اإلستراتيجية 
الحالية تعتمد على تحفيز المســتثمرين 
لالستمرار أو إعادة إطالق مشاريعهم 
الســياحية فــي ظل التحســن الملموس 
لألوضاع العامة، والذي بدأ يتضح منذ 
مطلع عام 2014، وتأسيســاً على ذلك 
وضعــت االســتراتيجية التــي انطلقت 
من إعادة تفعيل القطاع الســياحي عبر 
اســتكمال ما توقف من مشاريع وجذب 
رؤوس األمــوال مــن خالل مشــاريع 
جديدة تكــون مغرية للمســتثمرين، ما 
يســمح بتأمين فرص للعمالة السياحية 
الخبيرة التي فقدت فرصاً كثيرة خالل 
األزمة، سواًء في المنشآت السياحية أو 
المرافــق الخدماتية التــي يرتبط عملها 

بالسياحة.
مشاريع شراكة

وكشــف مدير المشــاريع في حديث 
للبنك والمســتثمر عن مشروع شراكة 
جديد بصيغة B.O.T في جزيرة أرواد 
علــى أرض تملكهــا وزارة الســياحة 
ســيكون لــه أثر جيد على الســياحة في 
محافظة طرطوس، وذلك إثر فسخ عقد 
الشــركة التــي تقدمت للعرض ســابقا، 
موضحاً أن المشــروع يقع على زاوية 
الجزيرة باتجاه مدينة طرطوس بمساحة 
7 دونمات إلنشاء منشأة فندقية سياحية 
مــن الدرجة الممتــازة بتكلفــة مرتفعة 

تقارب الـ15 مليون دوالر أميركي.
وأكد الفراح أن المشــاريع السياحية 
تأثــرت فــي ظــل الظــروف القائمــة 
وإرهاب العصابات المسلحة، وباألخص 
المشــاريع المتعاقــد عليهــا والتــي لم 
مبرمــة  أن عقودهــا  تســتكمل رغــم 
ومســتثمريها ال يزالــون موجوديــن، 
حيث تضررت أو توقفت كلياً المشاريع 
الواقعــة فــي المناطــق الســاخنة، أما 
الواقعة فــي المناطق اآلمنة فاقتصرت 
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الهنديــة على توريــد النفــط: 10 ماليين طن 
سنويا خالل 10 أعوام“.

تقارب حيال القضايا الدولية
وأكــد بوتيــن أن الهنــد تعتبــر مــن أكثــر 
المرشحين جدارة بالعضوية الدائمة في مجلس 
األمن الدولي، مشيراً خالل مؤتمر صحفي مع 
رئيــس الوزراء الهندي إلى أن الهند وروســيا 
تدعمــان إقامة تحالف واســع ضــد اإلرهاب 
لمحاربة ”داعش“ على أساس القانون الدولي 
وتحت إشــراف األمم المتحدة، مؤكداً أن ذلك 
يصــب في مصلحــة المجتمــع الدولــي كله، 
مضيفاً أن البلدين ”يؤيدان التســوية السياسية 
في ســورية، وعملية المصالحــة الوطنية في 

أفغانستان“.
كمــا لفــت بوتيــن الــى أن ”روســيا تدعم 
تعزيــز الــدور الهندي قدما في حل المشــاكل 
العالمية واإلقليميــة“. ونوه بأن ”الهند، كدولة 
عظيمة تمارس نهجا سياســيا خارجيا متوازنا 
ومســؤوال، تعتبر واحدة من أكثر المرشــحين 
المســتحقين لنيــل عضوية دائمــة في مجلس 
األمــن الدولي“، مشــيراً إلى تقــارب مواقف 
موسكو ودلهي حيال أكثر القضايا الدولية حدة.

تعزيز التعاون الدفاعي
وأكــد الزعيمان كذلك دعــم وتعزيز تعاون 
البلديــن في المجــال الفضائي وفــي حقل بناء 

الصواريــخ والمحــركات، فضالً عــن إجراء 
األبحاث الفضائية وتصميم األجهزة الفضائية، 
بمــا فيهــا األقمــار االصطناعيــة الصغيــرة 

وغيرها.
مــن جانبه أكد رئيس الوزراء الهندي قائال: 
” لقــد تقدمنــا في عدد من المشــاريع الدفاعية 
مع روســيا، وهذا يعــزز تعاوننــا“. كما دعا 
مودي الرئيس الروسي الى زيارة الهند قائال: 
”حظيت مرتين بزيارة روسيا في عام 2015، 
وأنتظــر زيارة الرئيــس بوتين للهنــد مرتين 
خالل عام 2016، للمشــاركة في قمة بريكس 

والقمة السنوية (الروسية-الهندية)“.
زيادة قيمة االستثمارات

من جهته، كشــف نائــب وزيــر الخارجية 
الهندي سوبر إمانيام أن  متوسط االستثمارات 
المتبادلة حاليا بين بالده وروسيا يبلغ  نحو 11 
مليار دوالر، معرباً عن أمله بزيادتها  إلى 30 

- 50 مليار دوالر بحلول عام 2025.
كما تحدث المســؤول فــي وزارة الخارجية 
الهندية عن خطط لزيادة حجم التبادل التجاري 
بيــن البلدين، وقال: كان حجم التبادل التجاري 
بين روســيا والهند العام الماضي دون مستوى 
10 مليــارات دوالر، نتطلــع لزيادته إلى 30 
إنها أولويتنا.مليار دوالر خالل الســنوات العشــر المقبلة، 

فالديمير بوتين وناريندرا مودي

استثمارات متبادلة بين البلدين قد تصل الى 50 مليار دوالر

الهند وروسيا تعززان عالقتهما باتفاقات نووية واقتصادية ضخمة
تخطط روســـيا والهند لزيادة االستثمارات 
المتبادلـــة بينهما بنحو 5 أضعاف خالل العقد 
المقبـــل، واالرتقـــاء بالتبادل التجـــاري إلى 
مستويات أعلى، وتعزيز عالقتهما االقتصادية 
والعســـكرية والنووية، خصوصاً بعد تدهور 
العالقـــات بين موســـكو وأنقرة بعد اســـقاط 
القاذفة الروسية سوخوي 24 فوق األراضي 

السورية في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وفي هذه االطار، قام رئيس الوزراء الهندي 
نارينــدرا مودي بزيارة رســمية إلى موســكو 
استمرت يومين التقى خاللها الرئيس الروسي 
فالديميــر بوتين، حيث وقــع الزعيمان حزمة 
من االتفاقات الثنائية تخص تســهيل الحصول 
على التأشــيرة (الفيــزا) لرجــال األعمال في 
البلدين، وتعزيز التعــاون في قطاعات الطاقة 

النووية والمواصالت والنفط.
دعم المشروعات المشتركة

واقتــرح الرئيس الروســي  تنظيــم لقاءات 
ألوســاط رجال األعمــال في البلديــن مرتين 
في الســنة، معربا عن رغبته بالمشاركة فيها، 
ومؤكداً أن موســكو مهتمة بزيــادة منتوجات 
الشركات الهندية في روسيا، وبتنشيط تطوير 

التعاون الثنائي.
وقــال بوتيــن في هــذا الصــدد، إنــه ”من 
الضــروري اآلن دعــم المشــروعات بفعالية 
أكبــر فــي قطاعــات مثــل التقنيــات العاليــة 
وانتــاج  والطيــران  والطاقــة  واالبتــكارات 
الســيارات والطب وصناعة األلمــاس. وأنوه 
بأن الشركات الروســية المتقدمة أثبتت نفسها 
بصالبة في الســوق الهندية“. ولفت الى زيادة 
مجاالت التعاون الروســي الهنــدي، حيث يتم 
اآلن إنهاء تشــييد أول محطــة للطاقة النووية 
”كودانكوالم“، من مفاعلين نوويين، وســنبدأ 
قريباً ببناء مفاعليــن إضافيين. ونخطط لبناء، 
خالل 20 عاما، 12 مفاعالً في الهند باستخدام 

التقنيات الروسية.
وذكر أن ”شــركات الطاقة فــي بلدينا تزيد 
من التعــاون في مجال التنقيب وإنتاج وتكرير 
النفــط، إذ اتفقت شــركتا روس نفط وإيســير 
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أعلنت الســفارة األلمانية أن حجم مساعداتها  للبنان 
تخطــى الـ160 مليون دوالر في عام 2015، مشــيرة 
إلى أن ألمانيا قامت هذا العام برفع مســتوى مســاعدة 
الالجئين السوريين ودعم اللبنانيين من ذوي الحاجات 
ودعم المجتمع اللبناني. وقامت بتقديم هبات مالية  لدعم 
المؤسســات اإلقليمية التي برزت في لبنــان منذ بداية 
األزمة الســورية منها UNHCR وUNRWA، كما 
منحت 1.4 مليار دوالر أميركي لمســاعدة المحتاجين 

في المنطقة.
وأكد الســفير األلماني مارتن هوت: أن بلده ســتكمل 
دعمها للبنان بهدف الحفاظ على االستقرار االجتماعي 
واالقتصادي في المنطقة، إضافة إلى  مواصلة الدعم في 

المجاالت العلمية والصحية والغذائية واالنسانية.

اتفاقية حول استخدام المياه المبتذلة 160 مليون دوالر
مساعدات ألمانية للبنان

وقــع وزيــر الزراعة 
اللبنانــي أكــرم شــهيب، 
حــول  تنســيق  إتفاقيــة 
اســتخدام الميــاه المبتذلة 
المعالجــة في الــري بين 
وزارة الزراعــة اللبنانية 
والمركز الوطني األردني 

للبحث واإلرشاد الزراعي، ووزارة الزراعة في تونس كشركاء في المشروع. وحضر 
التوقيع المدير العام للمركز الوطني في األردن فوزي الشايب، ومن الجانب التونسي 
نجاة الغربي. وأفاد شهيب أن هذا البروتوكول يأتي في إطار تشجيع دعم مؤشر نوعية 
مياه الري (IWQI) الذي طوره مشروع أقباط، كأداة مفيدة في الممارسات الزراعية 
الوطنية الفضلى لمساعدة المزارعين والمرشدين الزراعيين وأصحاب المصلحة كافة 

في تقويم شروط استخدام المياه المبتذلة المعالجة الستخدامها بشكل فعال في الري.

وضعــت وزارة الموارد المائيــة خطة طوارئ بديلة 
لتأمين المياه لدمشــق، بتكلفة تصــل إلى 16 مليار ليرة 
(72.6 مليــون دوالر)، وذلــك بالتعــاون مــع عدد من 
الجهات المانحة وتقوم علــى تأمين مضخات وكابالت 
وصهاريــج جديدة وزيادة حجــوم الخزانات وحفر آبار 

جديدة وتأمين وحدات تحلية.
وركزت الوزارة جهودها خالل 2015 على تحسين 
واقــع الميــاه وتطويــر منظومة الصــرف الصحي من 
خالل تنفيذ عدة مشاريع في مختلف المحافظات، وإبرام 
عقــود واتفاقيات مع منظمــات دولية وجهــات محلية. 
وتعمل على إعــادة وضع الموازنات المائية، في جميع 
المحافظــات لألحواض المائية الســبعة وتحديد مناطق 
األمل المائي ووضع اســتراتيجية لمشــاريع مياه الري 

والشرب، لتقليص الفجوة بين االحتياجات.

72 مليون دوالر
لتأمين المياه لدمشق

تراجع العجز التجاري اللبناني

تراجع العجز في الميزان التجاري اللبناني 2.47 مليار دوالر على صعيد ســنوي 
إلى نحو 12.19 مليار دوالر خالل األشــهر العشــرة األولى من الســنة، من 14.66 
مليار دوالر في الفترة ذاتها من العام السابق، وذلك بحسب إحصاءات المجلس األعلى 
للجمارك. ويعود هذا التراجع إلى انخفاض فاتورة الواردات بـ2.76 مليار دوالر إلى 
نحو 14.69 مليار دوالر، نتيجة تدهور ســعر صرف اليورو وتراجع أســعار النفط، 
مما طغى على اإلنكماش في الصادرات بـ298 مليون دوالر إلى 2.49 مليار دوالر.

الريجي: العائدات بلغت 495 مليون دوالر

كشــف رئيس إدارة حصــر التبغ 
والتنباك اللبنانيــة (الريجي) مديرها 
العام ناصيف سقالوي، خالل العشاء 
الســنوي لــإلدارة في فنــدق هيلتون 
الحبتور-بيروت، عن أن حجم أعمال 
هــذا القطاع في عام 2015 بلغ 650 
مليون دوالر، في حين بلغت عائداته 

495 مليون دوالر. وقال: إن ”الريجي“ تسعى إلى التميّز في وقت يحيط بالوطن شبه 
انهيار، وأن قطاع التبغ ســيتأثر ســلباً كبقية المرافق نظراً للوضع االقتصادي الذاهب 
إلى الركود واالنكماش، لكن األســوأ ليس فقط في انخفاض القدرة الشرائية للمواطن، 
بل بتنامي مشكلة التهريب التي وصلت إلى مستويات تفوق 40 % من السوق، مشدداً 
على أن ثقة وزير المال علي حسن خليل وإطالقه يد إدارة حصر التبع والتنباك سبب 

رئيسي في نجاحاتها. وأعلن عن افتتاح خط إنتاجي صناعي جديد خالل 2016.
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أعـلـنـــت وزيـــرة 
والبيـئــــة  الصـحــــة 
العراقية عديلة حمود، 
انضمــام العــراق إلى 
الــدول التي ستســتفيد 
مــن تقنيــة المعالجــة 
للنفايـات،   الرشــــيـدة 
خــالل لقائها عدداً من 
وزراء البيئــة العرب 

واألجانب على هامش قمة باريس 2015، التي شــملت 
األردن، المغرب، نيجيريا، فرنســا، ايران، والواليات 
المتحــدة، كمــا بحثت مع وزيــر البيئــة األردني طاهر 
الشخشير االستفادة من الخبرات األردنية في مجال بناء 
القدرات للكوادر الفنية العراقية في مجال الشرطة البيئية، 

وحساب كلف التدهور البيئي والمحميات الطبيعية.
بــدوره، أكــد الشخشيراســتعداد بالده تقديــم الدعم 

للعراق في المجال البيئي.

العراق: أول معمل إلنتاج فالتر الهواء العراق: معالجة رشيدة للنفايات

افتتح وزير الصناعة والمعادن العراقي محمد 
الدراجــي معمل إنتاج فالتر الهواء في شــــركة 
التحــــدي العامـــة هــــو األول مــن نوعــه في 
العــراق بطاقة 100 ألف فلتر ســنوياً، وهو يعد 
أحد الركائز األســاســـية في تغطيـة 50 % من 
حـاجـة وزارة الكهرباء من الفالتر المنقية للهواء 
الداخل إلى الضاغطــات الغازية لمحطات توليد 
الطاقة الكهربائية، التي تعمل بالغاز والمنتشــرة 

في عموم العراق، كما سيســاهم المعمل برفع األداء المالي للشــركة، وتشغيل األيدي 
العاملة من كوادرها ذات الخبرة والكفاءة.

محمد الدراجي

عديلة حمود

لجنة  رئيس  رفض 
الرقابــة الماليــة فــي 
مجلــس البصرة أحمد 
السليطي، إطالق كلمة 
”منحــة“ علــى مبلغ 
الـــ250 مليــار دينار 
(226 مليــون دوالر) 
رئيس  خصصه  الذي 
العراقــي  الــوزراء 

حيدر العبادي للمحافظة، مؤكدأ أن المبلغ حق من حقوق 
البصرة. وقال الســليطي، إنــه يفترض صرف ميزانية 
البصرة الكاملة لســنة 2015 البالغة 1800 مليار دينار 
(1.6 مليــار دوالر)، لكن المحافظة لم تتســلم إال 370 
مليــاراً (334.8 مليــون دوالر). وأضــاف: أن مبلــغ 
الـ250 مليار دينار ســيصرف على المشــاريع المهمة 
التي هي قيد اإلنجاز لديمومة عملها، الفتاً إلى أن مجمل 
المشــاريع في المحافظة تحتاج إلى 4 آالف مليار دينار 

(3.6 مليار دوالر) لكي يستمر العمل فيها.

البصرة تطالب بأموالها المستحقة

أحمد السليطي

العراق: ال تعيينات لغاية 2019

أعلنت لجنــة المالية النيابية في العــراق، عن عدم 
وجود تعيينات في موازنات السنوات الثالث القادمة، 

بسبب انخفاض أسعار النفط في األسواق العالمية.
وقال عضو اللجنة النائب مســعود حيدر، إن ســعر 
برميل النفط في الموازنــة العامة بلغ 45 دوالراً لكن 
الســعر الحالي اقــل من ذلــك بكثير، مشــيراً إلى أن 
المؤشــرات االقتصادية تدل على أن ســعر النفط  باق 
على سعره الحالي للسنوات 2016 و2017 و2018.

أضــاف حيــدر، أن الحكومــة ال يمكنهــا إطــالق 
التعيينات ضمن موازنتها المالية لغاية 2019 ، الفتاً الى أن الحل الوحيد لتفادي االزمة  

هو إعادة هيكلة الدوائر ومؤسسات الدولة.

مسعود حيدر

تغيير اسم ”نفط الجنوب“ في العراق

قامت الحكومة العراقية بتغيير اسم شركة ”نفط الجنوب“ إلى ”نفط البصرة“. وتعتبر 
”نفط الجنوب“ الشركة الرئيسية، التي تشرف على حقول النفط في المنطقة الجنوبية 
من العراق، حيث يتم إنتاج معظم النفط فيها. وفي السياق نفسه، أسست الحكومة شركة 

جديدة باسم ”نفط ذي قار، حيث ستشرف على 
4 حقول مــن بينها حقال الغراف والناصرية، 
كمــا أكد مدير تشــغيل الحقول كريم ياســين، 
أن الشــركة تهدف إلى زيادة اإلنتاج إلى نحو 
200 ألف برميل يومياً لعام 2016، من أصل 
170 ألف برميل، مشيراً إلى أنها ستسعى إلى 
اســتغالل حقل صبة هذا العــام بإنتاج مبدئي 

قدره 30 ألف برميل يومياً.
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قــال  مصدر حكومي ســوري: إن المؤسســة العامة 
لتصنيع الحبوب والتجارة (حبوب) في ســورية اشترت 
200 ألف طن من القمح الروسي في مناقصة، حيث بلغ  
ســعر الشــراء 170.25 يورو (186.24 دوالر) للطن 
شــامال تكلفة الشــحن. وباع المزارعون السوريون عام 
2015 كميات من القمح للدولة أقل من عام 2014 على 
الرغم من محصول وفير مما يترك نقصا كبيرا لتعويضه 
بــواردات تصعبهــا عقوبــات غربيــة. وهذه هــي ثاني 
مشتريات للمؤسسة منذ نهاية موسم المشتريات المحلي 
لعام 2015. واشــترت 200 ألف طن من منشــأ خياري 

في مناقصة أغلقت في تشرين األول/ اكتوبر الماضي.

سورية تشتري 200 ألف طن
من القمح

عمان تخطط لخفض عجز الميزانية

كشــف  الوزير المســؤول عن الشــؤون المالية في 
سلطنة عمان درويش بن إسماعيل البلوشي أن حكومة 
بــالده تخطط لخفض العجز فــي ميزانية عام 2016 
إلــى 3.3 مليــار لایر (8.6 مليــار دوالر) من عجز 
فعلــي قدره 4.5 مليــار لایر في عام 2015 من خالل 

إجراءات تشمل تخفيضات كبيرة في االنفاق.
واشــار البلوشــي إلى أن االنفــاق الحكومي المقدر 
فــي ميزانية 2016 يبلــغ 11.9 مليار لایر (31 مليار 
دوالر) في هبوط كبير من 14.1 مليار لایر (36.74 

مليار دوالر) في الميزانية االصلية للعام 2015. وقدر االيرادات عند 8.6 مليار لایر 
(22.41 مليار دوالر).

يشــار إلى أن عمان أعلنت عن خطة مدتها 5 سنوات لخفض اعتماد اقتصادها على 
صناعة النفط بمقدار النصف حيث يضغط هبوط أسعار الخام على المالية العامة للبالد.

درويش بن إسماعيل البلوشي

1.4 مليار دوالر صفقات بين العراق والهند

أبــرم  العراق صفقات بقيمة 1.4 مليار دوالر لتصدير نحو 160 ألف برميل يومياً 
من النفط الخام إلى شركتين لتكرير النفط في الهند، حيث تعلو المنافسة بين مصدري 
النفط لتعزيز حصصهم السوقية في آسيا أكبر مستهلكة للخام في العالم، كما أصبحت 
بؤرة لحرب أســعار بين المنتجين الذين يعرضون خصومات كبيرة لجذب مشــترين 

وسط زيادة تخمة المعروض العالمي وتباطؤ الطلب وهبوط األسعار.
وتعزز الصفقات األخيرة التي أبرمها العراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان 
المصدرة للبترول (أوبك) مركزه كثالث أكبر مورد للخام إلى آسيا، باإلضافة إلى تزايد 

أهمية الهند باعتبارها مستهلكاً للنفط.

قالــت المندوبية الســامية للتخطيط فــي المغرب إن 
االقتصاد المغربي نما بنسبة 4.7 % على أساس سنوي 
فــي الربع األخير من 2015 فيما نما 2.2 % في الفترة 
المماثلة مــن 2014 بفضــل زيادة اإلنتــاج الزراعي، 
متوقعــةً  أن ينخفــض النمو االقتصــادي إلى 2 % في 
الربع األول من عام 2016، وإلى 2.6 %  للعام بأكمله. 
وقال البنك المركزي إن النمو سيتباطأ إلى 2.1 % لعام 

2016 بأكمله بينما تتوقع الحكومة نمواً قدره 3 %.
يذكر أن العجز التجاري هبط 19.7 % إلى 140.02 
مليــار درهم (14.22 مليار دوالر) في األشــهر الـ11 
األولى من 2015 مقارنة مع الفترة المماثلة من 2014 

بفضل انخفاض نفقات الطاقة وارتفاع الصادرات.  

أداء قوي القتصاد المغرب

المنصوري تطلق سفينة النسر الجديدة

أطلقت ”المنصوري“ لالختصاصات الهندسية المورد 
البارز لخدمات حقول النفط في الشــرق األوســط، سفينة 
النســر الجديــدة والتــي بلغــت كلفتها 200 مليــون درهم 
(54.4 مليون دوالر)، لخدمة الصناعة النفطية في الخليج 
العربي وذلك ضمن استراتيجيتها التطويرية الممتدة خالل 
الســنوات المقبلــة. وأكد الرئيــس التنفيذي للشــركة نبيل 
العلوي، أن الشركة صنعت السفينة الجديدة في دبي لصالح 
شــركة (زادكو). وتم تصميم كل معدات االختبارات على 
متن السفينة لعمل اختبارات اإلنتاج على آبار النفط والغاز 

بنســب عالية مــن غــاز (H2S وCO2). إضافة إلى ذلك تم تجهيز الســفينة بأحدث 
معدات السالمة واألمان المتوفرة لضمان عمليات سليمة خالية من المتاعب.

نبيل العلوي
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” أفيردا“ توقع اتفاقًا مع البحرين

وقعــت ”أفيــردا“، 
أكبــر شــــركة إلدارة 
دول  فــي  النفايــــات 
التعـــاون  مـجـلـــــس 
الخليجي ممثلة برئيس 
مجلس إدارتها ميسرة 
وزيـــر  مـع  ســــكر، 

األشــــغـال وشـــــؤون البلديـات والتخطيـط العمرانـي في البحريـن عصام بن عبد 
هللا خلف، عقداً مدته 5 ســــنوات، الســتقدام كافة الخبرات والحلول المستدامة عبر 
الشركة وتوفير األنظمة المثبتة تكنولوجياً بما يتناسب مع إحتياجات المملكة في هذا 

المجال.

البحرين ترفع أسعار الوقود 60 %

أعلنت حكومة البحرين رفع أســعار وقود الغازولين 
(البنزيــن) مــن دون اســتثناءات ولجميــع القطاعــات  

لمواجهة العجز بالميزانية.
وقال وزير الطاقة البحريني عبد الحسين ميرزا، إنها 
تأتي من أجــل خفض االقتراض العــام والعجز المالي 
الــذي تواجهه ميزانية الدولة الســيما في ظل انخفاض 
أســعار النفــط، وتوفير مقــدار الدعم الــذي كان يمنح 
للبنزين. وتقدر نســبة هــذه الزيادة بـــ60 %، ما يوفر 
للخزينة العامة 100 مليون دينار بحريني (250 مليون 

دوالر)، بذلك تكون البحرين ثالث دولة خليجية ترفع أسعار الوقود منذ بداية 2016 
بعد السعودية وسلطنة عمان.

عبد الحسين ميرزا

قــال الرئيــس التنفيــذي 
لشــركة عبد اللطيف جميل 
البيئية،  والخدمــات  للطاقة 
الرئيســيين  الرعاة  إحــدى 
للقمــة، روبرتــو دي دييغو 
الســعودية  إن  أروزامينــا: 
المنطقــة  أســواق  أفضــل 
من حيث الفــرص الواعدة 
في قطاع الطاقة الشمســية 

وطاقــة الرياح، ما ســيدعم نموها االقتصــادي ويوفر 
فرص عمل جديدة ألبنائها.

وجــاء فــي توقعت مؤسســة فروســت آند ســوليفان 
المتخصصة في مجال تحليل األسواق في تقريرها، أن 
تضخ السعودية أكثر من 100 مليار دوالر أميركي في 
مشاريع الطاقة المتجددة، وذلك لتلبية االرتفاع الحاد في 

الطلب على الطاقة وتنويع هذا القطاع.

100 مليار دوالر لمشاريع
الطاقة المتجددة

روبرتو دي دييغو أروزامينا

انتعاش قطاع المعادن في موريتانيا

أكــد وزيــر المعــادن والطاقــة والبترول 
الموريتاني محمد سالم ولد البشير أن  قطاع 
المعــادن حقــق نتائج جيــدة نتيجة السياســة 
التــي تبنتهــا الدولة في هذا اإلطــار بتحرير 
القطــاع المعدني لتفســح المجــال أكثر أمام 
القطاع الخاص الذي أوكلت اليه مهمة تنمية 

الصناعة المعدنية في البالد.
واشــار إلى أن احتياطات بالده من الحديد 
تبلــغ 1.5 مليار طن، ومن الذهب 25 مليون 

أونصة، فيما يبلغ احتياطي موريتاني من النحاس 28 مليون طن.
محمد سالم ولد البشير

اســتكملت شــركة غلفتينر الخاصة والمستقلة إلدارة 
الموانــئ والخدمــات اللوجســتية، في محطــة حاويات 
خورفــكان في اإلمارات، إجــراء 4075 حركة مناولة 
خالل 12 ســاعة، وتخطى هذا اإلنجاز المفاهيم السائدة 
فــي القطاع التــي تفترض عدم إمكانيــة إجراء 6 آالف 
حركة مناولة خالل 24 ســاعة، وذلك منذ إنشاء السفن 
العمالقة. وقد شــملت العملية الكلية نقل 8,288 حاوية/ 
13,005 حاوية نمطية (قياس 20 قدماً)، مكونة من 10 
وحدات تخزين للبضائع من ســفينة ”جورج فورستر“ 
التابعة لمجموعة ”ســي إم إيه – سي جي إم“ الفرنسية. 
وبذلــك باتت محطة حاويات خورفــكان واحدة من أهم 
مراكز إعادة الشــحن في منطقة الخليج العربي وشــبه 

القارة الهندية وخليج عمان وأسواق شرق أفريقيا. 

 إنجاز جديد
لمحطة حاويات خورفكان
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ســددت المنطقة الحرة 
”جافــزا“،  علــي  لجبــل 
قرضــاً إســالمياً لعدد من 
المصــارف بقيمة ملياري 
مليــون   544.3) درهــم 
دوالر)، قبــل 4 ســنوات 
تاريــخ  مــن  ونصــف 
االســتحقاق المقــرر فــي 

حزيران/يونيو 2020.
وأعلــن رئيــس مجلــس إدارة المناطــق االقتصادية 
العالمية ســلطان أحمد بن سليم، أن المصارف أقرضت 
المنطقة الحرة 4.4 مليار درهم (1.197 مليار دوالر)، 
وبعد سداد هذا القرض، يتبقى تمويل واحد فقط للصكوك 
يســتحق دفعه في حزيران/يونيو من العام 2019 بقيمة 

650 مليون دوالر أميركي.

”جافزا“ تسدد قرضًا
بـ544 مليون دوالر

سلطان أحمد بن سليم

وقّــع لبنــان اتفاقية مع الصنــدوق الكويتــي للتنمية 
االقتصاديــة العربية في مجلس اإلنماء واإلعمار، يقّدم 
الصنــدوق بموجبها منحة مقدارهــا 30 مليون دوالر، 
لتمويــل عدٍد من المشــاريع لدعم الالجئين الســوريين 
في المجتمعات المســتضيفة لهم. ووقّع االتّفاقية، نيابةً 
عــن الرئيس اللبناني رئيس مجلــس اإلنماء واإلعمار 
نبيل الجســر وعن ”الكويتي للتنمية ” المدير العام عبد 

الوهاب أحمد البدر.
وتهدف المشــاريع إلى رفع مستوى الخدمات العامة 
في المناطق اللبنانية المســتضيفة لالجئين في قطاعات 
الصحة، التعليم، الشؤون االجتماعية، المياه، والنفايات 
الصلبــة. ويتوقع أن يتم إنجازهذه المشــاريع في نهاية 

عام 2018.

الكويت تمنح لبنان 30 مليون دوالر

”اقتصادية دبي“ تدرج 37 نشاطًا تجاريًا

أدرجت دائرة التنمية االقتصادية بدبي 37 نشــاطاً 
تجاريــاً لعــدد مــن القطاعــات وذلك بعد سلســلة من 
الدراسات واســتطالع الرأي شملت مجموعة التجار 
وأصحــاب الرخص التجاريــة، والتــي أعدها قطاع 
التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية. وتضاف 
هذه النشــاطات إلى 2088 نشاط تجاري مرخص في 
الدائرة ليبلغ مجموعها حالياً 2125 نشاطاً. وقال مدير 
إدارة التسجيل في قطاع التسجيل والترخيص التجاري 

بالدائــرة وليد عبدالملك: إن إدراج هذه النشــاطات يتناســب مــع احتياجات أصحاب 
الرخص في الوقت الراهن والمستقبلي ويلبي متطلبات السوق.

وليد عبدالملك

)يو سي او( خيار بديل لوقود المركبات

طرحت شركة لوتاه للوقود الحيوي المتخصصة في 
تحويــل النفايات إلى طاقة وصناعــة الوقود البديل في 
اإلمارات، آلية جديدة لتصنيع الديزل الحيوي النقي من 
خالل إعادة تدوير زيت الطهي المستعمل (يو سي او) 
والذي يعتبر أقل سعراً من الديزل العادي، كما أنه يقلل 

من انبعاث الكربون عند استخدامه في المركبات.
وقــال الرئيس التنفيذي للشــركة يوســف لوتاه: إن 
االستفادة من الـ(يو ســي او) في تصنيع وقود الديزل 

الحيــوي يمثل جوهر االســتدامة، خالفاً لما يحدث في عمليات تصنيــع وقود الديزل 
الحيوي من المصادر النباتية األخرى مثل الذرة وفول الصويا والنخيل.

يوسف لوتاه

دبي تصدر موازنة بال عجز

أقــرت حكومة امارة دبي موازنة متوازنة من دون 
عجز وســط اعتماد محدود علــى مداخيل النفط الذي 
تراجعت اسعاره عالمياً بشكل كبير، مع زيادة باإلنفاق 
بنســبة 12 %. واعتمد نائب رئيــس مجلس الوزراء 
االماراتي حاكم دبي الشــيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في امارة دبي 
للعام المالي 2016، بإجمالي نفقات قدره 46,1 مليار 
درهــم (12,56 مليــار دوالر). ويعد اقتصاد دبي من 

االكثــر تنوًعــا لجهة موارد الدخل بين االمارات الســبع، ويعتمد بشــكل محدود على  
المداخيل النفطية التي تشكل 6 % فقط من االيرادات الحكومية لإلمارة. وتشكل رسوم 
الخدمــات الحكومية الجــزء االكبر من االيرادات 74 %، امــا االيرادات الضريبية، 

فتمثل 19 %، ويعتمد االقتصاد بشكل كبير على القطاع العقاري والسياحة.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
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”صدارة“ تشغل أول مصنع للبولي إيثيلين

تمكنــت شــركة صــدارة للكيميائيــات، التي تقوم ببنــاء أكبر مجمــع كيميائي في 
العالم، من تشــغيل أول وحدات اإلنتاج بنجاح في مدينة الجبيل الصناعية الثانية في 

السعودية، لتنتقل بذلك من مرحلة البناء إلى مرحلة التشغيل وفقاً للخطة المقررة.
وتم تصنيع المنتج األول للشــركة البولي إيثيلين الخطي منخفض الكثافة باستخدام 
تقنية شــركة داو للكيماويات، كما يعتبر هذا المصنع األول من نوعه للبولي إيثيلين 
Solution PE فــي المنطقة، حيث تم تصميمه إلنتاج هذه المادة التي تســتعمل في 
العديــد من التطبيقــات المتخصصة، مثل صناعة البالســتيك المســتخدم في تغليف 
المــواد الغذائية، منتجات التغليف الصناعية واالســــتهـالكيـة، المنتجـات الصحيـة، 
ومنتجـات العنايـة الشخصية. ويعد هذا المصنع األول من أصل 26 تقوم ”صدارة“ 

بإنشائها على مستوى عال.

حصلت شركة التعدين العربية السعودية معادن على 
موافقة صندوق التنمية الصناعية السعودي لتمويل إنشاء 
مصانع مشــروع شــركتها التابعة ”معادن وعد الشمال 
للفوســفات“ عبر 4 قروض طويلة األجــل بإجمالي 4 
مليارات لایر ( مليار دوالر). وأكدت الشــركة أنه سيتم 
تقديم ضمانات من الشركاء بحسب حصصهم في ملكية 
”شركة معادن وعد الشمال للفوسفات“ لصالح صندوق 
التنمية الصناعية السعودي، كما سيتم رهن أصول تلك 
المصانع لصالح الصندوق، مبينةً أنها تعمل مع صندوق 
التنمية الصناعية السعودي على إنهاء اتفاقيات القروض 
النهائيــة إلكمال تمويل إنشــاء تلك المصانع، إذ ســبق 
لمعادن وعد الشــمال توقيع اتفاقيــات القروض المقدمة 

من البنوك التجارية وصندوق الستثمارات العامة.

”معادن“ تحصل على قروض
بمليار دوالر

دّشــن الملك االردني عبــدهللا الثاني مشــروع رياح 
الطفيلــة للطاقة المتجددة في محافظة الطفيلة، الذي يعد 
األول والوحيد من نوعه على مستوى المملكة والشرق 
األوســط، إذ تبلــغ قدرته التوليديــة 117 ميغاواط تنتج 
حوالى 400 جيغاواط/ ساعة من الكهرباء سنوياً، وبكلفة 
اجمالية بلغت 287 مليون دوالر، ويأتي تنفيذه تماشــياً 
مع الرؤيــة الملكية إلى تنويع مصــادر الطاقة وتعزيز 
االعتماد على الطاقة المتجددة والبديلة. وقد أطلق الملك 
االردني خالل حفل التدشين التيار الكهربائي إلى الشبكة 
العامة للكهرباء بواسطة مفتاح التشغيل الرئيسي، إيذاناً 
ببدء انطالقته رسمياً، وبنسبة 3.5 % من إجمالي الطاقة 
الكلية، لترتفع مساهمة الطاقة المتجددة في خليط الطاقة 
الكلي إضافة إلى مشروعات أخرى في طور التنفيذ إلى 
7 %، وهو ما يتوافق مع االستراتيجية الوطنية للطاقة.

األردن يدشن مشروعًا
لتوليد الكهرباء بـ”الرياح“

”المدينة المنورة“ عاصمة السياحة اإلسالمية

اختار المؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة المدينة المنورة عاصمة للسياحة اإلسالمية 
لعام 2017، بينما تعتبر مدينة كونيا التركية عاصمة للسياحة اإلسالمية لعام 2016. 
وكان رئيــس جمهورية النيجر إيســوفو محمدو، قد افتتح في العاصمة نيامي أشــغال 
الدورة التاســعة للمؤتمر اإلســالمي لوزراء الســياحة في الدول األعضاء في منظمة 
التعاون اإلســالمي، بحضور األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي إياد أمين مدني، 

ووزراء الســياحة. وقــال مدنــي: إن قطاع 
السياحة يوفر وظيفة واحدة من بين كل 11 
وظيفة على المستوى العالمي. واستضافت 
بلدان المنظمة 147 مليون سائح في 2013 
مقارنة بـ156 مليوناً في 2009. وســجلت 
عوائد السياحة زيادة بلغت 20 مليار دوالر.

إنشاء مصنع للطاقة الشمسية بالسعودية

وقعــت الهيئة الملكية في مدينة 
ينبع الصناعية عقداً مع مجموعة 
األفندي السعودية إلنشاء وتشغيل 
مصنــع لأللــواح الشمســية فــي 
المدينــة بقيمــة 338 مليون لایر 

(90 مليون دوالر).
وأوضــح إبراهيــم األفندي أن 

المصنع سيكون قادراً على اإلنتاج قبل نهاية عام 2016، مشيراً إلى أنه سينتج ألواح 
طاقة شمســية تولد 120 ميغاواط (أو ما يعادل 450 ألف لوح طاقة شمســية) سنوياً، 
علــى أن تصل الطاقــة اإلنتاجية عند اكتمال تنفيذ مراحل المشــروع إلى 1 غيغاواط 

سنوياً.
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نفت لجنــة المخابز الســعودية أية زيادة في أســعار 
الخبــز أو إنقــاص فــي وزنــه. ونقلت صحيفــة عكاظ 
السعودية عن نائب رئيس لجنة المخابز بمجلس الغرف 
السعودية فائز حمادة، إّن المخابز السعودية تحظى بدعم 
كبير من الحكومة في أســعار الدقيق من قبل المؤسســة 
العامــة للصوامع التي تبيع كيس الدقيــق البودرة وزن 
45 كيلوغرامــاً بـــ22 ريــاالً (5.8 دوالر) والحب 30 
ريــاالً (7.9 دوالر) فيما يبــاع في دول أخرى بما يزيد 
عــن 100 لایر (26.6 دوالر). وبيّــن أن عدد المخابز 
يبلغ 5400 مخبز بجميع أنواعها اآللية والنصف اآللية 
واليدوية والشــعبية وأن نســبة المســتفيدين من كميات 

الدقيق الموزعة من قبل الصوامع هي 66 %.

السعودية تنفي أي زيادة
بأسعار الخبز

اختتمــت اجتماعــات اللجنــة االردنيــة الســعودية 
المشــتركة في دورتها الخامســة عشــرة برئاسة وزير 
النقل السعودي عبد هللا بن عبدالرحمن المقبل، ووزيرة 
الصناعة والتجارة والتموين مها علي، وبمشاركة فاعلة 
مــن مجلس االعمال االردني الســعودي المشــترك في 
عمــان. وبحثت اللجنة آليات تعزيز التعاون الثنائي بين 
البلدين في كافة المجاالت بخاصة االقتصادية منها، حيث 
وقع الجانبان في ختام أعمال اللجنة محضر االجتماعات 
المشتركة، ورحبا بحجم التبادل المتنامي. وبحثت اللجنة 
التعــاون في مجاالت الطاقة كالربــط الكهربائي والنقل 
والمواصفات والمقاييس والصحة والغذاء واالتصاالت 
وتكنولوجيــا المعلومات واالســكان والثقافــة واالعالم 
والتربية والتعليم العالي وفي مجال الشؤون االجتماعية 

والسياحة وغيرها.

اجتماعات اللجنة االردنية
السعودية المشتركة

السعودية تدعم مصر بـ8 مليارات دوالر

أمر الملك الســعودي ســلمان بن عبد العزيز بمســاعدة مصر في تلبية احتياجاتها 
البترولية على مدى الســنوات الخمس المقبلة وزيادة االســتثمارات الســعودية هناك 

لتصل إلى أكثر من 30 مليار لایر (8 مليارات دوالر أميركي).
وجاء اإلعالن بعد لقاء بين رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، وولي ولي 
العهد الســعودي وزير الدفاع األمير محمد بن ســلمان، في القاهرة، في إطار مجلس 

التنسيق السعودي - المصري.

الهيئة الملكية بالجبيل توقع عقوداً صناعية

اعتمد رئيــس الهيئة الملكية 
للجبيل وينبع األمير سعود بن 
عبد هللا بن ثنيــان، تخصيص 
موقعين لمشروعين صناعيين 
البيئــي بتكلفــة  فــي المجــال 
إجمالية بلغــت أكثر من 427 
مليــون لایر (113.5 مليــون 

دوالر أميركي).
وقد وقّع عقود تخصيص هذه المواقع عن الهيئة الملكية بالجبيل مدير عام التخطيط 
االســتراتيجي وتطوير االســتثمار عبد العزيز بن نور الدين عطرجي. ومن المتوقع 

أن يوفر المشروعان أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة.

أول فرع متنقل لخدمة أصحاب األعمال

العمــل  وزيــر  دشــن 
الســعودي رئيــس مجلــس 
إدارة صندوق تنمية الموارد 
البشــرية ”هــدف“ الدكتور 
مفــرج بــن ســعد الحقباني، 
في الرياض أول فرع متنقل 
للصندوق لخدمة العمالء من 
أصحاب األعمال والباحثين 

عن عمل، والوصول إليهم في مختلف مناطق ومحافظات ومراكز المملكة.
ويوفــر الفــرع المتنقل ألصحــاب العمل خدمات فــي مقدمتها التعريــف ببرامج 
الصنــدوق والمشــاركة في المعارض في مناطــق المملكة وزيــارة المواقع التي ال 
تتواجد بها فروع لـ”هدف“ وفق زيارات مجدولة، ومســاعدة العميل على التســجيل 
في البرامج وتفعيل حسابات العمالء ومساعدة العميل في تقديم طلبات الدعم والربط 
المباشــر للموظفيــن ورفع المطالبات الماليــة لكافة البرامج. كما يقــدم عدة خدمات 

للباحثين عن عمل.
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روسيا تستعد لمرحلة ”النفط الرخيص“

حــذر الرئيس الروســي فالديميــر بوتين من أن 
أســعار الســلع األساســية والخامات، ومنها النفط، 
قد تبقى عند مســتويات متدنية لفتــرة طويلة، داعياً 
حكومــة بالده لالســتعداد لذلــك. وقــال: يجب أن 
نكون مســتعدين ألن تطول فترة تدني أسعار السلع 
األساســية وصادراتنا األساســية، وكذلك التقييدات 
الخارجيــة المفروضــة علــى البــالد. وكان البنك 
المركزي الروســي قد وضع ”ســيناريو مخاطر“ 

تحسبا لبقاء سعر النفط قرب 35 دوالرا للبرميل على مدار السنوات الثالث المقبلة.
يذكر أن االقتصاد الروســي يتميز بالتنوع، فإلى جانب موارد الطاقة تقوم روســيا 
بتصدير الحبوب والمنتجات الزراعية التي يشكل دخلها نحو 20 مليار دوالر، إضافة 

إلى صادرات األسلحة التي تشكل نحو 13 مليار دوالر سنويا.

فالديمير بوتين

مبيعات االسلحة البريطانية تنتعش

مجرد أن أعطى البرلمان البريطاني الضوء األخضر للحكومة من أجل اللحاق بركب 
الغارات ضد تنظيم داعش االرهابي، قفزت أســهم شــركة األنظمة الدفاعية البريطانية 
BAE Systems، أضخم مصنع للســالح في أوروبا بنســبة 4 %، ما يشــير إلى أن 
شــركات الصناعات الدفاعية البريطانية كـــChemring وCobham وBAE، مقبلة 
على االستفادة من زيادة التوتر في المنطقة، حيث أفادت صحيفة  الغارديان بأن التوقعات 
تشــير إلى أن BAE ستكون أحد المســتفيدين الكبار، فهي صانعة طائرات سالح الجو 
”تورنادو“ ومقاتالت ”يوروفايتر تايفون“، كما أنها شــريك رئيســي في بناء مقاتالت 

F35 المصنعــة أميركيــاً. كما يُتوقع أن 
تســتفيد شــركات صناعــة الصواريخ 
الدقيقة التي تتناســب وطبيعة الغارات، 
(كلفة الواحد منها 262.5 ألف دوالر)، 

وتصنعها MBDA أيضاً من الحرب.

ذكرت وكالة اإلعالم الروســية نقال عن مسؤول في 
الخدمــة االتحادية للتعاون العســكري-التقني قوله: إن 
روســيا تخطط لتصدير أســلحة بقيمة 15 مليار دوالر 

على األقل في عام 2016 .
أضــاف: أن روســيا أنجــزت خطتها التــي تقضي 
بتصدير أســلحة بقيمة 15 مليار دوالر في عام 2015 
وحققت مبيعات بقيمة 15.2 مليار دوالر، وإنها تتوقع 

حجماً مماثالً في عام 2016.

15 مليار دوالر
صادرات روسيا العسكرية

بريطانيا تفقد 24 مليار دوالر كضرائب

كشــفت بيانات مكتب التدقيق الوطني البريطاني أن الدولة 
تخســر 16 مليار اســترليني (24 مليار دوالر) سنوياً بسبب 
االحتيال الضريبي. وأوضحت رئيسة لجنة الحسابات العامة 
ميغ هيلير، أنه يجب على هيئة اإليرادات والجمارك التعامل 
مع التهرب الضريبي، وان تســتخدم سلطتها لتنفيذ العقوبات 
علــى كل من يخــرق القانون. ويأتي خفض نســبة االحتيال 
الضريبي على قمة أولويات هيئة الضرائب البريطانية وفق 

ميغ هيليرمكتب التدقيق الذي طالب باستخدام بياناته بشكل أفضل.

كشــف رئيــس غرفــة 
غســان  دمشــق  تجــارة 
القالع أنه تــم االتفاق مع 
الباكســتاني على  الجانب 
فتح خط جوي بين دمشق 
وكراتشــي يتم من خالله 
تســويق المنتجــات لــدى 

الطرفين.
وعرضت الغرفة على 

التجــار قائمة بأهم المعارض التخصصية التي ســتقام 
فــي باكســتان، أبرزها معرض آســيا لألقمشــة خالل 
شهر آذار/مارس 2016، إضافة إلى المعرض الدولي 
للمالبس والخيول في الشــهر ذاته، والمعرض الدولي 
لتقنيات وأجهزة وآالت المواد الغذائية خالل أيار/مايو 

 .2016
وأشــارت إلى المعــرض الخاص بالحــدث الصحي 
األول علــى مســتوى المنطقة، فضالً عــن المعارض 
المتعلقة بالصناعــات الدوائية، اإلعــالم، االتصاالت، 

معارض اإلسكان والعقارات.

سورية تفتح خطًا جويًا مع باكستان

غسان القالع
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إيران تغري شركات التكرير الهندية

نقلــت وكالة رويترز عن مصــادر أن إيران وافقت 
على دراسة طلبات هندية لتقديم تخفيضات كبيرة على 
أســعار النفط وحوافز أخرى للشراء متشجعة باحتمال 
إنهــاء العقوبات الغربية المفروضــة على طهران في 
الوقت الذي تعمل فيه إلعادة بناء الحصة الســوقية في 
سوق متخمة بالخام. وقالت المصادر: إن مدير الشؤون 

الدولية في شــركة النفط الوطنية اإليرانية محســن قمصري التقى بمسؤولي شركات 
التكرير الهندية بما في ذلك الشركات التي أوقفت وارداتها من طهران بسبب العقوبات، 
مشيرة إلى أن الوفد اإليراني بدال من أن يحدد شروطه وأسعاره فعل شيئاً نادر الحدوث 

عندما طلب من شركات التكرير مقترحات تجعل إمدادات طهران أكثر تنافسية.
وتقــدم إيران حالياً ائتماناً لمدة 90 يوماً وشــحناً مجانيــاً وبعض الخصومات على 

أسعار النفط الخام للمشترين في الهند، التي تُعد ثاني أكبر زبائن النفط اإليراني.

محسن قمصري

تستعد الشــركات األميركية الكبرى كآبل، وجنرال 
إلكتريــك وهوليت - باكارد لفتح الســوق اإليرانية إثر 
رفــع العقوبات األميركيــة والدوليــة المفروضة على 
ايــران، وفق ما ذكــرت صحيفة وول ســتريت، التي 
قالت إن هذه الشركات تعمل على تشكيل سيناريوهات 
لدخولها في الســوق اإليرانية وتضع مشــاريع اتفاقات 
وترســل ممثليها إلى إيران لتنســيق شــروط مستقبلية 

للعمل.
يذكــر ان الشــركات الغربيــة تســارع إلــى دخول 
الســوق اإليرانية ألسباب عدة، منها قدرة إيران العالية 
فــي مجــال الطاقة، حيث تحتــل البالد الموقــع الرابع 
في العالــم من حيث احتياطيات النفــط والموقع الثاني 

بالنسبة للغاز.

الشركات األميركية تستعد
لدخول السوق اإليرانية

العراق: مذكرة تفاهم مع شركات عالمية

وقـع محافظُ بغداد علي محســن التميمي، مذكرة 
تفاهــم مع عدٍد من الشــركات الصينيــة والتايلندية 
واألوربية لتنفيذ عدداً من مشاريع اإلسكان والطرق 
والمدارس والصحة والبنى التحتيــة بطريقة (الدفع 
باآلجل) في العاصمة العراقية، فضالً عن مناقشــة 
الخطــط والمشــاريع اإلســتراتيجية والمســتقبلية 

الخاصة في مجاالت البناء واألعمــار.
وقــاَل المتحدث بإســم المحافظة صباح زنگنه، إن بغداد بحاجة ماســة إلى تطوير 
الجانب الخدمي والنهوض به بعد توقف عدد كبير من المشاريع نتيجة األزمة المالية، 
والتي نفذتها وفق أحدث المواصفات العالمية بشكٍل سريع ومتطور بمدٍة زمنية قصيرة، 

مبينــاً أن هذه المذكرة تهدف إلى فتحِ آفاقاً مستقبلية نحو األفضــل.

علي محسن التميمي

الشــؤون  أكــد مدير 
الدوليــة لشــرکة الغاز 
الوطنية في ايران عزيز 
هللا رمضاني، أن بالده 
تســتعد لتصدير غازها 
إلى بغــداد، فــي نهاية 
 ،2016 آذار/مــارس 
وان المعــدات المعنيــة 
بتصديــر الغاز جاهزة. 

أمــا المدير التنفيذي للشــرکة علي رضــا کاملي فقال: 
إن عمليــة التصديــر رهن بإقرار األمــن في األراضي 
العراقية. وبموجب االتفاق سيزود الغاز االيراني بغداد 
بكمية تصديرية تبلغ 4 ماليين متر مكعب يومياً وسيزداد 
الى 35 مليون مترمكعب يومياً، فيما يزّود البصرة بـ5 
ماليين متر مكعب يومياً بعد عام من توقيع العقد 2016 

وسيرتفع الى 30 مليون متر مكعب يومياً.

ايران تستعد لتصدير الغاز
الى العراق

علي رضا کاملي

روسيا وإيران تستخدمان عملتيهما بالتجارة

ذکــر وزيــر الصناعــة والتجــارة الروســي دينيــس 
مانتوروف أنه ”ال يستبعد اعتماد روسيا وإيران الروبل 
والريال في مبادالتهما التجارية مع توقعات ترجح زيادة 
فــي حجم التبادل التجاري بين البلدين“. وقال في حديث 
متلفز، إننا نستبعد اعتماد الروبل والريال في التعامالت 
التجارية بين البلدين ال ســيما في ضــوء التوقعات التي 
ترجــح وصول قيمة التبادل التجــاري بين البلدين إلى 5 

مليارات دوالر ســنوياً. وأضاف: هذا يعني أن الروبل سيدخل البنوك اإليرانية األمر 
الذي يعني استخدام الجانب اإليراني له في تسديد قيمة البضائع الروسية.

دينيس مانتوروف
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أنبوب غاز للربط بين دول آسيا الوسطى

بدأت تركمانستان في مد الجزء الخاص بها 
من خط أنابيب لنقل الغاز سيصل إلى أفغانستان 
وباكســتان والهند للحد من االعتماد على بيع 
الغاز إلى روسيا والصين. وجرى تدشين بناء 
الخــط الذي يتكلــف 10 مليــارات دوالر في 
مدينة ماري جنوب شرق تركمانستان بالقرب 
من حقل جالكينيــش العمالق الذي يغذي خط 

األنابيــب البالــغ طوله 1814 كيلومترا بالغاز. وقال رئيس تركمانســتان قربان قولي 
بيــردي محمدوف خالل االحتفــال الذي حضره الرئيس األفغاني أشــرف عبد الغني 
ورئيس وزراء باكستان نواز شريف وحميد أنصاري نائب الرئيس الهندي: إنه بحلول 
كانون األول/ديسمبر 2019 سيستكمل الخط الذي ستبلغ طاقته 33 مليار متر مكعب.

قال رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي: إن الهند ابرمت 
مع اليابان اتفاقات عدة منها يتعلق بالقطارات الســريعة 
وتكنولوجيــا الدفاع والتعاون في المجال النووي المدني. 
وقال في اعقاب محادثاته مع نظيره الياباني شينزو ابي: 
جــرى االتفاق على انتاج اول قطار هندي بالغ الســرعة 

لتقليص وقت السفر بين مدينتي بومباي واحمد اباد.
كما اتفق الزعيمان على مذكرة تفاهم حول االستخدام 
الســلمي للطاقة النووية، وعلى استكشــاف المشــاريع 
المســتقبلية حول نقــل تكنولوجيــا الدفاع بمــا في ذلك 
المتعلقة بالطائرة البرمائية اليابانية الصنع ”يو اس 2“.

اتفاقات بين اليابان والهند

يُنتظر في األشــهر القليلة المقبلــة، أن يصبح المطار 
الدولــي فــي مدينة كوتشــي بوالية  كيــراال الهندية أول 
مطار في العالم يعتمد على الطاقة الشمسية فقط، من دون 
الحاجة إلى مصادر طاقة أخرى، حيث سيتم تزويده بشكل 
كامل بالكهرباء المنتجة بواسطة خاليا كهروضوئية من 
الطاقة الشمسية. وإلنتاج هذه الكمية تم إنشاء محطة كاملة 
بالقرب من المطار لتحويل هذه الطاقة إلى كهرباء، تضم 
46 ألف خلية منتشرة على مساحة 182 ألف متر مربع. 
ومن المفترض أن يتم االســتغناء عن الطاقة الكهربائية 
التقليدية في أيار/مايو 2016، لكن الســلطات المحلية ال 
تنوي فصل المطار عن الشبكة العامة في المدينة، خشية 
من أن تحل أيام يكون فيها الطقس غائماً باستمرار، فيتعذر 

إنتاج الكمية الكافية من الطاقة الكهروضوئية.

أول مطار يعتمد
على الطاقة الشمسية

أوقات عصيبة لشركات شحن السلع األولية

تواجه شــركات الشحن التي تنقل سلعا أولية مثل الفحم وخام الحديد والحبوب عاما 
عصيبا في 2016 حيث ســيتجاوز أفضلها بالكاد األزمة المتفاقمة الناتجة عن ضعف 
الطلب والفائض في عدد السفن التي يمكن االستعانة بها. وتعود المعضلة التي تواجهها 
الشركات التي تعمل في مجال شحن الكميات الكبيرة السائبة من السلع األولية -أو ما 
يعرف بالصب الجاف- ألسباب منها تراجع الطلب على الفحم وخام الحديد من الصين 
أكبر مســتورد في العالم في النصف الثاني من 2015. وهبط مؤشر بالتيك اكستشينج 
الرئيسي للشحن البحري والذي يرصد أجور السفن التي تحمل بضائع الصب الجاف 

إلى أدنى مســتوى له على اإلطالق 
فــي شــهر كانــون األول/ديســمبر 
2015. وفــي تناقض واضح حققت 
ناقــالت النفــط أفضل مكاســبها في 
سنوات خالل األشهر األخيرة رغم 

هبوط أسعار النفط. 

الهند وسورية تبحثان مشاريع مشتركة

بحث وزير االقتصاد والتجارة الخارجية في ســورية همــام الجزائري خالل لقائه 
ســفير جمهورية الهند بدمشــق مان موهان بانوت ســبل تعزيز العالقات االقتصادية 
والتجارية واالســتثمارية والتنموية بين البلدين. وأكد على أهمية وضع إطار للتعاون 
يرتكز على مجموعة من المحاور أهمها، التحضير لعقد اجتماعات الدورة الثالثة للجنة 
الحكومية المشــتركة الســورية - الهندية كونها تشــّكل اإلطار الناظم لمتابعة عالقات 
التعاون بين البلدين، تطوير برامج تنموية مشــتركة بهدف دعم ومســاعدة هيئة تنمية 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة في سورية لتحقيق أهدافها باالستفادة من الخبرات 

الهندية، بحث موضوع تعزيز التعاون االستثماري مع القطاع الخاص الهندي.
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عن مفوض الطاقة ميغيل ارياس كانيتي قوله إن رفع العقوبات التجارية 
والمصرفية ســيتيح لدول االتحاد االوروبي استئناف التعامل مع ايران، 
وان المحادثات ستتركز على امكانية التعاون في مجاالت الطاقة النووية 

والنفط والغاز والطاقة المتجددة واستخدام الطاقة بكفاءة.
وباإلضافة للشركات األوروبية واألميركية التي تخوض سباقاً إلبرام 
عقود مع طهران، تســعى روســيا، الحليف االستراتيجي إليران والتي 
تحظــى بميزة متقدمــة في بعض القطاعات االســتراتيجية كاألســلحة 

والطاقة النووية، إليجاد أسواق جديدة في إيران لبضائعها.
وتخطط شركة الغاز الروســية ”غازبروم“، وشركة النفط الروسية 
”لــوك أويل“ لالســتثمار في مشــاريع الطاقة اإليرانيــة، حيث تعتزم 
طهران جذب اســتثمارات بنحو 25 مليار دوالر لالســتثمار في مجالي 
الغــاز والنفط. وفي مجال الطيران المدني، تتفاوض موســكو وطهران 
لبدء إنتاج طائرات روسية من طراز سوخوي سوبرجت 100 في إيران 

لتكون في ما بعد جزءاً من أسطول إيران الجوي.
كمــا وقعت ايــران اتفاقا مبدئيا مع شــركة ”ايرباص“ لشــراء 118 
طائــرة  لنقل الركاب قيمتهــا 25 مليار دوالر، وذلك خــالل زيارة قام 
بها الرئيس االيراني لفرنســا الشهر الماضي والتي شهدت أيضاً توقيع 
عقداً مع مجموعة ”بيجو-ستروين“ بقيمة 400 مليون يورو ،واتفاقاً مع 

توتال لشراء 200 ألف برميل يومياً  من الخام االيراني.
وتشــير تقديرات مســؤولين في صناعة الطيران في إيران والغرب 
إلــى أن إيران في حاجة إلى 400 طائرة أو أكثر في العقد القادم لتجديد 
اسطولها المتقادم. وقد يعني هذا بالنسبة لشركة إيرباص ومقرها فرنسا 
ومنافســتها بوينغ األميركية وشــركات أخــرى الحصول على صفقات 

بمليارات الدوالرات.
يذكر أن ايران كانت قد وقعت اتفاقيات مع شركات إيطالية في مجال 
روحاني لروما في 25 كانون الثاني/يناير 2016.الطاقة والبنى التحتية تقدر قيمتها بـ17 مليار دوالر، وذلك خالل زيارة 

حسن روحاني

سباق الشركات األميركية واألوروبية  للحصول على صفقات بالمليارات

االتفاق النووي االيراني يغير الخارطة االستثمارية في المنطقة
”صفحـــة ذهبية في تاريخ إيران“ ... هكذا وصف الرئيس االيراني 
حسن روحاني رفع العقوبات الغربية المتصلة بالبرنامج النووي لبالده 
بعد اعـــالن الوكالة الدولية للطاقة الذريـــة أن طهران طبقت بالكامل 
االتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية الســـت في 14 تموز/

يوليو 2015 في فيينا.
واعتبــر الرئيــس االيراني خالل تقديمه مســودة الميزانيــة، أن رفع 
العقوبات يمثل نقطة تحول بالنسبة القتصاد بالده، كاشفاً أن الجمهورية 
االسالمية بحاجة الستثمارات أجنبية تتراوح بين ثالثين وخمسين مليار 

دوالر كي تصل إلى معدل نمو سنوي يبلغ 8 %.
استعادة مليارات الدوالرات

يشكل االفراج عن األموال االيرانية المجمدة في المصارف األجنبية 
أحــد أبرز مكاســب االتفاق النووي، حيث ان ايران بحاجة ماســة لتلك 
األموال نظراً لتراجع ايرادات البالد النفطية بســبب هبوط ســعر الخام 
والقيود التي فرضها الغرب على صادرات البالد النفطية في الســنوات 
القليلة الماضية. وفي هــذا االطار، قال رئيس البنك المركزي اإليراني 
ولي هللا سيف إن رفع العقوبات سيساعد بالده في استعادة نحو 32 مليار 
دوالر مجمدة في الخارج، مشــيراً إلــى ان البنك قام بتحويل أموال من 
بنوك في اليابان وكوريا الجنوبية إلى بنوك في ألمانيا واإلمارات للتأكد 
مــن أن العقوبات رفعت بالفعل. وتتفــاوت التقديرات حول حجم أموال 
إيران المجمدة في بنوك عالمية في الخارج، وتشير بعضها إلى نحو مئة 
مليــار دوالر، منها 12 ملياراً في الواليات المتحدة. وتراكمت معظمها 

من مبيعات النفط أثناء فترة العقوبات الدولية التي فرضت منذ 2012.
زيادة الصادرات النفطية

وبالنســبة لقطــاع النفط، فــإن رفع العقوبــات يعني رفــع القيود عن 
صــادرات إيران النفطية التي هبطت بمقدار النصف إلى مليون برميل 
يومياً في السنوات األخيرة. وكشف نائب وزير النفط اإليراني أمير حسن 
زماني أن بالده ستزيد صادراتها بمقدار 500 ألف برميل يوميا، وقال 
مسؤولون مؤخراً إن الصادرات ستصل إلى 2.5 مليون برميل بعد سنة. 
كمــا تنتظر إيران، التي تتمتع بثانــي أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد 
روســيا، انتعاش صناعة الغاز بعد أن تأخرت ســنوات بسبب العقوبات 

التي حجبت التكنولوجيا.
باقة من العقود والصفقات

منــذ االتفاق النــووي التاريخي، أرســلت دول أوروبيــة مثل ألمانيا 
وفرنســا وإيطاليا وفوداً إلى طهــران في محاولة القتناص فرصة ثمينة 
من اســتثمارات وتبــادالت تجارية بمليارات الــدوالرات مع االقتصاد 
االيراني الغني. وفي هذا االطار، قال وزير االقتصاد األلماني سيغمار 
غابرييــل انه يعتزم زيارة طهران فــي أيار/مايو المقبل لتعزيز التبادل 
التجاري بين بالده وايران. كما قرر االتحاد االوروبي ارسال مسؤولين 
الى طهران الستطالع العالقات في مجال الطاقة، ونقلت وكالة رويترز 
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ولديها الطاقة اإلنتاجية التي تتيح لها تلبية طلب إضافي. وأن 
الزيادة فــي االنتاج تتوقف على طلــب الزبائن وإن المملكة 

تفي بطلب زبائنها ولديها القدرة على تلبية الطلب“.
ويــرى محللون غربيون أن الســعودية وهي القائد الفعلي 
لمنظمــة اوبك، وهي تبقى مســتعدة لقبول اســعار منخفضة 
على المــدى الطويل للضغط على المنتجيــن غير التقليديين 
أي منتجــي الزيت الصخري والزيــت الرملي في الواليات 

المتحدة وكندا.
وأشــار تقرير الفايننشــال تايمز أيضاً الى ما ادلى به خالد 
الفالــح رئيس مجلس ادارة ارامكو مؤخراً عندما قال: نتوقع 
حدوث توازن في اســواق النفط عام 2016 حيث ان الطلب 

سيفوق العرض والسعودية قادرة على االنتظار.
العصف بالميزانيات

فــي المقابل، حــذر صندوق النقــد الدولي مــن أن الدول 
الخليجية ســتواجه عجًزا يناهز الـــ1000 مليار دوالر على 
مدى 5 ســنوات في حال اســتمرت األســعار بالهبوط ألقل 
مــن 50 دوالراً للبرميــل، الفتاً إلى أن ايــرادات تلك الدول 
هبطــت بمقدار 275 مليار دوالر عام 2015، وأن خســائر 
الــدول األعضاء في أوبك بلغت 436 مليار دوالر في العام 

الماضي.
التأثير على المنتجين من خارج أوبك

وقــد ذكر تقرير لصحيفة الغارديان البريطانية أن الرئيس 
الروســي فالديمير بوتين حــذر في تشــرين األول/ اكتوبر 
2015 من أن بالده ســتواجه أزمة اقتصادية حادة  في حال 

استمرت أسعار النفط دون  مستوى 80 دوالراً للبرميل.

واشار التقرير الى أن روسيا تحتاج  
الى سعر ال يقل عن 50 دوالراً للبرميل 
لكي تســتطيع تحمل عبء عجز مالي 
بحــدود 3 % مــن ناتجهــا االجمالي، 
الفتاً إلى ان الروبل الروســي فقد أكثر 
من نصف قيمته مقابل الدوالر بســبب 

هبوط سعر الخام.
وفــي الواليــات المتحدة فقــد قطاع 
النفــط والغاز 90 الــف وظيفة في عام 
2015 وافلــس العديــد من الشــركات 
وتقلص انتاج شركات الزيت الصخري 

بنسبة 17 %  حسب تقارير رسمية.
وفي كندا تشير تقارير الى زيادة نسبة 
االنتحار في صفــوف الموظفين الذين 
فقدوا وظائفهم فــي قطاع انتاج الزيت 
البيرتــا وساسكاتشــيوان  الرملي فــي 

كنتيجة مباشرة النهيار األسعار.
توقع تحسن األسعار

ويتوقع مختصون وخبراء في النفط 
تحســن األســعار في 2016 ألســباب 
عديدة، أبرزها انخفاض االســتثمارات 
البترولية في مناطق مختلفة من العالم، 
خصوصاً المناطق المنتجة ذات التكلفة 
العاليــة، مــا يعني انخفــاض العرض 

مقابل الطلب المتنامي.
وبناء على مؤشرات وأرقام وخطط 
 ،2016 للعــام  البتروليــة  الشــركات 
يتوقع خبراء نفطيــون أن تنتهي دورة  
انخفاض األســـــعار فــي الثلث الثالث 
من 2016، وأن ترتفع األسعار تدريجاً 
لتتجـاوز ســــقف 60 دوالراً للبرميــل 
فــي الربــع األخير مــن العــام 2016 

الحالي.
ومع ذلك، يثير البعض مســألة تأثير 
ارتفاع معدل المخــزون العالمي الذي 
قــد يتحكــم فــي الســعر لفترة قــد تبلغ 
عاًمــا، عندما تنتعش األســعار، ليعود 
السوق من جديد.المخزون ويساهم بتذبذب األسعار إلى 

علي النعيمي

الدول المنتجة كلها تتأثر بتداعيات الحرب النفطية

مستويات أسعار الخام األدنى منذ األزمة العالمية
وجهت سياســة عــدم تخفيض انتاج 
النفط التــي اعتمدتهــا منظمة ”أوبك“ 
ضربــة موجعــة لروســيا وشــركات 
اســتخراج النفط فــي خليج المكســيك 
وأيضــاً لمنتجي الزيــت الصخري في 
الواليــات المتحــدة، وحــّدت من قدرة 
مصادر النفط غير التقليدي مثل الزيت 
الصخــري والرملي على االســتمرار 
فــي التوســع واالنتاج في ظــل تهاوي 
األســعار الــى أقــل مــن 40 دوالراً 
للبرميــل ألول مــرة منــذ أواخــر عام 
2008، لكنهــا زعزعــت فــي المقابل 
ميزانيات الدول األعضاء في ”أوبك“ 
ال سيما الخليجية منها، االمر الذي يثير 
شكوكاً حول قدرة تلك الدول وفي شكل 
خــاص الســعودية على تحمــل عبء 

وتبعات هذه السياسة.
موقف سعودي ثابت

فايننشــال  تقريــر لصحيفــة  أشــار 
تايمــز البريطانيــة الى أن الســعودية 
مستعدة للصمود فترة طويلة من تقلص 
االيرادات النفطية وسط توقعات بعودة 
ايران بقوة الى السوق واغراقه بنصف 
ميلون برميــل يومياً اضافياً، لكنه لفت 
فــي المقابــل إلى أن األســعار المتدنية 
تؤثــر على المملكة التــي تتحمل اعباء 
ثقيلــة في الدفــاع عن األمــن االقليمي 
للخليج العربي ودعم مصر والســلطة 
الفلســطينية واالنفــاق علــى مكافحــة 
التنميــة  بمشــاريع  ناهيــك  االرهــاب 

والتطوير في السعودية.
التــي  الســعودية  ميزانيــة  وتؤكــد 
طرحــت لمعالجــة العجــز البالــغ 98 
مليــار دوالر واالجراءات االصالحية 
رغبة المملكة باالستمرار في سياستها 

االنتاجية.
وفي هذا السياق، قال وزير البترول 
الســعودي علي النعيمــي ”إن المملكة 
ال تفــرض قيوًدا علــى إنتاجها النفطي 

47



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2016

االقتصــاد المصري. فقد تراجعــت األوضاع المالية في مصر بشــكل أكبر خالل 
العام الماضي نتيجة تراجع المســاعدات المالية بشــكل رئيسي. ولم تصدر وزارة 
الماليــة بيانات الميزانية للســنة المالية 2014 / 2015 حتــى اآلن. وبينما ال تزال 
مصر مســتفيدة من المســاعدات المالية المقّدمة مــن دول مجلس التعاون الخليجي 

كودائع في البنك المصري المركزي، إال أن هذه المساعدات قد بدأت بالتراجع.
وال تــزال المدفوعــــات التحويليـة الخاصـــة التي تأتي معظمهــا مـن الحوالـة 
المالية الخاصة بالعمالة مصدراً أســاســـياً للعملة األجنبية في مصر (إذ تشــكل ما 

يقارب 9 % من الناتج المحلي اإلجمالي).
وتحســن االستثمار األجنبي المباشر نوعاً ما في عام 2015 ما ساهم في تمويل 
العجز المالي المتزايد في الحساب التجاري. فقد ارتفع االستثمار األجنبي المباشر 
ليصــل إلى 2.1 % مــن الناتج المحلي اإلجمالي خالل فترة االثني عشــر شــهراً 

المنتهية في الربع الثاني عام 2015 مقابل عام 2014.
استقرار االحتياطيات

واجهــت االحتياطيات الرســمية في البنك المصري المركــزي بعض الضغوط 
خالل األشــهر األخيرة على الرغم من وجود المســاعدات المالية المقدمة من قبل 
دول مجلس التعاون الخليجي على هيئة ودائع بقيمة 6 مليارات دوالر في نيسان / 
أبريل 2015. وقد استقرت االحتياطيات عند 16.4 مليار دوالر بحلول نهاية شهر 
تشرين الثاني/ نوفمبر من عام 2015. ومع بلوغها ما يساوي قيمة 3.2 أشهر من 

الواردات فإنها قريبة من الحد األدنى المقترح من قبل صندوق النقد الدولي.
تراجع حاد بالبورصة

شــهدت بورصة مصر تراجعاً حاّداً بعد األداء القوي الذي سجلته خالل شباط / 
فبراير عام 2015 تماشــياً مع تراجع في أســواق ناشئة أخرى. فقد تراجع المؤشر 
الرئيســي لبورصة مصر EGX30 بواقع ما يقارب 29 % خالل تشــرين الثاني/

نوفمبر 2015 وتراجع مؤشــر مورغان ســتانلي المجمع بنحو 25 % منذ تاريخه 
مصر في أدائها على أسواق المنطقة.من السنة المالية، وذلك بعد زيادات قوية دامت ثالث سنوات حينما تفوقت بورصة 

معوقات أثرت سلباً على النشاط االقتصادي والمالية

تباطؤ االقتصاد المصري وتراجع نموه في 2015
شهد االقتصاد المصري تباطؤاً وتراجع نموه في عام 
2015 بعد أن ســـجل تســـارعاً ملحوظاً في عام 2014. 
فقد تأثر االقتصاد ســـلباً بشح العمالت األجنبية وتوقعات 
باســـتمرار تراجع ســـعر صـــرف الجنيه. كما تســـببت 
أيضاً األوضاع االمنية بالضغط على نشـــاط الصادرات، 

باإلضافة إلى تراجع النمو العالمي أيضاً.
وعلى الرغم من أن االقتصاد قد شهد تعافياً ملحوظاً في 
الســياحة في 2014 ومطلع 2015 إضافة إلى انتعاش في 
اإلنفاق الرأسمالي إال أن كل هذا االنتعاش قد بدأ بالتالشي 
في النصــف الثاني من عام 2015. كمــا ذكر تقرير بنك 

الكويت الوطني.
حدود التعافي

والحظ ”الوطنــي الكويتي“ أن قــوة النمو االقتصادي 
بــدأت بالركود خالل عام 2015 بعد أن شــهدت انتعاشــاً 
وتعافياً في عام 2014. وتوقع  أن يتباطأ النمو االقتصادي 
في الســنة الماليــة 2015 / 2016 إلى ما يقارب %3.5، 
لتتســارع وتيرته مرة أخرى إلى 4 % في الســنة المالية 
2016/ 2017 وإلــى 4.5 % في الســنة المالية 2017 / 

.2018
وجــاء التراجــع بصورة أساســية نتيجة تراجع نشــاط 
التصنيع الذي يشــكل ما يقارب 38 % من مؤشر االنتاج 
التابــع لــوزارة التخطيــط. وظهر اكبر تراجــع في قطاع 
البتروكيماويــات على خلفيــة قلة توفر الغــاز، نظراً الى 
قيام الســلطات بتحويله لتوليــد الكهرباء خالل فترة فصل 
الصيــف الذي يزيد فيه الطلب على الطاقة. كما جاء أيضاً 
التراجع نتيجة تباطؤ النمو في قطاع النقل وقطاع السياحة 

وفق ما تشير إليه بيانات مؤشر االنتاج.
تراجع التضخم

شــهد معدل التضخم تراجعاً خالل عام 2015 إلى أقل 
مســتوى له منذ مطلع عام 2013. وتراجع معدل التضخم 
األســاس إلــى 6.3 % في تشــرين األول/أكتوبر من عام 
2015 بينمــا جـاء معــدل التضخم العام أعلــى بقليل عند 
9.7 % ولكنه ال يزال أقل من متوسط السنة المالية السابقة 
المنتهيــة في حزيران/يونيو مــن عام 2015. ويرجع هذا 
االنخفاض جزئياً إلى بعض التأثيرات القاعدية. فقد قامت 
السلطات برفع أســعار الوقود في حزيران/يونيو من عام 

2014، مما أدى إلى ارتفاع األسعار.
العجز مرتفع

ال يــزال العجز المالي الضخم أحد أهــم التحديات أمام 
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وأخيراً، من المتوقع أن تســتقر أســعار النفط عند المســتوى الحالي في عام 2016 مع 
انخفــاض الفائــض من المعروض. ونتيجــة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أســعار 

المواد الغذائية إلى 1.6 % في عام 2016.
تعافي أسعار المواد الغذائية

بحلول عام 2017، من المتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليالً. حيث من المنتظر 
أن يرتفع النمو العالمي قليالً مرة أخرى إلى 3.8 %.

عــالوة على ذلــك، من المرجح أن يتكيــف العرض والطلب مع انخفاض األســعار، ما 
ســيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشــكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو 
المواد الزراعية من االستثمار في تحسين اإلنتاجية في ظل انخفاض األسعار، بينما يُرجح 
أن يزيد الطلب من المســتهلكين. أخيراً، من المقّدر أن تنتعش أســعار النفط بتأثير تقليص 
االســتثمار، خصوصــاً من جانــب منتجي النفــط الصخري األميركي، علــى المعروض. 

وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7 % في 2017.
لكن، يجب األخذ بعين االعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع لألحوال الجوية 
التي ال يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشــكل خاص مع الظهور القوي 
لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديســمبر/ 
كانــون األول 2015 وفبراير/ شــباط 2016، وهو ما قد يضطرب معه االنتاج الزراعي. 
والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2 - 7 ســنوات وقد تؤدي إلى مســتويات غير عادية 
مــن األمطار خصوصاً في النصف الجنوبي من الكرة األرضية. وعلى ســبيل المثال، فقد 
أدت األحوال الجوية الجافة في شــرق آســيا، إلى تراجع إنتاج األرز، خاصة في إندونيسيا 
حيــث يتوقع أن يتراجع إنتاج األرز بحوالــى 1 مليون إلى 2 مليوني طن في 2015. وفي 
حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في اإلمداد 
بالنظر للمســتويات العالية للمخزون الحالي، إال أن هناك مخاطر باحتمال تســبب ظاهرة 

النينو في تعطيل اإلنتاج الزراعي العالمي.
تتعافى في عام 2017.في الختام، يتوقع ألسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن 

زيادة في المعروض والمخزون وتوقعات بارتفاعها في 2017

تراجع أسعار المواد الغذائية العالمية في 2015
لم تســلم المــواد الغذائيــة العالمية مــن تراجع 
أسعار الســلع التي انخفضت بنسبة 24.3 % منذ 
بداية عام 2014 بحســب البنــك الدولي. فقد أدى 
الحصــاد القوي وضعف الطلب وتراجع أســعار 

النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية.
عوامل اإلنخفاض وأسبابها

هنــاك ثالثــة عوامــل رئيســية وراء انخفاض 
أسعار المواد الغذائية العالمية:

أوالً، يشــهد نمــو الطلب على المــواد الغذائية 
ضعفــاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، 
مما يدفع األســعار إلــى االنخفــاض. وقد خفّض 
صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج اإلجمالي 
العالمي بنســبة 0.2 % إلى 3.1 % للعام 2015 

مقارنة بنسبة 3.4 % في عام 2014.
ثانياً، أدت األحــوال الجوية المؤاتية إلى زيادة 
المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. 
فقد فاقت نســب المخزون إلى االســتخدام لبعض 
الحبوب كالذرة والقمح واألرز (وهو مقياس لوفرة 
المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية. 
كما يشــهد إنتاج بعض المنتجــات األخرى كفول 

الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً.
ثالثــاً، أدى تراجع أســعار النفــط إلى انخفاض 
أســعار المــواد الغذائيــة حيــث تعتمــد الزراعة 
بشــكل كبيــر على الطاقــة. وعلى ســبيل المثال، 
تعتبر أســعار األســمدة من بين المدخالت الهامة 
في الزراعة وهي مرتبطة بشــكل وثيق بأســعار 

الطاقة.
ومــن المتوقع أن تســتمر هــذه العوامل الثالثة 
في تأدية دور محوري في مســتقبل أسعار المواد 
الغذائيــة العالمية فــي 2016 و2017. إذ انه من 
المتوقــع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6 

% بحسب صندوق النقد الدولي).
عــالوة على ذلك، من المتوقع أن يســجل إنتاج 
القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات 
اإلنتــاج ألعلــى فــي كل مــن الصيــن واالتحاد 
األوروبي وكازاخســتان. ومــن المتوقع أيضاً أن 
يرتفــع اإلنتاج في مواد أخرى. مثالً، يتوقع البنك 
الدولي إنتاجاَ أكبر من حبوب فول الصويا وزيت 

الصويا في عام 2016.
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رخصة مزاولة األعمال لـ”بداية“

اعلنت شــركة بداية لتمويل المنازل عن حصولها 
على رخصة ممارسة نشــاط التمويل العقاري وذلك 

من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.
وبيّنت الشــركة التي تعد أول شركة  تمويل عقاري  
حديثة التأســيس يتم الترخيص لهــا، أن هذه الموافقة 
من مؤسســة النقد ستتيح لها مزاولة أعمالها واستقبال 
طلبــات زبائنهــا الراغبين في الحصــول على تمويل 
عقاري متوافق مع أحكام الشــريعة االســالمية. وقال 
الرئيس التنفيذي للشركة مازن بن أحمد الغنيم: نسعى 

لتقديم العديد من منتجات التمويل العقاري للمواطنين عبر طرح باقات تمويلية متنوعة.
مازن بن أحمد الغنيم

مشروع ”أزهي“ السكني من ”مدى“

افتتحت شــركة مــدى المصرية للتطوير العقاري، مجمع ”أزهي“ الســكني على 
البحــر األحمــر في مدينة العين الســخنة، وذلك على مســاحة 1.6 مليون متر مربع 
وبحجــم اســتثمارات 7 مليار جنيه (879 مليــون دوالر). وأشــار العضو المنتدب 
للشــركة جاســر بهجــت، إلــى أن المجموعة بدأت فــي االعداد النطــالق عدد من 
المشــروعات، التي ســتمثل عالمة فارقة في قطاع االستثمار والتطوير العقاري في 

مصر خالل المرحلة القادمة.
افتتحــت  الشــركة  أن  يذكــر 
مشــروع ”أزهي العين السخنة“، 
الذي يضم فيالت ســكنية ومنازل 
عصريــة ومطاعــم عالمية على 
واجهة مائية، تبلغ مساحتها 700 
متر على أجمــل منطقة في خليج 

السويس.

70 مليون يورو ثمن شقة في هونغ كونغ

بيعت شقة في هونغ كونغ بمبلغ قياسي هو 70.1 مليون يورو، ليكون هذا المنزل 
هو األغلى في المستعمرة البريطانية السابقة وربما في عموم قارة آسيا.

ودفع المشتري الذي لم يكشف 
عن هويتــه 1.2 مليون (دوالر 
هونــغ كونغ) عن كل متر مربع 
من هــذا البيت البالغة مســاحته 
532 متــراً مربعــاً، والواقع في 
حي ميد ليفيلز في جزيرة هونغ 

كونغ.

أصدرت مجموعة ”جيه 
شــركات  كبــرى  أل“  أل 
االستثمارات واالستشارات 
العقارية في العالم تقريرها 
أســواق  حــول  الســنوي 
اإلمارات العقارية خالل عام 
2015، والذي يســتعرض 
أحــدث توجهات الشــرائح 
المكتبية والسكنية والتجارية 

والفندقية في هذه األسواق. وأوضح التقرير، أن أداء تلك 
األسواق خالل 2015 ظل مستقراً إلى حد بعيد بالتزامن 
مع سعي شركات التطوير العقاري للتكيُّف مع انخفاض 
أســعار النفط، وتراجع االنفاق الحكومي وتباطؤ معدل 
النمو االقتصادي مقارنة مع الســنوات القليلة الماضية، 

من خالل تخفيض عدد المشاريع العقارية الجديدة.
وقــال رئيــس األبحاث في الشــركة كريــج بلومب: 
من المتوقع أن تشــهد أســواق دبــي الفندقية مرحلة من 
التباطــؤ عام 2016 تعقبها مرحلة من النشــاط اعتباراً 
من عام 2017 وما بعده بالتزامن مع تدشــين مشــروع 
دبي للحدائق والمنتجعــات (دبي باركس) وقبيل افتتاح 

معرض إكسبو 2020 العالمي.

معالم أسواق اإلمارات العقارية

كريج بلومب

أعلنــت ”أي أر جاي“ القابضة، التشــغيل التجريبي 
ألول فنادقهــا أجنحة وفلل الفيردا دبــي مارينا، ويضم 
الفندق 150 وحدة تتنوع بين األجنحة والغرف الفندقية، 
إلــى جانب عدد من الفلل وشــقق البنتهاوس، مع موقع 
رائع في دبي مارينا بمحاذات الواجهة المائية مع واجهة 

بطول أكثر من 100 متر.

”الفيردا“ دبي مارينا
تبدأ التشغيل التجريبي
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مجموعــة  كشــفت 
فايننــس  كوربوريــت 
 ،(CFH) هاوس المالية
لمجموعــة  التابعــة 
فيرست ناشــيونال بنك 
المصرفية ( FNB) في 
لبنــان، عن رابع عملية 
لها  اســتحواذ عقاريــة 
فــي ألمانيا، والثالثة في 

فرانكفورت في كانون األول/ديســمبر من عام 2015، 
حيث بلغت قيمة العملية 46 مليون دوالر أميركي، وقد 
تّمت عملية تمويل االستحواذ باستقطاب مستثمرين من 

دول الخليج العربي.
 CFHوتعليقاً على هذه الصفقة، أكد المدير التنفيذي لـ
كريم شــمس الديــن، أن العوامل االقتصاديــة والدولية 
األوروبية باإلضافة إلى مســتوى الفائــدة المتدني على 
القــروض تجعل االســتثمارات في األســواق العقارية 
األوروبيــة (وخصوصاً ألمانيا) مغريــة وتمثل فرصة 

واعدة لتوزيع المخاطر.

صفقة عقارية لـCFH في ألمانيا

كريم شمس الدين

لقاء الفرص االستثمارية في مصر

افتتح وزير اإلســكان الســعودي ماجد بن عبدهللا الحقيل لقاء الفرص االستثمارية 
في جمـهورية مصر العربية، وذلك في الرياض بحضور وزير اإلســكان والمرافق 
والمجتمعــات العمرانية في مصــر المهندس مصطفى مدبولــي. وتم عرض ألبرز 
المشــاريع الجديدة في مصر ومن أهمها مشــروع العاصمــة اإلدارية الجديدة وهي 
امتداد حضاري وحديث للعاصمة القاهرة بمساحة (190 ألف فدان) وكذلك مشروع 
مدينة (6 أكتوبر) على (10 أالف فدان) وســيطلق عليها مسمى مدينة الملك سلمان. 
وعقب ذلك بدأت جلســات النقاش التي شــهدت حضور عدد كبير من المســتثمرين 
الســعوديين، كما أن هذا اللقاء ســوف يتلوه لقــاءات أخرى للمســتثمرين العقاريين 
المصريين للدخول في مجال االســتثمار العقاري في المملكة نظراً للفرص العقارية 
التي سوف توفرها وزارة اإلسكان في المملكة للمستثمرين األجانب بعد الدخول في 

مشاريع اإلسكان إلى جانب المطورين العقاريين السعوديين.

كم يبلغ سعر بريطانيا؟

كشفت تقديرات رسمية ان سعر بريطانيا، إذا ُعرضت للبيع بكل ما فيها، سيكون 
8 تريليونات جنيه استرليني (11.79 تريليون دوالر أميركي).

وتوّصــل الى هذا الرقــم خبراء في مكتــب االحصاءات الوطنية، ويشــمل الرقم 
االجمالــي قيمــة جميــع العقارات فــي بريطانيا، الــى جانب ســائر األبنية األخرى 
واآلالت والجسور والطرق واألسهم التي يملكها البريطانيون وما لديهم في حسابات 

مصرفية.
ويعني بيع بريطانيا كلها، بما في ذلك بيوت البريطانيين، بهذا السعر ان حصة كل 
فرد من ســكان بريطانيا، البالغ عددهم 64.6 مليون نســمة، ستكون 125 الف جنيه 
اســترليني (184 ألف دوالر أميركي)، بحسب تقديرات مكتب االحصاءات الوطنية 

البريطاني.
الديلي  ونقلت صحيفة 
االحصائي  عن  تلغراف 
في مكتــب االحصاءات 
الوطنية ويســلي هاريس 
وصفه العقارات السكنية 
بأنهــا أكبــر الموجودات 
وأثمنهــا فــي االقتصــاد 

البريطاني.

إطالق ”نسيمة رويال“ في دبي

كشفت شــركة أســيكو الكويتية للفنادق، عن أحدث 
استثماراتها في قلب مدينة دبي في االمارات، المتمثلة 

في فندق نسيمة رويال، ونسيمة للشقق الفندقية.
يتميز المشروع بموقعه الحيوي المطل مباشرة على 
شارع الشــيخ زايد، كذلك بقربه من برج خليفة ومول 
دبي وشاطئ جميرا، ويحتوي على 600 غرفة، جناح 

فاخــر وشــقق فندقية 
تمــزج بيــن األناقــة 
والتكنولوجيا الحديثة، 
باإلضافــة إلى  قاعة 
”أوريجامي“ الكبرى 
و18  لالحتفــاالت، 
اجتماعــات  قاعــة 
أخــرى، كمــا يضــم 
مجموعة متنوعة من 

المطاعم.
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الالجئون ينعشون قطاع البناء األلماني

يشــهد الطلب على المنازل ســابقة التجهيز التي تصنعها شــركات إنشــاءات في 
المانيا نمواً ملحوظاً في ظل تزايد عدد الالجئين في البالد الى نحو مليون شــخص 
منذ عام 2015، لكن الشركات الصغيرة تعجز عن تلبية طلبيات الشراء المتزايدة، 
األمر الذي يدفعها إلى تنفيذ توســعات واستحداث نوبات عمل إضافية وزيادة عدد 

العامليــن.
ويســاهم ارتفاع الطلب على المنــازل منخفضة التكلفة لالجئيــن الذين كان يبيت 
أغلبهــم في صاالت األلعاب الرياضيــة والباحات العامة والخيام، في تعزيز انتعاش 
قطــاع البنــاء في أكبر اقتصاد أوروبي، حيث من المتوقــع أن يؤدي هذا الطلب إلى 

جانــب ضــخ الحكومــة 
13 مليار يورو لتحديث 
إلى  الطــرق والجســور 
فــي  المبيعــات  زيــادة 
قطاع اإلنشاءات2.5 % 
إلــى 235 مليــار يورو 
فــي 2016 وهــو أعلى 
مســتوى منذ عام 2000 
بحسب اتحاد بي.في.بي.

إيقاف توسعة المسجد النبوي

ذكرت مجلة ميد المتخصصة بالشــؤون االقتصادية، أّن وزارة المالية الســعودية 
أبلغــت مجموعة بــن الدن، إحدى أكبر شــركات المقــاوالت في المملكــة، بإيقاف 
األعمال في توســعة المســجد النبوي بالمدينة المنورة مباشــرة حال االنتهاء من أي 

أعمال جارية حالياً.
وقالت المجلة الناطقة باللغة اإلنكليزية إنها اطلعت على رسالة بهذا الشأن، موجهة 
من وزارة المالية إلى مدير عام المجموعة، مؤرخة بتاريخ 29 ديسمبر/كانون األول 

2015، أي بعد يوم واحد من إعالن الميزانية السعودية.
ووجهت نفس الرسالة إلى مستشار المشروع شركة دار الهندسة.

وطلبت الرسالة من المجموعة إنهاء األعمال الضرورية القائمة حالياً مثل تصريف 
ميــاه األمطــار وصيانة 
الكهرباء والحوائط  نظم 
والمعــدات  اإلســناديـة 
وتأمين سالمة المشروع 

وإضاءتــه.
كمــا وجهت الرســالة 
بإيقاف أي أعمال إنشائية 
مخطــط لهــا مــا وراء 
الساحة الشمالية الحالية.

بدأت ”جي أف أتش“ 
أكبــر  أحــد   (GFH)
المجموعــات المالية في 
منطقــة الخليــج المالية، 
األعمال الخاصة بتجهيز 
موقع مشــروع ”هاربر 
رو“ الــذي ينفــذ بتكلفة 
قدرها 150 مليون دوالر 
أميركي، وهو مشــروع 

متعدد االستخدامات يقع في منطقة مرفأ البحرين المالي 
ويضــم عدداً مــن الوحدات الســكنية الفاخرة والمحالت 

التجارية المتميزة.
وأوضح رئيس التطوير العقاري في المجموعة إلياس 
قرعــان: تعتبر عملية البــدء بأعمال التجهيــز، تطوراً 
إيجابيا آخر بالنســبة لنا ولمســتثمرينا ومساهمينا، حيث 
سيشــكل هذا المشــروع جزءاً هاما من مشــروع مرفأ 
البحرين المالي. ويعتبر ”هاربر رو“ مشروعاً فريداً من 
نوعه حيث يحتل موقعاً متميزاً مع إطاللة على الواجهة 
البحرية التي تتمشى مع أسلوب الحياة الراقية التي تكملها 

مجموعة من المطاعم والمقاهي الفخمة المميزة.

GFH تبدأ بتجهيز موقع ”هاربر رو“

إلياس قرعان

أعلنت شــركة الخليج 
المتخصصــة  القابضــة 
فــي األنشــطة العقارية 
ويقع مقرها في الكويت، 
عن تعزيز فريق اإلدارة 
ليــث  بتعييــن  للشــركة 
يوسف المعمار بمنصب 

رئيس التطوير.
ومــن خــالل منصبه 
الجديــد ســيقوم المعمار 

باإلشــراف على المشــاريع التي تقوم الشركة بتنفيذها 
في المنطقة، والتي من بينها اســتكمال وتسليم مشروع 
”فيالمار“ الســكني، وهو مشروع متعدد االستخدامات 
تم إنشــائه بتكلفة بقيمة 700 مليــون دوالر أميركي في 

مرفأ البحرين المالي في البحرين.

المعمار رئيس التطوير
لـ”الخليج القابضة“

ليث يوسف المعمار
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أو على قيمة المبيعات المنفذة، من دون أن يغفل وجود أســواق عقارية مســتفيدة من التوتر 
الحاصل لتشــكل مالذاً آمناً لرؤوس األموال الباحثة عن االســتقرار، فيما ستكون المنتجات 
العقارية من الفئة الفاخرة أكبر الخاسرين بسبب تراجع الطلب في حال تواصل التوتر لفترة 
طويلة، وستكون للمنتجات العقارية التي تستهدف المستخدم النهائي، وتحديداً الموجه للفئات 

المتوسطة األقل تضرراً على مستوى تراجع األسعار والطلب.
تراجع االستثمارات العقارية

في المقابل، ووفق التقرير ســيواجه القطاع العقاري مزيداً من التراجع لحجم االســتثمار 
المباشــر وقيمته، ســواء كان محلياً أو أجنبيــاً في الفترة القصيرة المقبلــة، إلى حين اتضاح 
ظــروف األســواق تبعاً للقدرة علــى احتواء األزمة والحــد من تفاقمها. ورأت الشــركة أن 
القطاعات النفطية ستكون في مأمن تبعاً لمستوى األهمية التي توليها حكومات دول المنطقة 
لها، فيما ســتتأثر القطاعات الصناعية واإلنتاجية اســتناداً إلى تراجع الطلب وتغير معنويات 

الناس، ما ينعكس على سلوكيات أفراد المجتمع في الصرف واالدخار واالستثمار.
وتطــرق التقرير إلى األثر المباشــر وغير المباشــر للتطورات األخيرة على االســتقرار 
االقتصادي، ومعدالت النمو في المملكة العربية الســعودية، إذ تشير البيانات إلى أن موازنة 
العــام الحالي قائمة على إدارة العجز والتعامل مــع األزمات منذ البداية، وبالتالي فهي قادرة 
علــى تحمل مزيد من التحديات والعقبات، فــي حين تُعتبر العالقات االقتصادية بين أطراف 

التوتر السعودي- اإليراني ضعيفة ومتواضعة.
تداعيات على إيران

وأكد التقرير أن مســتوى التوتر المســجل ستكون له تداعيات اقتصادية على دول المنطقة 
والعالم وفي مقدمها إيران، ألن هذه الدولة تســتهدف اســتثمارات في قطاع الطاقة تصل إلى 
25 مليار دوالر، إذ تستعد الحكومة لطرح شروط تعاقدية جديدة تتيح للشركات األجنبية أن 
تكون طرفاً أساســياً في مرحلة اإلنتاج وليس فقط التنقيب، وبالتالي تســتعد شــركات أجنبية 
كثيرة للعودة إلى الســوق اإليرانية، ومن شــأن التوترات الحالية دفعها إلى مراجعة خططها 
االستثمارية والتوسعية، كون المناخ السياسي غير داعم لها. لذا، ستكون األضرار االقتصادية 

على كل القطاعات هي المسيطرة في حال استمرار التوتر.
وتوقع التقرير أن تنحصر حدة التأثيرات الســلبية في المدى القصير من دون توسعها إلى 
النشــاطات التجارية والخدماتية والســياحية، وســتكون االســتثمارات الصناعية والمشاريع 
المنطـقة في تجاوز األزمة بأقل الخسائر.الضخمة مستقرة ومستمرة من دون حصول تعـديالت أو تغييرات، ما يساعد اقتصادات دول 

تقرير لـ”المزايا القابضة“ يحذر من ”إفالسات“ جراء اإلضطرابات

النزاعات الجيوسياسية والتوترات تؤثر سلباً على أسواق المنطقة
رسم تقرير صادر عن شركة ”المزايا القابضة“ 
صورة قاتمة عن الوضع االقتصادي في المنطقة 
نتيجة استمرار تراجع أسعار النفط  وارتفاع العجز 
في موازنات الدول النفطية الكبرى في المنطقة، 
محذراً من ظهور ”مؤشـــرات اإلفالس“ في حال 

استمر التوسع في اإلنفاق وتراجع العائدات.
ونبه التقرير إلى أن التوترات السياسية قد تؤدي 
إلى اشتباك مباشر بين الدول الكبرى في المنطقة، 
مــا يســتحيل معه توقــع حجــم التأثيــرات المالية 
واالقتصادية والسياســية، والمــدة الزمنية الالزمة 
لتجــاوز التعقيــدات الناتجــة عن ذلــك. ورأى أن 
المستوى الحالي من التوتر سيصيب نشاطات ذات 
آجال قصيرة مثل أســواق المال، في حين ستحمل 
هذه التطــورات أعبــاء وتحديات علــى قطاعات 
كثيــرة على المديين المتوســط والطويل، وتحديداً 

التجارة والعقارات ذات االستهداف العالمي.
ولــم تســتبعد ”المزايا“ تعّرض كل النشــاطات 
االقتصادية لتراجع يتناسب ومستوى التوتر ومداه، 
والثابــت الوحيــد في هــذه المعادلة كيفيــة تعامل 
الدول مع األحداث والتطورات المحيطة، وأدوات 
السيطرة عليها مع األخذ في االعتبار دور العالقات 
التجارية والماليــة المتبادلة بين دول المنطقة التي 
ســتحدد حجم أثر التطورات الجيوسياسية الحالية 

على هذه النشاطات.
تضرر األسواق المنفتحة على االستثمارات

وفي حال تصاعد مستوى التوتر، يتوقع التقرير 
أن يتأثر القطــاع العقاري والحركة االســتثمارية 
ســلباً، وتحديــداً فــي األســواق المنفتحــة علــى 
االستثمارات األجنبية، إذ ستتراجع االستثمارات، 
وسيضطر مستثمرون كثر من األفراد إلى التخلص 
مــن توظيفاتهم ببيعها باألســعار الســائدة ودونها، 
وســيكون لهذه االتجاهات آثار ســلبية أيضاً على 

المشاريع التي ال تزال قيد التنفيذ.
وعــزا التقرير حجــم االســتثمارات الحالية في 
المنطقة إلى مؤشرات ثقة المطورين والمستثمرين 
فــي تحقيق نســب نمو جيــدة في المســتقبل، رغم 

الضغوط والتوترات السياسية بين دول المنطقة.
ورأى أن الســوق العقاريــة ســتكون عرضــة 
لمزيد من الضغوط، ســواء على األســعار السائدة 

53





تقارير

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2016

كما  تدرس الحكومة  خيار السندات العالمية  لتفادي التضييق على السيولة المحلية 
والحــّد من أي أثر ســلبي على نمــو القطاع الخاص. وستســتمر الحكومة أيضاً في 
السحب من احتياطاتها األجنبية ولكن بوتيرة أبطأ، حيث تراجعت االحتياطات بواقع 
96 مليار لایر أو 13.2 % في عام 2015 لتصل إلى 635 مليار لایر بحلول نهاية 

شهر تشرين الثاني/ نوفمبر والذي ما زال يعد كبيراً .
خطط تنمية اجتماعية

وعلــى الرغم من إجراءات التعزيز المالــي، إال أن الحكومة ال تزال تضع تنمية 
قطاع التعليم والقطاع االجتماعي واالقتصادي وقطاع الدفاع واألمن أيضاً من ضمن 
أولوياتها في خطط اإلنفاق. إذ تخصص الموازنة نســبة 35 % من إجمالي اإلنفاق 
للتعليــم والصحة والتنمية االجتماعية، وهو ما يتماشــى مع نســبتهم التاريخية التي 
تتجــاوز الـ30 %. بينما ســيظل قطاع الدفاع واالمن لــه الحصة األكبر من اإلنفاق 
الحكومــي بنســبة تبلــغ 25 %. ويعكس هذ األمر اســتمرار الســعودية في التدخل 

العسكري في اليمن والمخاوف من تزايد التطورات الجيوسياسية في المنطقة.
وفي حين أن الميزانية لم تتضمن أي تفصيل عن المصروفات الرأسمالية والجارية، 
إال أنه من الســهل استنتاج قيام السعودية بخفض اإلنفاق على مشاريع البنية التحتية 
كردة فعل أولى للتراجع المستمر في أسعار النفط، حيث تشير الموازنة إلى انخفاض 
المخصصات لمشاريع البنية التحتية والنقل بواقع 63 % لتصل إلى 23.9 مليار لایر 

(6.4 مليار دوالر) وهي أكبر نسبة انخفاض في مكونات اإلنفاق.
وتتضمن الموازنة أيضاً بنداً جديداً يســمى ”مخصصات دعم الميزانية“ والذي 
من المفترض أن يســاهم في معالجة تراجع اإليرادات الناتج عن تقلب مســتويات 
لهذا الغرض.أســعار النفط. ويشــكل هذا البند 22 % من ميزانية المصروفات وسيتم تخصيصه 

إصالحات الدعم  واالستثمار وخفض اإلنفاق والتنويع

موازنة السعودية 2016: أهداف مرتبطة بأسعار النفط
أعلنت السلطات السعودية في 28 كانون األول/ديسمبر 
الماضي موازنتها للعام 2016. وتتوقع الموازنة تسجيل 
عجز مالي يصل الى 326.2 مليار لایر (87 مليار دوالر) 
نتيجة بلـــوغ المصروفات 840 مليـــار لایر (224 مليار 
دوالر) واإليـــرادات 513 مليار لایر (137 مليار دوالر). 
وقـــد اكتســـبت الموازنة الجديدة أهميـــة إضافية في ظل 
المخاوف حول االســـتدامة المالية نتيجة تدنّي مستويات 
أســـعار النفط. كما شـــهدت احتياطـــات المملكة األجنبية 
تراجعـــاً في عام 2015 على خلفية التراجع في اإليرادات 
النفطية نتيجة انخفاض أســـعار النفط فـــي عام 2015، 
باإلضافة إلى ارتفـــاع المصروفات نتيجة كل من المنحة 
المقدمة من الملك ســـلمان فور تســـلّمه الحكم والتدخل 

العسكري في اليمن.
وأصــدرت المملكة أول دين ســيادي لها منذ عام 2007 
في تموز/يوليو من العام 2015. وفي أواخر شــهر تشرين 
األول/أكتوبــر الفائت، تضاعفت مخاوف األســواق نتيجة 
تخفيض ســتاندرد اند بورز التصنيف االئتماني للسعودية 

.+A بواقع درجة واحدة إلى مرتبة
أولويات الموازنة

وتعالــج الموازنــة الجديدة أهــم التحديــات المالية التي 
تواجههــا المملكة، من خــالل التحكم بمســتويات اإلنفاق 
مع الحفاظ على االســتثمار الكافي لتنشــيط االقتصاد غير 
النفطي وتنويعه. وقد قامت السلطات بخفض اإلنفاق بواقع 
2.3 % مقارنــة بموازنة العام الماضي وبواقع 13.8 % 
مقارنــة باإلنفاق الحقيقي للعام 2015، وذلك في محاولــة 
منهــا للتقليـل من العجــز المالــي الذي ارتفع إلى 367.5 
مليـار لایر (98 مليــار دوالر) أو مــا يعــادل 15 % من 
الناتج المحلي اإلجمالــي في عام 2015. كما من المتوقع 
أن تتراجــع اإليرادات بواقع 15.0 % مــن ميزانية العام 
2015 وبواقــع 15.4 % مقارنــة بتقديــرات اإليــرادات 
الحقيقية لهذا العام. وتأمل السلطات أن يساهم هذا الخفض 
في التقليل من العجز لســنة 2016 إلى 326.2 مليار لایر 

(87 مليار دوالر).
وفي حين لم تشر ميزانية العام 2016 لسعر النفط المقّدر، 
يتوقــع أن يصل إلى ما يقــارب 40 دوالراً للبرميل. ويأتي 
هذا الســعر بناًء على التوقعات باحتفاظ السعودية بمتوسط 

انتاجها للعام 2015 والبالغ 10.2 ماليين برميل يومياً.
وتشــير وزارة المالية إلى أن السعودية تعتزم االستمرار 
في تمويل عجزها المالي من خــالل إصدار أدوات الدين، 
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ابتكارات وتوجهات تقنية في قطاع الطاقة للعام 2016

النفط يكّبد دول الخليج خسائر بـ287 مليار دوالر
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وقــال: إنــه فــي منطقة تعتمــد علــى عوائد 
ـم الواقــع على الجهــات المنتجة  النفــط، يُحتـِّ
والمصــدِّرة في منطقة الخليــج العربي العمل 
على إنشاء أعمال تجارية أكثر مرونة وقادرة 
علــى الصمود بشــكل أكبر في وجــه تقلبات 
الســوق، مع االســتمرار في تنفيــذ التزاماتها 
تجــاه المجتمع المحلي في المجال االجتماعي 

وقطاع البنية التحتية.
ويســلط التقرير الضوء علــى 5 توجهات 

رئيسية لعام 2016، هي:
أمــن  علــى  اإلنفــــاق  زيــادة  توقــع   .1
المعلومــات، مــع تنامــي الحاجة إلــى تحديد 
المخاطــر وإدارتهــا قبـــل أن تبلـــغ مرحلـة 
تؤثر فيها على العمليات بشــكل مباشر، حيث 
يحل هذا التوجه مكان األســلوب القديم القائم 
على االمتثال لمعايير أمن المعلومات العامة. 
وأشــار التقرير إلى أن 75 % من الشــركات 
العاملة في قطاع النفط ســتتبنى استراتيجيات 
قائمة على المخاطر في مجال أمن المعلومات 

مع حلول العام 2019.
2. توقــع ارتفاع فــي الطلب علــى الطاقة 
والبنيــة التحتيــة المرتبطـة بهـــا، خصوصـاً 

فــي االقتصـــادات الناشـــئة. وفــي مقابـــل 
ذلــك، ســيرتفع الطلب علــى االبتــكار لتلبية 
االحتياجــات المتناميــة فــي هذه األســواق. 
ويشــير تقرير الوكالة الدوليــة للطاقة إلى أن 
االقتصادات الناشئة ســتكون مسؤولة عن ما 
يصــل إلــى 90 % مــن الطلب علــى الطاقة 

بحلول العام 2035.
المعلومــات  علــى  الطلــب  ســيعزز   .3
والخدمــات والقــدرة علــى التحكــم مــن قبل 
العمــالء، عملية التحول الرقمــي لتصل إلى 
مختلــف مناحي هــذا القطاع (مثل مشــاركة 
التيــار  بانقطــاع  المعلومــات واإلشــعارات 
الكهربائــي وعملية دفــع الفواتيــر ومبيعات 
والمنــازل  وخدماتهــا  الطاقــة  منتجــات 
المترابطة). ويشـــيـر تقريـر الطاقة الصادر 
عن مؤسـســـة البيانات الدوليــة (IDC) إلى 
أن ما يصل إلى 80 % من شــركات المرافق 
ســتطلق مبــادرات تحــول رقمــي كبرى مع 

حلول العام 2018.
4. ســيجري اعتمــاد التحليــالت المتقدمة 
مــن أجل ضبط النفقات الجارية. وسـيســـاهم 
اعتماد البيانات الضخمة في ترسيخ القرارات 
القياديــة القائمة على البيانات في هذا القطاع. 
ومــن المتوقــع أن يدفع الغالبيــة العظمى من 
مديري تقنية المعلومات في الشــركات باتجاه 
تمويــل االبتــكار بهــدف الحــد مــن النفقات 

التشغيلية.
6. ســتعمل الشــركات على أتمتــة المزيد 
من العمليــات اليدوية بهــدف تخفيض الجهد 
المبذول وتنســيق الوظائف وتحسين النتائج. 
ويــزداد الطلب اليوم علــى المهارات الجديدة 
في قطاع تكنولوجيا المعلومات بإيقاع ســريع 
يتجــاوز توفــر المواهب في هــذا القطاع، ما 
يشــير إلــى أن هذا القطــاع سيشــهد ارتفاعاً 
واضحــاً في التدريــب والتوظيف خالل العام 
2016. وسيشــهد العام 2016 ســعي حوالي 
70 % من الشركات لتوظيف مواهب جديدة 
والسحابية وأمن المعلومات.في مجــاالت التحليالت واألنظمــة المعرفية 

كشـــفت ”بوز ألن هاملتون“ عن الحاجة 
الملحة لالبتـــكار في قطاع الطاقة، لمواجهة 
التغيرات الواســـعة وحالة عـــدم الثقة التي 

تسود القطاع خالل عام 2016.
وأوضحت الشـــركة أن التراجع في أسعار 
النفـــط والنمـــاذج الجديدة لمصـــادر الطاقة 
الموزعـــة يجعالن من الضروري بالنســـبة 
لشركات النفط والمرافق التكيف مع التغيرات 
األخيـــرة والتفاعل معها، مـــن أجل ضمان 
حيوية أعمالها برغـــم التراجع الحاصل في 

السوق.
وســلط  تقريــر التوجهات الــذي أصدرته 
”بوز آلن هاملتون“ باالشــتراك مع مؤسســة 
البيانــات الدوليــة، الضــوء علــى أهمية أمن 
المعلومات في قطاع الطاقة، حيث توقعت أن 
يتبنى ما يصل إلى 75 % من أهم الفاعلين في 
هذا القطاع استراتيجيات قائمة على المخاطر 
بشــكل كامل في أمن المعلومــات بحلول عام 

.2019
وأكدت الشــركة أن من األساســي بالنسبة 
وإدارتهــا  المخاطــر  تحديــد  للمؤسســات 
والسيطرة عليها قبل أن تبلغ مرحلة تؤثر فيها 

على العمليات بشكل مباشر.
خسائر النفط 

يحمــل قطاع النفــط أهمية كبرى بالنســبة 
لمنطقة الخليج العربي، التي تعد مسؤولة عن 

حوالى 40 % من إنتاج النفط عالمياً.
وتشــير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى 
أن التراجــع في ســوق النفط ســيكلف الدول 
المنتجــة في منطقة الخليج خســائر تصل إلى 
287 مليــار دوالر أي ما يعــادل 21 % من 
إجمالــي الناتج المحلي المشــترك لهذه الدول 

في العام 2015.
وأوضح نائــب الرئيس التنفيذي لدى ”بوز 
ألن هاملتون“ الدكتور وليد فياض، أن ســوق 
النفــط العالمي يدخل مرحلــة حرجة للتكيف 
مع االنخفاض طويل األمد في أســعار برميل 
النفــط، وعدم وجود آفاق واضحة لعودته إلى 
مســتوى 100 دوالر في المســتقبل القريب. 

د. وليد فياض
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حصة سنوية مسجلة منذ عام 2000.
البنوك المتصدرة

واستحوذ بنك  ”أتش أس بي سي“ على معظم 
رســوم الخدمــات المصرفيــة االســتثمارية في 
الشرق األوسط خالل عام 2015، ليجمع 62.9 
مليون دوالر، أي ما يشــكل 9.9 % من إجمالي 
الرســوم، أي أعلى بمقدار نقطتين ونصف نقطة 
مئوية مقارنة بالعام الذي سبقه. كما تصدر ”أتش 
أس بي ســي“ قائمة المشــاركات فــي عمليات 
الدمــج واالســتحواذ المنجزة، فــي حين حصل 
بنــك ”نومــورا“ على المركــز األول من ناحية 
رسوم االكتتابات باألسهم والديون. أما مجموعة 
”ميتسوبيشــي يو أف جيه“ المالية فاســتحوذت 
علــى أعلــى قيمــة لرســوم ترتيــب القــروض 
المشتركة في الشرق األوسط، حيث جنت 18.2 
مليــون دوالر، أي 6.5 % مــن إجمالي رســوم 

الخدمات المصرفية االستثمارية.
أما بالنسبة لقيمة صفقات االندماج واالستحواذ 
في الشــرق األوسط، فقد قادت صفقات االندماج 
واالســتحواذ الصــادرة النشــاط خــالل العــام 
الماضي بعد ارتفاعها بنســبة 34 % عن الفترة 
نفســها من العام 2014 لتصــل إلى 35.2 مليار 
دوالر، وهي أعلى قيمة ســنوية مسجلة منذ عام 
2008. وشكلت عمليات االستحواذ في الخارج 
المنفــذة من قبــل جهــات إماراتيــة 46 % من 

إجمالي صفقات االندماج واالستحواذ الصادرة. 
أما صفقات االســتحواذ التي قامت بها الشركات 
القطريــة والســعودية فشــكلت 36 % و10 %  

على التوالي من اإلجمالي.
تراجع في الشرق األوسط

وتراجعت قيمة صفقات االندماج واالستحواذ 
المسجلة باألســواق المحلية في الشرق األوسط 
بنسبة 16 % خالل عام 2015 لتبلغ 11.3 مليار 
دوالر. أما صفقات االندماج واالستحواذ الواردة 

فقد ارتفعت 29 %  إلى 5.4 مليارات دوالر.
وتصــدر قطــاع الرعايــة الصحيــة قائمــة 
القطاعات المســتهدفة في الشــرق األوســط في 
عام 2015، حيث اســتحوذ القطاع على 24 % 
من إجمالــي صفقات االســتحواذ واالندماج في 
المنطقــة. وتمثلت أكبر صفقة خالل عام 2015 
باســتحواذ ”ميديكلينيك انترناشــونال“ الجنوب 
أفريقية على مجموعة مستشفيات النور في دولة 
اإلمــارات العربيــة مقابل 11.1 مليــار دوالر. 
وتصدر بنك مورغان ستانلي قائمة المشاركات 
فــي عمليات االســتحواذ واالندمــاج المعلنة في 

المنطقة بـ18.4 مليار دوالر خالل 2015.
وفي ما يتعلق بأسواق المال بالمنطقة، فقد جمع 
11 إصداراً عاماً أولياً 2.6 ملياري دوالر، تمثل 
45 % من نشــاط االكتتابات األولية في الشرق 
األوســط خالل عام 2015. واستأثرت عروض 
الســندات الثانوية والسندات القابلة للتحويل على 
نسبة 17 % و38 % توالياً من النشاط اإلجمالي. 
وجمعت شــركة آبار لالستثمار ومقرها أبوظبي 
2.2 مليــاري دوالر في آذار/مــارس من خالل 
إصــدار ســندات قابلة للتحويل إلى أســهم، وهو 

أعلى إصدار من نوعه خالل 2015.
وتصــدرت اإلمارات العربيــة المتحدة قائمة 
الدول األكثر نشــاطًا في أسواق الديون بالشرق 
األوســط، بحصة تبلــغ 60 %، تليهــا البحرين 
بنســبة 9 %. وانخفض حجم إصدارات الديون 
اإلســالمية على مســتوى العالــم 23 % لتصل 
إلــى 28.9 مليار دوالر على مدار العام 2015. 
وتصدر بنك نومورا تصنيف الشــرق األوســط 
الماضي، بحصة سوقية بلغت 27 %.لصفقــات االندمــاج واالســتحواذ خــالل العام 

نديم نجار

56.2 مليار دوالر قيمتها اإلجمالية في 2015

صفقات االندماج واالستحواذ ترتفع في الشرق األوسط
أصدرت ”تومسون رويترز“، المزود العالمي 
للمعلومــــات الذكيــــة للشــــركات والمحترفين، 
تقريرها السنوي حول االستثمار المصرفي في 

منطقة الشرق األوسط.
وتشــــيـر تقديـرات ”تومســــون رويتـرز“ 
و”فريمان لالستشارات“ إلى أن رسوم الخدمات 
المصرفيــة االســتثمارية في الشــرق األوســط 
بلغــت 636.4 مليون دوالر أميركي خالل العام 
الماضي بأكمله، وهي أقل قيمة ســنوية لرســوم 
الخدمــات المصرفية االســتثمارية مســجلة منذ 
عام 2012، بانخفاض نســبته 16 % عن القيمة 

المسجلة خالل العام 2014.
ارتفاع قيمة الصفقات

وقــال مدير عــام ”تومســون رويتــرز“ في 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا نديم نجار: 
إن إجمالــي قيمة صفقات االندماج واالســتحواذ 
المعلنــة في الشــرق األوســط بلــغ 56.2 مليار 
دوالر أميركــي خــالل العام الماضــي بأكمله، 
بارتفاع نســبته 13 % عن عام 2014، ليسجل 

بذلك أعلى قيمة سنوية منذ 2008.
األســهم  إصــدارات  إجمالــي  أن  أضــاف: 
واألسهم المرتبطة بحقوق المساهمين في الشرق 
األوسط بلغ 5.7 مليارات دوالر في عام 2015، 
أي بانخفــاض قدره 50 % عن القيمة المســجلة 
في عام 2014، وهي أعلى نســبة تراجع سنوية 
تشــهدها إصدارات أسواق األســهم في المنطقة 
خــالل عاميــن. بينمــا وصلت قيمــة إصدارات 
الديون في الشــرق األوســط إلــى 6.2 مليارات 
دوالر أميركــي خــالل الربــع األخيــر من عام 
2015، بارتفاع ملحوظ عن القيمة المسجلة في 

الربع الثالث من العام الماضي.
وبالنســبة الــى رســوم الخدمــات المصرفية 
االستثمارية، فقد بلغ إجمالي قيمة رسوم عمليات 
االندماج واالســتحواذ المنجــزة 213.1  مليون 
دوالر العــام الماضــي، بارتفــاع نســبته 4 % 
عن عــام 2014، وكان هذا النوع من الرســوم 
الوحيد الذي سجل نمواً سنوياً مقارنة ببقية رسوم 
الخدمــات المصرفية االســتثمارية، كما شــكل 
33 % من إجمالي رســوم األنشــطة المصرفية 
االســتثمارية في الشــرق األوســط، وهي أعلى 

57



جديد مرايا

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2016

“إيديفيس ورلد تايم” من “كاسيو”
كاسيو  ش��ركة  كشفت 
الش��رق األوس��ط، ع��ن 
كرونوغ��راف  إص��دار 
 EFR-303D إيديفيس“
الجدي��د،  تاي��م”  ورل��د 
الرياض��ي  المودي��ل 

للمسافر العالمي.
تحت��وي الس��اعة على 
وظيفة توقيت مزدوج إلى 

جانب خارطة التوقيت العالمي على الميناء، كما يقاوم كرونوغراف 
االستنلس تسرب المياه حتى 100 متر.

مجموعة جديدة من “كارل أف بوشيرر”
طرحت “كارل أف بوش��يرر”، 
العالم��ة الس�ويس��رية للس��اعات، 
مجموعته����ا الحصري��ة الجدي��دة 
 Manero Tourbillon 2015
المكون��ة م��ن 188 قطع��ة، تتميز 
بميناء مصمم من الساتان المصقول 
المخمل��ي  البن��ي  بالل��ون  الجدي��د 
مصمم خصيصاً لعالمة كارل أف 
بوش��يرر، مما يجعل من س��اعات 
Manero Tourbillon تحف فنية 

في عالم صناعة الساعات.

اإلصدار المحدود من “سيكو”
أطلقت شركة الساعات سيكو، 
أس����ت�رون GPS Solar دوال 
تاي��م، بإص��دار المحدود مصمم 
خصيصاً للمسافر العالمي، حيث 
تتصل الس��اعة باس��تخدام طاقة 
الض��وء بش��بكة GPS وتخب��ر 

التوقيت بدقة.
يتوفر معي��ار “دوال تايم” في 
تش��كيلة من 8 تصامي��م، بألوان 
مختلف��ة للمين��اء المصنوع من 

عرق اللؤلؤ، وسيتم إنتاج 3,000 قطعة فقط.

“باترافي ترافيل تيك” تنضم لـ“إيتوس”
أطلقت “رينسبيد” 
الجدي���د  مفهومه����ا 
إيت��وس للس���ي�ارات 
وه���و مفتاح تدوي��ر 
حص��ري لس���اعات 
بوكيرير،  كارل ف. 
ويش��كل ذل��ك آخ��ر 

مس��تجدات العالمة التي تقدمها لعام 2016، ساعة )باترافي ترافيل 
تي��ك( الجدي��دة بغالف كربوني ش��بيه بالماس باللون األس��ود غير 
الالم��ع، حيث تعرض في آن واحد ث��الث مناطق زمنية مع جهاز 

توقيت بطريقة غير مسبوقة.

“ساراتوجا ليدي” بـPVD األسود
ش����رك�ة  أطلق���ت 
كونك��ورد س�����اع��ة 
لي�دي”  “س���اراتوج�ا 
النس��ائية المصنوع��ة 
من االس��تنلس األسود 
 PVD ال�م�ع�ال������ج 
الذه���ب  بديك���ورات 
الوردي 5N عيار 18 
قي�راط، يعلوه�ا بل�ور 

 ،ETA 8 ¾ Calibre زفير غير عاكس، وهي تعمل بحركة كوارتز
كما تزيد 32 قطعة من األلماس بجودة VS على العلبة.

تشكيلة “أوميغا” لعيد العشاق
تقدم العالمة السويسرية  
تش����كيلتها الجدي��دة  م��ن 
بمناس��بة عي��د  الس��اعات 
العش���اق، وه��ي: س���اعة 
س�يم�اس���ت�ر أك��وا تي���را 
المرصعة ب�11 حبة ألماس 
بس��وار من الجلد األبيض، 
ساعة غلوبماس�تر، وساعة 
الي��دي ماتي��ك م��ن ذه�ب 

سيدنا ومؤشراتها المرصعة باأللماس. كما تطرح تشكيلة مجوهراتها 
من الذهب األبيض واألحمر وأخرى مرصعة بتصاميم األزهار.
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“أوريس” السويسرية في اإلمارات
ن�طلق���ت  ا
س�����اع���ات 
“أوري������س 
م������ز”  وليا
في  الجدي���دة 
اإلم����ارات 
للم�رة األولى 

على مس��توى المنطقة والعالم واحتفلت بالعالقة الراسخة مع فريق 
F1 ودعمها لسباقات الفورموال1. ويبلغ قطر علبة الكرونوغراف 
الت��ي يرتديها نجم الفورموال1 وس��فير أوريس فالتيري بوتاس 44 

ملم، يأتي بحزام من المطاط ويعمل بآلية أوتوماتيكية.

Tissot ساعة لعيد الحب من
أط�ل�ق����ت TISSOT الش����رك�ة 
السويسرية، بمناسبة عيد الحب ساعة 
 Tissot Flamingo Valentine’s
Day، التي تتم�ي��ز بمي�ناء مصن��وع 
من عرق الصدف المتأللئ، ويضفي 
الس����وار الجل�دي األبي��ض ش���ك�ل 
الم�ع على س�����اع��ة ال�ي��د، إضاف�ة 
إل��ى أنه�ا تحت����وي عل����ى طب�ق���ة 
مقاوم��ة للخ��دوش م��ن كريس���ت�ال 
الياق��وت، كما يمكن ارتداءها صباحاً 

ومساًء.

ساعة “برج إيفل” النسائية الجديدة
صمم دار الس��اعات السويسرية 
س��انت أونوري��ه، إص��دار “برج 
إيفل” النس��ائي الجديد، الذي يتميز 
بحزام جل��د بني أو أبيض “تصميم 
التمس��اح” بإبزيم مسماري البرج، 
وبإص��دار محدود م��ن 500 قطعة 
من الصلب م��ن بين 1,885 قطعة 
للتش��كيلة. وتتوف��ر نس��خة بميناء 
كم��ا   ،”Eclair effect TM“
حازت على ش��هادة التوثيق موقعة 

.”SETE“ من لجنة برج إيفل

ريتشارد ميل تدعم نادال في 2016
تواصل شركة ريتشارد ميل 
دعمها بط��ل التنس اإلس��باني 
وش��ريكها رافائيل نادال، خالل 
موس��م مباريات 2016، ويبدو 
هذا العام مبشراً خاصة بعد فوزه 
ببطولة أبو ظب��ي للتنس. وكان 
لعام 2015 إنجازات عدة حيث 
قام��ت الش��ركة بتصميم طراز 
تيمن��اً  س��مي   ،RM 27-02
بنادال وت��م إطالقه أثناء بطولة 

“رونالد غاروس” للتنس.

ساعة “إنديافور سبورت” للرجال
أصدرت س��يتيزن 
الس���اع�ة  الرجالي��ة 
“إنديافور س�ب�ورت” 
 ،AW1424-62L
المس�توحاة من روح 
البّحار القوي��ة، حيث 

ت��وازن بين عناصر التصميم الكالس��يكية والمعاصرة. وتقاوم هذه 
الساعة تسرب المياه حتى 200 متر، كما دعمت الرؤية في حاالت 
اإلضاءة الخافتة وذلك بفضل تش��طيب إضاءة جديدة على العقارب 
واألرقام. وتمتزج علبة االس��تنلس القوي��ة مع لون المحيط األزرق 

على الميناء.

“كوروم” تقدم هدية عيد الحب
تقدم شركة كوروم السويسرية 
 AC-One ساعة أدميرالز كاب
45 تاي��دز للرج��ال من عش��اق 

المغامرات بمناسبة يوم الحب.
 CO 277 وتعمل الساعة بعيار
الذي يوفر إش��اراته األس��اس��ية 
المرتبط��ة بالمالح��ة على ميناء 
حم��راء تحمل مين��اءات فرعية 
منمط��ة ش����كلياً، كم��ا يتمي��ز 
تركيبه��ا ذو الطبق��ات بأج��زاء 

.PVD التيتانيوم الحمراء بمعالجة بي في دي
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PureBOOST X تقدم Adidas
صمم��ت adidas ح����ذاء 
 ،PureBOOST X الركض
خصيص��اً ليتناس��ب مع نمط 
حي��اة المرأة الرياضية، بحيث 
تؤمن الطاقة المتجددة في هذا 
الحذاء أفضل سباق، كما يتميز 
����د  بنظ���ام BOOST المخمِّ
للتع��ب ال��ذي ي��زود األق��دام 
بالراحة، إضاف�ة إلى تصميم�ه 

المتجانس الذي يمنحك مظهراً متكامالً. وسيتواجد في صاالت البيع 
بدءاً من شباط/فبراير 2016.

مجموعة “أويشو” للمالبس الرياضية
أطلقت “أويش��و” مجموعتها 
الجدي��دة “Off Beat” للمالبس 
الرياضية ، والتي تتألف من عدة 
تصامي��م للمرأة م��ن أجل توفير 
الراح��ة وفق��اً لنم��ط يتكيف مع 

الحركة الطبيعية للجسم.
ووق��ع االختيار على عارضة 
األزياء أالنا بونتي لتعكس جوهر 
المجموعة، التي  تتضّمن طبعات 
مختلفة، كطبع��ة الثعبان، إضافةً 

الى ألوان الشفق القطبي.

مجموعة “ريزرفد” للشتاء في قطر
م��ن  النس��اء  مجموع��ة  تتوف��ر 
“ريزرفد” الخاصة بموس��م الش��تاء، 
بمزي��ج م��ن األقمش��ة تب��رز القط��ع 
الت��ي يتخلله��ا جل��د الغ��زال، الف��رو 
اإلصطناعي، الصوف والدنيم، وهي 
تلبي متطلب��ات الزبائن الذين يبحثون 

عن تصاميم مريحة.
تناني��ر محبوك��ة، معاطف صوفية 
طويلة إضافة إلى البونشو، كلها أمثلة 
من موضة الريترو تعكسها المجموعة 

المطبوعة بموضة السبعينات.

إقبال كبير على منتجع “مازاغان”
مازاغان  منتج��ع  كش��ف 
المغ��رب،  ف��ي  الس��ياحي 
ع��ن اإلقبال الكبي��ر لمحبي 
رياضة الغولف حول العالم، 
السيّاح الخليجيين  خصوصاً 
على عروض��ه المخصصة 
الت��ي تجم��ع بي��ن رياض��ة 
حي��ث  والترفي��ه،  الغول��ف 

صم��م الالعب العالمي “غاري بالير” ملعب الغولف المتواجد في 
المنتج��ع والذي حصد تصنيف المرك��ز الثالث  وباعتباره صاحب 

أكبر مسار في المملكة بنحو 7500 ياردة.

جيجي حديد سفيرة عالمية
أعلنت ش��ركة تومي هيلفيغر أن 
عارض��ة االزي��اء العالمية جيجي 
حدي��د، س��تصبح س��فيرة عالمتها 
التجاري��ة  في بداية خريف 2016. 
وكجزء م��ن تولي مهمة الس��فيرة 
الحصرية، دخلت حديد في شراكة 
مع “توم��ي هيلفيغر” إلطالق أول 
مجموعة تض��م المالبس واألحذية 
واإلكسس��وارات النس��ائية، إضافة 
إلى الساعات والنظارات الشمسية، 

فضالً عن عطر جديد.

“آيفون 6 إس” مرصع باأللماس
طرحت عالمة “جفوري” 
المتخص�ص���ة  التج�اري����ة 
بترصيع الهواتف المحمولة، 
إص�داره����ا الجدي����د م���ن 
التي  “كاليبس���و”  مجموعة 
تض���م إص���داراً مح���دوداً 
أس”   6 “آيف���ون  ألجه��زة 
مرصعاً بالماس، ويبلغ ثمن 
الجه��از 109.999 دره���م 

)30 ألف دوالر(. وتتميز المجموعة بجهاز مرصع ب�1091 قطعة 
ألماس، بوزن إجمالي يبلغ 10 قيراط.
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عالمة “سانت ريجيس” التجارية بدبي

أطلقت “س��انت ريجي��س للفنادق والمنتجعات” التابعة لش��ركة 
“س��تاروود للفنادق والمنتجعات”، عالمة “س��انت ريجيس” في 

دبي مع افتتاح “سانت ريجيس دبي”.
ويوف��ر الفندق ال��ذي تعود ملكيت��ه إلى “مجموع��ة الحبتور”، 
تج��ارب كامل��ة مع ضيافت��ه الفاخرة المع��ّدة خصيص��اً، وثمانية 
مطاعم اس��تثنائية وأول “إيريديوم س��با” في دبي، ومجموعة من 

سيارات “بنتلي”.

CosmoCity في أسواق بيروت
افتت��ح مرك��ز الترفيه��ي “Cosmocity” الذي تولت إنش��اءه 

وإدارته )Gamers for Gamers(، في أسواق بيروت.
يذك��ر ان المركز يجمع أحدث أجهزة المحاكاة واأللعاب الفريدة 
من نوعها في المنطقة، وأيضاً األلعاب التي تس��تند على المهارة، 
ويق����دم عروض��اً خاص��ة طوال الس����ن�ة، بحيث تتناس����ب مع 
كاف����ة المواس��م، إذ تم اطالق مفه��وم جديد في لبنان يحمل اس��م 

.)Bar-Cade Nights(”قارب جديد من “غلف كرافت
أط�ل�ق���ت 
ش������رك���ة 
ل�خ��لي�����ج  ا
لصن��اع����ة 
ال�ق�����وارب 
غ��ل��������ف 
ك�راف�����ت، 

الط��راز الجدي��د كلياً من الق��ارب )س���يلفر كرافت HT 31(، الذي 
يتميز بتعزيز سعة محركاته ورحابة مساحته، باإلضافة إلى العديد 
من المواصفات التي تتيح المزيد من الراحة والسهولة لمستخدميه، 

وكل ذلك ضمن تصاميم عصرية وانسيابية.

valentineذا هايد” يقدم عرضًا للـ“
يطرح  مطعم 
“ذا هاي���د”  في 
فن��دق القص�ر - 
جمي��را في دبي 
لمناس���ب�ة ع�ي�د 
الح��ب عرض��اً  
خاصاً لعش���اق 
أطب��اق اللح��وم 

المحضرة، للتمتع بأمس��ية رومانس��ية مع العديد من المفاجآت التي 
تتخللها لحظات ش��اعرية. ويتضمن العرض وجبة طعام مؤلفة من 

3 أطباق لشخصين مع باقة ورد جميلة وصورة فورية للذكرى .

عيد الحب في “مينت ليف دبي”
يق��دم مطع�م  
ل�ي��ف  مين���ت 
دب��ي الواق����ع 
دبي  في مركز 
المالي العالم�ي 
ع��روض�������اً 
ص��������ة  خ���ا

وحصرية بمناسبة عيد العشاق. يتضمن العرض األول قائمة طعام 
خاصة مع مش��روب، والثاني يمكنك من قضاء أمس��يتك في غرفة 
الطعام الحصرية أو التراس الخارجي المطل على داون تاون. كما 

ستحظى السيدة بعلبة شوكوال مع باقة ورود.
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دوالر). وتتكون هذه العملية من جزئين، إذ تبدأ بشفط الدهون التي يتم أخذها من إحدى مناطق 
الجســم ثم ”إعادة زرعها“ في مناطق أخرى مثل الوجه، اليدين، الثدي، واألرداف. وتتســم 
بكونهــا أكثر طبيعية من مــواد الحقن أو الفيلر، لكن عملية نقلها  تتطلب مهارة وإتقان للتأكد 
من أن الدهون المنقولة تنمو بالمناطق الجديدة وأن الجسم يُعيد امتصاص جزء صغير منها. 
ويعد التجميل المهبلي بالليزر عالجاً آخر يشــهد شــعبية، حيث زادت االستفسارات بشأنه 
بنســبة 215 %، وبتكلفة 21.167 درهم (5.7 آالف دوالر، كذلك نما اإلقبال بشــكل مطرد 
علــى جراحة جفن العين إلزالة الجلد الزائد أو العضالت أو الدهون، وزادت االستشــارات 
بشــأنه 245 % بتكلفة بلغــت 15.895 درهم(4.3 آالف دوالر). أخيــراً، لقد ارتفعت أيضاً 

شعبية تكبير منطقة األرداف بواقع 97 %  بكلفة 39.500 درهم (10.7 آالف دوالر).
عمليات شد الوجه

وعلــى الرغــم من عدم إدراج عمليات شــد الوجه في القائمة، إال أنهــا القت إقباالً مطرداً 
علــى إجرائها، حتى أنه من المرجح احتاللها إحدى المراكز العشــر األولى في 2016. هذا 
وقد زادت استفسارات هذا العالج بنسبة 346 % بتكلفة 30.833 درهم (8.3 آالف دوالر).
وتجدر اإلشــــارة إلى أن  ربع االســـتـفســـارات الخاصة بجراحــــات التجميل وردت 
من المرضى الخارجييــن، حيث ارتفعت نســــبتها من السعــوديــة بواقع 308 % وُعمان 
188 % وقطــر 51 %. كمــا زادت معدالتها الواردة مــن المملكة المتحدة بواقع 295 % 

خالل 2014.
وهناك  أســباب عدة لهــذا االرتفاع الملحــوظ في عدد مرضى جراحــات التجميل، ممن 
يقصــدون دبي مــن مختلف اإلمارات المجاورة ومن دول أخــرى في الخليج العربي، منها، 
زيــادة المعلومات والخيارات المتوفرة عبر اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي التي تعد 
دوراً محوريــاً في ازدهار هذه الصناعة، خاصــة وأن الناس أصبحوا يتحدثون عن جراحة 
أكثر أماناً وتُقلل من مخاطرها ومن الزمن الالزم للتعافي من آثارها.التجميل بأريحية أكبر، إضافة إلى أن التقنيات واألساليب الحديثة تساهم في جعل تلك العمليات 

زيادة اإلستفسارات وإقبال محلي ومن الدول المجاورة

نمو الجراحة التجميلية بأنواعها في دولة اإلمارات
شـــهدت جراحات التجميل فـــي دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، إقبـــاالً كبيراً خالل عام 2015، 
وزادت بواقـــع 106 %، وفقـــاً  لما ذكره محرك 
البحـــث العالمـــي في مجـــال الرعايـــة الصحية 
الموقع هذا  WhatClinic.com، حيث عـــزا 
االرتفـــاع  في العمليات االختياريـــة  إلى اهتمام 
المرضـــى داخل وخارج البالد بها، ال ســـيما مع 
وجـــود عدد كبير من المستشـــفيات الخاصة في 

اإلمارات تتسم بالجودة.
وتربــع عالج شــفط الدهون علــى رأس قائمة 
العالجــات األكثــر رواجاً ، الــذي يُكلف 20981 
درهمــاً (5.7 آالف دوالر)، كمــا ارتفــع معــدل 
االستفســارات الواردة إلى العيادات بشــأنه بنسبة 
154 % ، تاله تجميل األنف الذي زاد اإلقبال عليه 
بواقع 104 % بكلفــة بلغت 23885 درهماً (6.5 

آالف دوالر).
عالجات جديدة وحديثة

ويأتي فــي المرتبة الثالثة عالج جديد نســبيا ًما 
يعرف باسم ”تثدي الرجال“ أو تصغير حجم الثدي 
لــدى الذكور، بتكلفة 21296 درهمــاً (5.8 آالف 
دوالر). أما عالجات الثدي األخرى الُمدرجة على 
القائمة فتتضمن تكبير الثدي (المرتبة الرابعة) وشد 
الثدي (المرتبة التاســعة)، والتي شــهدت اهتماماً 
متزايــداً. يتم في العملية األولى زيادة حجمه، بينما 
تشــيع العملية الثانية بين المرضى األكبر سناً من 
الراغبين في اســتعادة شكله وتحسين مظهره، كما 
ارتفع اإلقبال على عمليات شد الثدي بواقع 125 % 
علــى الرغم من كون كلفتها 34678 درهماً (9.4 
آالف دوالر)، بينمــا زادت عمليات تكبيره 87 % 

بتكلفة  26515 درهماً (7.2 آالف دوالر).
وتحتل عمليات شــد البطن المرتبة الخامسة  في 
هــذه القائمــة ، وهي عالج للبدانة يســتهدف إزالة 
الجلــد الزائــد حول منطقة البطــن، كما تعد عملية 
جراحية شائعة لمن فقدوا الكثير من الوزن، وتبلغ 
تكلفتهــا 33889 درهمــاً (9.2 آالف دوالر) وقد 

شهدت إقباالً عالياً بنسبة 153 %.
أما العالجــات الحديثة التي تلقــى اهتماماً فهي 
عمليــة  حقن الدهون ، حيث ارتفــع معدل اإلقبال 
عليهــا 169 % بتكلفة 21850 درهماً (5.9 آالف 
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التمارين الرياضية تقّصر عمر اإلنسانالهيكل التجريبي لـ“خليفة سات”
أعـلــن يوســــف 
مدير  الشيباني  حمد 
عــام مركــز محمد 
بــن راشــد للفضاء 
عن إتمــام التصميم 
النهائــــي للهيــــكل 
الهندســي التجريبي 
لـ“خليفــة ســــات” 
والبرامج واألنظمـة 

التــي يحتويها القمر. واكد الشـــيباني أن هــذا التصميم هو مرحلة 
متقدمــة في بناء وتطوير قطاع تصنيع األقمار الصناعية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.
وقال: انه يعتبر الخطوة األخيرة التي تسبق تصنيع القمر الفعلي 
لـ“خليفة سات” )Flight Model( الذي سيطلق عام 2018 على 
متن الصاروخ )اتش 2 اى( التابع لشركة “ميتسوبيشي للصناعات 
الثقيلة” مع شروع المهندسين اإلماراتيين في المرحلة القادمة الى 
تطوير برامــج المحطة األرضية التي ســيتم التواصل عبرها مع 

القمر وتشغيلها عقب إطالقه.

اســتنتج  باحثــون من جامعة يوفياســكوال الفنلندية أن ممارســة 
الرياضة البدنية ال تساعد اإلنسان في إطالة عمره، كاشفين أن طول 
عمر اإلنســان ال يتوقــف على الجهود التي يبذلهــا بل على جيناته 
الطبيعيــة. وقارن الباحثون بين فأرين توأمين يعيشــان في مختلف 
الظروف البيئية ويمارســان نمطي حياة مختلفيــن، حيث أثبتوا أن 
العوامل الوراثية وليســت ممارسة الرياضة البدنية تؤثر على طول 
عمــر الفأر، كمــا أن الفأر الــذي ال يتمتع بمواصفــات بدنية جيدة 
ويخضع لضغط بدني ورياضي يعيش لفترة أقل من  توأمه الكسول.

العسل الطبيعي يطيل العمر“سوار حمايتي” في مرحلة التجريب
أطــلــــــــق 
بــرنــامـــــــج 
مــــة  لـحـكــو ا
فـــي  الذكيــــة 
االمارات  دولة 
لـمـرحــلـــــة  ا
التجـريـبـيـــــة  
لـتشــــــــغـيـل 

مشــروع )ســوار حمايتي( كنوع من التقنيات والحلــول المبتكرة، 
ويختص في مرحلته الحالية بالعائالت، حيث تســلمت الوزارة 50 
ســوار ذكي تم تصميمها وفقاً لمواصفات فنية ووظيفية يعد أبرزها 

احتواءه على شريحة تتبع.
وأوضــح المدير التنفيذي لبرنامــج الحكومة الذكية فيصل محمد 
الشــمري أن المشــروع يعزز المفاهيم األمنية الذكية لرعاية الطفل 
بأســلوب ابداعي مبتكر، ويمكن اعتباره كتطبيق ذكي متطور يقدم 
خدمات متكاملة مع دوره في تمكين أولياء األمور من التعرف على 
أماكــن أبنائهم باإلضافة إلى خدمات أخرى مثل رصد نبض الطفل 

واستشعار الجو المحيط به.

ت  ظـهــــر أ
ســــــــــة  ا ر د
نشــرهـا موقـع 
“كومـانـديــر” 
أن عـســــــــل 
النحل الطبيعي 
ضــــــروري 
لصحة اإلنسان 

ألنه يســاعد في تحسين عمل معظم أجهزة الجسم الداخلية، ويحسن 
تركيبــة الدم ومنظومة المناعــة ويعتبر مصدرا مهما للطاقة ويمنع 
الشــيخوخة المبكرة. هــذه الخواص المفيدة للعســل ترتبط بطبيعته 
وتركيبته الكيميائية المعقدة جداً. تنسب الى خواص العسل: التبلور، 
التخمر، االسترطابية “قابلية امتصاص الرطوبة”، السعة الحرارية، 

التوصيل الحراري والكهربائي، اللزوجة، الكثافة وغيرها.
وللعسل خواص مضادة للبكتريا وخواص عالجية، لذلك ينتشر 
استخدامه في الطب الشعبي والتقليدي. كما يحسن العسل الوظائف 
الفيزيولوجية للجســم، ويســاعد فــي الوقاية  من امــراض القلب 

واألوعية الدموية.

64



جديد علوم

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2016

ما هو السن المناسب لتعلم القراءة؟األكل في الليل يسبب الغباء

أظهرت دراســة قام بها باحثون من جامعــة كاليفورنيا أن تناول 
الطعــام فــي وقت متأخر من الليل  يمكن أن يضر الذاكرة ويســبب 
الغباء حيث يهضم الجسم الطعام أثناء النوم مما يسبب ضررا بجزء 

من الدماغ يتحكم بالذاكرة  يسمى “قرن آمون”.
وأجرى الباحثون اختبارات على الفئران، حيث تم إطعامها قبيل 
وقت النوم ثم تم تعريضها لصدمة كهربائية فتبين مقارنة بالفئران 
التــي تتناول طعامها مبكرا أنهــا كانت أقل قدرة على التفاعل وأن 

ذاكرتها أصبحت ضعيفة.
وقال معد الدراســة داون لوه: لقد قدمنــا أول دليل على أن تناول 

الطعام في الوقت الخطأ له آثار على التعلم والذاكرة.

اكدت الباحثــة ريبيكا تريمان من جامعة واشــنطن في الواليات 
المتحدة األميركية انه يجب على االطفال تعلم القراءة في عمر ثالث 
ســنوات وليس في عمر 5 - 6 ســنوات كما كان يعتقد سابقاً، حيث 
تظهــر عند االطفال في هذا العمــر القدرة على التمييز بين الصور 

والحروف المطبوعة.
وقالــت تريمــان إن “النتائج التي حصلنا عليهــا تبين ان القواعد 
األساسية للقراءة تظهر عند األطفال في عمر مبكر. استناداً الى هذه 
المعطيات يمكننا ان نحدد أي طفل يمكنه تعلم القراءة في عمر مبكر 

وأي طفل يحتاج الى مساعدات اضافية”.

القطن يساعد على عالج الزهايمراليابان: اعادة البصر لقرد أعمى

حقــق علماء يابانيون اختراقاً فــي طب العيون، حيث تمكنوا من 
اعادة البصر لقرد فقد بصره بسبب مرض التهاب الشبكية الصباغي. 
وكان يعتقد ان الطريقة التي استخدمها علماء اليابان في اعادة البصر 
للقــرد هي من األمور غير الممكنة نهائياً. وتمكن العلماء من انماء 
شبكية العين في المختبر من الخاليا الجذعية لإلنسان، ومن ثم جرى 

زرعها في عين القرد األعمى.
وذكر موقع “ســفوبي” انه مضى على زرع الشبكية عدة أسابيع 
من دون ان يلفظها جسم القرد االمر الذي قد يؤدي الى اعادة البصر 

بصورة كاملة للقرد.

ت  أ بـــــد
فــي الصين 
االختبـارات 
عـــلــــــــى  
مســتحضر 
طبــي جديد 
يحتوي على 
مـركـبـــات 

الفالفونويد المســتخلصة من بتالت شــجيرات القطن وذلك لعالج 
مرض الزهايمر.

وكما هــو معلوم تتميز مركبات الفالفونويد بقدرتها على حماية 
الخاليا من الجذور الحارة ومكافحة االلتهابات.

وبدأ خبراء معهد شــينجيانغ التقني للفيزياء والكيمياء بدراســة 
دور هــذه المركبات في عالج مــرض الزهايمر منذ عام 2003، 
وبعــد أن اختبــروا مركبات الفالفونويــد على الفئــران المخبرية 

اكتشفوا أنها تحسن الذاكرة.
وتمكــن العلمــاء مــن الحصــول علــى 20 مركبا مــن مركبات 

الفالفونويد وصنعوا منها أقراص أدوية قادرة على تحسين الذاكرة.
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المعلومــات الميدانية التــي تصلها إلى رؤى 
تنبؤية، ما يمّكن هــذه الهيئات اتخاذ خطوات 

عملية استباقية.
وغالبــاً مــا يكون ذلــك مدعومــاً ببرنامج 
تحليل خــاص يهدف إلى تقييم الطرق الحالية 
واالنتقــال إلى أنماط االســتخدام المســتقبلي 
والتوجيــه نحو اتخــاذ قــرارات واعية مبنية 
على معلومــات دقيقة. وكلما ازداد مســتوى 
ذكاء الخدمــات على هذا المقياس، كلما كانت 

المدينة ”أذكى“ ككل.
وفــي الواقع، إن ما نراه اآلن من زيادة في 

مســتويات ذكاء المدارس، والمرافق العامة، 
وقطاعات التجــارة والرعاية الصحية والنقل 
والســالمة ما هو ســوى باكورة لما ســيكون 

متاحاً في المستقبل.
تطبيقات أكثر ذكاًء

ودعــا التقرير كذلك الحكومــات وموفري 
خدمــات تكنولوجيا المعلومــات واالتصاالت 
في شــتى أنحــاء العالم إلى تحديــث وتطوير 
البنيــة التحتية الحالية بهدف تعزيز نمو البنى 
التحتية الرقمية التي ستدعم بدورها الخدمات 

الذكية.
كما أوضح أن االســتفادة من أحدث تقنيات 
القرن الحادي والعشــرين ستســاعد صانعي 
السياســات فــي مواجهــة ما تفرضــه التنمية 
العمرانيــة مــن تحديــات علــى كل األصعدة 

االقتصادية واالجتماعية والبيئية.
ويؤكــد التقريــر أيضاً ضرورة أن يشــمل 
ذكاء الخدمــات مجــاالت هاّمــة أخــرى مثل 
الحفــاظ على بســاطة واجهات المســتخدمين 
تطبيقــات  وتوفيــر  الشــخصي،  وطابعهــا 
أكثــر ذكاًء، وإتاحــة الوصول إلــى البيانات 
الســتخدامها في التحليل التنبؤي، مع ضمان 
وجود بنيــة تحتية تكنولوجية تســمح بتحقيق 
التكامل بين مختلف المجاالت وتكون محمية 

بإجراءات أمان سيبراني عالية المستوى.
وتشــمل األســس الرئيســية األخرى التي 
يمكــن أن تدعــم اعتمــاد كفــاءة الخدمــــات 
الذكية، العوائد الكمية على االســتثمارات في 
وقــت مبكر مع خارطة طريق شــاملة للتنفيذ 
ونمــوذج حوكمــة قــوي وشــراكات تكافلية 
وبرامج اختبار تجريبية واســتعراض دوري 

لألداء.
الجديــر بالذكــر، أن التقريــر تــم إعــّداده 
بمشاركة فريق خبراء من ”بوز ألن هاملتون“ 
بما فيهم رامز شحادة ودكتور ريمون خوري 
وداني كرم وجاد رحباني. وكان قد تم إطالقه 
علــى هامش أعمــال مؤتمر ”ســمارت كون 
إطار أسبوع االبتكار اإلماراتي.2015“ الذي اســتضافته دبي لمدة يومين في 

رامز شحادة

االستفادة من تقنيات القرن الحادي والعشرين لتحديد المستويات

اعتماد معايير موحدة وإطار واضح لقياس ”ذكاء“ المدن
دعـــا نائب الرئيـــس التنفيـــذي والعضو 
المنتدب لشـــركة ”بوز ألن هاملتون“ رامز 
شـــحادة، إلى ضرورة إنشـــاء إطار واضح 
المعالم لتحديد مستوى ذكاء الخدمات العاّمة 
في المـــدن المعاصرة، وذلك في كلمة ألقاها 
أثناء أعمال مؤتمر ”سمارت كون 2015“ 
الذي استضافته دبي، حيث أشار شحادة في 
سياق حديثه إلى تقرير كانت قد نشرته ”بوز 
ألن“ تحت عنوان ”المدن الذكية: بواّبة إلى 
الحياة الرقمية“، داعيـــاً إلى اعتماد معايير 
موّحـــدة لقياس ”الذكاء“ كـــي يتم الرجوع 
إليها فـــي تقييم الخدمـــات والمبادرات التي 
تطلقها الحكومات والقطاع الخاص على حد 

سواء.

الفئات األربع
وتوصي شركة ”بوز ألن هاملتون“ بأن يتم 
تقييم ذكاء الخدمات ومســتوى امتيازها وفق 
الفئات األربع التاليــة: (متصل)، (متكامل)، 
(شــخصي) و(اســتباقي)، حيث سيساعد هذا 
اإلطــار في تطوير االســتراتيجيات االنتقالية 
واســتنباط أســاس مّوحد ومتفّق عليه لتحديد 

”الذكاء“.
وقد لفت التقرير إلى أن تحســين مســتوى 
المعيشـــة في المـــدن الذكيـــة متوقــف على 
الفهم الدقيق لســلوكيات مكوناتها، لذلك يعتبر 
تحليل البيانات الضخمــة للمدن أداةً جوهرية 
في فهم هذه الســلوكيات وتحديد سبل التعامل 

معها.
وقــال شــحادة: إن اعتماد منهجية شــاملة 
ومتمحورة حول المواطــن في تطوير المدن 
مــن شـــأنه أن يســــمح للمســـؤولين بتحقيق 
وعودهـــم بتوفيـــر حيــاة أفضــل، وزيـــادة 
مســتـويـات اإلنتاجيــة، وتحســين مســتوى 
االبتــكار، مــا يثمــر بالتالــي رفع مســتوى 

الرفاهية في شكل عام.
أضــاف شــحادة: إن أفضل صيغــة يمكن 
اعتمادهــا هــي الخدمات الذكيــة ذات الطابع 
التنبؤي، التي تســمح للهيئات المعنية بتحويل 
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الهاتف المحمول عندما يكون العميل في المتجر. كما ستستفيد 
الشركات من المعلومات الداخلية وتفضيالت العمالء وبيانات 
وسائل االعالم االجتماعية من أجل الحصول على فهم أفضل 

الحتياجات العميل وتلبية متطلباته.
3. السعر المناسب

التمايز حســب الســعر ســيكون ميــزة هامــة للتغلب على 
المنافســة، لكون العمالء أصبحوا أكثر وعياً وحساســية تجاه 
األسعار. وسيعزز التسعير اإللكتروني في الزمن الحقيقي من 
تجارب العمالء عبر اإلنترنت ويحسن من المخزون ويقلل من 
تكاليف العمالة. أما الخصومات الشخصية والعروض الخاصة 

فسوف تحفز المستهلكين على التوجه إلى المتاجر.
4. إدارة عملية التسويق متعدد القنوات

يتوقع العمالء اليوم الحصــول على ما يرغبون في المكان 
والزمان والكيفية التــي يريدونها، وتوفر عمليات البيع متعدد 
القنوات لهم تجربة متســقة بصرف النظر عن كيفية تواصلهم 
مع شــركات التجزئــة. وتحتاج هذه العمليــات المعقدة وكيفية 
تفاعلها مع األنظمة مزيداً من التحكم، أي مركزاً يمكن لشركات 
التجزئة من خالله مراقبة والتحكم بكل نشاط في القنوات كافة.

5. التحليالت التنبؤية
ســتمكن التحليالت التنبؤية في مجــال التجزئة المتاجر من 
معرفــة، وبكثير مــن اليقين، ما يريده العمــالء ومتى. وتوفر 
التحليــالت التنبؤيــة، وخاصة عندما يتــم دمجها مع تحليالت 
تدفق البيانات، لشــركات التجزئة القــدرة على إدارة الطوابير 

وتوقعات العمالء والمخزون قبل حدوث مشكلة ما.
6. اإلنترنت لتحقيق الرضا التام

ســيحدث مفهوم إنترنت األشياء ثورة في متاجر المستقبل، 
حيث تتيح األجهزة المزودة بمجســات استشعار أقصى عملية 
تركيز تفصيلية ومستهدفة للعمالء. وستتمكن شركات التجزئة 
التــي تعتمد على إنترنت األشــياء من مراقبــة المخزون عن 
طريق أجهزة االستشــعار الخاصــة بالرفــوف اإللكترونية، 
ويكون لديها القدرة على إنشاء إشارات ذكية ذات صلة بالحالة 
أو تعابير الوجه؛ باإلضافة إلى امتالك األدوات الالزمة لجعل 

كل عميل مخلص يحظى بالرعاية ويشعر بأهميته.
7. االستفادة من التقنيات المتطورة

ســتســاهم التقنيات المتطورة في إقحام العمالء بشــكل أكبر 
Ho-) “في عالم التســوق، حيث ستتيح تقنيات مثل ”هولولنز

lolens) مــن ”مايكروســوفت“ الدخول العمــالء إلى الواقع 
المعزز أثناء وجودهم داخل المتجر. وسوف يتمكن العمالء من 
تجربة أي قطعة مالبس أو تصميم مطبخهم المثالي افتراضياً 
مع مشــاركة تجاربهم مع األصدقــاء والعائلة. أما تقنيات مثل 

”آي بيكونــز“ (iBeacons) والتحقق 
من وجوه المجهولين فســتمكن شركات 
التجزئــة من التفاعل في الزمن الحقيقي 
مع العمالء، باإلضافة إلى تتبع سلوكهم.

8. المراقبة
ســتكون القــدرة علــى المراقبــة في 
الزمــن الحقيقــي ميــزة هامة بالنســبة 
لمتاجــر المســتقبل، وذلك الستشــعار 
مــن  بــدءاً  العمليــات  وربــط وأتمتــة 
إلــى المخزون.  الموظفيــن ووصــوالً 
الذكيــة  االستشــعار  أجهــزة  وســتقوم 
بالكشــف عن النشــاط وتوفير المراقبة 
في مختلف أنحاء المتجر إلى جانب بث 
البيانات والتحليالت في الزمن الحقيقي، 
ما يتيح اتخاذ إجراءات تنفيذية ومؤتمتة 
تجاه أشياء مثل انسكاب سائل في متجر 
للبقالة أو اإلقبال على شــراء المظالت 

في أثناء عاصفة ممطرة.
9. سارع بالشراء

ستعمل شركات التجزئة على تعزيز 
آليــة تخصيــص عمليــة الشــراء عبر 
مواقع اإلنترنت ”أزرار اشتري“، التي 
يمكــن العثور عليها فــي أي مكان بدءاً 
من ”تويتر“ ووصوالً إلى ”امازون“، 
مــع توقعات بــأن ذلــك ســيترجم إلى 
زيــادة فــي األرباح. لكنهــا بحاجة إلى 
القيــام باســتثمارات اســتراتيجية فــي 
التكنولوجيــا لضمــان تنظيــم عمليات 
معرفة المخــزون في الزمــن الحقيقي 
والعمليات المعقــدة المرتبطة بالقنوات 

الجديدة، بالشكل الصحيح.
10. أخر قطعة في المخزن

إن ميزة مراقبة المخزون في الزمن 
الحقيقــي ســوف تهيمــن علــى عمــل 
شــركات التجزئة الســاعية إلى اطالع 
العمالء على المخزون في كل األوقات. 
وســوف تقوم شــركات التجزئة بإدارة 
المخــزون من خالل تبنــي التكنولوجيا 
كل قنوات التسويق.التي تظهــر مســتويات المخزون عبر 

واقع قطاع التجزئة والعالقة بالسوق والعمالء

اتجاهات رقمية جديدة تحتاج الشركات إلى معرفتها
طرحت ”ســـوفت وير إيـــه. جي“ 
عـــن  رؤيتهـــا   ،(Software AG)
البيع  االتجاهـــات الجديدة في قطـــاع 
بالتجزئة اســـتناداً إلى آلية التفاعل مع 

العمالء واستقصاء حالة السوق.
وقــال مدير قطــاع التجزئــة أوليفر 
غــاي: ”تندمــج التجــارة اإللكترونيــة 
والمؤسســات التجاريــة التقليديــة اليوم 
بسالســة مع شــركات التجزئة لتشــكل 
نهجاً تســويقياً متعدد القنوات ألعمالها. 
وســيتم دمج التقنيــة النقالة والســحابية 
والتحليالت ووسائل اإلعالم االجتماعي 
بشــكل كامل ضمــن منظومة تســويق 
موحدة مصممة لتحسين عملية مشاركة 
العمالء ... وتسلط هذه التوقعات الجديدة 
الضوء على وجهــة نظرنا حول قطاع 

التجزئة خالل السنة الجديدة“.
1. متاجر أقل، مزيد من المشاكل

ســتقوم المتاجــر التقليديــة بإضافــة 
منافذ جديدة لتعيد إنتاج نفســها بشــكل 
كبير لمواجهــة التحديات التي تفرضها 
قنــوات التســويق المتعددة. وســتتبنى 
القائمــة منهجيــة ”المركــز  المتاجــر 
والفــروع“، حيث ســتؤدي هــي دور 
مراكز التزويد بالمنتجــات وتقدم خدمة 
متميــزة للعمــالء. أما مفهــوم ”الجناح 
الالمتناهي“ (endless aisle) فسوف 
يقــوم بتوســيع قائمة المنتجات لتشــمل 
كل منتجــات العالمة التجارية وضمان 

الوصول إليها.
2. االهتمام بالعمالء

إن تخصيــص عمليــة التركيز على 
العميل ســوف تكون بمثابة الميزة التي 
تشكل الفارق بالنسبة لشركات التجزئة، 
حيث ســيتم التركيز عليها بشكل كبير. 
وستقوم شــركات التجزئة بنشر تقنيات 
التركيــز علــى العمــالء مثــل ســهولة 
االشــتراك وبطاقــات الــوالء المزودة 
بتقنية تحديــد الهوية بموجــات الراديو 
والتي ترســل المكافآت الشخصية عبر 
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أدوية بطباعة ثالثية البعد

كش��فت جامع��ة “MIT” عن ابت��كار مميز س��يحدث ثورة في 
عال��م األقراص الطبية بمس��اعدة الحاس��وب وباس��تخدام طابعات 
ثالثي��ة األبع��اد، وقامت بتس��جيل رخصة جديدة له لصالح ش��ركة 
متخصصة ف��ي األدوية. ويقوم االبتكار بإنش��اء عقاقير ُمخصصة 
باستخدام الطباعة ثالثية األبعاد وقامت بترخيص ابتكارها لصالح 
ش��ركة Aprecia إلنتاج أقراص ثالثية األبعاد هذه لتعالج حاالت 
الصرع باس��م 3D-printed Spritam حيث استخدمت الشركة 
عق��ار Levetiracetam ف��ي تصنيع األق��راص الجديدة بتفتيت 

المادة وخلطها مع مواد سائلة لتصنيع األقراص.

محرك “ياندكس” في السوق السوداءفنادق “حياة” تتعرض للسرقة
أعلنت سلس��لة فن��ادق حياة العالمية عن اكتش��اف برمجية خبيثة 
أصابت أنظمة الدفع الخاّصة بفنادقها الُمنتشرة حول العالم من دون 
الكش��ف عن االضرار التي تس��ببت بها حتى اآلن، وذلك على مبدأ 
أن خطورة هذه البرمجية يضاف لها عدم معرفة البيانات التي قامت 
بسرقتها أو مصيرها. ووعدت الشركة بمشاركة نتائج التحقيق فور 

صدورها، مؤكدةً أنها قامت بتأمين أنظمة الدفع وتحصينها.
يُش��ار إلى أن سلسلة فنادق حياة تمتلك أكثر من 627 فندق حول 
العالم في 50 دولة بما فيها مصر واإلمارات، باإلضافة إلى الواليات 

الُمتحدة األميركية، الصين وتركيا.

كادت ش��ركة ياندكس الروس��ية أن تتعرض لمش��كلة كبيرة بعد 
الكش��ف عن محاوالت أحد موظفيها السابقين لبيع الكود المصدري 

لمحرك البحث Yandex والمنافس لمحركي البحث غوغل وينغ.
وكش��فت صحيفة كومرسانت الروس��ية أن ديميتري كوروبوف 
الموظف الس��ابق في شركة ياندكس سرق برنامج Arcadia الذي 
يحمل معلومات كبيرة وسرية عن الكود المصدري لمحرك البحث 
وحاول بيعه بمبلغ 25 ألف دوالر في السوق السوداء لتمويل شركته 
 FSB الناشئة الجديدة قبل أن تتمكن خدمة األمن االتحادية الروسية

من القبض عليه.

“فيسبوك” تتحضر لحربها مع “غوغل”

وفقاً لتقارير جديدة فإن “فيس��بوك” تق��وم بتجهيز خطط طوارئ 
لتحميل تطبيقاتها خارج نطاق متجر “غوغل بالي”، وذلك احتياطاً 
لنشوب أي خالف بينها وبين “غوغل” وكي ال تفقد الشركة مستخدمي 
تطبيقاتها، كما تعمل على ايجاد تطبيق خرائط آخر الس��تخدامه في 
خدمات الموقع بدالً من الخرائط الخاصة ب�“غوغل”. وهي تسير على 
خطى “سامسونغ” التي كانت قد جهزت نفسها أيضاً في حال نشوب 
حرب بينها وبين “غوغل”، وذلك عندما أنشأت نظام تشغيل خاص 
بها لألجهزة المحمولة أطلقت عليه اسم “تايزن” علما أنها  أكبر شركة 

مصنّعة للهواتف العاملة بنظام األندرويد الخاص ب�“غوغل”.
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Freeze-Ray لتخزين البيانات الباردة
أع�ل�ن���ت 
“باناسونيك” 
مع   بالتعاون 
“فيس��بوك” 
ع��ن تطوير 
نظام ألرشفة 
ت  ن����ا لبيا ا
يق���وم عل�ى 
األق����راص 

البصرية تحت اسم فريز- راي )Freeze-Ray(، وذلك بهدف تلبية 
الطلب المتزايد على منهجيات أكثر كفاءة واستدامة لتخزين البيانات 
الباردة، وهي التي يتم حفظها على المدى الطويل دون اس��تخدامها 

مطلقاً أو نادراً والوصول إليها في مراكز البيانات حول العالم.
يذكر ان النظام يسمح بتقليص تكاليف التشغيل وترشيد استهالك 
الطاق��ة في مراكز البيان��ات وإلى جانب كونه يمث��ل حالً نموذجيا 
يضم��ن حماية أمن البيانات فأيضا الخصائ��ص المميزة لألقراص 
البصرية مثل عمرها الطويل واستقرارها وتوافقها مع اإلصدارات 

السابقة واستهالكها المنخفض للطاقة ومقاومتها التغيّرات البيئية.

النسخة الجديدة للمحدد السعودي
دشن وزير 
االتص���االت 
وت�ق�ن�ي�������ة 
المعل�وم��ات 
ي  لس���ع�ود ا
ر  ك�ت����و لد ا
مح�م���د ب��ن 
ه��ي���م  ب��را إ
الس�����وي��ل، 

ورئيس مؤسس��ة البريد الس��عودي الدكتور محمد صالح بن طاهر 
بنتن، النسخة الجديدة لنظام المحدد “خرائط العنوان الوطني”.

يعم��ل المح��دد الس��عودي عبر مح��رك بحث ذك��ي يتفاعل مع 
المس��تخدم بمجرد كتابة كلمات البحث، حيث يقوم باقتراح أس��ماء 
الشوارع بمجرد كتابة رقم المبنى، وبالتالي ضمان سرعة وسهولة 

في الوصول لنتائج بحث دقيقة.
ويقوم النظام بمجرد الدخول على صفحة المحدد بالتعرف تلقائياً 
على موقع المستخدم ومدينته ومن ثم يتم توجيه الخريطة للمدينة مع 

تحديد جميع التفضيالت والمعطيات بناًء على الموقع.

أول نظام تقييم للتعلم الذكي
أطلقت 
ة  ر ا ز و
التربي���ة 
والتعلي��م 
في دول�ة 
اإلمارات 
أول نظام 
ت�ق�ي�ي���م 
م��ل  متكا

للتعل��م الذكي في مدارس��ها، ويأتي النظام في إط��ار برنامج محمد 
بن راش��د للتعلم الذكي، ويعتبر األول من نوعه على مستوى العالم 
الذي يطبقه نظام تعليمي حكومي، ويتم عبره اس��تخدام التكنولوجيا 
داخل الفصول وقياس التطور الذي تحققه المدارس في المخرجات 

التعليمية القائمة على استخدام التكنولوجيا.
ويه��دف النضج اإللكتروني وهو اس��م النظام إلى تحول مدارس 
اإلم��ارات إلى م��دارس ذكية عن طريق خط��ة زمنية ومعرفة أثر 
التعلم الذكي على كل أطراف العملية التعليمية كما يساعد باكتشاف 

المبدعين في مراحل الدراسة المختلفة.

الواقع االفتراضي قسم جديد في غوغل
عين��ت غوغل 
ك�الي ب�اف������ور 
لقس��مها  كرئي�س 
الجدي��د ألبح��اث 
ومنتجات الواق��ع 
  VR االفتراضي 
بع��د أن كان ق��د 
قيادة  تولّى مسبقا 
قسم إدارة اإلنتاج 

وش�����ارك ف��ي تطوير ع��دة منتج��ات وتطبيق��ات معروف��ة مثل 
جيم�ي����ل وغ��وغ����ل دراي����ف وغ��وغ����ل Docs على الرغم 
من عدم ورود أي تفاصيل عن دوره الجديد وعن المرحلة القادمة 

للواقع االفتراضي.
اال أن ش�����ركة غوغ��ل كانت قد تعاقدت في وقت س����ابق مع 
GoPro المختصة بالكاميرات عالية الوضوح لتشغيل فيديوهات 
360 درج��ة م��ع الواقع االفتراض��ي، كما أطلقت دعما لتش��غيل 
الفيدي��و 360 عب��ر موق��ع يوتيوب من خالل تقني��ة عرض قامت 

بتطويرها العام الماضي.

69



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2016

“آبل” تستثمر في الذكاء االصطناعي
ت  ك������ر ذ
ص�ح�ي�ف������ة 
ب����أن   WSJ
آبل استحوذت 
عل�ى ش���ركة 
ء  ك�����ا ل�����ذ ا
االصطناع��ي 
 Emotient
لمتخصص��ة  ا

في التعرف على المش��اعر من خالل تعابير الوجه، الش��ركة التي 
تأسست عام 2012 ونجحت في الحصول على استثمارات وصلت 
إل��ى 8 ملي��ون دوالر أميرك��ي تق��دم تقنية التعرف على مش��اعر 
األش��خاص من خالل مس��ح وجوههم بمقطع فيدي��و وتحليله، كما 
طورت تقنياتها باإلس��تعانة بشركات اس��تحوذت عليها سابقاً مثل 
Faceshift لتحلي��ل الوجوه أثناء الحرك��ة وPerceptio لتمييز 

الصور وإستخدامها في الهواتف الذكية.
يش��ار ال��ى ان “آبل” تس��تحوذ كل فترة على ش��ركات صغيرة 

بصفقات من دون الكشف عن خططها الُمستقبلية.

نقص الوعي لدى مستخدمي التواصل
خ�ل�����ص 
ر  خ�ت�ب������ا إ
أج���رت�������ه 
كاسبرس��كي 
الب إل��ى أن 
يق���ارب  م��ا 
30 % م���ن 
مس�ت�خ�دم�ي 
ت  ش�����ب�ك��ا

التواصل االجتماعي يتبادلون مشاركاتهم وبيانات تسجيل دخولهم 
ومعلومات ش����خصية أخرى مع كل ش��خ��ص متصل باالنترنت 
ولي��س ف�ق��ط أصدقائهم، وه��ذا م�ا يت��رك الباب مفتوح��اً لمجرمي 
اإلنترنت لشن الهجمات نتيجة عدم معرفتهم حول احتمالية تسرب 
معلوماتهم الخاصة. كما أظهرت الدراسة أنه وعلى الرغم أن أكثر 
م��ن 78 % من مس��تخدمي اإلنترنت لديهم حس��ابات على مواقع 
التواص��ل، إال أن النقص الواضح ف��ي الوعي تمثل بأن واحد فقط 
من بين كل 10 مستطلعين أشار إلى عدم تمكن أي شخص خارج 

أصدقائه من رؤية مشاركاته وصفحاته.

“بالك بيري” تتجه الستخدام “أندرويد” دبي تتصدر قائمة المدن العالمية

ص��ّرح الرئي����س التنفي��ذي لش����ركة ب�الك بي����ري الكندي��ة 
John Chen أن الش��ركة تتج��ه قريب��اً إلصدار هاتفين س��يعمل 
كالهم��ا بنظ��ام األندرويد، وه��و نظام كافة األجهزة التي س��وف 
تطرحها الشركة هذا العام على األقل وخصوصاً بعد نجاح هاتفها 
االخير Priv، وبالرغم من إنه ال توجد أي خطط الس��تخدام نظام 
بالك بيري 10 الخاص بها فإن هذا ال يعني أن الش��ركة  قد أنهت 
نظامها بش��كل كامل، حيث تقّدمت مؤخراً للحصول على ش��هادة 
من األمن القومي لنظامها الخاص من أجل اس��تخدام أجهزتها في 
المؤسسات الحكومية والشركات، كما أّكدت استمرارها في توفير 

أجهزتها القديمة التي ال تعمل بنظام أندرويد.

تصدرت مدينة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة قائمة المدن 
العالمية في اإلقبال على إنترنت األش��ياء. وذكرت الشركة العالمية 
سامتيك، أن دبي وصلت إلى هذه المكانة نظراً لسعي الحكومة الدائم 
إلى التطور التكنولوجي واستغالل التقنيات الحديثة من أجل التسهيل 

على المواطنين وكذلك محاوالت توفير نفقات العمالة.
وقال��ت الش��ركة، إنها تمكنت من إنش��اء بنية تحتي��ة تكنولوجية 
متطورة على مدار السنوات الماضية. ومن المتوقع أن تكون منطقة 
الش��رق األوس��ط رائدة عالمياً في مجال إنترنت األشياء وان تصل 
قيمة المس��اهمات في مج��ال االتقنية واالتص��االت إلى 270 مليار 

دوالر أميركي هذا العام.
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Talko مايكروسوفت” تستحوذ على“
أعلنت ش��ركة مايكروسوفت، التي 
حصل��ت عل��ى العديد من الش��ركات 
للهوات��ف  المخصص��ة  والتطبيق��ات 
المحمولة خالل العامي��ن الماضيين، 
عن ش��راء تطبيق المراس��لة الناش��ئ 
Talko ال��ذي ق��ام بإنش��ائه الموظف 
الس��ابق لديها راي أوزي، وصّرحت 

بأنها تعتزم دمجه ضمن تطبيق “س��كايب”. وتعتبر هذه العملية رقم 
20 التي تقوم بها الشركة خالل هذه السنة. وأشارت إلى أنها ستسخدم 
التطبي��ق كوقود لالبتكار في المس��تقبل، وس��تضيف ميزاته ضمن 
“سكايب” للمستخدمين باإلضافة إلى النسخة المخصصة لألعمال.

شحن األجهزة بواسطة الورق
استطاع مجموعة من الباحثين 
في الس��ويد ابتكار أوراق يمكنها 
تخزين الطاقة ومن ثم استخدامها 
بعد ذلك في شحن أي جهاز ذكي 
من دون أي مشكلة، وتتكون هذه 
األوراق من ألياف مصنوعة من 
مادة نانو سليلوز البوليمر، وهي 

مادة يمكنها توصيل الطاقة بسهولة وال تستغرق زمناً طويالً للشحن 
وإنما فقط بضع ثوان. وجزء منها بقطر 15 سم يمكنه تخزين طاقة 
بنفس المقدار الذي تتمكن المكثفات العادية الموجودة في البطاريات 

من تخزينه مما يجعل هذه المادة هي البديل المثالي لتلك المكثفات.

(STC)مركز بيانات ومعلومات لـ
دش��ن الرئيس التنفي��ذي لمجموعة 
االتصاالت السعودية )STC( الدكتور 
خال��د ب��ن حس��ين البياري، أح��د أهم 
استثمارات الشركة المتعددة التي تشمل 
بناء وتشغيل عدد من مراكز البيانات 
في مدن الرياض وجدة والدمام، وذلك 
في مقر الشركة الرئيس في الرياض. 
وتسعى الشركة لالستفادة من توظيف 
التقنيات العالمية في تس��هيل عمليات 

تقديم الخدمات المصّممة إلرضاء العمالء، إضافة لسرعة االنتقال 
لمنصات التقنية الحديثة.

Avaya تطلق خدمة بالتعاون مع VIVA
ق�ع����ت  و
 A v a y a
الش������رك�ة 
األميركي����ة 
المتخصصة 
ف�ي ب�رام��ج 
ون���ظ�������م 

وخدمات االتصاالت لقطاع األعمال ممثلة برئيسها لمنطقة الشرق 
األوس��ط وأفريقيا واالتح��اد األوروبي نضال أبو لطيف، وش��ركة 
VIVA البحري��ن ممثلة برئيس��ها التنفي��ذي، اتفاقية إلطالق خدمة 
االتصاالت الموّحدة )UCaaS( للشركات في جميع أنحاء المملكة، 
كخدم��ات الفيديو ومركز االتصاالت المبتكر عبر ش��بكة حوس��بة 
س��حابية تعتبر األولى في المنطقة، إذ تمّكن الش��ركات من اكتساب 

القدرات والخدمات من دون تّكبد مبالغ مقدمة وباهظة.
وس��يحظى عمالء قطاع األعمال من خالل عروض االتصاالت 
الموح��دة الحصري��ة بمرونة تمّكنهم م��ن تلبية المتطلب��ات وإدارة 
التكاليف بفعالية أكبر، وستمنح الشركات إمكانية التكيّف مع خدمات 

االتصاالت الموحدة وضبطها وفقاً لالحتياجات.

طلب متزايد على حلول األمن باإلمارات
ص���رح 
ي����ر  لم�د ا
التنف�ي���ذي 
لش����رك��ة 
أغيل�ي�ت���ي 
غ���ري�����د 
ألنظ�م����ة 
االم�������ن 
والمراق�ب�ة 

كوس��تا بوكوفاالس، أن الش��ركات ف��ي دولة االمارات قد ش��هدت 
طلب��اً متزايداً على حل��ول وانظمة المراقبة الحديث��ة مع تطور في 
جمي��ع القطاعات االقتصادية لضمان توفير س��بل االمن والحماية، 
وأكد س��عي ش��ركته لتوفر لهم أبرز واهم الخدم��ات واالنظمة في 
عال��م المراقبة من خالل أنظمة متكاملة بكاميرات مراقبة ومنتجات 
“رازيلينت” عالية الجودة والدقة، والتي تقوم بالتس��جيل والمراقبة 
ألكث��ر م��ن  1200 كاميرا وترس��ل بثه��ا جميعها لوح��دة تخزين 
“رازيلينت” واحدة تكون كافة الكاميرات متصلة بها اضافة لتميزها 

بقدرتها على اظهار جميع الجوانب المتميزة  ألداء الفيديو.
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“حقيبة ذكية” تتبع صاحبها

طائرة لنقل األشخاص من دون طيار

صـمـــــم 
5 مراهقيــن 
لـبـنـانـيـيــن 
حقيبة ســـفر 
تقليديّــة تتبع 
حـبـهـــا  صا
من دون أي 
مجهود منـه. 

والهدف من هذا اإلبتكار الذي أطلقوا عليه إسم “فولو مي سوتكيس”، 
أن يصبح ضياع حقائب السفر في المطارات من الماضي.

الحقيبــة  الذكية مجهزة بكاميرات ذات جودة عالية وحساســات 
أشــعة تحت الحمراء، تمّكن المستخدم من التحكم في حركة الحقيبة 
مــن خالل تطبيق يحّمل علــى الهاتف المحمــول، يتضّمن إصدار 
أوامر، منها “اتبعني”، و“توقفــي”، باإلضافة إلى التحكم اليدوي. 
وأمل مشــرف الفريق صــادق برق، الحصول على تمويل يســهّل 
عمليــة طرح حقيبتهم في الســوق، إضافة إلى براءة اختراع محلية 
وعالمية. وقد شارك في هذا االبتكار كل من رالف شلهوب، مارك 

غاريوس، إلين أبو رشيد، مكسم حداد، وجوزيف زاخر.

كشفت شركة EHang النقاب عن طائرتها بدون طيار المعروفة 
باســم 184 والتي يمكنها حمل شخص والطيران لمسافات قصيرة 
وعلى ارتفاع منخفض، الطائرة الكهربائية الشبيهة بالهليكوبتر تمتلك 
ثماني مراوح و4 أذرع بكل ذراع مروحتان كبيرتان لتســاعد على 
الطيران وتزن حوالــي 440 باوند وهي مزودة ببطارية تدوم لمدة 
23 دقيقة كما ويمكنها التحليق بسرعة 62 ميال في الساعة والهبوط 
بشــكل عمودي مع إعادة الشحن بمدة ســاعتين إلى 4 ساعات. وتم 
اجــراء حوالى 100 رحلة أثنــاء عملية االختبار وويعتبر نموذجها 

الحالي هو األقرب ليكون نموذج اإلنتاج النهائي.

Dell من Miracast شاشات بتقنية
ضـمـــــن 
لـيـــــات  فعا
مـعـــــرض 
 CES 2016
فــي مدينـــة 
فيغاس  الس 
األميركيـــة 
 Dell قامـت
بـإضـافـــــة 

شاشــتين الســلكيتين جديدتين تدعمان تقنية Miracast إلى سلسلة 
شاشاتها المخصصة للحواسيب.

الشاشتان الجديدتان تأتيان بحجم 24 إنش و23 إنش ومزودتين 
بأحــدث ما توصلت إليه التقنيات وتســمح للمســتخدمين بالعرض 
بشكل الســلكي مع إدارة المحتوى من خالل الحواسيب المحمولة 
العاملة بنظام ويندوز واألجهــزة الذكية العاملة بنظام أندرويد في 
نفــس الوقت عــن طريق تقنية  Miracast، مــع وجود  مكبرات 
صــوت مدمجة، باإلضافة لشــاحن الســلكي لألجهــزة المحمولة 

المتوافقة لتعزيز تجربة العمل من دون أسالك.

“إل جي” األكثر مبيعًا ألجهزة التبريد
جــي  إل  شــركة  أعلنــت 
إلكترونيكس عن إنجاز جديد 
لهــا بعــد احتاللهــا للمرتبــة 
األولى كالشركة رقم 1 األكثر 
مبيعــاً ألجهــزة التبريــد في 
الشرق األوسط وأفريقيا على 
مؤشر شــركة يورومونيتور 
الدولية المحدودة المتخصصة 

في أبحاث اســتراتيجية الســوق االســتهالكية ومعلومات األسواق 
وتحليلها. ووفقاً لدراســة حديثة صادرة عن “يورومونيتور” حول 
االتجاهات الشــرائية لفئة أجهزة التبريد، جاءت “إل جي” بالمرتبة 
األولــى بالنظر إلى حجم وقيمــة مبيعات التجزئة للمصنعين ضمن 

هذه الفئة على مدى الفترة ما بين العامين 2012 و2014.
ولهذه المناســبة، قال مدير عام الشــركة لمنطقة المشرق العربي 
تــاي هن ريو: نحن ســعداء جــداً بهذه النتائج، األمــر الذي يبرهن 
مكانتنــا المتقدمة ويثبت قدراتنا وإمكانياتنــا العالية في تقديم نماذج 
ثورية كفيلة بإرســاء معايير جديدة لصناعة المبردات والمجمدات 

والثالجات.
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10 ماليين سوار في 2015
صرحت شــركة شياومي 
الصينية أنها باعت أكثر من 
10 ماليين وحدة من سوارها 
 Mi Band الشــهير الذكي 
بحلول الربع الثالث من العام 
الحالي. الســوار الذي قامت 

بإطالقه في 2014 واحتوى على العديد من المستشعرات للقيام بعدة 
وظائف من شأنها مراقبة نشــاط وأداء المستخدمين كان له إصدار 
جديد تم طرحه منذ عدة أشــهر مع مستشــعر لنبضات القلب بميزة 
لم تكن موجودة ســابقاً. وقد أشــارت تقارير من IDC، فإن ســوق 

األجهزة القابلة لالرتداء شهد نمواً بنسبة 800 % خالل هذا العام.

HUD بتقنية BMW خوذة
الســيارات  شــركة  قامــت 
 HUD بإطــالق خوذة BMW
helmet مخصصــة للدراجات 
بكاميرتيــن  ومــزودة  الناريــة 
أماميــة وخلفية يمكنها مســاعدة 
السائق في استعراض معلومات 
خاصة بالطريق والدراجة أيضا.

وتهدف الشركة من التصميم للخوذة عرض مجموعة من البيانات 
المهمة لســائق الدراجة الناريــة مثل ضغط الهواء فــي اإلطارات 
ومســتوى الوقود وســرعة الدراجة إضافة للتعرف على العالمات 

الخاصة والتحذير من المخاطر الوشيكة.

موقد بألسنة لهب افتراضية
أعلنت سامســونغ عن موقد جديد 
يســتخدم اتصال WiFi مع امكانية 
التحكم في العديد من وظائفه عن بعد، 
وأشارت إلى انه أول موقد في العالم 
يســتخدم ألســنة اللهب االفتراضية، 
 LED وهو يعمل باستخدام أضواء
الزرقاء التي ترسل الحرارة لألواني 

التي تستخدمها وتعمل تماماً مثل ألسنة اللهب بشرط أن يتم ضبطها 
 WiFiبدقة. وباالضافة لمعرفة درجة الحرارة من خالل اتصال الـ
فإنــه يمكن تعديلها، كما يمكن إســتخدام الموقد كقطعتين منفصلتين 

تماماً عن بعضهما البعض.

Dell تطرح سلسلة “التيتيود” الجديدة
كشفت شركة Dell الستار عن أحدث 
إصداراتهــا مــن سلســلة الكمبيوترات 
المحمولــة Latitude 5000، وهــو 
عبارة عن جهاز نوتبوك مجهز بكافة 
والخصائص  المزايــا 
المتطورة على مستوى 
المؤسســات، ومدعوم بالجيل السادس من معالجات Intel رباعية 
النواة للحصول على أعلى مستويات األداء وأفضل الحلول األمنية 
واألكثر متانة، وهو متوافر بشاشــات مــن قياس 14 و15 بوصة، 
وأرق حتى 27 % وأخف حتى 18 % من الجيل السابق، ما يجعلها 

مثالية الستخدامات المحترفين أثناء الحركة والتنقل.

TabPro S بنظام تشغيل ويندوز 10
كشــفت سامســونغ مؤخراً عــن جهازها 
اللوحي غالكسي TabPro S بنظام تشغيل 
 AMOLED ويندوز 10 الذي يأتي بشاشة
 Core بحجم 12 بوصة ومعالج إنتل
M ثنائي النواة وذاكرة عشــوائية 
بسعة 4GB وبنسختين من حيث سعة 
التخزيــن 128GB / 256GB مع بطارية 5200 مللي أمبير من 
الممكن أن تدوم لمدة تصل إلى 10.5 ســاعة وإعادة شحن في 2.5 
 Cat.6 القدرة على االتصال بشــبكات TabPro S ســاعة. ويتيح
LTE ،Wifi، باالضافــة للوحة مفاتيح اختيارية وكاميراتين خلفية 

وأمامية بدقة 5 ميغابكسل.

Presence تتعرف على الوجوه والسيارات
أعلنت شــركة Netatmo عــن كاميرتها 
األمنية الجديــدة Presence بقــدرات كبيرة 
ومستشــعر للتعّرف على الوجوه والسيارات 
وحتى الكالب والحيوانات األليفة، وهي تعمل 
بخوارزمية تعلّم تقوم بالتعّرف على األشــياء 
التي تلتقطها عبر عدستها وفي حال حدوث أي 
اختالف في الصور فإن نظامها سيرسل للمالك 

إشعاراً يخبره بما تم العثور عليه. ويُمكن توصيل الكاميرا بهواتف 
أندرويــد وIOS وعبر الويب واالنترنت أيضــاً. وتضيء الكاميرا 
ضوءاً خافتاً في الليل لتخيف أي شخص يريد التسلل باإلضافة الى 

أنها تقوم بتسجيل مدة المراقبة على بطاقات MicroSd داخلية.
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Withings مقياس حرارة السلكي من
 Withings أطلقت الشركة الفرنسية
 The Thermo مقياس للحرارة يسمى
يتم وضعه إلى جانب الرأس ويحتوي 
علــى 16 جهــاز إستشــعار حراري 
باألشــعة تحــت الحمــراء، وذلك من 
أجــل قــراءة درجة الحرارة بســرعة 

وبدقّة عالية على شاشــة LED موجودة في الجهاز وتظهر حاالت 
اإلضاءة باألخضر في حال كانت الحرارة طبيعية وبرتقالي لدرجة 
الحــرارة المرتفعة قليالً واألحمر عند وجــود الحمى، الجهاز الذي 
يتميــز بقدرته على االتصــال بالـ WiFi  يمكنه تجميع البيانات من 

القراءات وأخذها مباشرة إلى تطبيق خاص على الهواتف الذكية.

كاميرا في أصغر طائرة من دون طيار
التطورات  مــع 
التــي حصلت في 
الســنوات االخيرة 
بصناعة الطائرات 
أطلقـــت شــــركة 
  Axis Drones
أصغر طائـرة مـن 

دون طيار في العالم مزودة بكاميرا، حيث تستطيع الطيران لمسافة 
100 قدم، باإلضافة إلمكانية تسجيل فيديو بدقة 420 بكسل وإذاعته 
على الهواء مباشــرة وهي تتقلب وتدور في الجو بـ360 درجة مع 

امكانية التقاط الصور الساكنة.

Wocket بشاشة LCD ولكل البطاقات
قدمت محظفة Wocket الذكية 

 LCD بنسختها الُمحّدثة بشاشة
أحــد أفضل الحلــول لحفظ 
األمــوال والمعلومــات في 

مكان آمن. فهي تأتي بشــكل يشبه 
المحافظ التقليدية مع شاشة LCD بسيطة تعتمد على تقنية االتصال 
NFC وفاحص يسمح بسحب المعلومات من البطاقات ورفعها إلى 
المحفظة ليتم بعد ذلك تنظيمها إلى أقســام بكافة معلومات البطاقات 
الُمختلفة، هذا ويمكن تخزين بطاقات الهدايا وتذاكر الطيران وكلمات 
الســر والمالحظات داخل هذه المحفظة. ويتــم اختيار البطاقات أو 

المعلومات المراد استخدامها من خالل شاشة اللمس الخاصة بها.

Snadragon 820 الهاتف األول بمعالج
 ”LeTV“ كشفت الشركة الصينية
عــن هاتفهــا  “Le Max Pro” في 
معــرض CES وهــو  الجهاز األول 
 Snadragon  الــذي يأتــي بمعالــج
820 كما أنه أول هاتف ســيصدر لها  
في الواليات المتحدة لمنافسة األجهزة 
األخرى المسيطرة على السوق، وهو 
 Adreno 530 يأتي بمعالج رسومي

و4GB كذاكرة عشوائية وسعة تخزين 32/64/128GB مع كاميرا 
 3.400mAh خلفية بدقة 21 ميغابكســل.وقد زّود ببطارية قدرتها

وشاشة WQHD حجمها 6.33 بوصة.

SCiO لمعرفة السعرات الحرارية
كشفت شــركة فرنســية عن 
جهازهــا الصغيــر الســــحري 
SCiO الذي يعمل بتقنية التحليل 
الطيفي لألشــعة تحت الحمراء 
ويكون قادراً خــالل ثوان على 
إخبــارك بالســعرات الحرارية 

فــي الطعام وقيمته الغذائية وبدقة عالية للغاية. وقد تمت تجربته في 
مؤتمر CES 2016، حيث اســتطاع المســتخدمون التعرف على 
الســعرات الحرارية في قطع من الجبن والبســكويت والخبز، وفي 
حــال لــم يتعرف الجهاز على نوع الطعام يمكــن  كتابته يدوياً ليبدأ 

بالبحث في قاعدة بياناته عن السعرات الخاصة بهذا النوع.

أسرع طابعة ملّونة في العالم
شــــــركـة  عـرضـت 
كانون الشـــرق األوسـط 
المتخصصــة فــي حلول 
والطباعــــة،  التصـويـر 
 Océ( الطباعـــة  نظـــام 
ColorWave 910( في 
النسخة الـ19 من معرض 
“الشرق األوسط للوحات 

والتصميمات اإلعالنيّة” )SGI( الذي انعقد مؤخراً في دبي. وتعتبر 
الطابعة الملّونة عريضة القياس األسرع في األسواق حتى اليوم، إذ 

تطبع مستندات بسرعات تتخطّى ألف متر مربّع في الساعة.
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LinkNYC في شوارع نيويورك
بــدأ العمل علــى تركيب نقــاط الوصــول LinkNYC ضمن 
مدينــة نيويــورك األميركية، وذلــك بعد اعالنها فــي عام 2014 
عن اســتبدال كبائن الهواتف المأجــورة بنقاط الوصول لبث خدمة 
اإلنترنــت الالســلكية  بهدف ســد الفجوة الرقمية وربــط المقيمين 

والزوار بجميع الفرص التي تتيح الوصول إلى اإلنترنت.
وتشــمل نقاط الوصول التي تقدم إنترنت ضمن مســافة حوالي 
150 قــدم على منافذ لشــحن األجهزة عبر USB وشاشــة تعمل 
باللمس لتصفح اإلنترنت وشاشتين إعالنيتين بحجم 55 إنش ومن 
المتوقــع أن تعتمد عليهم نيويورك بتوليــد إيرادات أكثر من 500 

مليون دوالر على مدى السنوات الـ12 المقبلة.

Domain واحد بقيمة 2 مليون دوالر
قـت  ســــتـغـر ا
 ZTE شــــــركـة
لــصــيــنــيــــــة   ا
فقــط  دقائــق   10
لبيع النسخ المتاحة 
من  الصيــن  فــي 
هاتفهــا الـجـديـــد 

.Nubia Z9
وفـــي حـيـــــن 
 ZTE تـســــتـعـد 

إلطــالق هاتــف آخــر باســم Nubia Z11 فــي وقــت واحد في 
الواليــات المتحــدة األميركيــة والصين هذا العام، قامت الشــركة 
بشــراء اسم الدومين nubia.com بمبلغ 2 مليون دوالر أميركي 

كوسيلة لتوسيع عالمتها التجارية في األسواق األخرى.
يذكــر ان Nubia Z11 قــد يتضّمــن ماســحاً ضوئيــاً لبصمة 
األصابع مع كاميرا خلفية 20.7MP وأمامية بدقة 13MP إضافة 
لشاشــة 5.2 انش مع معالج ســناب دراغــون 820 رباعي النوى 

.128GB 4 وسعة تخزينGB وبذاكرة

HoloLens من دون وصالت تقليدية
كشـــفـــت 
مايكروسوفت 
ألول مـــــرة 
عـن تفاصيـل 
نــظّــــــــارة 
 HoloLens
القادمة للواقع 
الـُمـعــــــزز 

Augmented Reality والتــي تتميــز بقدرتها على تشــغيل أي 
تطبيــق Universal App لنظــام وينــدوز 10 مــن دون الحاجة 
لالستعانة بجهاز آخر، كما يُمكن ربط أكثر من نظّارة بنفس التطبيق 
لتعزيز تجربة االســتخدام التشاركية مع امكانية االتصال من خالل 
تقنيتــي بلوتوث أو واي فاي معتمدة بشــكل كامل على االتصاالت 

الالسلكية.
مايكروسوفت كشفت أيضاً أن مّدة استخدام عمر البطارية تصل 
إلى 5.5 ســاعة عند االستخدام الُمعتدل، وأن النظّارة تتيح عرض 
صور بمجال رؤية يُشــابه عرضها على شاشة 15 إنش على بعد 

نصف متر منها.

أوردت صحيفة إزفيســتيا أن مهندسين من شركة روسية صمموا 
جهــازاً طائــراً ذا 4 مراوح يتم التحكم به عقليــاً حيث تحول واجهة 
حاسوب نبضات المخ إلى إشارات تحكم. وقد مولت مؤسسة البحوث 
المستقبلية هذا المشروع الذي تم تحقيقه لصالح وزارة الدفاع الروسية. 
وقال المدير العام للشركة فالديمير كونيشيف: إن المهندسين ركزوا 
على ضرورة ضمان إمكانية تنفيذ مهام جانبية من قبل مشغل الجهاز 
بمــا فيها خوض المعركة. وتعتبر تقنيات تحويــل نبضات المخ إلى 
إشارات تحكم من التقنيات المستقبلية ويمكن استخدامها في مشروع 

“المنزل الذكي” المخصص لذوي االحتياجات الخاصة.

طائرة ُيتحكم فيها عقليًا
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“نيفوس سي 5” من “تي بي لينك”
أطلقت شركة “تي بي لنك” 
رســمياً هاتفها الجوال نيفوس 
وأصــدرت مواصفــات تقنية 
مفصلــة عــن سلســلة هاتف 
)نيفــوس ســي5(. وتتضمــن 
ميزات الهاتف الثالثية سرعة 
ومســاحة  العاليــة  التشــغيل 
التخزيــن الكبيــرة وبرنامــج 
خلفيــة متعدد الخيــوط الذكي 
وكاميــرا قوية لتقديــم تجربة 
متوازنة وبهيجة للمستخدمين.

“فيرتو” تطلق هاتفها الجديد
أطلقــت شــركة فيرتو هاتفهــا الجديد 
Signature Touch for Bentley وهــو 
الثالث ضمن شراكتها مع “بنتلي”، وهو 
مكسو بجلد Beluga وHotspur الطبيعي 
ثنائــي األلوان مــع مفاتيــح جانبية ذات 
ملمس مدبب وشعار بنتلي ثالثي األبعاد. 
وقــد زّود بخدمات فيرتو ونظام أندرويد 
 4GB 5.1 وشاشــة 5.2 إنــش وذاكرة
وسعة تخزين 64GB مع كاميرا خلفية 

بدقــة 21MB. ويتوفر الهاتف الجديد بثمان ألوان للجلود الطبيعية 
و16 خياراً لحياكة تلك الجلود.

سكوتر ذكي يمكنه الطيران

  Arca Board لوح تزلج كهربائي باسم  Arca Space أطلقت
يمكنه الطيران ونقل الشــخص لمــدة 6 دقائق بفضل قوة الدفع التي 
تقــدر بـ272 حصان مع 36 مروحة كهربائية ويمكن التحكم به إما 
عبر جســم الراكب أو عن طريق وصله بهاتف ذكي بنظام أندرويد 
أو iOS عبر البلوتوث. وقالت الشــركة عبر موقعها الرســمي: إن 
Arca Board يعتبر طفرة ثورية للتنقل، وتتوقع ان تقوم بتســليمه 
ابتداءاً من نيســان/أبريل 2016. وأضافت أن اللوح يتوفر باللونين 

األخضر والبيج ويوجد لون ثالث تحت اإلنشاء هو اللون األزرق.

أول روبوت للنشرة الجوية في الصين

قامت الصين بالكشــف عن أول مذيعة للنشــرة الجوية وتعرف 
باســم “Xiaoice” وهي على شكل روبوت تم تطويرها من قبل 
شركة مايكروسوفت وتمتلك صوتاً أنثوياً لطيفاً يمكنها من التعليق 
على بيانات الطقس واألخبار الجارية بكل سهولة، كما نجحت في 
الحصــول على أول وظيفة في محطة شــنغهاي التلفزيونية لتقديم 

برنامج الطقس.
واستطاعت Xiaoice الوصول لمستوى قريب جداً من الصوت 
البشري بنتيجة 4.32 مقارنة بـ4.76 للصوت البشري، وهي قادرة 
علــى تحويل النصوص إلــى كالم ومن خالل تقنيــة التعلم العميق 

سوف تكون قادرة على تحليل بيانات الطقس مباشرة.

 Gaofen4 للوقاية من الكوارث الطبيعية
أعلنت وكالة األنباء الصينية الرسمية  شينخوا أن الصين أطلقت 
قمــراً صناعيــاً يعــرف باســم Gaofen-4 للوقاية مــن الكوارث 
الطبيعية،  مزود بتقنيات تســاعد الصين على مراقبة األحداث على 
األرض مثــل التنبؤ بأحوال الطقــس ومراقبة الغابات والتحذير في 
حالة وقــوع كوارث أخرى. وتهدف الصيــن إلطالق 7 أقمار قبل 
عــام 2020 للتصوير الضوئي ومراقبة األرض واالستشــعار عن 
بعد ومحاولة منع الكوارث الجيولوجية التي قد تسبب دماراً كبيراً.
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الشارقة
ال يــزال مطار الشــارقة الدولي فــي انتظار إنجاز الخطة الرئيســية 
2030. ويرجع الفضل في النمو الذي حققته الشــارقة في العقد الماضي 
إلى العربية للطيران. وســوف يعمل مطار الشارقة على مراجعة خطته 

التوسعية كل 5 أعوام حتى عام 2030، وقياس مدى استجابتها للنمو.
السعودية

أما مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة ، فقد شرع في تنفيذ 
عمليــة تطوير ثالثية المراحل، والتي تبلغ الميزانية المرصودة لها 1.5 
مليار دوالر، حيث يهدف المشروع للتعامل مع ما يزيد عن 30 مليون 
مسافر سنوياً. وتتضمن المرحلة األولى مرافق تبلغ مساحتها 400000 
متــر مربع. أما المرحلتان الثانية والثالثة فســوف تعززان قدرة المطار 

إلى العام 2035 حيث سيتمكن من التعامل مع 85 مليون مسافر.
ُعمان

وقد شرعت ســلطنة ُعمان بتنفيذ مشاريع طيران تمتد لخمسة أعوام 
مقبلة بتكلفة 6.1 مليارات دوالر، وهي تتضمن عمليات تطوير جوهرية 
للمبانــي في مطاري مســقط وصاللة الدوليين، وإنجــاز أربع مطارات 
إقليمية جديدة في صحار، ورأس الحد، والدقم، وأدم. وسوف يقوم مطار 
مســقط الدولي في ُعمان الذي ينتظر أن يتم إنجازه هذا العام، بخدمة ما 
يزيد عن 12 مليون مسافر سنوياً، وسوف تجري فيه توسيعات إضافية 

يمكنها من التعامل مع 48 مليون مسافر سنوياً.
البحرين

وتعمل البحرين على تنفيذ مشــروع قيمته 1.1 مليار دوالر لتوســيع 
مطار البحرين الدولي، بحيث تصل قدرته االستيعابية إلى 13.5 مليون 
مسافر سنوياً. وسوف تشهد عملية التوسيع تشييد مبنى جديد للمسافرين 
تزيد مســاحته عن 150000 متر مربع، إضافة الى أبنية أخرى، حيث 
سيتضمن العمل كل األعمال العامة بما فيها الهندسة المدنية، واألعمال 
السيارات، والتي من المقرر أن تنتهي بحلول العام 2018.الميكانيكية والكهربائية واألعمال الصحية، مواقف الطائرات، ومواقف 

مشاريع تطوير ضخمة لمطارات دول الخليج والشرق األوسط

استثمارات جوية ترفع النمو العالمي للطيران
تظهر دول الشـــرق األوسط والخليج حرصها على االستجابة للنمو 
المذهـــل في قطاعات الطيران لديها، والتي تتســـم بأعداد متزايدة من 
المســـافرين وبتوســـع في أســـاطيل طائراتها، وذلك بضخ مليارات 
الدوالرات في توسيع مطاراتها الحالية وتشييد مطارات جديدة. وسوف 
تســـلط الدورة السادسة عشـــرة من معرض المطارات الضوء على 
عمليات التطوير الضخمة للمطارات واالســـتثمارات في البنى التحتية 
الجوية، حيث يعتبر هـــذا المعرض الذي يتم تنظيمه في الفترة بين 9 

و11 مايو/ايار 2016 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وقد لحظ مركز المحيط الهادئ للطيران أن نشاطات تشييد المطارات 
فــي تصاعد، وكشــف أن اإلنفاق على مشــاريع تشــييد المطارات في 
العالــم قد ارتفع إلى مــا يزيد عن 441 مليــار دوالر. وقال المركز إن 
”تشــييد المطارات قضية ساخنة“، حيث يشــهد األمر منحى تصاعدياً 
ال هوادة فيه، ومع وجود اســتثمارات في المطارات في دولة االمارات 
لوحدها بقيمة 32.7 مليار دوالر هي قيد التنفيذ أو التخطيط، فإن تطوير 
المطارات في الشــرق األوســط في عداد أهم عاملين من شــأنهما دفع 

االستثمارات اإلقليمية والعالمية بشكل كبير.
 دبي

وينــدرج مطــار آل مكتــوم الدولــي في دبــي ضمن أبرز مشــاريع 
المطارات في المنطقة، مع اســتثمار بقيمة تربو عن 8 مليارات دوالر. 
وقد انتهى إنشــاء هذا المطار الذي يتمتع بطاقة استيعاب سنوية متوقعة 

تبلغ 12 مليون طن من الشحن، وما بين 160 و260 مليون مسافر.
ويعمــل مطار دبــي الدولي على برنامج بقيمــة 7.8 مليارات دوالر 
لتوسيع المطار والمجال الجوي، وذلك بهدف تعزيز القدرة االستيعابية 
لمطــار دبــي الدولي من 60 مليون إلى 90 مليون مســافر بحلول العام 
الحالي. ومن المتوقع أن تنمو أعمال الشحن لتصل إلى 4.1 ماليين طن 

بحلول العام 2020.
وكانت مؤسســة مطارات دبي تجهز نفســها لمضاعفة قدرة اإلمارة 
على استيعاب المســافرين لتصل إلى 200 مليون مسافر سنوياً بحلول 
العــام 2045، وذلك انطالقاً من عتبة 100 مليون مســافر ســنوياً التي 

حددتها هدفاً لها بحلول العام 2020.
عجمان

ومن المتوقع أن يتم إنجاز مشــروع مطار عجمان الدولي الذي تبلغ 
تكلفتــه االســتثمارية 600 مليون دوالر في العام 2018، حيث ســيقوم 

المطار بتخديم ما يزيد عن مليون مسافر سنوياً.
أبوظبي

ومن المنتظر أن يحظى مطار أبوظبي في عام 2017 بمجمع مباني 
جديــد، حيث من المتوقع أن يضاعف المشــروع الــذي تبلغ قيمته 2.9 
مليار دوالر، من القدرة االستيعابية لمقر طيران االتحاد، لتصل إلى 30 

مليون مسافر سنوياً.
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“الطيران السورية” تدرس اإلعارةتكريم قيادات صناعة السفر في لبنان

كرمت ش��ركة ترافلبورت لتجارة الس��فر ف��ي أفريقيا والمنطقة 
وجنوب آسيا مع خطوط طيران الشرق األوسط اللبنانية، شركائهم 
م��ن وكاالت الس��فر في لبنان الذين قدَّموا األفض��ل في هذا المجال 
على مدار السنة، خالل حفل جوائز في فندق فور سيزونز- بيروت، 
بحضور رئيس مجلس إدارة طيران الش��رق األوسط محمد الحوت 

والرئيس والمدير التنفيذي لشركة ترافلبورت ربيع صعب.
تحدث الحوت عن تقديم أحدث التكنولوجيا والحلول لوكالء السفر 
العاملة مع الش��ركة وللمس��افرين، وقال إنه من خالل ش��راكتنا مع 

ترافلبورت يمكننا أن نقدم لعمالئنا منتجاتنا بكفاءة أكبر.

دع��ا وزي��ر النقل الس��وري 
إدارة  غ��زوان خيربك مجل��س 
مؤس��س����ة الطي���ران العربي�ة 
السورية لدراس��ة نظام اإلعارة 
الداخل��ي والخارجي، مما يمكن 
الطيارين وغيرهم من العمل في 
ش��ركات خاصة داخل أو خارج 
س��ورية، وذل��ك ضم��ن صيغة 
عقدية مناس��بة تحقق مصلحتهم 

ومصلحة المؤسسة في آن معاً.
كم��ا دع��ا إلى االهتمام بش��كل جدي بمركز التدري��ب والتأهيل 
التابع لمؤس��س��ة الطي���ران العربي�ة الس����ورية، وإيفاد من يلزم 
ليكون��وا مدربين معتمدي��ن، بحيث يتم اعتم��اده إلجراء مجموعة 
م��ن التدريبات وفي إصدار ش��هادات نظامية، لي��س فقط لكوادر 
المؤسسة، وإنما للشركات التي يتم الترخيص لها وحتى من خارج 
س��ورية وفق األنظمة الدولية المعمول بها وبما ينهي حالة اإليفاد 
نهائي��اً إال فيما يخص العمل الفعلي والحاجة الملحة ألعمال نوعية 

تتطلب اإليفاد.

سورية: طلبات ترخيص لشركات طيران
أك��د مدير النقل الجوي في المؤسس��ة العامة للطيران المدني في 
س��ورية فادي جني��دي أن عدد طلبات ترخيص ش��ركات الطيران 
خ��الل العامين 2014 - 2015 بلغ 13 طلباً، ويتم متابعة إجراءات 
التراخيص لهذه الش��ركات من قبل أصحاب الطلبات. وأش��ار إلى 
أن ش��ركة إيبال للطيران تتابع حالياً مع المؤسسة االجراءات الفنية 
والتنظيمي��ة من أجل اس��تصدار الق��رار الالزم للترخيص حس��ب 
األنظمة والقوانين النافذة للبدء في التش��غيل في العام 2016.  ولفت 
إل��ى أن ش��ركة فالي داماس ت��م الترخيص لها خ��الل عام 2015 
وحصلت على شهادة مشغل جوي وبدأت العمل إلى جانب شركتي 
كندة وأجنحة الشام للطيران اللتان حصلتا على شهادة مشغل جوي.

3000 رحلة عبر مطار القامشلي
س��يّر مطار مدينة القامش��لي خالل ش��هر كانون األول/ديسمبر 
2015 حوال��ى 208 رحالت جوية داخلية وخارجية إلى مطارات 
دمشق، الالذقية وبيروت حملت على متنها أكثر من 10 آالف مسافر 
قادم و9500 مغادر. وبيّن مدير المطار المهندس محمد الكرو، أنه 
تم تس��يير هذه الرحالت عبر الخطوط الجوية الس��ورية وش��ركتي 
أجنحة الش��ام وفالي داماس الخاصتين، ليصل بذلك عدد الرحالت 
الجوية الداخلية القادمة والمغادرة عبر مطار مدينة القامشلي خالل 
الع��ام 2015 إل��ى 3041 رحلة منها 1533 رحل��ة قادمة و1508 
رحل��ة مغادرة، إضافة إلى 109من الرحالت الجوية الخارجية إلى 

مدينتي بيروت والكويت.
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Cedar Executiveطائرات خاصة لـ
تس��لّمت مجموع��ة طي��ران الش��رق األوس��ط MEA اللبنانية، 
أولى طائراتها للرحالت الخاصة “ليغاس��ي 500” التي تحمل رقم 
التس��جيل OD-CXJ م��ن ش��ركة امبراير في ساوخوس��يه دوس 
كامب��وس في البرازيل. وتدّش��ن الطائرة الجدي��دة خدمات الطيران 
الخاص لدى “ س��يدر اكزيكيوتف”، التابعة ل�MEA والمخّصصة 

للرحالت الخاصة لكبار الشخصيات.
يذك��ر أن ه��ذه الطائرة تتس��ع ل�9 ركاب ف��ي مقصورة عصرية 
مزّودة بنظام تحّكم الكتروني، كما انها ستنقل المسافرين عبر طرق 
تغطّ��ي كل أوروب��ا والمنطقة، وهي تتمتّع بنط��اق طيران يتيح لها 

السفر من نيويورك إلى لندن من دون توقف.

مركز لصيانة الطائرات في السعودية“الواي-فاي” في طائرات “القطرية”
ش��ركة  وقع��ت 
 O o r e d o o
القطرية ومجموعة 
الخط��وط الجوي��ة 
مذك��رة  القطري��ة 
تفاهم ه��ي األولى 
من نوعها تس��تمر 
لم��دة 3 س��نوات، 
س��تتولى بموجبه�ا 

الش��ركة رعاية خدمة الواي - فاي التي س��توفرها الخطوط الجوية 
القطرية على متن طائراته��ا، وذلك لتعزيز تجربة وخدمة العمالء 
أثن��اء س��فرهم على رحالت الخط��وط القطري��ة، ولتوفير خدمات 

اتصاالت ال تضاهى أثناء سفرهم بالجو.
وق��ع المذك��رة الرئيس التنفيذي للش��ركة وليد الس��يد، والرئيس 
التنفيذي للمجموعة أكبر الباكر. ومع توفّر الخدمة على متن طائرات 
الخطوط القطرية سيتمكن العمالء من استخدام األجهزة اإللكترونية 
المحمولة للنفاذ إلى اإلنترنت ومتابعة بريدهم اإللكتروني وإرس��ال 

واستقبال الرسائل.

أعل�ن مدي��ر 
ع��ام ش����ركة 
ل�خ�ط������وط  ا
الجوي�ة العربية 
الس�عودية التي 
تديره�ا الدول��ة 
صالح الجاسر، 
ع��ن إن�ش�����اء 

مركز لصيانة الطائرات قريباً بتكلفة تقديرية حوالي 3.8 مليار لاير 
)مليار دوالر أميركي( في جدة.

وأوضح الجاس��ر، ان المركز سيكون األكبر في المنطقة، وأنه 
س��يتم إنش��اؤه في مطار المل��ك عبد العزيز الدول��ي في جدة على 

مساحة مليون متر مربع.
يشار إلى ان تصريحات الجاسر للصحافيين جاءت عقب تدشينه 
خدمة تس��ليم األمتعة في مقر نادي الخطوط الس��عودية في ش��رق 
الرياض. وأطلق��ت الخطوط خدمة جديدة ألهال��ي منطقة الرياض 
تتمثل في إنهاء إجراءات الس��فر وقبول األمتع��ة وإصدار بطاقات 

صعود الطائرة للرحالت الدولية داخل مدينة الرياض.

IGA تعلن عن التصميم الفائز
وق��ع اختيار كونس��ورتيوم “آي جي إي��ه” IGA التركي، على 
تصمي��م مبتكر مق��دم من قبل “إيك��وم” األميركي��ة و“بينينفارينا” 
اإليطالي��ة، باعتباره الفائز في مس��ابقة تصميم عالمية لبرج مراقبة 
المالحة الجوية اإلقليمي والمبنى التقني في مطار إسطنبول الجديد. 
ويعتب��ر هذا الفوز التع��اون األول ل�“إيكوم” م��ع “بينينفارينا”، 

المتخصصة بتصميماتها لسيارات “فيراري” و“ألفا روميو”.
ويستحضر التصميم األش��كال االنسيابية المستخدمة في تصميم 
المركبات والطائرات، حيث يش��مل برجاً بيضاوياً س��يكون مرئياً 
لجميع الركاب، أما ش��كله مستوحى من زهرة الخزامى التي كانت 

رمز مدينة إسطنبول لعصور عديدة.
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الخليج: تدشين رحالت إلى باكستانمذكرة تفاهم بين اإلمارات والصين

وقعت دولة اإلمارات مذكرة تفاهم مع جمهورية الصين الشعبية 
لتحديد أس��س التعاون في مجاالت األبحاث والتطوير واالس��تخدام 
الس��لمي للفضاء الخارجي. وجاء التوقيع عل��ى هامش زيارة ولي 
عهد أبوظبي، نائب القائد األعلى للقوات المسلحة إلى الصين الشيخ 
محم��د بن زايد آل نهيان، للتباحث حول فرص الش��راكات الجديدة 
على امتداد قطاعات متنوع��ة، بما فيها الطاقة والفضاء والخدمات 
المالية والتجارة والنقل والتعليم. وتشمل المذكرة التعاون في األبحاث 
وتطوير األقمار الصناعية العلمية واإلختبارية واالستشعار عن بعد 
واالتصاالت التي تشمل خدمات اإلطالق والمتابعة والتحكم إضافة 

الى تطوير واستغالل أنظمة األقمار األرضية.

احتفلت ش��ركة طيران الخليج البحرينية، مؤخراً بتدشين أحدث 
وجهتين لها في جمهورية باكس��تان اإلسالمية وهما مدينتي ملتان 
وفيص��ل آباد. وقد أقيمت احتفالية ف��ي كل من مطار ملتان الدولي 
ومط��ار فيص��ل آباد الدول��ي للترحيب بأول رحلة عل��ى الطريقة 
التقليدية، وذلك برش الماء على الطائرة لحظة وصولها. وستضاف 
المدينتين إلى مجموعة الوجهات التي تخدمها الشركة في باكستان 
وهي: كراتشي، الهور، إس��الم أباد، بيشاور وسيالكوت، ليصبح 
مجموع الوجهات الباكس��تانية للناقلة 7 وجهات. وستشغل الشركة 

.A320 رحالتها إلى المدينتين باستخدام طائراتها من طراز

تذكرة طيران بـ“دوالر”!
تعتزم ش��ركة الطيران الصينية “س��برنغ إيرالينز” تس��يير خط 
طيران مباش��ر بين مدينة ووهان عاصمة إقليم هوبي وسط الصين 
والعاصمة اليابانية طوكيو في شهر شباط/فبراير 2016، كما ستقدم 
عروض ترويجية ألول رحلة حيث س��يكون س��عر التذكرة 9 يوان 

صيني أي ما يعادل 1.4 دوالر.
وأشارت وكالة “شينخوا” الصينية، إلى أن الشركة ستقوم بتسيير 
3 رحالت أس��بوعياً على هذا الخط أيام االثنين واألربعاء والسبت، 
اعتباراً من 13 فبراير/شباط 2016، وانها ستستخدم طائرات بوينغ 

.800-737

توقف رحالت “األميركية” إلى الخليج
ألغت  ش��ركة يونايت��د إيرالينز رحالتها بين واش��نطن ودبي ما 
يعني أن��ه لن تقوم ناقلة ركاب أميركية برحالت مباش��رة إلى دول 
الخلي��ج. جاءت هذه الخطوة بعد أن منحت الحكومة األميركية عقداً 
حكومياً للس��فر على هذا المسار في عام 2016 إلى منافستها جيت 
بلو إيروايز وش��ريكتها طيران اإلمارات. وقالت يونايتد: إن       شركة 
طيران اإلمارات ستقوم بنقل ما يقدر بنحو 15 ألف موظف حكومي 
أميركي. وأضافت: إننا قدمنا احتجاجاً رس��مياً على هذا القرار لكن 
ف��ي نهاية المطاف لم ينجح مس��عانا. وتتهم يونايت��د ودلتا إيرالينز 
وأمي��ركان إيرالين��ز غروب ش��ركة طيران اإلمارات وش��ركتين 
أخريين من الش��رق األوس��ط بتلقي دعم حكوم��ي وهو ما يتيح لها 

شراء مزيد من الطائرات وخفض أسعار تذاكر الطيران.

82



جديد طيران

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2016

انتصار قضائي لالتحاد للطيران بألمانيا
حب��ت  ر
د  تح����ا ال ا
ن  للط�ي����را
ر  ا ب��ق������ر
لمحكم�����ة  ا
ري����ة  اإلدا
ف��ي  الُعلي���ا 
لونب����ورغ 
ن�ي����ا  لم�ا بأ

بإلغاء حكم سابق والس��ماح للشركة باالستمرار في تشغيل 26 من 
أص��ل 31 رحلة مش��اركة بالرمز مع طيران برلي��ن لكامل جدول 
رحالت موس��م الش��تاء. وتمتلك “االتحاد” 29.2 % من الش��ركة 
االلمانية، وكانت الش��ركتان قد حصلتا على موافقة لتشغيل خدمات 
ش��راكة بالرمز عل��ى 63 وجهة، لكن وزارة النق��ل األلمانية أبدت 

مخاوفها إزاء 29 رحلة وذلك بعد ضغوط مارستها “لوفتهانزا”.
وق��ال الرئيس والرئيس التنفيذي للش��ركة جيمس هوغن: إن هذا 
الحك��م يقر 94 % من رحالت المش��اركة بالرم��ز لالتحاد ويمثل 

انتصاراً للمستهلكين وللمنافسة في ألمانيا.

هبوط مبيعات داسو بالدول الناشئةرحالت لـ“إير فرانس” إلى ايران
أكدت شركة إير فرانس للطيران الفرنسية أنها ستستأنف رحالتها 
بي��ن باريس وطه��ران اعتباراً من نيس��ان/ابريل 2016 في أحدث 
مؤش��ر على تحس��ن العالقات بين فرنس��ا وإيران بعد 6 أشهر من 

االتفاق النووي بين القوى الكبرى وطهران.
وقالت الش��ركة إنها س��تبدأ في تس��يير 3 رحالت اسبوعياً كانت 

اوقفتها في عام 2008 لدواع اقتصادية.
وجاء في بيان الش��ركة “تطمح إير فرانس في تطوير نفسها في 
بلد يملك نمواً فعاالً، واالتحاد األوروبي هو رابع شريك اقتصادي 

بالنسبة إليران”.

أعلن��ت مجموعة داس��و لصناع��ة الطائرات الفرنس��ية أن عدد 
الطائرات التي سلمتها في عام 2015 تراجع، إذ قل عدد الطائرات 
النفاثة التي اشترتها الشركات في أسواق ناشئة تعاني من أزمات، 
كاش��فة انها س��لمت 55 طائرة فالكون انخفاضاً من 66 طائرة في 

العام 2014.
وتراجعت الطلبيات الجدي��دة للنصف لتصل إلى 45 طائرة في 
حين ألغت نت جتس ش��ركة التأجير المملوكة لبركش��اير هاثاواي 

شراء 20 طائرة أخرى.
كما تراجع عدد الطائرات التي س��لمتها داسو من المقاتلة رافال 
إلى 8 مقاتالت من بينها 5   مقاتالت لفرنس��ا و3 لمصر مقارنة مع 

11 لفرنسا في 2014.   

أطول رحلة في العالم

تعت��زم “طيران اإلمارات” إط��الق خدمة يومية بين دبي وبنما، 
اعتباراً من 1 شباط/فبراير 2016، لتوفر بذلك أول خط جوي بين 
أميركا الوسطى والمنطقة، و لتكون هذه الرحلة الجديدة أطول رحلة 
طيران من دون توقف على مس��توى العالم، حيث س��تتم من خالل 

الطيران غرباً لمدة 17 ساعة و35 دقيقة.
وس��تصبح بنم��ا أول��ى وجه��ات طيران اإلم��ارات ف��ي أميركا 
الوسطى، إذ ستهبط الرحالت في مطار توكومين الدولي، بطائرات 
بوينغ 200LR - 777، توفر طاقة شحن قدرها 15 طناً، ما يعزز 

الصادرات والواردات إلى الوجهة الجديدة.
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خطط تطويرية لـ“رولز-رويس”
شـــركة  بــدأت 
رولـز-رويـــــس 
مـوتــــور كـارز، 
حــلــــــة  لـمــر بـا
االختبارية لتطوير 
إطــار  هـنـدســــة 
هيكلي جديــد كلياً 

لسيارات )رولز-رويس( مصنوع من األلمينيوم من شــأنه أن يعّزز 
قّوة طرازات رولز-رويس التي ســيبدأ طرحها في األسواق ابتداًء 
مــن عام 2018، وأعلنت عن نشــاط تحضيري يتــّم خالله اختبار 

النماذج التجريبية في العلن حول العالم.

سيارة ميني المكشوفة الجديدة
تجهيــز  تــم 
مينــي  ســيارة 
فـة  لمكشـــــو ا
للمرة  الجديــدة 
األولى مع نظام 
تشـغيل لسـقف 

كهربائــي مرن قابل للفتح يعمل تلقائياً بالتمام، باإلضافة إلى حماية 
من اإلنقالب مدمجة بالكامل. ويضمن الجيل الجديد من المحركات 
وتكنولوجيــا التعليق والبنية البدنية الصلبة الخاصة بالطراز، زيادة 
في الطابع الرياضي والخفة لهذه العالمة. وتتحلى ميني المكشــوفة 

بالرحابة وبمجموعة كبيرة من أنظمة مساعدة السائق المبتكرة.

G 500 تعديل سيارة مرسيدس
عدلت ســـيارة 
مـرســيدس - بنز 
 )G500( طــراز
منظومــة التعليق 
لـقـيـاســــــــيــة  ا
مـصــــدات  مــع 
امتصاص معّززة 
لتحســـيـن التحكم 

بحركــة الهيكل. وأدت هذه التحســينات التي أدخلــت على نظامي 
)ASR( و)ABS( إلى تحسين قوة الجر، مع تقليص مسافة التوقف 
.)AMG( عند الفرملة. كما تمت إعادة تصميم لوحات العدادات في

“فورد” ترفع حجم أسطولها
ضاعفــت شــــركة 
فورد حجـم أسـطـولها 
من ســيارات االختبار 
ذاتيـة  الهجينـة  فيوجن 
القيادة بالكامل، ليصبح 
األكبر بيـن أســــاطيل 

صانعي السيارات، مستخدمةً جيالً جديداً من تقنيات االستشعار، في 
الوقت الذي تعمل فيه على تسريع تنفيذ خططها الرامية إلى تطوير 
هذه السيارات. وستضيف الشركة 20 سيارة ذاتية القيادة خالل العام 
2016، ليقترب تعداد أســطولها من هذه الســيارات إلى 30، والتي 

يجري اختبارها في شوارع كاليفورنيا، أريزونا وميشيغان.

الدا الروسية إلى األسواق السورية
ذكــرت مصادر 
الدا  ســيارات  أن 
الصنــع  الروســية 
تســــتعـد لـدخــول 
األسـواق الســورية 
مــــــع وجــــــــود 

مفاوضات واتصاالت بين الشركة وتجار سوريين. ونقلت مصادر 
رسمية أن السيارة الروســية ستدخل بأسعار منافسة وستعمل على 
حجز مكان متميز لها في األسواق السورية التي تسببت الحرب في 
لجم استيراد الســيارات إليها إلى الحدود الدنيا نتيجة ارتفاع أسعار 

الصرف والظروف األمنية.

جائزتان لسيارتا “بي ام دبليو”
طرحت شركة 
“بــي ام دبليــو” 
بانتظام ســلســلة 
خاصة ومحدودة 
ســـياراتها  مــن 
الـدينـاميكـيـــــة 

وانعكـس رد فعل الجمهـور على ســيارتين من خالل نتيجـة تصويت 
 ،Auto Bild Sportscars القــراء لعام 2015 الذي نظمته مجلة
في فئتين من فئات التصنيف، حيث فازت سيارة )M4 GTS( عن 
 )CSL Homage 3.0( فئة السيارات المكشوفة، في حين تمكنت

عن فئة السيارات المبتكرة من الحصول على غالبية األصوات.
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“فيراري” تستدعي 185 سيارة

قالت وزارة النقل األميركية إن شركة فيراري في أميركا الشمالية 
وهي فرع لشــركة فيراري االيطالية اســتدعت بعضاً من سيارات 
كاليفورنيا تي بســبب خطر حدوث تســرب للوقــود في أحد أجزاء 
المحرك. ويشــمل هذا االستدعاء ما يصل إلى 185 سيارة ُصنعت 
فيما بين الثامن من أيلول/سبتمبر و11 تشرين الثاني/نوفمبر 2015. 
وقالت االدارة القومية للطرق السريعة وسالمة المرور إن زيادة 
خطر حدوث تســرب والذي يزيد من فرص اشــتعال حريق كانت 

نتيجة عيب في الصناعة في جزء يوفره أحد الموردين.
وتأتي هذه الخطوة بعد أن اســتدعت الشــركة ما يصل إلى 800 

سيارة في الواليات المتحدة إلصالح مشكلة في الوسائد الهوائية .

استطالع بريجستون لسالمة اإلطاراتطرازات جديدة من “هارلي ديفيدسون”

شــهدت فعالية “هارلي ديفيدسون” المفتوحة التي جرى تنظيمها 
بدبــي في 5 كانون االول/ديســمبر 2015، حضور أكثر من 300 
من هواة وعشاق هذه الدراجات، ومسيرة دراجات نظمتها مجموعة 
مالكــي دراجــات “هارلي”، حيث كانت المحطــة األخيرة في مقر 
الشــركة. وتم الكشف عن الطرازات الجديدة لعام 2016، من بينها 
فئتين جديدتين من “دارك كاســتم” الداكنة والتي تعتبر أقوى فئات 
دراجات “كروزر” ذات التصاميم المستوحاة خالل فترة الثالثينات 
وحتــى الســتينات في تاريخ الشــركة، إضافة إلــى عرض الطيف 

الواسع من التحسينات على األداء والتصميم في كامل نطاق الفئة.

كشــفت “بريجســتون” الشــرق األوســط وأفريقيا، عــن نتائج 
االســتطالع الــذي أجرتــه في لبنان لقيــاس مدى المعرفــة بقواعد 
سالمة إطارات المركبات، الذي نُظّم ضمن حملة سالمة اإلطارات 
والحفاظ على البيئة مؤخراً، حيث أظهر االســتطالع أن 42 % من 
المشــاركين فيه ال يفحصون اإلطارات بصورة دورية، وأن 31 % 
منهــم ال يفحصــون اإلطارات بصــورة دورية لعــدم توفر الوقت 
الكافي، و25 % لعدم معرفتهم كيفية القيام بهذه العملية، و16 % ال 
يعتبرونها ذات أهمية. وأظهر  الكشف بأن 43 % من المشاركين ال 

يعرفون ضغط الهواء المناسب إلطارات مركباتهم.

انتهاء تصنيع ماكالرين بي1

انتهى الفصل األخير من إنتاج الســيارات من طراز )ماكالرين 
بي 1(، وذلك مع اكتمال تصنيع الســيارة رقم 375 لتنزل الســتار 
علــى أكثر الســيارات المتطــورة تقنياً. ومنذ إطالق هــذا الطراز، 
كانت تســعى لتحقيق هدف واحد: تقديم أفضل سيارة للسائقين على 
الطرقات والحلبات. ومنذ اإلعالن عن إطالق الســيارة في معرض 
“باريــس للســيارات 2012” كنمــوذج أولي، كان الطــراز األول 
ضمــن الفئة الفائقة يتصدر األخبار ويحقق أرقام أداء مميزة ويذهل 
مالكي الســيارات حول العالم. وقد بدأ اإلنتاج خالل صيف 2013، 

مع اإلعالن عن بيع جميع السيارات قبل تسليم أول سيارة.
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إنهاء النزاع بين رينو-نيسان وفرنسادعم للسيارات الروسية
وزيــر  كشــف 
الصناعة والتجارة 
الروســي دينيــس 
مـانـتــــوروف أن 
الحكومة الروسـية 
ســــتـواصل دعـم 
صناعــة  قطـــاع 
الســيـارات خـالل 
الحـالــي،  الـعــام 

وســتمدد االجــراءات القائمة بســبب تضرر القطاع، الفتــاً إلى أن 
رئيس الوزراء الروســي اتخذ قراراً بدعــم القطاع بنحو 20 مليار 
روبل )حوالــي 275 مليون دوالر أميركي( في النصف األول من 

.2016
تشــمل اإلجراءات برنامجاً لشــراء الســيارات يقــدم خصومات 
لألشــخاص الذيــن يبيعــون ســياراتهم القديمــة، وخطــة إلتالف 
الســيارات، إضافــة إلى دعم قروض الســيارات وتأجيرها. وطبق 
جزء من هذه اإلجراءات في عام 2013 وجرى تعزيز الخطة خالل 

عامي 2014 و2015.

توصلت شــركة رينو الفرنسية التفاق مع شريكتها اليابانية نيسان 
ومع الحكومة الفرنسية إلنهاء نزاع استمر 8 أشهر بشأن تزايد هيمنة 
الدولة على التحالف المصنع للسيارات. وقالت الشركة: إن االتفاقات 
الجديدة تقيد حق فرنسا في التصويت بين 17.9 و20 % في القرارات 
غير االستراتيجية لحملة أسهم رينو، مشيرة إلى أن االتفاقات تشمل 
أيضــا ضمانات ضد تدخل رينو في شــؤون نيســان في ظل امتالك 
الشركة الفرنســية 43.4 %من أسهم الشــركة اليابانية. وتصاعدت 
التوترات منذ نيسان/أبريل 2015 عندما رفع وزير االقتصاد الفرنسي 
إيمانويل ماكرون بشكل مؤقت حصة الدولة في رينو، ما أثار استياء 

نيسان وغضب الرئيس التنفيذي للتحالف كارلوس غصن.

نيويورك تستبدل سياراتها بـ“نظيفة” 

تعتــزم مدينــة نيويــورك األميركية اســتبدال ألفي ســيارة تعمل 
بالوقود مع سيارات أخرى تعمل بالطاقة النظيفة مثل “نيسان ليف” 
و“شيفروليه فولت”. وقال مكتب العمدة في المدينة أن التوقيت جاء 
متزامنــا مع محادثــات المناخ التي جرت في باريس، وســوف تتم 

المبادلة مع السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة بحلول 2025.
وضمن األهداف التي تسعى لها بلدية نيويورك البحث عن مدينة 
أكثــر اخضراراً ونظافة، ويســعى الجميع في كل مــكان من العالم 
للبحــث عن الســبل واتخاذ اإلجــراءات الالزمة أمام مشــكلة تغير 

المناخ التي تواجه العالم.

إخفاق لـ“كيا” و“هيونداي”

قالت شركة هيونداي موتور الكورية الجنوبية إن حجم مبيعاتها 
من الســيارات على مستوى العالم في 2015 لم يسجل تغيراً يذكر 
عن العام الســابق واستقر عند 4.96 مليون سيارة. ويعني هذا أن 
هيونــداي أخفقت في تحقيــق حجم المبيعات المســتهدف إذ كانت 

تسعى لبيع 5.05 مليون سيارة خالل العام الماضي.
وقالت شركة كيا موتورز التابعة لهيونداي إن حجم مبيعاتها في 
2015 لم يســجل تغيراً يذكر أيضاً عند 3.05 مليون ســيارة وهو 
دون حجم المبيعات الذي كان مستهدفاً والبالغ 3.15 مليون سيارة. 

وتمثل الشركتان سوياً خامس أكبر منتج للسيارات في العالم.
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انطالق بث قناة Quest عربية

انطل��ق بث قن��اة Quest عربي��ة المختصة بالبرام��ج الترفيهية 
الواقعي��ة لتصل إلى 45 ملي��ون منزالً في 22 دول��ة في كل أنحاء 
المنطق��ة وش��مال أفريقيا. وتع��د القناة الناطقة باللغ��ة العربية ثمرة 
ش��راكة بين إيمج نيش��ن أبوظبي وديسكفري كوميونيكيشنز، حيث 
صرح في هذا الصدد رئيس مجلس إدارة إيمج نيشن محمد المبارك، 
أن هناك طلب كبير لمحتوى عربي أكبر لطرحه على التلفاز وعبر 
وس��ائل اإلعالم الرقمية، وبإطالق قناة ذات محتوى ترفيهي واقعي 

نسعى لملء الفراغ في السوق لهذا النوع من البرامج.

NBCUI اتفاقية طويلة األمد مع :OSNOSN تنطلق حصريًا على BBC First

وقع��ت OSN، ش��بكة التلفزي��ون المدفوع في المنطقة وش��مال 
أفريقيا، اتفاقية ش��راكة جديدة، وقامت بتوس��يع االتفاقية السابقة مع 
ش��بكة NBCUniversal International )NBCUI(. ووفق��اً 
لإلتفاقية الحصرية والطويلة األجل، س��تحصل OSN على حقوق 
 ،OSN Play العرض األول لألفالم عبر منصات االنترنت على
وGO، كما س��تكون وجهة لقناة E! الترفيهية، حيث س��يتم التركيز 

على منحها طابع محلي عن طريق بث برامج باللغة العربية.
وابتداًء من منتصف 2016، سيتم إطالق قناة Syfy، إضافة إلى 
نقل المحتوى اإلخباري لقناة CNBC. وتصدرت OSN بث أكثر 

.Furious 7 األفالم تحقيقاً لاليرادات مثل

  BBC Worldwide م��ن BBC First انطلق��ت قناة الدراما
على OSN، حصرياً وللمرة األولى على مستوى المنطقة وشمال 

أفريقيا، وذلك اعتباراً من 1 فبراير/شباط 2016.
وس��تقدم BBC First ساعتين من البرامج المترجمة إلى اللغة 
العربي��ة في أوقات الذروة، كما س��تكون الوجهة األولى للمحتوى 
الممي��ز م��ن أش��هر البرام��ج والمسلس��الت واألعم��ال الدرامية 
East�و  Lutherو  Sherlock مقدمته��ا : وف��ي   البريطاني��ة 
Enders، باإلضافة إلى إنتاج BBC األس����طوري للعمل األدبي 
الش���هي�ر War and Peace، وذلك في نفس توقيت عرضها في 

المملكة المتحدة.

اتفاقية حصرية بين beIN و“تيرنر”

عق��دت مجموع��ة beIN اإلعالمي��ة اتفاقية ش��راكة مع ش��بكة 
“تيرنر” التابعة لتايم وارنر، لتبث بشكل حصري قنوات تيرنر في 
المنطقة وش��مال إفريقيا، وذلك  تعزيزاً لحضورها في عالم الترفيه 

التلفزيوني، وللوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور.
وت��م التوقيع في حف��ل أقيم في مقر المجموعة في قطر، بحضور 
رئي��س مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ل���beIN ناصر الخليفي، 
ورئيس شبكة تيرنر في أوروبا والمنطقة وإفريقيا جورجيو ستوك.

 Cartoon : قن��وات عدة منها beIN وبموجب االتفاقية، س��تبث
Network، بومرانغ، أفالم تيرنر الكالسيكية TCM، قناة األخبار 

HLN ،CNN HD سي أن أن.
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“كتير كبير” يفوز بالنجمة الذهبية
ف��از الفيل��م اللبناني “كتي��ر كبير” 
ش�����ع�ي�ا،  ب���و  ميرج��ان  للمخ��رج 
وبإنت��اج مش��ترك بين لبن��ان وقطر، 
بالنجم��ة الذهبي��ة ع��ن أفض��ل فيلم، 
وه��ي الجائ��زة الكبرى  لل��دورة 15 
لمهرج��ان مراكش السينمائي الدولي 
ف��ي المغرب، بعد منافس��ته ل�15 فيلم 

روائياً طويالً من دول مختلفة.
يش��ار إلى أن المخرج بوش��عيا قد 
تس��لم الجائزة من رئيس لجنة التحكيم 

المخرج فرنسي��س فورد كوبوال.

افتتاح عروض “حرب النجوم”

PERISCOPE بث رحلة سفاري حية عبر

شهدت العاصمة اإلماراتية أبوظبي الليلة العرض العالمي األول 
خارج أميركا للفيلم الملحمي الضخم “حرب النجوم : القوة تستيقظ” 
ال��ذي أقامته )twofour54( بالش��راكة مع االتحاد للطيران وهيئة 
أبوظب��ي للس��ياحة والثقافة. ورافقت عرض الفيل��م احتفالية كبيرة، 
وش��اركت فيها مجس��مات لش��خصيات الفيلم تمثل أعض��اء الفوج 
501، وقوات الصدمة “س��تورمتروبر” الذين تم استقدام عدد منهم 
من بريطانيا وألمانيا خصيصاً لحضور هذا الحدث المهم. باإلضافة 
إلى فرس��ان “الجيداي” الذين يحمل��ون المصابيح المضيئة. وتلت 
الع��رض جولة خاص��ة وحصرية في عالم كوك��ب “جاكو”، وهو 

إحدى الثيمات األساسية في الجزء السابع من الفيلم.

من  الماليين  استمتع 
العالم  حول  المشاهدين 
ف��ي منازله��م بمتابع��ة 
الليلية  الس��فاري  رحلة 
ف��ي كيني��ا، وذل��ك في 
س��ابقة هي األولى من 
نوعها. وتحقق ذلك من 

خالل الش��راكة القائمة بين موق��ع )HerdTracker( وحملة اختر 
كينيا، حيث يس��تمتع محبي الحياة البرية بمتابعة مس��ار حياة أسود 
محمية ماساي مارا مع حلول الليل عبر تطبيق )Periscope( على 

موقع التواصل االجتماعي تويتر.

خدمة إخبارية من مباشر وداو جونز
أطلق���ت ش����رك�ة 
م�ي��دي����ا  مباش������ر 
ف����ي  المتخصص���ة 
مجال تقدي��م األخب�ار 
االقتصادي��ة وبيان�ات 
األسواق والتكنولوجيا 
ف��ي المنطقة وش��مال 

أفريقي��ا، خدمة إخباري��ة جديدة باللغة االنكليزية بالش��راكة مع داو 
 ،)Mubasher Dow Jones Newswire( جونز حمل��ت اس��م
س��تقدم متابعة متواصلة ألخبار الش��ركات واألس��واق، وس��تزود 

المستثمرين بتحليالت اقتصادية معمقة.

الجزيرة تغلق قناتها األميركية

أكدت ش��بكة الجزي��رة اإلخبارية أنها س��تغلق قناتها التلفزيونية 
اإلخبارية في أميركا في 30 نيس��ان/ابريل 2016 بسبب تحديات 
اقتصادية، مش��يرة إلى أنها س��تقوم بدالً من ذلك بتوس��يع خدماتها 
الرقمي��ة. وكانت “الجزيرة أمي��ركا” قد انطلقت في 2013، لكنها 
عانت من نزاعات داخلية ودعاوى قانونية فضالً عن تردي نسبة 
المشاهدة وكانت تخسر أمواالً طائلة من البداية ما جعل استمرارها 

أمراً مستحيالً.
ولفت الصحافي األميركي غلين جرينوالد إلى أن موظفي القناة 
يعتقدون أن مديرهم إيهاب الش��هابي كان س��بباً رئيسياً في متاعب 

القناة بسبب قمع أي محتوى يمكن أن يثير أي قضية حساسة.
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تغريم “آبل” 347 مليون دوالر
غّرم مكت��ب الضرائب اإليطالي 
شركة آبل بمبلغ 347 مليون دوالر 
أميركي نتيجة لتهربها دفع الضرائب 
بين عامي 2008 و2013، بعد أن 
اتُهمت بنقل أرباحها التي تزيد عن 
960 ملي��ون دوالر من إيطاليا إلى 

ش��ركتها في أيرلندا ألن الضرائب عل��ى األرباح أقل بكثير مقارنة 
بإيطالي��ا، وقالت صحيف��ة La Repubblica اإليطالية: إن “آبل” 
وافق��ت على دفع الغرامة لتس��وية القضية وإغالقها بش��كل كامل، 
بعدما أُدينت بش��كل رسمي منذ ش��هر مارس/آذار 2015، وصدر 

القرار رسمياً في 30 ديسمبر/كانون األول 2015.

جائزة لـ“تنفيذ” اإلماراتية
ع�ل��ن���ت  أ
ش���ركة تنفيذ 
لمم�ل��وك���ة  ا
من  بالكام��ل 
مجموعة  قبل 
بنك اإلمارات 
دب�ي الوطن�ي 

ع��ن فوزها بجائزة أفضل مركز خدمات لفئة أكثر من 101 مقعد 
من جوائز قمة IQPC لمراكز االتصال في الشرق األوسط.

واس�����ت�ل�م الجائزة الرئي����س التنفيذي للعملي���ات االئتماني���ة 
في “تنفيذ” كاظم جيسا.

جائزة لمحمود عبد العال
الرئيس  ن��ال 
التنفيذي ل�شركة 
آفاق اإلس��المية 
ف����ي  للتموي��ل 
اإلم�������ارات 
محم���ود ع�ب��د 
الع�ال، “جائ�زة 

خدمات التمويل اإلسالمي” خالل حفل تسليم جوائز الشرق األوسط 
لقادة األعمال السادس في فندق أرماني دبي في برج خليفة. وتم منح 
عبد العال ه��ذه الجائزة لقيادته النموذجية وإس��هاماته الكبيرة على 

المستوى الدولي.

جائزة لـ“إنفورميشن سيستمز”
ف��ازت ش����ركة 
إن�ف�ورم�ي�ش�������ن 
سيستمز أس�وشيتس 
المزود لحلول تقنية 
المعلوم��ات العالية 
األداء ف��ي ق�ط��اع 
الطي��ران بجائ���زة 

“أفض��ل مزود ألنظم��ة خدمات المس��افرين” خالل حف��ل توزيع 
جوائز الس��فر العالمية 2015 الذي أقي��م في المغرب، وذلك تقديراً 
لباقة حلول “أكسل إيرو” إلدارة خدمات حجوزات المسافرين. وقام  

الرئيس التنفيذي للشركة نادر شكرهللا بتسلم الجائزة.

فائزون في مسابقة “كراون بالزا”
أعلن كراون 
ب��الزا ع�م��ان 
ع���ن الثنائ���ي 
الرابح للنس�خة 
م�ن  الس��ابع�ة 
مس�ابقة “اربح 
األحالم  عرس 

مع كراون بالزا عمان” بمش��اركة ميوزك بوكس وس��توديو بابل، 
طي��ران اإلتح��اد، إنتركونتيننتال وك��راون بالزا أبوظب��ي، الذين 
س��يقدمون للفائزين حفل زفاف ش��امل، باإلضافة إلى شهر العسل 

في أبوظبي.

“فيزا” تمنح بطاقة black جائزة
أعلن بن��ك الم��وارد ش.م.ل. 
البطاق��ات  أطل��ق  ال��ذي  األول 
االئتمانية في السوق اللبنانية عن 
فوز منتجه بطاقة black بجائزة 
فيزا ل�“أفضل تصميم للبطاقات” 
ألدائها المتفّوق من بين المنتجات 
الت��ي تندرج في الفئة نفس��ها في 
وتقدي��راً  اإلقليمي��ة،  األس��واق 
لحرفي��ة فري��ق عم��ل البنك في 
تصمي��م وإط��الق بطاق��ة في��زا 

إنفينيت السوداء والعادية.
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“اللبناني الفرنسي” يكافئ الشباب

أت��اح البنك اللبناني الفرنس��ي، فرصة ربح جوائز قيّمة للش��باب 
الذي��ن فتحوا حس��اباً خاص��اً )Youth Package( لدى المصرف 
أو ش��جعوا أحد أفراد محيطهم على فتح هذا الحساب، وذلك ضمن 
اس��تراتيجيته الهادفة إلى المساهمة في طموحات الشباب ومكافأتهم 
على والئهم. وقد أُجري سحبان مؤخراً بإشراف مديرية اليانصيب 

الوطني اللبناني.

جوائز عالمية لـ“مازاغان” في المغرب
حصد منتج��ع مازاغان 
الس���ي�احي ف��ي المغ��رب 
4 جوائ��ز ع��ن مس��اهمته 
الفاعلة في صناعة السياحة 
والس��فر، وذلك خالل حفل 
جوائ��ز الس���فر العالمي��ة 
ال��ذي أقي��م ف��ي المنتجع. 
وجاءت الجوائز التي نالها 
ع��ن فئات: أفض��ل منتجع 

شاطئي في العالم، أفضل منتجع للمؤتمرات والمعارض في افريقيا، 
وأفضل منتجع للمؤتمرات والمعارض في المغرب.

“الخليجي” يعين العمادي
عيّن بن��ك الخليج التجاري 
“الخليج��ي” ف��ي قطر، عمر 
للخدم��ات  رئيس��اً  العم��ادي 
المصرفي��ة للش��ركات، حيث 
يأت��ي ه��ذا التعيي��ن تماش��ياً 
م��ع اس��تراتيجية “الخليجي” 
لتمكين القيادات القطرية عبر 

شبكة أعماله.
وف��ي هذا المنصب، س��يعمل العمادي بش��كل وثيق مع مختلف 
قيادات أعمال الخليجي لدعم المحفظة المالية وتنمية قاعدة عمالء 

البنك وضمان تنوعها.

مسؤولون تنفيذيون في العربي المتحد
أعل��ن البن��ك العرب��ي المتحد الذي 
يتخذ من الشارقة مقراً له، عن إجراء 
تغييرات تنظيمية في صفوف مسؤولي 
إدارت��ه القيادي��ة لدع��م اس��تراتيجيته 
الرامية لتقديم خدمات متكاملة لعمالئه 

وتحقيق نمو متوازن لمساهميه.
كويس��ادا  دي  خولي��و  وس��يتولَّى 

المنصب المس��تحدث مؤخ��راً للرئي��س التنفيذي ألعم��ال البنك، 
بينما س��يتولى الشيخ محمد النعيمي منصب نائب الرئيس التنفيذي 
لخدمات األفراد، وفيجيت مالك منصب رئيس الخدمات المصرفية 

للشركات والمؤسسات. 

تعاون بين “ماندارين” و“مايو كلينك”
فندق  أعل��ن 
“م�ان�داري����ن 
أوري�ن�ت������ال 
ب�ودروم” ع�ن 
تع��اون جدي��د 
“م�اي����و  م��ع 
كلينك”، وه�ي 
عي���ادة رائ��دة 

عالمي��اً في مجال الرعاية الطبية تأّسس��ت في أميركا. ويُعتبر هذا 
التعاون األول من نوعه بالنسبة للعيادة، ما يعكس التزاماً مشتركاً 

بتوفير العافية ونمط الحياة الصحي الشامل.

خدمة الصّراف اآللي التفاعلي باإلمارات
أع�ل���ن ب�ن��ك 
اإلم��ارات دب��ي 
الوطن��ي، ع���ن 
تقدي��م جيل جديد 
م�ن “الص��ّراف 
اآللي التفاع��لي” 
)ITM(، وه���و 

ابتكار يدخل الس��وق ألول مرة، ويُقّدم للعم��الء في دولة اإلمارات 
تجربة خدمات مصرفية مخّصصة وغير مس��بوقة، عبر التواصل 
المباشر مع الصّراف بالصوت والصورة. ويُحّسن من الخدمات إلى 

درجة كبيرة ويضيف عليها لمسة إنسانية.
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المســتهلك إضافــة إلــى تنظيم التســليف في 
القطاع الخاص.

وذّكــر بالقوانين األربعة التي أقرها مجلس 
النواب، والتي من شــأنها أن تؤمن للقطاعين 
المصرفي والمالــي كل ما يلزم للحؤول دون 
إدراج لبنــان على الئحة ســوداء أو التعرض 
للعقوبــات، تتعلــق بمكافحة تبييــض األموال 

ونقل األموال عبر الحدود.
تابع ســالمه حديثه مســلطاً الضــوء على 
أهمية إطالق هيئة األســواق المالية، لتساعد 
في تنظيم األســواق المالية، مؤكداً اســتعداده 
إلطالق منصة تــداول إلكترونية في النصف 
األول مــن 2016، يتم تشــغيلها مــن القطاع 
الخــاص، فــي حيــن تقــوم هيئــة األســواق 
باإلشراف عليها، متوقعاً أنها ستخلق السيولة 
الالزمة للشــركات الناشــئة والصناديق ذات 
الصلــة، وبمــا أن هــذه المنصــة إلكترونية، 
فســتكون موصولة دولياً تتيح بذلك اإلستثمار 

للبنانين في الخارج.
تحديات 2016

أمــا  في عــام 2016، يعتقــد أن التحديات 
ســتبقى على حالها، ألننا ال نــرى تغييراً في 
الظروف السائدة، أسعار النفط والسلع ستبقى 
منخفضة، ما يؤثر على التحويالت إلى لبنان 
من اللبنانيين في الخارج، ال ســيما في البلدان 
النفطيــة (الخليج أو أفريقيا). نضيف إلى ذلك 
االتجاه الجديد فــي الواليات المتحدة القاضي 

برفع معدالت الفائدة، التي تفســرها األسواق 
كبدء لزيادة الفوائد على الدوالر.

وأعلــن أن المصــرف المركزي ســيطلق 
علــى  المحافظــة  بهــدف  نقديــة  مبــادرات 
االســتقرار رغــم األوضــاع الصعبــة، كما 
وافــق على رزمة تحفيزية بقيمــة 1.5 مليار 
دوالر إلقراضهــا للمصــارف بمعــدل 1 % 
حيــث تقــوم بدورهــا بإقراضهــا للقطاعات 
اإلنتاجيــة والســكن والبيئة، مؤكــداً اإللتزام 
بدعــم القطاع المالي من أجل تأمين الســيولة 
للشركات الناشئة في االقتصاد الرقمي، إذ إننا 
نؤمن بأنه قطاع المســتقبل للبنان، على غرار 

القطاع المالي وقطاع الغاز والنفط.
وأوضــح أخيــراً أن الظــروف في 2016 
لن تمنعنــا من التعاطي مع األســواق لحماية 
اســتقرار الليرة، ولدينا الوســائل لتحقيق ذلك 
للمحافظة على اســتقرار معدالت الفائدة رغم 
الزيــادة التي قــد نراها خارج البلــد، إضافة 
إلــى أنه يمكننــا المحافظة على بنية مســتقرة 
لمعــدالت الفائــدة فــي الســنوات المقبلة. فقد 
أظهر لبنان مناعة في الماضي وال يزال لدينا 
اإلمكانيات والقوة للمحافظة على االســتقرار 

في بلدنا.
وختم بقوله، نحن ال نترقب أي أزمة كبيرة 
فــي لبنان بل فقط حصول تباطؤ، مؤمنين أنه 
المالي وبلبنان.بالتعــاون، يمكننا الحفاظ علــى الثقة بقطاعنا 

مصرف لبنان يؤكد التزامه دعم القطاع المالي

سالمه: سنواجه تحديات 2016 بإجراءات تحمي النقد
اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، 
 The Second” في كلمة ألقاها فــي مؤتمر
 Global Lebanese Entrepreneurs &
Investors Summit“، الذي أقيم في فندق 
فور ســيزونز- بيــروت أخيــراً، ”أن أعمال 
  Endeavor وتعاونها مع LIFE ومساهمات
ستساعد االقتصاد والشعب في لبنان“، مشيراً 
إلى أن لبنان واجه في عام 2015، صعوبات 
عديــدة، فنمو االقتصاد كان صفــراً في المئة 
تقريبــاً، كما أننا لم نواجــه ضغوطاً تضخمية 
فناهزت نسبة التضخم صفراً في المئة أيضاً.

الثقة بالقطاع المصرفي
وقال سالمه، إن الثقة في القطاع المصرفي 
بقيت مترســخة حيث أثبت أنه قادر على دعم 
جهودنا وجهودكم لتطويــر اقتصاد المعرفة، 
ولتوفير الســيولة لقطاعات أخــرى، فالودائع 
نمت بنسبة 5 % والبنية الرأسمالية المصرفية 
تعــززت، ونســبة المــالءة لــدى المصارف 

اللبنانية على أساس بازل 3 تفوق الـ12 %.
أمــا فــي حديثــه عــن ميــزان المدفوعات 
فأشــار إلى أنه كان ســلبياً بأكثر من ملياري 
دوالر أميركي، وهــذا ناتج عن انعدام حركة 
المقيمين، كما كان كذلك في السنوات الخمس 
الماضيــة، أي منــذ بدء الحرب في ســورية. 
وفي المقابل، شهدنا إنجازات أدت الى تعزيز 
الثقــة ببلدنا، فعملتنا مســتقرة، إنه انجاز بحد 
ذاتــه حينما نرى أن قيمــة العملة الوطنية في 
دول مجــاورة فــي الحــوض المتوســط وفي 
بلدان عربيــة انخفضت، مع أن هــذه البلدان 
ال تواجه التحديات التــي نواجهها، مؤكداً أن 
إدارة السيولة بفعالية أمنت موارد لالقتصاد، 
ال ســيما من خالل جهودنا لتعزيز التســليف، 
كما ســاهمت في استقرار االســعار الفتاً إلى 
أن تراجع أسعار النفط كان مفيداً للبنان إذ إنه 

حسن القدرة الشرائية للمواطن.
تعاميم وإجراءات

وأشــار الحاكــم ســالمه إلــى تعاميــم عدة 
أصدرهــا المصــرف، ســاهمت في تحســين 
ســمعة لبنــان، منهــا إنشــاء وحــدة لحمايــة 
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المنامة عاصمة للسياحة الخليجية

دش��ن ولي العهد نائب القائد األعلى النائب األول لرئيس مجلس 
الوزراء األمير س��لمان بن حمد آل خليفة، فعاليات المنامة عاصمة 
الس��ياحة الخليجي��ة لعام 2016 من موقع ب��اب البحرين الذي يمثل 

بوابة العاصمة المنامة.
وأش��اد آل خليفة بتوجه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 
ف��ي تعزيز ودع��م التعاون فيما بينها على مختلف األصعدة بش��كل 
يحقق تكامل هذا التعاون، وقال ان اختيار المنامة عاصمة للسياحة 
الخليجية لعام 2016 يأتي ضمن هذه التوجهات، منوهاً بالعمل على 
تحقيق الخطوات التنفيذية الرامية الى جعل الس��ياحة مصدراً داعماً 

القتصادات دول المجلس ورفع نسبة اسهامها فيه.

“فالكون” تحتفل في سماء دبي
استضاف 
فريق شركة 
لك����ون  فا “
ت  م����ا لخ�د
الطي���ران” 
المتخصصة 
ف��ي س���وق 
ت  م�����ا خ�د
الطائ���رات 

الخاصة  في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بعض مقدمي البرامج 
اإلذاعي��ة في دبي من إذاع��ة “فيرجين راديو” في برنامجهم الذي 
يحمل اس��م “24 حفلة في 24 س��اعة”، وأخذه��م في رحلة جوية 

احتفاالً بختام فعالية  الراديو.
وقال مدي��ر المبيعات والتس��ويق في “فالك��ون” جيمس كوك: 
اصطحبنا ضيوفنا وهم كريس فيد، بيج روسي، وبريتي مالك من 
مرك��ز دبي التج��اري العالمي في جولٍة في س��ماء دبي على متن 
طائرة “أغوس��تا 109”، واستمتعوا برؤية برجي خليفة والعرب، 

ثم أقيمت حفلة بعد هبوط الطائرة في منتجع “أتالنتيس”.

دبي العطاء تزور أثيوبيا
ق��ام وف��د 
“دب��ي  م��ن 
 ” ء لعط����ا ا
م��ؤخ������راً 
ب��زي�����ارة 
ص���������د  ر
إلى  وتقيي���م 
أثيوبي���ا من 

أج��ل االطالع على التقدم المحرز في برنامج المؤسس��ة التجريبي 
المتكامل للتغذية المدرسية بالمنتجات المحلية.

ويتم تنفيذ البرنامج الذي تموله “دبي العطاء” باستثمار يبلغ 15 
مليون درهم )4 مليون دوالر(، في 30 مدرسة لتلبية االحتياجات 
الصحي��ة والغذائية ل���30.700 طفل في مرحلة التعليم األساس��ي 
بمنطق��ة األم��م الجنوبية ف��ي أثيوبيا. ويقوم عل��ى نموذج معاصر 
للصحة والتغذية المدرس��ية يتميز بكونه مس��تدام وفعال من حيث 
التكلفة ومملوك للبلد نفس��ه، ويهدف إلى تحسين معدالت االلتحاق 
بالتعليم األساسي وخفض نسب الغياب وتحسين القدرات اإلدراكية 

لدى األطفال.

دبي تستضيف فرانسوا روبين

اس��تضاف فندق س��وفيتيل داون تاون دب��ي، الخبير المعروف 
الحائز على جائزة أفضل صانع جبن في فرنس��ا فرانسوا روبين، 
ف��ي أمس��ية  برعاي��ة منظمة س��ينييل التي تعنى باإلش��راف على 

منتجات األلبان وبالتعاون مع االتحاداألوروبي.
وق��ام روبي��ن، خالل الع��رض بمزج أن��واع م��ن األجبان مع 
أفضل العناصر والنكهات التي تش��تهر بها المنطقة العربية كالتمر 

والزعتر والمشمش والمكسرات العربية والهيل.
وأقيمت األمس��ية به��دف اإلعالن عن إط��الق حملة تمتد لثالث 
س��نوات للتعريف بالجبن األوروبي في أوس��اط دولة اإلمارات مع 

التركيز على الجبن الفرنسي بشكل خاص.
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افتتاح أعمال سيريا مودا برعاية الشام
افتتح ف��ي مدينة 
ف��ي  المع��ارض 
)البي��ال(  بي��روت 
بن��ك  برعاي��ة 
المع��رض  الش��ام 
التخصصي لأللبسة 
تها  ما مس��تلز و

“سيريامودا” بدورته السابعة بمشاركة نحو 100 شركة متخصصة 
باأللبس��ة، الجلود، األحذية والنسيج. وبهذه المناسبة، أكد مدير عام 
البن��ك أحمد اللح��ام: إن رعاية البنك لهذا المع��رض هو دليل على 
اس��تمراره بتقديم خدمات التمويل بكل أشكاله للمؤسسات واألفراد، 
والس��عي لطرح منتجات جديدة تع��ود بالفائدة على البنك والعمالء، 
إضافة لدعم التأجروالمصدر السوري لترويج منتجاته بفتح أسواق 
تصديرية جديدة مما ينعكس ايجاباً على القطاع الصناعي والتجاري.
يش��ار إلى ان البنك قدم خالل المع��رض مجموعة من الخدمات 
المصرفي��ة المتنوع��ة الت��ي تخ��دم قط��اع األعم��ال والمصدرين 
والصناعيين والتجار سواء فيما يتعلق بتمويل استيراد المواد األولية 

وتمويل كل ما يتعلق باإلنتاج وتطويره.

القطاع الخاص وحل األزمات اإلنسانية

نف��ذت ش��ركة “أس أيه بي” الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا، 
المتخصصة في برمجيات األعمال، مجموعة متنوعة من األنشطة 
بهدف االستجابة ألسوأ أزمة لجوء يشهدها العالم منذ الحرب العالمية 
الثانية، و لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص في حل األزمات 
اإلنسانية. وقادت الشركة مشروع أطلق عليه اسم “ون فور”، يُبرز 
دور الموس��يقى في رفع مس��توى الوعي، وال��ذي يخصص جزءاً 
من عائدات تنزيل أغني��ة “آي واز مي” لفرقة “إماجن دراغونز” 
عبر خدمة “آي تيونز”، للمفوضية الس��امية لألمم المتحدة لشؤون 
الالجئين. ومن المتوقع أن يجمع المشروع 5.5 ماليين دوالر لدعم 

آالف الالجئين في أوروبا.

تعاون بين “الجنان” و“العربي للترجمة”
ق��ع����ت  و
جامعة الجنان 
في طرابل��س 
اللبن�ان�ي����ة، 
ممثل��ة بعمي�د 
كلي���ة اآلداب 
وال�ع�ل������وم 
اإلنس����ان�ي��ة 

هاش��م األيوبي ، اتفاقية تعاون م��ع المعهد العالي العربي للترجمة 
التاب��ع لجامعة الدول العربي��ة في الجزائر، ممث��الً بمديرته إنعام 

بيوض.
ولفتت الجامعة الى أن هذه االتفاقية تس��عى إلى تسهيل وتكثيف 
التب��ادالت العلمي��ة بي��ن الطرفين، وذلك بتش��جيع تب��ادل الخبرة 
والخبراء والطلبة واألس��اتذة الباحثين، وتت��م التبادالت على وجه 
الخص��وص في ميادين الترجمة التحريري��ة والفورية، تكنولوجيا 
الترجم��ة وإنتاجه��ا، كما اتفق الطرفان على المش��اركة في إنجاز 
برامج البحث والتعليم، باإلضافة إلى تبادل األس��اتذة واإلش��راف 

على األطروحات، وتنظيم للملتقيات واألنشطة.

شهادات آيزو لـ“سلطة دبي المالحية”

حازت س��لطة مدين��ة دبي المالحية على 4 ش��هادات اعتماد من 
المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس “آيزو”، تقديراً اللتزامها بمطابقة 
أعل��ى المعايير العالمية ذات الصلة بالجودة، االس��تدامة، الصحة، 
الس��المة، وأمن المعلوم��ات، إضافة إلى تعزيز المزايا التنافس��ية 

للقطاع البحري المحلي إقليمياً ودولياً.
وقال رئيس مؤسس��ة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة رئيس 
سلطة مدينة المالحية سلطان بن سليم: إن الحصول على الشهادات 
الدولية يعكس نجاح السلطة البحرية في السير قدماً على نهج التميز، 
مؤك��داً أهمية الخطوة لمواصلة تطبيق أفضل الممارس��ات العالمية 
وص��والً بدبي إل��ى مراتب متقدم��ة ضمن قائمة أفض��ل العواصم 

البحرية في العالم بحلول 2020.
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Santa’s Factory فرحة العيد من

ق��ام Santa’s Factory Express bus م��ن بي��ت مس��ك، 
بالتجول على الطرقات اللبنانية في مبادرة ترّكز على جعل األطفال 
يش��عرون بفرح العيد، وبالش��راكة مع البنك اللبناني الفرنسي زار 
4 ق��رى تابعة لجمعي��ة قرى األطف��ال SOS اللبنانيّة وهي: قرى 
كفرح��ي )الش��مال(، بحرصاف )المت��ن(، صف��اري )الجنوب(، 

وقصرنبا )البقاع(.
وش��ارك موظّفو بيت مس��ك في نشاطات مس��لية، ووّزع سانتا 
الهدايا التي تبرع بها )Early Learning Center ELC( على 
األطفال.وليُضاع��ف فرحة العيد قدم الدعم المالي، حيث اس��تخدم 
جزءاً منه لتوفير أجهزة التدفئة، في حين تّم التبرع بالجزء المتبقي 

إلى جمعية SOS لتأمين االحتياجات األساسية لألطفال.

مشروع MED DESIRE في روما

اس��تضافت مدينة روما المؤتمر لمش��روع “الشمس لك: الطاقة 
المس��تدامة من أجل المتوسط”، بمشاركة ممثلين عن الشركاء ال�9 

للمشروع من 5 بلدان: إيطاليا، اسبانيا، تونس ، مصر، ولبنان.
وش��دد المؤتم��ر على  آلي��ات تعزي��ز الطلب عل��ى تكنولوجيا 
الطاقة المس��تدامة في منطقة البحر األبيض المتوسط، حيث يهدف  
MED-DESIRE، المم��ول من االتح��اد األوروبي إلى تعزيز 
كفاءة الطاقة وإزالة الحواجز الثقافية الستيعاب تكنولوجيات الطاقة 
الشمس��ية الالمركزية داخل منطقة المتوسط. وصمم المشروع 3 
آليات مالية مبتكرة و3 مراسيم شمسية في تونس، مصر، ولبنان، 

محققاً 10 دورات تدريبية إضافة إلى توقيع 5 اتفاقيات.

لبنان في سيسيليا اإليطالية

ش��ارك لبنان ف��ي مهرجان “Festa Del Mare” في سيس��يليا 
في إيطاليا، حيث جرى عرض مباش��ر للمطبخ اللبناني نفذه الشيف 

شربل أبو سمرا مباشرة أمام  حشد من الجمهور .
وتأت��ي هذه المش��اركة نتيجة لمعرض ميالن��و الدولي 2015، 
ال��ذي أس��فر عن ح��االت تعاون مع ع��دة دول من بينه��ا مقاطعة 
سيس��يليا، التي يستكمل لبنان هذا التعاون معها من خالل مشروع 
ItineraMed of the taste، وال��ذي يه��دف إل��ى جمع 5 مدن 
لبنانية مع 5 مدن من كل من الدول التالية: ألبانيا، صربيا، مصر، 
مالطا، وإيطاليا، كمدن متوسطية تتعاون على الصعيدين السياحي 

والثقافي.

فعالية ميالدية خيرية في فيال سرسق

إنطل��ق نش��اط Christmas at the Villa ف��ي دورت��ه الثانية 
بحض��ور عقيلة رئيس مجلس ال��وزراء لمى تّمام س��الم، وتزامن 
إنط��الق الفعالية مع الكوكتيل الخي��ري لجمعية “حماية” بحضور 
المخرج��ة اللبنانية ندين لبكي الداعمة لها. وهذا النش��اط هو عبارة 
 Gata Events & Promotions عن فعالية خيرية تنظّمها شركة
في فيال ليندا سرس��ق في األش��رفية يتم فيه عرض لمجموعة من 
المنتج��ات بهدف دعم 8 جمعيات لبنانية بمناس��بة العيد من خالل 
إقامة حفل كوكتيل خيري لكّل منها في فيال سرسق تستقبل فيه كّل 
جمعي��ة كبار المتبّرعين والش��خصيات علماً أّن جزءاً من األرباح 

الناتجة عن المبيعات تكّرس للجمعيات.
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SIIB يخّرج دفعة جديدة من كوادره

العقيلة في مؤتمر المصارف التخصصي

اح��ت��ف��ل 
بنك س��ورية 
ل�����ي  و ل��د ا
اإلس���الم�ي 
م��ؤخ������راً 
ب�ت�خ�ري����ج 
دفع�ة جدي��دة 

من كوادره الذين أنهوا دورة تدريبية في العلوم المصرفية لالرتقاء 
بمس��توى األداء، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للبنك بشار الست 

والعضو التنفيذي لهيئة الرقابة الشرعية وعدد من مديري البنك.
وتركزت الدورة التي حملت عنوان العلوم المصرفية اإلسالمية 
عل��ى عدد م��ن المح��اور الهامة التي تغط��ي أهم مفاص��ل العمل 
المصرفي اإلسالمي حاضر فيها خبراء ومختصون من داخل البنك. 
وف��ي تصريح للرئي��س التنفيذي عبد القادر الدوي��ك, أكد أن هذه 
الخطوة تأتي تنفيذاً الس��تراتيجية البنك في نش��ر الوعي المصرفي 
وتنمي��ة الموارد البش��رية العاملة في القط��اع المصرفي، وتهيئتها 
للعمل في كافة االختصاصات المصرفية, مضيفاً أن البنك مس��تمر 

في سياسة التطوير الداخلي.

ش��اركت 
ش�������رك��ة 
ل�ع�ق�ي�ل����ة  ا
م�ي���ن  ل�ل�ت�أ
التكافل�ي  في 
المع����رض 
و الم�ؤت�م��ر 

التخصصي األول للمصارف و التأمين  الذي أقيم في دمشق مؤخراً 
تحت عنوان “في مواجهة التحديات والمصاعب”.

وتأتي مش��اركة الش��ركة رغبة منه��ا للتأكيد عل��ى أهمية دور 
شركات التأمين في إعادة البناء واإلعمار في سورية، والدعوة إلى 
توثيق التعاون مع وس��ائل اإلعالم في ظل الظروف الصعبة التي 
تمر بها س��ورية إلطالق حملة توعية بضرورة ش��ركات التأمين 

لدى مختلف شرائح المجتمع.
وأقي��م بالت��وازي م��ع المؤتمر مع��رض تخصص��ي للمنتجات 
الجديدة التي تطرحها شركات التأمين والمصارف مثل التسهيالت 
االئتماني��ة الجديدة ومزايا التأمين الصح��ي والتأمين ضد الحريق 

والخدمات المصرفية وغيرها.

“لبنان والمهجر” يحتفل باإلعالميين
أعل��ن رئي��س مجلس 
اإلدارة المدير العام لبنك 
لبن��ان والمهج��ر س���ع�د 
أزه��ري، خ��الل حف��ل 
الغداء السنوي الذي أقامته 
إدارة المص��رف ع�ل��ى 
ش���رف اإلعالميي��ن في 
فندق فورس�يزن بيروت: 

أن المص��رف ثابر في نمّوه المتزن وربحيته المس��تدامة. وقال: إن 
القطاع المصرفي يلعب دوراً محورياً في حياتنا االقتصادية بالرغم 
من الظروف التشغيلية الحادة التي يمر بها، إذ يساهم القطاع بتفعيل 
عجلة النمو االقتصادي من خالل مشاركته في الرزمات التحفيزية 
التي أطلقه��ا مصرف لبنان والتي فاقت ال���5 مليارات دوالر ومن 
خالل مشاركته في دعم “اقتصاد المعرفة” عبر التزامات استثمارية 

في شركات التكنولوجيا الحديثة قاربت ال�200 مليون دوالر.
واش��ار ازهري ال��ى النمو المت��زن للبنك وربحيته المس��تدامة، 
حي��ث بلغت موجودات��ه حتى نهاية أيلول/س��بتمر 2015 ما يقارب 
ال�29 مليار دوالر بزيادة 5.2 % عن الفترة نفس��ها من عام 2014 
وارتفعت األرباح في األشهر التسعة األولى إلى 290 مليون دوالر 
بزيادة 7.6 %. كما حافظ البنك على موقع مالي متين تمثل بنس��بة 
كفاية رأس المال حسب معايير بازل 3 بلغت 17.8 % ونسبة تغطية 
القروض المتعثرة بالمؤونات والضمانات العينية فاقت ال�160 %. 
وتناول األداء اإلجمالي للبنك الذي ادى الى ارتفاع عدد عمالئه من 
المقترضين في صيرفة التجزئة في السنوات العشر األخيرة من 30 
ألف عميل إلى 159 ألف عميل، وارتفعت قروضه السكنية من 86 
مليون دوالر إلى 1500 مليون دوالر وقروضه للشركات الصغيرة 
والمتوسطة من 258 مليون دوالر إلى 982 مليون دوالر، وازدادت 

قروضه المدعومة من 76 مليون دوالر إلى 1250 مليون دوالر.
واكد ازهري ان البنك طّور ممارساته في حقل الحوكمة واإلدارة 
الرش��يدة من خالل قانون عصري ومتجدد للحوكمة، كان من آخر 
نتائج��ه اختيار “لبنان والمهجر” كأفضل الش��ركات المدرجة على 
بورصة بيروت من حيث الش��فافية المالية واإلدارة الرشيدة حسب 
الدراس��ة التي أُجريت. كما اكد أن هذه القدرات وغيرها في ش��تى 
القطاع��ات يمكنه��ا أن تضاعف إمكانياتها بم��رات عديدة إذا توفر 
االس��تقرار السياس��ي أو إذا أعط��ي االقتصاد االهتم��ام الكافي في 
قرارات السياس��يين وأخذ في الحس��بان التداعيات السلبية للسياسة 
على االقتصاد. متمنياً أن يستعيد االقتصاد عافيته وديمومته، شاكراً 
الصحاف��ة على دورها االساس��ي، ومقّدراً التواصل المس��تدام بين 

المصارف والصحافة.
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BDL Accelerate 2015 مشاركة شبابية في
  INNOVO ش��ركة  شاركت 
 BDL Accelerate في مع��رض
2015 ال��ذي نظم��ه المص��رف 
المرك��زي للس��نة الثاني��ة عل��ى 
 Forum de Beirut التوالي ف��ي
للع��ام 2015. وف��ي ه��ذا العام، 
INNOVO مس����ابق�ة   نظمت 
Hackathon حيث قام 20 شاب 
وش��ابة بتصميم وصناعة أجهزة 
ملبوس��ة خالل 48 س��اعة، تحت 

إش��راف فريق عمل الشركة. وقام المش��تركون الذين قّسموا إلى 5 فرق بصناعة مجس 
لقياس نسبة الكحول في الدم، وجهاز لمرابقة أداء العبي رياضة التنس، وجهاز تواصل 
للح��االت الطارئ��ة، وجهاز تقييم أداء حاملي األثقال وتحس��ينه. أّما الفريق الرابح، الذي 
ابتكر جهاز تقييم أداء حاملي األثقال وتحسينه، فقد فاز بجائزة نقدية بقيمة 3000 دوالر 
أميرك��ي وبفرص��ة متابعة العمل على مش��روعه من خ��الل Group  DNY، وتحت 

إشراف INNOVO، مما سيسمح له بتطوير فكرته وتحويلها إلى مشروع تجاري.
جدي��ر بالذكر، أن INNOVO قامت بتجهيز مختبر كامل بأحدث وس��ائل صناعة 
اإللكتروني��ات، منها طابعات ثالثية األبعاد، وماكينات حف��ر على الكمبيوتر، وماكينة 
صناع��ة الدارات الكهربائية LPKF، بهدف مس��اعدة المش��اركين على تنفيذ أفكارهم 

بسرعة قياسية.
وق��ال الرئي��س التنفيذي لش��ركة INNOVO جاد ب��رو: لقد وضعن��ا كافّة خبراتنا 
بتص��رف هذا المعرض، فقد ش��اركنا بش��كل عملي من خالل مهندس��ي اإللكترونيات 
والبرمجيات لدينا على مدى 48 س��اعة لدعم المشاركين وإرشادهم وتوجيههم ليتمكنوا 

من إنجاز مشروعهم.
أما الرئيس التنفيذي للتسويق في Group  DNY رالف رعد فقال: لقد شعرنا بالفخر 
الشديد ألننا تمكنا من تسليط الضوء على المواهب والخبرات الموجودة في المنطقة أمام 
المش��اركين المحليين والدوليين في مؤتم��ر BDL Accelerate. نحن اللبنانيون نتمتّع 
اليوم بالمعرفة والعلم، باإلضافة إلى المهارات التقنية الاّلزمة لتحقيق النجاح في أي مكان 
ف��ي العالم. فهذا النّوع من المبادرات التي يطلقه��ا مصرف لبنان، باإلضافة إلى التعميم 
331، يمنح المواهب اللبنانية فرصة التألّق من دون الشعور بالحاجة إلى الهجرة للبحث 
ع��ن فرص في الخارج. وف��ي هذا اإلطار، تعرب Group  DNYعن فخرها الش��ديد 
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يعان��ي االقتص��اد اللبناني من اخت��الالت متفاقمة، تبدأ باإلنتاج وال تنتهي باالس��تهالك، 
وهو ما تش��ير اليه األزمات التي يش��هدها البلد، والمستمرة في غير مجال. وقبل أن تكون 
هناك حاجة الى حل س��ريع للمش��كالت االقتصادية واالجتماعية، فإن الدولة ُمجبرة أيضاً 
عل��ى القيام بخطوات لتجنب انفج��ارات اجتماعية وربما انهيارات اقتصادية. لكّن الخالف 
السياس��ي واألزمات االرتدادية واس��تمرار الفراغ  ال يدل على إمكان الخروج من المأزق 
الراه��ن. فهن��اك مخاوف من أن ت��ؤدي األمور في ح��ال بقيت على حالها ال��ى انهيارات 
اقتصادية تترافق مع أزمات اجتماعية خطيرة، تنعكس أيضاً على المصارف التي ال يعود 
ف��ي إمكانه��ا تغطية حاجات الدولة، ما لم يترافق األمر مع اصالحات وقوانين تعالج الخلل 
القائم. وال ش��ك أن مصرف لبنان يقوم بمهماته التحفيزية لتنش��يط االقتصاد، لكنه يصطدم 

بالفراغ وتعطل المؤسسات، فال يستطيع وحيداً انقاذ الدولة من االهتزازات المتتالية.

وفي ظل اس��تمرار النظرة الس��لبية الدولية لالقتصاد اللبناني، خصوصاً في ظل الفراغ، 
قد يؤدي ذلك الى مزيد من الجمود والتدهور االقتصادي. وبس��بب تراجع حجم التس��ليفات 
وضآلة النش��اط االقتصادي  صنفت مؤسس��ة “موديز” العالمية القطاع المصرفي اللبناني 
بنظرة سلبية، بس��بب األوضاع المتعلقة بتزايد عجز الدولة، واستمرار المصارف بتمويل 

هذا العجز، في ظل تزايد المخاطر على الدولة اللبنانية. 

والواقع أن ليس ملفاً واحداً يضغط على لبنان واقتصاده، اذا كانت هناك مش��كلة النفايات 
الضاغطة والمستمرة، فتعطل البلد ومؤسساته وعدم القدرة على إيجاد حل مستدام للملفات 
الشائكة، ومنها النفايات، يجعل البلد في وضع صعب في غياب مؤسسات فاعلة وموازنات 
تنظ��م وتحك��م عملية االنفاق واإليرادات. وعلى ما نش��هده في البلد م��ن تراجع في الدورة 
االقتصادية والمش��اريع والخطط، وغياب الموازنة، الى توقف االس��تثمارات وقلة فرص 
العمل، يؤشر ذلك الى اختالالت خطيرة، أبرزها تأزم آليات عمل النظام في كل المجاالت. 
ويمك��ن القول أن انس��داداً في األفق يطال المجاالت السياس��ية واالجتماعية واالقتصادية، 

ويؤثر على حركة االنتاج، ويضع لبنان في مهب احتماالت كثيرة.

اختالالت االقتصاد وغياب الحلول
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