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مرة جديدة يضغط الوضع المالي على اللبنانيين ومختلف القطاعات االقتصادية في 
البلد، بعدما أظهرت المؤش��رات ارتفاعاً كبيراً في اإلنفاق، فيما بقيت اإليرادات على 
حاله��ا. يض��اف الى ذلك تراجع النم��و الى نحو 1 % في ع��ام 2015 في حين انه ال 
يتوقع في ظل الجمود االقتصادي المس��تمر أن تحمل السنة 2016 إيجابيات لمصلحة 
النمو، وهو أمر تؤكده التقارير الدولية وبينها تقرير للبنك الدولي، ان النمو لن يتجاوز 
2 % أو أكث��ر بقلي��ل إذا بق��ي الوضع على حاله، خصوص��اً وأن القطاعات المحركة 
لالقتصاد معطلة، ال س��يما الس��ياحة والقطاع العقاري ونش��اط البناء. وال شك في أن 
التوترات اإلقليمية وتوقف المس��اعدات العربية، واس��تمرار تعطل المؤسسات تعطل 

النمو االقتصادي وتبقيه منخفضاً.

والواق��ع أن الضغط على الوضع المالي س��يرتب أعباًء عل��ى الخزينة لجهة القدرة 
على تس��ديد االس��تحقاقات المالية على لبنان، لكن األهم أن غياب الموازنة واستمرار 
تعطل المؤسس��ات وع��دم قدرة مجلس ال��وزراء على اتخاذ الق��رارات وحل الملفات 
وإطالق الدورة االقتصادية وتأمين فرص العمل، أمور تضغط على الوضعين المالي 
واالقتصادي، ما ساهم في تراكم العجز، وانعكس ذلك على حجم الدين العام الذي ارتفع 

الى مستويات قياسية تجاوزت ال�70 مليار دوالر.

وإذا كان الوض��ع المال��ي يخض��ع للرقابة الدقيقة وفق حاكم مص��رف لبنان رياض 
سالمه، إال أن عدم استقرار البلد وجمود االقتصاد وتراجع المساعدات يرتب أخطاراً 
على لبنان، علماً أن مصرف لبنان يقوم بواجباته في توفير الس��يولة. ورغم األزمات 
يبقى لبنان مالياً أفضل من دول أخرى، اذا عرفنا أن السعودية تعاني عجزاً يصل الى 
130 مليار دوالر. لكن على اللبنانيين أن ينتبهوا جيداً لمرحلة من الضغوط تس��تدعي 

عودة المؤسسات بالدرجة األولى.

مخاطر تضغط على الوضع المالي

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2016
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أعل���ن حاك����م 
مص����رف لبن��ان 
ري�اض س����الم�ه 
م�ج�م��وع����ة  أن 
“غاف�ي” المعني��ة 
بمكافح�ة تبيي��ض 
األموال ومكافح�ة 
تموي�ل اإلره�اب، 
لبن��ان  أن  أك��دت 
“يس���ت�وف�ي ك��ل 
الشروط المطلوبة 
من حي��ث القانون 

ومن حيث الممارسة، لمكافحة تبييض األموال وتمويل 
اإلرهاب وس��الح الدمار الش��امل”، و“لن يكون هناك 

أي مطالبة أو متابعة تخص لبنان”.
واعتبر سالمه أن “هذا اإلعالن الصادر عن جمعية 
عمومي��ة تضم 199 بلداً، يريح لبنان من حيث تعاطيه 
المصرف��ي والمال��ي مع الخ��ارج، ويس��هل على من 
يتعاطى مع المصارف اللبنانية، وباألخص المغتربين 
اللبنانيين وغير المقيمين، التحويالت من لبنان وإليه”، 
مش��يراً إلى أن “هذا التطور اإليجاب��ي نتج عن إقرار 
القوانين المطلوبة من مجلس النواب والحكومة اللبنانية 
في تش��رين الثان��ي /نوفمب��ر 2015 وع��ن تعميمات 

مصرف لبنان”.
وقال: “إن هذا القرار يبقي لبنان منخرطاً في العولمة 
المالي��ة، م��ا يرتد إيجاب��اً على وضع��ه االقتصادي”، 
مضيف��اً “أن هيئة التحقيق الخاص��ة وأمينها العام عبد 
الحفيظ منص��ور ومعاونيه، ومن خ��الل تواجدهم في 
اجتماع��ات الغافي وعالقتهم م��ع مجموعة إغمونت، 
تس��اهم في إظه��ار إرادة لبنان الجدية ف��ي تطبيق كل 

المعايير، التي تؤمن الشفافية في قطاعه المالي”.
وذك��ر س����الم�ه ب��أن مجم�وع�ة “غاف��ي” كان�ت 
وضعت 22 دولة تحت المراقب�ة في تش��ري�ن األول /

أكتوبر 2015.
أما في شهر شباط/فبراير 2016، فقد أبقت مجموعة 
“غاف��ي” 15 دولة تحت الرقابة في اجتماعها األخير، 
وم��ن بينها دول من مجموعة العش��رين. واعتبرت أن 
سبع دول ليست بحاجة إلى أي متابعة أو إجراء جديد، 

ومن بينها لبنان.

لبنان استوفى شروط
مكافحة تبييض األموال

رياض سالمه

بنك عودة يطلق “البصمة الكربونية”

أطل��ق بن��ك عوده 
ف����ي ل�ب�ن��ان خ�الل 
مؤتم���ر صحف����ي، 
“البصم���ة  مب���ادرة 
الكربونيّة”، بحضور 

مدير عام البنك مارك عوده، المديرة في مكتب تغيّر المناخ التابع لبرنامج األمم المتّحدة 
اإلنمائي في وزارة البيئة ليا القاعي أبو جودة، والمشرفة على قسم المسؤوليّة المجتمعيّة 
لدى البنك هاسميغ خوري. ويتألّف المشروع، الذي يتم بالتعاون مع مدرستي الحكمة 
والمقاصد، من ش��قّين: - األول: معالجة مش��كلة تغيّر المناخ - والثاني: توعية األوالد 
والشباب من عمر 10 إلى 15 سنة على حسن استعمال مصادر الطاقة. كما أنشأ البنك 
موقعاً إلكترونيّاً مصغّراً عنوانه www.my-cfp.com بهدف تش��جيع الشباب على 

مراقبة وتقليص نفقات الطاقة في منازلهم والحدّ من تأثير استخدامها على الطبيعة.
م��ن جانب آخ��ر، وعلى الرغم م��ن األجواء السياس��يّة واالقتصادي��ة القاتمة التي 
ش��هدتها المنطقة في عام 2015، س��جل بنك ع��وده أداًء مؤاتياً ف��ي مجمل الوحدات 
في ظّل اس��تمرار ضبط المخاطر والنفقات التش��غيليّة العاّمة، ونمت االرباح الصافية 
بعد المؤونات والضرائب بنس��بة 15.1 % لتوازي 403 مليون دوالر، كما س��ّجلت 
الموج��ودات المجّمع��ة نمّواً بنس��بة 0.7 % لتصل الى 42.3 ملي��ار دوالر  في نهاية 
كان��ون األّول/ديس��مبر 2015 )49 % منها ع���ائدة لوح���دات خارج لبنان(. وبلغت 
األم��وال الخاّص��ة المجّمع��ة 3.29 ملي��ار دوالر، بحيث ش��ّكلت 18 % من إجمالي 
األموال الخاّصة للقطاع المصرفي اللبناني، في حين حافظت التس��ليفات على نمّوها 
المّطرد الذي بلغت نسبته 4.5 % لتصل إلى 17.9 مليار دوالر، متأتّية بشكل خاّص 
من الوحدات في لبنان وتركيّا ومصر. أما موجودات البنك  فسجلت نمواً بنسبة 3 % 

لتصل الى 35.6 مليار دوالر أميركي.

دعم “ليزينغ” لالستثمار في الطاقة المستدامة

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية 
)IFC( عض��و مجموع��ة البنك 
الدول��ي، وبدع��م م��ن الحكوم��ة 
الكندي��ة، عن تقديمه��ا قرضاً إلى 
أكب��ر ش��ركة تأجي��ر تمويلي في 
لبنان لتمويل الشركات اللبنانية في 

مجاالت تعزيز كفاءة استخدام الطاقة وتوفير تكلفتها، وبالتالي المساهمة في التخفيف 
من آثار تغير المناخ. وستقدم المؤسسة قرضاً بقيمة 7 ماليين دوالر أميركي إلى شركة 
الليزينغ اللبنانية وهي شركة التأجير التمويلي التابعة لمجموعة فرنسبنك، موزعة على 
الشكل التالي: 3.5 مليون دوالر من حساب مؤسسة التمويل الدولية الخاص، 3.5 مليون 
دوالر من برنامج مؤسسة التمويل الدولية وكندا لتغير المناخ. وإن هذا القرض هو الثالث 

الذي تمنحه المؤسسة لمجموعة فرنسبنك في إطار تمويل الطاقة المستدامة.
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وقع بنك س��ورية الدولي اإلس��المي وس��وق دمشق 
لألوراق المالية اتفاقية االش��تراك في خدمة االس��تعالم 

عن ملكية األوراق المالية.
وتأتي هذه الخطوة انطالقاً من رغبة السوق والبنك في 
توفير خدمات للمستثمرين لتسهيل إجراءات االستعالم 
عن ملكيتهم م��ن األوراق المالية المدرجة في الس��وق 
عبر موقعها االلكتروني، ويتم التس��جيل للحصول على 
هذه الخدمة من خالل فروع البنك المنتش��رة في معظم 

المحافظات السورية.
وتتيح هذه الخدمة لجميع المس��اهمين والمس��تثمرين 
مالكي األس��هم ف��ي الش��ركات المدرجة ف��ي بورصة 
دمش��ق االطالع على ملكياتهم من خ��الل الدخول إلى 
الموقع االلكتروني للسوق وإدخال كلمة المرور والرقم 
الس��ري بعد الحصول عليهما عند تقديم طلب اإلشتراك 
بهذه الخدمة من أي فرع من فروع بنك س��ورية الدولي 

اإلسالمي.
على صعي��د آخر، انطلقت فعالي��ات معرض “ربيع 
صي��ف موداتكس” وال��ذي أقيم على م��دار يومين في 
فن��دق الداماروز بدمش��ق، وذلك برعاية بنك س��ورية 
الدولي اإلسالمي، ويهدف المعرض إلى تحريك السوق 
الداخلي��ة وإعادة التألق لمعارض الصناعات الس��ورية 
وإثبات قدرة المنتجات المحلية على تلبية حاجة الس��وق 

السورية المحلية.
وفي تصريح للرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك 
أكد على أن مش��اركة البنك في هذه الفعالية المهمة تأتي 
في إطار دعم البنك لقطاع األعمال ودعم المنتج الوطني 

األمر الذي ينعكس ايجاباً على االقتصاد الوطني.
وق��دم البنك خالل المعرض مجموع��ة من الخدمات 
المصرفية اإلسالمية المتنوعة التي تخدم قطاع األعمال 
وتلبي احتياجاتهم وتسهم في تسهيل أعمالهم المصرفية.

اتفاقية بين SIIB وبورصة دمشق
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بنك مسقط يواصل تمويل المشاريع العقارية

أعل��ن بنك مس��قط متمثال في برنامج “بيتنا” للتمويل الس��كني وش��ركة ممتلكات 
العربية، عن ش��راكتهما لتقديم تس��هيالت تمويلية على القروض العقارية لمش��تري 
العقارات في المش��روع الخاص بالش��ركة “الس��ماء” والذي يقع في مدينة السلطان 
قابوس بوالية بوش��ر في محافظة مس��قط، والذي يعد من احدث المش��اريع العقارية 
في الس��لطنة. وبهذه المناسبة تم مؤخراً في المقر الرئيسي للبنك التوقيع على مذكرة 
تفاهم، حيث وقعها نيابة عن البنك نائب مدير عام المبيعات وتطوير المنتجات بالبنك 

عبدهللا بن تمان المعشني، والمدير التنفيذي لشركة ممتلكات العربية أحمد اللواتي.
عل��ى صعيد آخ��ر، وقع ميثاق للصيرفة اإلس��المية من بنك مس��قط مذكرة تفاهم 
مع ش��ركة عمان للتطوير العقاري لتقديم التس��هيالت المصرفية المتوافقة مع أحكام 
الش��ريعة اإلسالمية لألفراد الراغبين في شراء الوحدات السكنية في مشروع مجمع 
الحمراء السكني و الخاص بالشركة في رأس الحمراء بمنطقة القرم بمحافظة مسقط 
العمانية. وقد قام نائب الرئيس التنفيذي لألعمال المصرفية اإلس��المية ببنك مس��قط 
س��ليمان بن حمد الحارثي بالتوقيع على المذكرة نيابة عن “ميثاق” بينما وقعها عن 
ش��ركة عم��ان للتطوي��ر العقاري عباس بن عب��دهللا العجمي رئيس الش��ركة، وذلك 

بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.
وبه��ذه المناس��بة، قال الحارثي إن “القط��اع العقاري من القطاع��ات الواعدة في 
سلطنة عمان ويشهد نمواً جيداً ونحن على استعداد للمشاركة في تطوير هذا القطاع 
الحي��وي س��واء من خالل تقديم تس��هيالت مصرفي��ة لألفراد أو من خ��الل التمويل 
المباش��ر للمش��روع، وذلك وفقا لمبادئ وأحكام الش��ريعة اإلس��المية”، مؤكداً أن “ 
ميث��اق يتمت��ع بوضع ممت��از يمكنه من تقديم الدع��م والتمويل لمختلف المؤسس��ات 
والش��ركات وتقدي��م خدمات ومنتجات مبتكرة ذات قيم��ة مضافة وتقديم أيضا حلوال 
مصرفية تتوافق مع مبادئ الش��ريعة اإلس��المية وذلك من خالل اس��تراتيجية تهدف 
إلى جذب واس��تقطاب المؤسس��ات في مختلف القطاعات وتقديم خدمات وتسهيالت 
مصرفي��ة لألفراد”، الفتاً إلى ان ميثاق س��اهم في تنمي��ة وتطوير القطاع المصرفي 
العماني من خالل طرح وتقديم خدمات وتسهيالت مصرفية نوعية تتوافق مع مبادئ 

وأحكام الشريعة اإلسالمية.
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مصر: قروض لدعم المشاريع الصغيرة

منح البنك األوروبي إلعادة 
اإلعمار والتنمية خطاً ائتمانياً 
لبنك عوده مص��ر بقيمة 30 
مليون دوالر أميركي إلعادة 
إقراضه للمش��اريع الصغيرة 
التي  والمتوس��طة في مصر 

تمثل معظم مش��اريع القطاع الخاص العاملة في البالد  وتس��اهم بنس��بة 75 % من 
إجمالي العمالة.

وق��ال مدير مصر بالبن��ك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية فيليب تير وورت: إن 
“البنك ينظر إلى المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة على أنها العمود الفقري لالقتصاد 

ونحن نركز على تعزيزها في جميع الدول التي يعمل بها البنك”.
م��ن جهت��ه، قال رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لبنك َعوده مصر حاتم عبد 
الصادق: إن بنك عوده  يُدرك تماًما أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد 
والمجتمع المصري، األمر الذي حدا بنا إلى إقامة نموذج اس��تراتيجي جديد يخدم هذا 
القطاع. أضاف: ستس��اعد الش��راكة مع البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في 
زيادة تعزيز استراتيجيتنا للنمو، خاصة في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

8

HSBC يتقشف ويجمد األجور والتعيينات

ذك��رت وكالة رويترز نقالً عن مصادر، أن بنك إتش.إس.بي.س��ي، أكبر مصرف 
ف��ي أوروب��ا، س��يجمد التعيينات واألجور ف��ي جميع فروعه على مس��توى العالم في 
2016، مش��يرة إلى أن موظفي البنك تلقوا رس��الة عبر البري��د اإللكتروني تضمنت 
تفاصيل أحدث إجراءات لخفض التكاليف. وشأنه شأن العديد من البنوك العالمية يسعى 
HSBC لخفض التكاليف من أجل تعزيز الربحية والعائد للمس��اهمين، وينفذ خططاً 
لتخفيض التكاليف الس��نوية بما يص��ل إلى 5 مليارات دوالر بحل��ول 2017. وأعلن 
البنك في حزيران/يونيو 2015، أنه يخطط إللغاء 20 % من الوظائف وتقليص بنك 

االستثمار التابع له بمقدار الثلث.
كم��ا قرر البنك إبقاء مقره الرئيس��ي ف��ي العاصمة البريطانية لن��دن، رافضاً خيار 
عودة مقره إلى هونغ كونغ بعد مراجعة اس��تمرت 10 أش��هر. وقال: إن لندن هي أحد 
المراكز المالية الدولية البارزة ومقر عدد كبير من الكفاءات الدولية وتُعتبر مكانا مثاليا 
كي تكون المقر الرئيسي للبنك. وسيعزز قرار البنك وضع لندن كمركز مالي عالمي 

والذي واجه من��ذ األزمة المالية في  
بس��بب  تحدي��ات   2009  -  2008
فرض قواعد أكث��ر صرامة وزيادة 
التكالي��ف. وكانت هونغ كونغ تُعتبر 
أق��وى المرش��حين الحتم��ال انتقال 
البنك إليها إذ أنها تسهم بنحو 50 % 

من أرباحه قبل خصم الضرائب.

ق��ال الرئيس التنفيذي 
الب�رك���ة  لمج�م�وع����ة 
البحريني���ة  المصرفي�ة 
عدنان أحمد يوس�ف: إن 
المجموعة تتطلع إلحياء 
خط��ة دخ��ول الس���وق 
األوروبية من خالل فتح 
مص��رف إس���المي في 
فرنس��ا في عام 2017، 
مش��ي�راً إلى أن اقتح��ام 

مجموعته للس��وق األوروبية “ليس صعباً فلدينا الخبرة 
الكافي��ة”. وتس��عى المجموعة منذ ع��ام 2009 لدخول 
السوق الفرنس�ية لكن األزمة المالية العالمية تس��ببت في 

تجميد خطتها.
على صعيد آخر، كشف يوسف أن المجموعة تسعى 
لالس��تحواذ على مصرف في إندونيس��يا، وإلى إنش��اء 
مص��رف أو مكتب تمثيل عل��ى األقل في الصين خالل 

عام 2016، كما تتطلع لدخول السوق الهندية.

“البركة” تخطط  لفتح
بنك إسالمي بفرنسا

عدنان يوسف

وقع بنك البركة - سورية ممثالًً برئيسه التنفيذي محمد 
حلبي، وجمعية لمسة شفا ممثلة برئيسة مجلس اإلدارة مها 
نويالتي، اتفاقية رعاية تتضمن تقديم منح دراسية جزئية 
لعدد من الطالب المسجلين في الجمعية. وقال حلبي: إن 
برنامج البنك للمسؤولية االجتماعية الخاص بعام 2015 
تمحور حول تنمية الموارد البشرية والتعليم ودعم البحث 
العلمي والحفاظ على البيئة والدور المجتمعي والمساهمة 
بتخفي��ف المعاناة عن الش��ريحة االجتماعي��ة المحتاجة 
لإلعانة، وبتوقيعنا هذه االتفاقية نصوغ أول س��طر من 
خطة عام 2016 المستمرة في تقديم الدعم لمستحقيه من 

خالل الجمعيات المسجلة أصوالً.

منح دراسية من “البركة - سورية”
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اتفاقية بين “األهلي” و“التنمية الصيني”

وق��ع رئيس البن��ك األهلي 
المصري هش��ام عكاشه، مع 
رئيس بنك التنمية الصيني هو 
هوايبانج، اتفاقية تسهيل بمبلغ 
700 ملي��ون دوالر، بغرض 
البني��ة  مش��روعات  تموي��ل 
التحتي��ة في مص��ر، خاصة 

مش��روعات قطاعات الكهرباء، الطاقة، االتصاالت، النقل، والزراعة، باإلضافة إلى 
المشروعات التي يساهم فيها الجانب الصيني. وقد حضر التوقيع الرئيس المصري عبد 
الفتاح السيس��ي، والرئيس الصيني شي جين بينج، ومحافظ البنك المركزي المصري 
طارق عامر. ويأتي توقيع هذه االتفاقية ليعكس حجم الثقة التي توليها المؤسسات المالية 
العالمية للبنك األهلي، ويعبر عن قدرته على إعادة توظيف التس��هيالت التي يحصل 

عليها في المجاالت االقتصادية المستهدفة.

تمويل كوري لشركات لتنفيذ مشاريع في إيران

أعلن بنك التصدير واالستيراد في كوريا الجنوبية، أنه يعتزم توقيع اتفاق مع البنك 
المركزي اإليراني لتقديم تمويل يصل إلى 5 مليارات يورو للشركات الكورية الجنوبية 
التي تنفذ مشاريع في إيران. وقال البنك المملوك للدولة، إنه يخطط لتوقيع االتفاق في 
الرب��ع األول م��ن 2016 لدعم العق��ود التي تفوز بها الش��ركات الكورية الجنوبية في 
قطاعات توليد الكهرباء والتش��ييد وصناعة الصل��ب. وتأمل كوريا الجنوبية بأن رفع 
العقوبات الدولية عن إيران سيساعد شركاتها في الفوز بفرص أعمال جديدة في وقت 

يتراجع فيه الطلب على صادراتها في الصين وأسواق أخرى.

ق��ال عضو مجل��س إدارة بن��ك باس��اركاد االيراني 
مصطفى بهشتي روي: إن البنك يهدف لزيادة رأسماله 
بجذب مس��تثمرين ايرانيين وأجانب والتوسع داخلياً في 
مجال العمليات المصرفية االستثمارية وإدارة األصول 
وكذلك التوسع في الخارج. وأضاف: أن ثاني أكبر بنوك 
ايران المدرجة في البورصة يبحث إمكانية بدء نشاط في 
دول من بينها ألمانيا وإس��بانيا وتركيا والصين، مش��يراً 

إلى أن البنك يسعى إلدراج أسهمه في بورصة أجنبية.
وكش��ف بهش��تي روي ان أصول البنك تبلغ نحو 19 
مليار دوالر، مشيراً إلى أن هذا الرقم كان من الممكن أن 
يصبح 70 مليار دوالر لوال انخفاض قيمة الريال مقابل 

الدوالر في السنوات األخيرة بسبب العقوبات.

“باساركاد” االيراني
يسعى لجذب المستثمرين

البنك األوروبي يمّول 32 مشروعًا في مصر

أك��د المدير التنفيذي لفرع البن��ك األوروبي إلعادة 
اإلعم��ار والتنمي��ة بالقاه��رة فيلي��ب ت��ر وورث، أن 
البنك يتطلع للتعاون م��ع الحكومة المصرية في تنفيذ 
ع��دد من المش��روعات الجدي��دة التي تس��هم في دعم 
االقتص��اد المصري وخلق المزي��د من فرص العمل، 
مش��يراً إلى أن البنك منذ إنش��اء فرع��ه بمصر قدم ما 
يقرب من 1.7 مليار يورو كتمويل ل�32 مشروعاً في 
مختلف القطاعات الصناعية ومجاالت النقل والطاقة 
والبني��ة التحتي��ة. وقال إن البنك يعت��زم تنفيذ عدد من 

المشروعات االستثمارية في مصر إضافة إلى التوسع في المشروعات الحالية. وكان 
البنك قد أعلن عن قرض بقيمة 341 مليون دوالر لشركة سونكر لتخزين وتداول النفط 

والغاز، وذلك لإلسهام في تأمين الطاقة في مصر.

فيليب تر وورث

س��محت النرويج لصن��دوق التقاعد الرس��مي، اكبر 
صن��دوق س��يادي ف��ي العالم، بش��راء س��ندات خزينة 
تصدرها ايران، بفض��ل االتفاق حول البرنامج النووي 
االيران��ي والذي تم بموجبه رف��ع العقوبات االقتصادية 
ع��ن طهران. وأوضح��ت وزارة الم��ال النروجية انها 
ق��ررت رفع القي��ود المتعلقة بش��راء س��ندات الخزينة 

االيرانية وذلك باالتفاق مع وزارة الخارجية.
يذك��ر أن رأس��مال الصن��دوق يناه��ز 7000 مليار 
ك��ورون )735 مليار يورو(، منها 35 % على ش��كل 

سندات خزينة.

أكبر صندوق سيادي يقرض ايران
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وق��ع بنك الدوح��ة مذكرة تعاون م��ع البنك الوطني 
المكس��يكي للتج��ارة الخارجية، به��دف صياغة إطار 

عمل عام للتعاون مستقبالً بين البنكين.
وتن��ص المذك��رة على قي��ام البنكي��ن بالتعاون على 
أس��اس أفضل الجهود في مجال تنمي��ة األعمال ودعم 
معام��الت التمويل التجاري بي��ن البلدي�ن، باإلضاف��ة 
إل��ى العمل المش��ترك في مج��ال أعمال المؤسس��ات 
المالية مث��ل خطابات الضمان والمش��اركة بالمخاطر 
ضم��ن اإلطار واللوائح والنظ��م الداخلية الخاصة بكل 

طرف.
وق��ام بتوقيع المذكرة كل م��ن الرئيس التنفيذي لبنك 
الدوحة ر. س��يتارامان، والمدير العام الرئيس التنفيذي 
للبن��ك الوطن��ي المكس��يكي اليخاندرو دي��از دي ليون 

كاريلو.

مذكرة تعاون بين “الدوحة”
و“الوطني المكسيكي”

ذك��رت مص��ادر مطلع��ة أن حكومة قط��ر تجري 
محادث��ات م��ع البنوك بش��أن إصدار صكوك س��يادية 
مقوم��ة بال��دوالر ف��ي آذار/م��ارس أو نيس��ان/ابريل 
2016، وذلك مع عودة قطر إلى أسواق الدين العالمية 
لدع��م ماليتها وس��ط ضغوط من جراء تراجع أس��عار 

الطاقة.
وبحس��ب المصادر تحدد بيع الس��ندات في األسواق 
العالمية وأسواق القروض باعتباره الوسيلة التي ستلجأ 
إليها قطر لتغطية عجز 2016 البالغ 46.5 مليار لاير 

)12.8 مليار دوالر(.
وقال أح��د المصادر: إن إصدار الصكوك س��يكون 
الخيار األرجح في حالة قيام الحكومة بإصدار دين ألن 
السيولة في النظام المصرفي اإلسالمي أفضل منها في 

سوق البنوك التقليدية.

قطر تستعد إلصدار صكوك

10 مليارات دوالر لتمويل األعمال المستدامة

أعلن بنك أبوظبي الوطن��ي، عن التزامه بتوفير 
قروض واستثمارات وتسهيالت بقيمة 10 مليارات 
دوالر لتمويل المشاريع المستدامة بيئياً، على مدى 
السنوات العشر القادمة. ويأتي هذا االلتزام الذي يُعد 
األول من نوعه من قبل مصرف خليجي، استناداً إلى 
نتائج تقرير البنك بعنوان “تمويل مستقبل الطاقة”، 
الذي كشف أن هناك حاجة إلى استثمار 48 تريليون 
دوالر على مدى السنوات ال�20 المقبلة في مشاريع 
توليد الطاقة وتحسين كفاءتها لتلبية الطلب العالمي 

المتنامي على الطاقة، خصوصاً وأن الطاقة المتجددة تلعب دوراً هاماً في تنويع الطاقة 
في المستقبل. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك أليكس ثيرسبي: نتطلع من خالل 
جهود فريق عمل وحدة الخدمات المصرفية لألعمال المستدامة في البنك، ألن نسهم في 

تسريع االنتقال إلى حلول الطاقة الجديدة التي يحتاجها العالم بشدة اليوم.

أليكس ثيرسبي

نتائج “الدولي اإلسالمي” المالية للعام 2015

أعل��ن رئي��س مجل��س اإلدارة العض��و المنتدب 
للدولي اإلس��المي الدكتور خالد بن ثاني بن عبد هللا 
آل ثاني، النتائج الس��نوية ألعمال البنك عن الس��نة 
المالي��ة 2015، والتي أظهرت بأن البنك اس��تطاع 
تحقي��ق إجمالي إيرادات وصلت إل��ى 1.59 مليار 
لاير )436.1 مليار دوالر(، فيما بلغ صافي األرباح 

784.2 مليون لاير )215.1 مليون دوالر(.
وأش��ار الرئيس التنفيذي للدولي اإلس��المي عبد 
الباس��ط أحمد الش��يبي، إلى أن اإليرادات التشغيلية 

للبنك بلغت 1.590 مليون لاير )436.1 ألف دوالر(، بينما بلغت ودائع العمالء بنهاية 
العام الماضي، 26.6 مليار لاير )7.2 مليار دوالر(.

د. خالد بن ثاني بن عبد هللا آل ثاني

قروض لـ“ادنوك” من بنوك يابانية

وقع بنك اليابان للتعاون الدولي مع ش��ركة بترول أبوظبي الوطنية “ادنوك”، اتفاق 
قرض تصل قيمته إلى 2.1 مليار دوالر للمس��اهمة في ضمان إمدادات نفطية طويلة 
األجل من اإلمارات. وذكر البنك أن 7 شركات يابانية من بينها بنك طوكيو ميتسوبيشي 

يو.أف.جي��ه، س��تقدم تموي��الً إضافياً ليص��ل إجمالي 
القرض إلى 3.3 مليارات دوالر.

وتعزز القروض مساعي الشركات اليابانية الرامية 
لتجديد امتيازات بحقول النفط في أبوظبي والتي ينتهي 

60 % منها في عام 2018.
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“اإلمارات اإلسالمي” يعقد اجتماعه السنوي

عقد بن��ك اإلم��ارات اإلس��المي اجتم��اع جمعيته 
العمومية الس��نوي في مقره الرئيسي في دبي. وخالل 
االجتماع قدم رئيس مجلس اإلدارة هشام عبد هللا القاسم 
تقريراً عن سنة 2015، وعلق قائالً: يسرني أن أعلن 
بأن مصرفنا حقق نجاحات قياسية جديدة وكان من بين 
أس��رع المصارف نمواً في الدول��ة. وعلى الرغم من 
ظروف الس��وق الصعبة، حققن��ا صافي أرباح مرتفع 
بنس��بة 76 % في عام 2015 ليصل إلى 175 مليون 
دوالر أميركي. وتم خالل االجتماع السنوي االطالع 

على تقرير مجلس اإلدارة عن نشاط المجموعة ومركزها المالي للسنة المنتهية وكذلك 
االطالع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفترة واعتمادهما.

هشام عبد هللا القاسم

االجتماع التاسع لـ“اإلمارات دبي الوطني”

عقد بنك اإلمارات دبي الوطني اجتماع جمعيته العمومية الس��نوي التاسع في المقر 
الرئيسي للبنك، وقدم رئيس مجلس اإلدارة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم تقريراً عن 
السنة المالية المنتهية قائالً: إننا نتطلع بتفاؤل نحو المستقبل بفضل النتائج المالية التي 
حققها البنك بما في ذلك ارتفاع صافي األرباح بنسبة 39 % إلى 2 مليار دوالر. وعلى 
الرغم من التحديات التي تواجهها المنطقة على صعيد السيولة النقدية، إال أن ميزانيتنا 

تبقى قوية نتيجة للتحسينات في جودة االئتمان والهيكل التنظيمي للبنك.

السحب على شهادات التوفير الرابح

أطلق بنك الخليج األول برنامج “شهادات التوفير الرابح” المتاحة لجميع المواطنين 
والمقيمين في دولة االمارات، وذلك ضمن اس��تراتيجيته الرامية إلى نشر الثقافة المالية 
والتروي��ج لسياس��ة االدخار. ويس��عى البنك إل��ى تطوير أفضل المنتج��ات والخدمات 
المصرفية التي تلبي احتياجات عمالئه المالية ومكافأتهم على والئهم. وتتيح “شهادات 
التوفير الرابح” جوائز للعمالء والتي تقدم على شكل شهادات الكترونية، وهي 5 جوائز 

يومية قيمة كل منها 1,000 درهم، و1,961 
جائزة شهرية قيمة كل منها 50,000 درهم 
والجائزة الكبرى الربع سنوية بقيمة مليون 
دره��م. ومنذ إطالق هذا البرنامج فاز أكثر 
من 75,000 عميل بجوائز، بينهم 12 فائز 

بجائزة المليون درهم.

وق��ع كل من محافظ س��لطة النقد الفلس��طينية عزام 
الش��وا، ومحافظ مص��رف البحرين المركزي رش��يد 
المع��راج، مذك��رة تع��اون مش��ترك بين س��لطة النقد 

والمصرف المركزي، وذلك في مقر المصرف.
وق��ال الش��وا: إن المذكرة تهدف إلى تب��ادل وتناقل 
الخبرات فيما بين س��لطة النق��د والمصرف المركزي 
خاصة في كافة مجاالت الرقابة المصرفية، وهي تأتي 
استكماالً لجهود س��لطة النقد للتحول إلى بنك مركزي 

كامل الصالحيات.

مذكرة تعاون
بين فلسطين ومصرف البحرين

رشيد المعراج وعزام الشوا

وقع مص��رف اإلمارات العربي��ة المتحدة المركزي 
مذكرة تفاهم مع بنك االحتياط الهندي، وتهدف المذكرة 
الت��ي وقعه��ا ف��ي مومب��اي كل من محاف��ظ المصرف 
المرك��زي مب��ارك راش��د المنص��وري، ومحافظ بنك 
االحتياط الهندي الدكت��ور راغورام راجان، إلى النظر 
ف��ي الدخول ف��ي إتفاقية تبادل وتق��اص عملتي البلدين. 
ويع��د التوقيع على مذكرة التفاهم بين المصرف والبنك 
بداية لمرحلة جديدة من التعاون، الذي من ش��أنه تعزيز 

العالقات االقتصادية بين دولة اإلمارات والهند.

“االمارات المركزي” يوّقع تفاهمًا
مع “االحتياط الهندي”

11
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بنك الخير ينتقل ألبراج “المرفأ المالي”

أعل��ن بنك الخير )اإلس��المي( الذي يتخذ من البحرين مقراً ل��ه ، عن انتقال مكتبه 
الرئي��س بالكام��ل إلى الطابق 26 من الجهة الغربية من أب��راج مرفأ البحرين المالي.  

وأعلن رئيس مجلس إدارة البنك يوسف 
الش��الش، والرئي��س التنفيذي لش��ركة 
تطوير المركز المالي والمالكة ألبراج 
مرف��أ البحرين المال��ي انجوس كامبل، 
عن عملي��ة االنتقال للمكات��ب الجديدة 

بحضور اإلدارة العليا لكال الطرفين.

تمويل التجارة في دبي

وقع��ت وزارة المالي��ة بالنيابة 
ع��ن الحكوم��ة االتحادي��ة لدولة 
اإلم��ارات اتفاقية مع المؤسس��ة 
الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 
التابعة لمجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمية، تقضي بافتتاح وتش��غيل 

فرع للمؤسس��ة الدولية اإلس��المية لتموي��ل التجارة في إمارة دب��ي، وذلك تأكيداً على 
التزامها بتعزيز وتمتين شبكة عالقات اإلمارات بمختلف المؤسسات المالية اإلقليمية 

والدولية.
ووق��ع االتفاقي��ة كل من وزير الدولة للش��ؤون المالية عبيد حمي��د الطاير، ورئيس 
المجموعة الدكتور أحمد محمد علي. وجاءت هذه االتفاقية لتدعم بيئة التمويل اإلسالمي 

في اإلمارات ومبادرة دبي عاصمة التمويل اإلسالمي.

كشفت هيئة تنظيم سوق الصرف األجنبي الصينية أن 
البنوك السرية في البالد  أجرت معامالت تجاوز حجمها 
تريليون يوان )152   مليار دوالر( في عام 2015، لكنها 
أك��دت في المقابل أن الحكومة الصينية س��تعزز جهود 
مكافحة هذه المشكلة العام 2016 الجاري.    وقال رئيس 
قسم التفتيش في إدارة الصرف االجنبي الحكومية تشانغ 
ش��ينغ هوي: إن إدارته ش��اركت في العام الماضي في 
ضبط أكثر من 60 بنكا سريا.  وأدى التباطؤ االقتصادي 
وتقلب الس��وق في الصين إل��ى موجة من تدفق رؤوس 
األموال وصلت إلى مئات المليارات من الدوالرات إلى 
خارج البالد مما أثار قلقا بشأن آلية إدارة سوق الصرف 

االجنبي في الصين.

الصين تضبط 60 مصرفًا سريًا

وقعت وزارة المالية األردنية اتفاقية القرض التلقائي 
بين الحكومة وصن��دوق النقد العربي بقيمة 40 مليون 
دوالر لدع��م ميزان المدفوعات وبح��د أقصى 75 % 
من اكتت��اب الحكومة األردنية في الصندوق بالعمالت 
المدفوع��ة القابل��ة للتحوي��ل، ولتمكي��ن المملك��ة م��ن 
االستمرار في تنفيذ االصالحات المالية واالقتصادية.

ووق��ع على االتفاقية كل من وزي��ر المالية االردنية 
عمر ملحس ع��ن الحكومة ومدير عام ورئيس مجلس 
إدارة صن��دوق النقد العرب��ي الدكتور عبد الرحمن بن 

عبد هللا الحميدي.

قرض لألردن من صندوق النقد العربي

اليابان تعتمد سياسة الفائدة السلبية

قرر المصرف المركزي الياباني اعتماد سياسة الفائدة السلبية بهدف تحفيز اإلقراض 
ورفع معدل التضخم وإنعاش االقتصاد. وحدد البنك معدل فائدته على الودائع بانخفاض 
0.1 %، وهي أداة تهدف إلى تغريم المصارف التي تحتفظ بالسيولة في خزائنها بدال 
م��ن إقراضها. وقد جاء قرار بنك اليابان في ختام أول اجتماع لمجلس حكامه في عام 
2016، وبعدما رس��مت البيانات الرس��مية صورة مقلقة للنمو االقتصادي المتوقع في 

ثالث أكبر اقتصاد في العالم.
م��ن جه��ة أخ��رى، أبق��ت لجن��ة 
السياسة النقدية للبنك على برنامجها 
الواسع لشراء موجودات بقيمة ثمانين 
أل��ف مليار ي��ن )600 مليار يورو(، 
الذي لم يطرأ عليه أي تغيير منذ نهاية 

تشرين األول/أكتوبر 2014.
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)45 %( ع��ن رضاه��م، م��ع إش��ارة 8 % إل��ى “رضاهم 
بالكام��ل”. وفي المقابل، قال 12 % فقط أنهم “غير راضين 

بالكامل”.
وفي مجال التدريب والتطوير، أش��ار 9 % من المجيبين 
ف��ي لبنان إلى “رضاهم الت��ام”، و34 % إلى “رضاهم إلى 
ح��د ما” عن البرامج المتوافرة لهم. في حين قال 34 % من 
المجيبين أنهم كانوا راضين “إلى حد ما أو بش��كل تام” عن 

برامج التدريب والتطوير في شركاتهم.
القطاعات األكثر إثارة للتوتر

 برز الجيش، الدفاع، الشرطة، الخدمات األمنية، كقطاعات 
أكثر إثارة للتوتر بالنس��بة إلى 32 % من المجيبين في لبنان. 
وب��رزت كل م��ن قطاع��ات الضياف��ة، الترفيه، والس��ياحة، 
والقطاع الصحي، الخدمات الصحية، الصيدلة، وقطاع النقل، 
كالقطاع��ات األكثر إثارة للتوتر بالنس��بة إلى21 % و20 % 

و17 % من المجيبين في لبنان على التوالي.
من جهة أخرى، كش��ف االس��تبيان أن اإلنترنت والتجارة 
اإللكترونية، والعمل الخيري التطوعي، والسيارات، برزت 
كالقطاع��ات األقل إثارة للتوتر بنس��ب 1 % و2 % و3 % 
على التوالي. وتصدرت الضيافة والترفيه، والس��ياح، قائمة 
القطاع��ات التي تتضمن أطول س��اعات عمل بالنس��بة إلى 
36 % المجيبي��ن في لبنان، يليها القطاع الصحي، الخدمات 

الصحية والصيدلة )31 %(.
البحث عن فرص التوظيف

أكث��ر القطاعات ش��عبية بالنس��بة الى المجيبي��ن الباحثين 
ع��ن وظائ��ف حالياً ف��ي مختل��ف أنحاء الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا، هي تكنولوجيا المعلوم��ات، اإللكترونيات 

واالتصاالت )9 %(.
في حين ش��ملت القطاعات األقل جاذبيةً بالنس��بة للباحثين 
ع��ن عم��ل، قطاع العق��ارات، والعم��ل الخي��ري التطوعي، 

واالستشارات اإلدارية والزراعة )1 % 
لجميعها(.

وأظهر االس��تبيان أن قط��اع البنوك 
والتمويل ف��ي لبنان هو أكثر القطاعات 
توظيفاً للخريجين الجدد بحسب 38  % 

من المجيبين.
وتتضم��ن القطاع��ات األخرى التي 
تن��وي توظي��ف الخريجي��ن الجدد في 
اإلع��ام،  اإلع��ان،  م��ن  لبن��ان كل 
العاق��ات العام��ة والنش��ر )29 %(، 
والضيافة، الترفيه والسياحة )28 %(، 
وتكنولوجيا المعلومات، اإللكترونيات، 

واالتصاالت )22 %(.
تغيير القطاع

أظهرت النتائج التي كشفها االستبيان 
أن 27 % فقط من المجيبين في منطقة 
الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا غيّروا 
القطاع الذي يعملون فيه خال العامين 
الماضيي��ن، وبخاصة ف��ي لبنان حيث 
أش��ار 75 % من المشاركين إلى أنهم 
ل��م يغيروا قط��اع عملهم في خال 24 
ش��هراً. وبالنس��بة لهؤالء، كانت أبرز 
ثاث��ة أس����باب دفعتهم لتغيي��ر قطاع 
عمله��م ه��ي الحص��ول عل��ى رواتب 
أفض��ل )37 %(، وف��رص أفضل في 
مجال التط��ور المهني )32 %( وعدم 

الحصول على التقدير )30 %(.
وق��ال ما يقارب نصف المجيبين في 
لبن��ان أنهم يفكرون ف��ي تغيير القطاع 
ال��ذي يعمل��ون في��ه خ�ال األش����هر 
القليل��ة المقبل��ة )43 %(، ف��ي حي��ن 
أشار 42 % إلى أنهم “ال يعرفون وال 

يمكنهم التأكيد”.
وب��رزت الرغب��ة بالحص��ول على 
راتب أعلى كأهم األس����باب بالنس��بة 
إلى 61 % من المجيبين الذين يفكرون 
في تغيي��ر قطاع عملهم. في حين أبدى 
فرص نمو مهني أفضل.39 % اهتمام�ه��م بالح�ص��ول ع�ل��ى 

قطاع البنوك والتمويل
في لبنان

ً هو أكثر القطاعات توظيفا
للخريجين الجدد

بحسب 38 % من المجيبين

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت األكثر شعبية

البنوك والتمويل األكثر نمواً في لبنان 2015
كشف استبيان “أفضل مجاالت العمل 
في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقي��ا” أج��راه “بيت.ك��وم”، أكب��ر 
موقع للوظائف في الش��رق األوس��ط، 
المتخصص��ة  المنظم��ة   ،YouGovو
ف��ي أبحاث الس��وق، أن قط��اع البنوك 
والتمويل س��ّجل أعلى نس��بة نمو خال 

عام 2015 في لبنان.
القطاعات األكثر جاذبيةً

برز قطاع البن��وك والتمويل األكثر 
جاذبي��ة للمواه��ب الوطني��ة بحس����ب 
38 % م��ن المجيبي��ن في لبن��ان، يليه 
قط��اع الضياف��ة )الترفيه( والس��ياحة 
)25 %(، وقط��اع اإلع��ان واإلعام 

والعاقات العامة والنشر )24 %(.
ووفق نتائج االستبيان، ينظر 36 % 
من المجيبي��ن في لبنان إل��ى الحكومة 
كخي��ار التوظيف المفّض��ل لديهم، مع 
إشارة 19 % إلى أن الوظيفة الحكومية 
“مفّضل��ة للغاية”. في حين قال 18 % 

أنها “غير مفّضلة على االطاق”.
مستويات الرضا

أبدى حوالى ثلث المجيبين في لبنان 
رضاهم ع��ن حزمة رواتبه��م الحالية 
األخيرة )30 %( وما تشمله من فوائد 
غي��ر مالي��ة، وذلك مقاب��ل 6 % ممن 
عب��روا عن “رضاهم ال��ى حد كبير”. 
ف��ي حين عبّ��ر م��ا يقارب الش��خص 
من أص��ل خمس��ة مجيبي��ن )19 %( 
ع��ن “عدم رضاهم الت��ام” عن حزمة 

رواتبهم الحالية األخيرة.
وفي ش��كل عام، أش��ار حوالى ثلث 
المجيبي��ن ف��ي لبن��ان )32 %( إل��ى 
رضاهم ع��ن النمو المهن��ي، في حين 
ل��م يوض��ح 22 % “رضاه��م أو عدم 
رضاه��م”، مقاب��ل 21 % مم��ن ه��م 

“غير راضين بشكل كامل”.
وف��ي مج��ال الحفاظ عل��ى التوازن 
بين الحياة والعمل، عبّر قرابة النصف 
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تحليللالً مفصالً ورؤى متعمقة عن التنمية في 
مجال التمويل اإلسالمي.

عوائق موجودة
وكشللف التقرير أن القطللاع المالي اليزال 
متخلفا عن عدد من األسواق الحديثة من حيث 
الوصول إلى البيانات والمعلومات والشللمول 
المالي على الرغم من أن السللودان يعتبر من 
أقدم األسللواق المالية اإلسللالمية بللل وتنفرد 
بهللذا النوع من الخدمات فللي إفريقيا، إضافةً 
الى مللا يمتلكه من قدرات ومعللارف تقليدية. 
ويعود ذلك السبب إلى قلة الوعي وتفشي الفقر 
باإلضافة إلى األوضاع المتعثرة التي شهدها 
القطللاع المالي والتي تحتاج مسللارات جديدة 

مللن االسللتثمار في تنميللة الموارد البشللرية 
والتنوع االقتصادي وتنوع القطع الخاص.

واليزال السللودان يعاني من قلللة الموارد 
البشللرية الذي يؤثللر على إدراك المسللتهلك 
البللالد  علللى  وينعكللس  الماليللة  للخدمللات 
فللي المجللاالت المتعلقللة باالبتللكار والتنوع 
فللي الخدمللات، ومهللارات خدمللة العمالء، 
والقدرة التنافسللية واألسللاليب الحديثة لجذب 
مسللتثمرين جدد. باإلضافة إلللى المعاناة من 
قلة انتشللار البنوك في المناطللق الريفية مثل 
واليتللي دارفور وكردفان حيت تصل لنسللبة 
6 % مقارنة بمستوى انتشارها في العاصمة 

الخرطوم. والتي تبلغ 47 %.
حلول مقترحة

ونتيجللة للصعوبللات التي يعانيهللا القطاع 
المالللي يقترح التقرير خططللاً جديدة لتعزيز 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص ويؤكد 
علللى ضللرورة اسللتمرار الدعللم الحكومي 
للتمويل متناهي الصغر كوسيلة لزيادة فرص 
الحصللول علللى التمويللل من أجل تحسللين 
الشللمول المالللي. وفي هذا اإلطللار، وصلت 
نسبة التمويل المتناهي الصغر في عام 2014 
إلللى 4.6 % من إجمالللي التمويل المصرفي 
فللي السللودان.كما دعللا التقريللر إلللى زيادة 
االهتمام بتطوير البنية التحتية واالستثمارات 
في مجال الزراعة والثروة الحيوانية تماشللياً 

مع خطط الحكومة المتعلقة بالتنمية.
ويصرح األمين العام للمجلس العام للبنوك 
والمؤسسللات المالية اإلسللالمية في السودان 
عبللد اإلللله بالعتيق: نثق فللي أن التقرير يقدم 
رؤى عميقللة للمهتمين بهذه السللوق الواعدة، 
مللن داخل أو خارج الجمهورية، وقد جاء في 
الوقت المناسللب كواحدة من اإلسهامات التي 
تلقي الضوء على الفرص والتحديات المحتملة 
مللن أجل تحقيللق مزيد من التنميللة للوصول 
إلى قطاع مصرفي اسللالمي متماسك، ويسر 
المجلللس العللام إطالق هللذا التقريللر لصالح 
في هذا القطاع بوجه عام.أعضائه في السللودان وألصحللاب المصلحة 

زيادة االهتمام
بتطوير البنية التحتية 

واالستثمارات
في مجال الزراعة
والثروة الحيوانية

رغم العقوبات واألوضاع المتردية

السودان يحافظ على االستقرار في القطاع المالي
أك���د تقرير المعه���د اإلس���امي للبحوث 
والتدري���ب ) IRTI ( باالش���تراك مع بنك 
الخرطوم أن النظام المالي في السودان حافظ 
على وتيرة نمو ثابتة مع االعتماد الكلي على 
المعامات المالية اإلسامية منذ عام 2003، 
إذ سجل نمواً بنس���بة 16,64 % منذ العام 
2009 حتى عام 2014 ، باإلضافة الرتفاع 
قيمة إجمالي أصول البنوك بنس���بة 19 % 
منذ العام 2003،على الرغم من المش���كات 

التي يواجهها القطاع المالي.
وتوقع التقري���ر أن النمو االقتصادي بين 
عامي 2016 - 2017 سيشهد آفاقاً إيجابية 
وذلك بع���د فترة م���ن الرك���ود االقتصادي 
في العامين الس���ابقين نتيج���ة تردي قطاع 

الخدمات.
ويسللعى السللودان إلى ازدهللار اقتصادي 
خاصة إذا تم رفع العقوبات المفروضة والتي 
بدورها ستسللاهم في تدفق االستثمارات حيث 
يعد السللودان من بين اغنى الدول في شللمال 

افريقيا من حيث الموارد الطبيعية.
نمو القطاع المصرفي

ونللوه التقريللر إلى أن الجهللات الفاعلة في 
السللوق بما في ذلك البنوك وشللركات التأمين 
ومؤسسللات التمويل متناهي الصغر شللهدت 
توسللعاً كبيللراً تحت إشللراف بنك السللودان 
المركللزي مع الحفاظ على النمللو في القطاع 

المالي.
وبلغت نسبة األصول المصرفية 15.6مليار 
دوالر )92 مليار جنيه سوداني(، وبلغ إجمالي 
المساهمات من قبل شللركات التأمين 180.1 
مليون دوالر )1.1 مليار جنيه سللوداني( في 
عللام 2013، ويعد قطاع الصكوك السلليادية 
ذات المدى القصير في السللودان من األسواق 

المهيمنة عالمياً، بعد ماليزيا.
وفي هذا اإلطار علق الرئيس التنفيذي لبنك 
الخرطللوم: فضالً عما لهذا التقرير من أهمية 
وما يتمتع به مللن حيادية في عرض النتائج، 
فإنه يعكس بشكل كامل الوضع الشامل للتنمية 
بمجال التمويل اإلسالمي في السودان، ويقدم 
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على ق��روض تكتنفها المش��اكل داخل النظام. 
وأظهرت البيانات الرسمية أن نسبة القروض 
المتعثرة إلجمالي القروض بلغت 13.4 % في 
الشهر الفارسي المنتهي في 21 حزيران/يونيو 
2015. وتشير تقديرات السوق إلى نحو مثلي 
ذل��ك الرق��م وبما يعادل 40 ملي��ار دوالر عند 

أعلى التقديرات للقروض المتعثرة.
وف��ي هذا االط��ار، قال كبي��ر المحللين في 
مجموعة المؤسس��ات المالية في وكالة موديز 
للتصنيفات االئتمانية كونستانتينوس كيبريوس: 
إن أكبر المشاكل التي تواجهها البنوك اإليرانية 
ه��ي المس��توى المرتف��ع للق��روض المتعثرة 
وتدن��ي االحتياطي��ات الرأس��مالية، مؤكداً أن 
القطاع المصرفي اإليراني ال يزال يعاني من 
نق��ص التمويل حيث بلغت نس��بة كفاية رأس 
الم��ال 6.8 % في 2014 مقارنة مع متوس��ط 
إقليم��ي بي��ن 13 % و14 %. أضاف أنه في 

ظ��ل المخاوف من ع��دم اإلفصاح الكامل عن 
القروض التي تكتنفها المشاكل فإن القطاع في 

حاجة إلى رأسمال جديد وكبير.
إجراءات مؤلمة

من المتوقع أن تقوم البنوك االيرانية بعمليات 
خف��ض مؤلمة لقيم��ة الكثير من اس��تثماراتها 
المباش��رة المس��جلة على ميزانياتها حالما يبدأ 
البن��ك المركزي اإليراني بفرض معايير بازل 
3 عل��ى المص��ارف. وقال الرئي��س التنفيذي 
لبنك الشرق األوس��ط برويز أغيلي: إن القيمة 
السوقية الحالية لهذه االستثمارات أقل كثيراً من 
المسجل على دفاتر البنوك. أضاف: إذا خصمنا 
القروض المشكوك في تحصيلها واالستثمارات 
المباشرة للبنوك من رؤوس أموالها )وهو أمر 
إلزامي وفقاً لقواعد بازل3( فإن رؤوس أموال 

بنوك إيرانية كثيرة ستكون سلبية.
لكن علي أميري من إيه.سي.إل وهي شركة 
إلدارة االس��تثمار تركز عل��ى إيران، قال: إن 
الجهات التنظيمية قد تكون قادرة على مساعدة 
البنوك في هذا الصدد، كاش��فاً أن إنش��اء بنك 
لتجميع األصول الرديئة هو شيء قيد الدراسة 
والبحث من جانب الهيئات التنظيمية في إيران.

يذكر أن القطاع المصرفي اإليراني يتكون 
من ثمانية بنوك مملوك��ة للدولة و19 مصرفاً 
خاصاً بلغ��ت أصولها اإلجمالي��ة 582 مليار 
المركزي.دوالر في نهاية عام 2014 وفقاً لبيانات البنك 

عانت من العزلة الدولية وزادت ديونها الرديئة

البنوك االيرانية تستعد لالندماج في عالم مالي جديد
بعد رفع العقوب���ات االقتصادية عن ايران 
وتوقيع صفق���ات مبدئية بمليارات الدوالرات 
بين الجمهورية االسالمية والشركات الغربية، 
بات يتعين على البنوك اإليرانية أن تتأقلم مع 
القواعد الدولية الجديدة وأن تجري تغييرات 
تمكنها من انجاح الصفقات الضخمة وتسهيل 
تدفق السيولة للنظام المصرفي االيراني الذي 
انعزل عن النظام العالمي ألربع سنوات بسبب 

العقوبات.
ومن المتوقع أن تكون البنوك االيرانية قادرة 
العمل مع البنوك األجنبية لتس��وية المعامالت 
في غضون أسابيع بعد تطبيق االتفاق النووي 
التاريخ��ي، لك��ن القي��ود الت��ي تمن��ع البنوك 
األميركية من التعامل مع ايران س��تظل قائمة 
وسيكون على البنوك اإليرانية أن تشق طريقها 
في عالم مالي شديد االختالف عما عرفته قبل 

فرض العزلة عليها في 2012.
العجز عن مجاراة التطورات

من��ذ األزم��ة المالية  العالمية ع��ام  2008 
أصب��ح لزاماً على معظ��م البنوك االمتثال إلى 
معايير رأس المال الدولي��ة الجديدة المعروفة 
باس��م ب��ازل3 والت��ي تف��رض عليه��ا تعزيز 
ميزانياته��ا، لكن العقوب��ات الدولية التي كانت 
مفروضة على ايران منعت القطاع المصرفي 

في البالد من اجراء التغييرات المطلوبة.
وف��ي هذا الس��ياق، ق��ال الرئي��س التنفيذي 
لبنك أمين لالس��تثمار الممل��وك ملكية خاصة 
علي سانجينيان: إن عزل سوق النقد اإليرانية 
عن األس��واق العالمية أدى إل��ى عجز البنوك 
اإليرانية عن مجاراة التطورات الدولية، األمر 
الذي أدى إلى افتق��ار البنوك في مجاالت مثل 
جودة االس��تثمار وكفاي��ة رأس المال والرقابة 
الداخلية وس��ائر اللوائح الوقائية بالمقارنة مع 

المعايير الدولية.
تفاقم الديون الرديئة

عان��ت بنوك إيراني��ة كثيرة ج��راء الديون 
الرديئة خالل حقبة العقوب��ات. وتفاقم الوضع 
بفعل انكشاف بنوك عدة على السوق العقارية 
المحلي��ة التي تده��ورت ف��ي 2012 بما أبقى 

يتكون القطاع
المصرفي اإليراني

من 8 بنوك مملوكة للدولة
ً و19 مصرفاً خاصا
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2014. وق��د حدث هذا األمر أثناء محاولة الس��لطات دع��م العملة لمواجهة هروب 
رؤوس األموال. وبالرغم من أن الصين ال تزال تملك احتياطيات دولية ضخمة تصل 
إلى 3.3 تريليونات دوالر أميركي، فمن الممكن حدوث إنهاك لهذه االحتياطيات إذا 
استمر هروب األموال بالمعدل الحالي. وبالتالي، فإن السماح بمزيد من المرونة في 

سعر الصرف قد يساعد في الحفاظ على االحتياطيات الدولية للصين.
ثالثاً، إن إعطاء مزيد من المرونة لسعر الصرف سيعكس أيضاً المتطلبات الجديدة 
لتحرير العملة أكثر بعد قرار صندوق النقد الدولي بضم اليوان في سلة حقوق السحب 

الخاصة، ما سيدعم هدف السلطات في تدويل العملة.
أخطار الخفض

لكن تخفيض قيمة العملة تصاحبه أيضاً مجموعة من المخاطر، أبرزها االنتش��ار 
الواس��ع لحاالت العجز  عن السداد في صفوف الشركات. فقد تراكمت على الصين 
ديون بالعملة األجنبية تبلغ قرابة 1.5 تريليون دوالر أميركي خالل األعوام الثمانية 
األخيرة، وس��يؤدي خفض قيمة العملة إلى جعل خدمة هذه الديون عبئاً ثقيالً، ما قد 
يقود إلى أزمة مالية ربما تتس��بب في انهيار االقتصاد. ويمكن أن يُفس��ر خفض قيمة 
العملة على أنه مؤش��ر على وجود ضع��ف هيكلي في االقتصاد الصيني. وقد يؤدي 
ذلك إلى اضطرابات متواصلة في األسواق المالية مع تبعات سلبية على الصين وبقية 
دول العالم نظراً لحجم الصين ومساهمتها في االقتصاد العالمي ودورها المهيمن في 
التجارة واهميتها كمس��تهلك رئيسي للسلع. وقد يؤدي تخفيض قيمة العملة أيضاً إلى 
تأخي��ر تنفي��ذ خطط التحول إلى اقتصاد قائم على االس��تهالك، فأي ضعف كبير في 
قيمة العملة سيجعل الواردات أغلى، األمر الذي سيقلص القوة الشرائية للمستهلكين.

يُذكر ان تحليل منافع ومخاطر تخفيض قيمة العملة الصينية يشير إلى أن تخفيض 
قيم��ة العملة في ش��كل طفيف ومدروس ق��د يعود بمنافع على الص��ادرات الصينية 
ومعدالت النمو. لكن ذلك يجب أن يتم من دون إحداث تراجع كبير في قيمة العملة أو 
سعر صرف العملة، فإن السلطات الصينية ليس لديها مجال كبير  للمناورة.إشعال فتيل أزمة عملة في الصين بتبعات غير متوقعة. فعندما يتعلق األمر بمصير 

الخفض المدروس يعزز الصادرات ومعدالت النمو

مأزق العملة الصينية ومخاطر خفضها عالميًا
شهدت األسواق المالية انهياراً منذ بداية العام 2016، 
تراجعت على أثره كل األصول ذات المخاطر، بما في ذلك 
األسهم العالمية )بانخفاض 7.9 % خالل األسابيع األولى 
من التداول للس���نة(، وسندات وعمالت األسواق الناشئة 
)1.2 % و 3.0 % توالي���اً( وكذلك الس���لع )6.9 %(. 
وتمام���اً مثل ما حدث في ش���هر آب/أغس���طس من العام 
2015، كان السبب الذي أدى إلى اندالع موجة التراجعات 
هو تخفيض قيمة العملة الصينية، وهو ما أدى إلى تراجعها 
بنسبة 1.6 % مقابل الدوالر األميركي في األسبوع األول 
من هذا العام. وعلى الرغم من أن س���عر اليوان قد استقر 
بعد ذلك، إال أن األسواق ظلت متوترة حيال الغموض الذي 

يحيط بسياسة سعر  الصرف في الصين.
والس��ؤال الذي يطرح نفس��ه هو: هل بمقدور السلطات 
الصيني��ة إدارة تخفي��ض تدريجي لقيم��ة عملتها على نحو 
يعود بالفائدة على االقتصاد، أم هل س��يتم التخفيض بشكل 

عشوائي يكون له آثار  اقتصادية سلبية؟
خفض قيمة العملة الصينية

يمك��ن للتخفيض التدريجي لعملة الي��وان أن يكون مفيداً 
لثالثة أسباب رئيسية:

أوالً، من ش��أن ذلك أن يس��اعد المصدري��ن األمر الذي 
سيعزز النمو االقتصادي. فقد كان اليوان حتى وقت قريب 
مرتبطاً بش��كل وثيق بالدوالر األميركي. وقد أدت توقعات 
تش��ديد السياس��ة النقدية في الواليات المتحدة نسبياً بالقياس 
لبقي��ة دول العالم، إل��ى ارتفاع قيمة ال��دوالر مقابل معظم 
العمالت. وتس��بب ذل��ك في رفع قيمة الي��وان، وهو ما قاد 
إلى ارتفاع س��عره مقابل معظم العمالت. وقياس��اً بمستوى 
النشاط التجاري، تعززت قيمة اليوان بنسبة 20 % منذ عام 
2012، ما أدى إلى إلحاق الضرر بالصادرات وبالتالي إلى 
إضعاف النمو. فق��د كان نمو االقتصاد الصيني في 2015 
ه��و األبطأ خ��الل 25 عاماً، حيث بلغ نم��و الناتج المحلي 
اإلجمالي الحقيقي نسبة 6.9 % فقط. ويمكن لتخفيض قيمة 
اليوان أن يؤدي إلى استرداد شيء من القدرة التنافسية التي 

خسرتها الصادرات الصينية وتحفيز النمو مستقبالً.
ثانياً، من ش��أن تراجع قيمة العملة أن يؤدي إلى تقليص 
الحاجة إلى بيع احتياطي النقد األجنبي من أجل دعم اليوان. 
وق��د انخفضت االحتياطيات الدولية ف��ي الصين بأكثر من 
100 مليار دوالر أميركي خالل شهر كانون األول/ديسمبر 
2015، وبلغ إجمالي االنخفاض في هذه االحتياطيات 700 
ملي��ار دوالر منذ وقت الذروة التي بلغتها في منتصف عام 
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باش��رت ش��ركة دبي 
للتأمي��ن  اإلس����الم�ي��ة 
وإع�ادة التأمي�ن “أم�ان” 
المتخصص��ة في مجال 
التأمي�ن التكافلي، بدم�ج 
بطاق�ة الهوية اإلماراتي�ة 
ببطاق��ة التأمين الصحي 
التي تصدرها الش���ركة 
للمتعاملي��ن معها، وذلك 

تماشياً مع قرار هيئة الصحة في دبي. وتعد “أمان” أول 
شركة تأمين في اإلمارات تقدم على هذه الخطوة. وقال 
الرئيس التنفيذي للشركة جهاد فيتروني: إن عملية الدمج 
ستس��هم في الحد من عمليات االحتيال والهدر وإس��اءة 
االس��تخدام وتقليلها بشكل جذري، وستكون المعلومات 
متوف��رة على البرنامج الذكي الذي يتم من خالله عملية 

الدمج فور إدخال بطاقة الهوية في القارئ اإللكتروني.

مخاطر “التمويل الجماعي” للرعاية الصحية “أمان” أول شركة تأمين
تعتمد الهوية

حذرت مجموعة نيك��زس، المتخصصة في مجال 
التأمي��ن واالستش��ارات المالي��ة ف��ي االم��ارات، من 
المخاطر التي يمكن أن يواجهها المرضى عند اللجوء 
الى عمليات التمويل الجماعي بدالً من التأمين الصحي  
للرعاية الصحية، كعدم الحصول على األموال الكافية 
في الوقت المحدد وتأخر العالج الضروري في أحيان 
كثي��رة ، كم��ا تفرض العديد من ه��ذه المنصات إطار 
زمن��ي لجمع المبلغ المطلوب، والفش��ل في جمعه في 
الوقت المحدد سينجم عنه فشل محاولة التمويل، حينها 

سيتم إعادة األموال التي تم جمعها ألصحابها من المستثمرين.
وقال مدير الحلول المؤسسة لدى المجموعة دنكان كريرار: يتوجب على الشركات 
توفي��ر التأمي��ن الصح��ي للموظفين  والتغطية المناس��بة التي تش��مل كاف��ة التكاليف 
واالحتياج��ات الطبي��ة الطارئة األمر الذي س��يمنع المرضى من اللج��وء إلى موارد 

خارجية لتأمين التمويل الالزم في الحاالت الحرجة.

دنكان كريرار
جهاد فيتروني

ق��ال مس��ؤول في ش��ركة نج��م الس��عودية لخدمات 
التأمي��ن: إن 55 % من المركبات في الس��عودية غير 
مؤمنة. وأض��اف: أن قاعدة بيانات ش����ركته تفيد بأن 
60 % - 65 % م��ن إجمال��ي الح��وادث المروري��ة 
الس��نوية تقع في المدن الرئيسية بالمملكة. وأوضح أن 
70 % من الحوادث المرورية بس��يطة، حيث تختص 
الشركة بالحوادث البسيطة التي تقل قيمتها عن 5 آالف 

لاير )1300 دوالر(.

نجم: نصف السيارات غير مؤّمنة

بوليصة تأمين على االستثمارات العربية

كش��ف رئيس المنظمة العربية للس��ياحة بندر الفهيد 
عن طرح بوليصة تأمين لضمان االستثمارات السياحية 
العربية في تركيا، مبيناً انه توجه تتبناه المنظمة لتنشيط 
وضمان االستثمارات السياحية العربية المقرر إقامتها 
ف��ي دول اإلقلي��م، عبر التع��اون مع  البنك اإلس��المي 
للتنمية. وقال: إنه في ظل األوضاع السياسية الراهنة فإن 
المستثمر العربي يبحث عن أمان، وإن بوليصة التأمين 
تعتبر أفضل وسيلة لتحقيق ذلك، مشيراً إلى انه تم طرح 

أهمية العمل بهذه البوليصة على الجانب التركي، حيث انها تغطي القيود على التحويالت 
المالية للمس��تثمر وتوفر التغطية ضد التصرفات التي تمارس��ها حكومة البلد المضيف 

لالستيالء على األصول العائدة له، إضافة إلى تغطية الخسائر الناجمة عن الحرب.

بندر الفهيد

استقرار نسبي بسوق التأمين في سورية

كشف  مديراإلشراف على شركات التأمين الخاصة في هيئة اإلشراف على التأمين 
في س��ورية رافد محمد أن الهيئة مستمرة بإجراء جوالت تأمينية على شركات التأمين 
الخاصة، حيث أظهرت المؤشرات األولية للنتائج المالية لعام 2015 استقرار نسبي في 
سوق التأمين وبدء نمو باألقساط بعد تراجعها لسنوات عدة، وانه تم التنويه إلدارة تلك 
الشركات إلى بعض النقاط التي يمكن تحسينها في أداء الشركة لتحقيق نتائج مهنية ومالية 
أفضل خالل العام الحالي، مشيراً إلى أن الهيئة تقوم بدراسة البيانات المالية الختامية لعام 

2015 المتعلقة بشركات التأمين الخاصة والتي ترد تباعاً عن السنة الماضية.  
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والشروط التي تعرضها على الشركات االيرانية.
من جهته، قال مدير تطوير األعمال االقليمية في ش��ركة إيران 
للتأمين التي تتخذ من دبي مقرا لها ساس��ان س��لطاني: إن الشركة 
تلقت اتصاالت من وس��طاء وش��ركات تأمين بريطاني��ة ويابانية 

تستفسر عن فرص التعاون.
عقبات باقية

عل��ى الرغم من رف��ع العقوبات الدولية والفرص االس��تثمارية 
الكبيرة التي توفرها سوق التأمين االيرانية التي تبلغ قيمة األقساط 
التأميني��ة فيه��ا 7.4 ملي��ارات دوالر، تتوخى الش��ركات الغربية 
الح��ذر في دخول اي��ران. فالقيود األميركية التي ال تزال س��ارية 
تس��تبعد الرعايا األميركيين والبن��وك األميركية وأطراف صناعة 
التأمي��ن في الوالي��ات المتحدة من التعامل مع إي��ران بما في ذلك 
التعام��ات الدوالرية، ولذلك تبق��ى المخاوف قائمة في ما إذا كان 
بوس��ع ش��ركات التأمين األجنبية األخرى إبرام تعامات من دون 

المجازفة بالتعرض لعقوبات.
وفي ه��ذا االطار، ق��ال رئيس مجلس إدارة ش��ركة الوس��طاء 
المتحدون للتأمين )يونايتد انش��ورانس بروكرز( باس��م كبان، إنه 
من المحتمل أن تشعر الشركات بالقلق بسبب المخاوف من وجود 
مساهمين أميركيين أو شركات تابعة أميركية، لكنه توقع أن تكون 
أطرافاً فرنس��ية ويابانية أسرع من غيرها في توفير خدمات إعادة 

قطاعا النقل البحري والطاقة يوفران أفضل الفرص

شركات التأمين العالمية حذرة من دخول السوق االيرانية
التأمين وذلك نظراً لوجودها الكبير 
في اي��ران في الس��ابق، الفت��اً إلى 
أن قطاع��ات مثل الطي��ران وتوليد 
الكهرب��اء والطاقة س��تتطلب غطاء 

تأمينيا كبيراً.
وتعم��ل ش��ركات إع��ادة التأمين 
على مس��اعدة ش��ركات التأمين في 
تحم��ل ع��بء الخس��ائر الضخم��ة 

مقابل نسبة من األقساط.
التصنيفات الدولية

وفي حين أن ايران يوجد فيها 27 
ش��ركة للتأمين المباش��ر وشركتان 
إلعادة التأمين فإن أغلبها تأسس في 
السنوات العشر األخيرة وتفتقر إلى 
التصنيفات االئتمانية الدولية، نظراً 
لحرمانها من التعامل مع األس��واق 
الخارجي��ة. وه��ذا ب��دوره قد يردع 
ش��ركات أجنبي��ة وإدارات االلتزام 
باللوائح والقوانين والتي تخشى من 

العقوبات عن ابرام صفقات معها.
وتعمل الش��ركة االيرانية إلعادة 
التأمين على الحصول على تصنيف 
ائتماني، ونقلت رويترز عن السودة 
قوله، أن الشركات االيرانية  أجرت 
مباحث��ات مع وكالتي��ن من وكاالت 

التصنيف لهذا الغرض.
اض��اف: بس��بب العقوب��ات ل��م 
تستطع شركات التصنيف تسعيرها 
ولذلك فه��ذه أولوية ف��ي برنامجنا. 
كذلك تترقب ش��ركات عدة للتأمين 

في ايران تصنيفها.
وكش��ف أن حوال��ى 4 % م��ن 
أقس��اط التأمي��ن االيراني��ة توج��ه 
لش��ركات إع��ادة التأمي��ن وهو ما 
يعني أن نش��اط إعادة التأمين يقدر 
بنح��و 300 ملي��ون دوالر، لكن��ه 
توق��ع أن يرتفع حجم عمليات إعادة 
أمام الشركات األجنبية.التأمي��ن مع توس��يع نطاق النش��اط 

ازداد اهتم���ام ش���ركات التأمين 
العالمية بالسوق االيرانية بعد رفع 
القي���ود المفروضة على التعامالت 
لالتفاق  المالية مع إي���ران تطبيقاً 
طهران  بي���ن  التاريخي  الن���ووي 
الش���ركات  لكن  العالمية،  والقوى 
ستخضع ألول اختبار لقياس مدى 
إقبالها على الس���وق االيرانية في 
2016 عندما  آذار/م���ارس  نهاية 
تسعى الش���ركات االيرانية لتجديد 

غطائها التأميني.
ويعتب��ر خب��راء التأمي��ن وإعادة 
التأمي��ن قطاع��ي النش��اط البحري 
والطاق��ة م��ن بين القطاع��ات التي 
تتي��ح أفضل الف��رص ف��ي إيران. 
وإل��ى جانب التغطية التجارية يمثل 
التأمي��ن عل��ى الحي��اة مج��ال نمو 
محتم��اً ألن��ه يمثل أقل من ُعش��ر 
القيمة االجمالية لألقس��اط التأمينية 
ف��ي إي��ران بالمقارنة م��ع أكثر من 

النصف على المستوى العالمي.
االرتباط بشركات محلية

يتوقع الخبراء أن تعمل الشركات 
العالمي��ة في البداية عل��ى االرتباط 
بش��ركات ايراني��ة لاس��تفادة م��ن 
خبراته��ا المحلية وإلع��ادة التأمين 
على بعض النشاط التأميني المحلي 
في الس��وق العالمية على أن يساعد 
وس��طاء دوليون الشركات األجنبية 

في إبرام صفقات.
العض��و  الرئي��س  نائ��ب  وق��ال 
المنت��دب للش��ركة االيرانية إلعادة 
لوكال��ة  الس��ودة  محم��د  التأمي��ن 
رويت��رز: إن أطراف��اً أجنبي��ة ف��ي 
صناعة التأمين اتصل��ت به بالفعل 
تطلع��اً إلب��رام اتفاقات تع��اون مع 
ش��ركته ودخول الس��وق االيرانية، 
معتبراً أن استئناف نشاط الشركات 
البن��ود  عل��ى  س��يتوقف  العالمي��ة 
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التأمين الصحي ليخدم أي توسع مستقبلي أو أي خطة تأمينية مستقبلية. 
ولدى المؤسس��ة مشروع ش��امل للتأمين الصحي عرض على الجهات 
الوصائي��ة وه��و قيد الدراس��ة باإلضافة إلى خارط��ة طريق واضحة 

لتشميل فئات جديدة وهذه الخطة تدرس حالياً لدى الجهات العليا.
كما نعمل على: إقرار آلية للدفع لمزود الخدمة خالل شهر من تاريخ 
تقديم مزود الخدمة للمطالبة. توحيد اإلجراءات من خالل العقد الواحد 
للمستش��فيات وإقرار آليات موحدة للحس��ومات والموافقات. واستقبال 
الش��كاوى عن طريق البوابة االلكترونية الموحدة ومتابعتها. باإلضافة 
الى توحيد الشبكة الطبية من خالل البوابة االلكترونية الموحدة، وإلغاء 
مفهوم شركة اإلدارة من خالل البطاقات الجديدة التي ال تحمل إال اسم 
المؤسس��ة. وتوحيد اللغة للمصطلحات الطبي��ة والترميز وآليات قبول 
المطالبات ورفضها. وانش��اء قاعدة بيانات مركزية منقحة ومضمونة 

لبيانات المؤمنين والجهات المتعاقدة.
CHAMS  وقامت المؤسس��ة أيضاً بتطوي��ر النظ��ام المعلوماتي

وهدف��ه إيجاد مح��رك معلوماتي على قدر عاٍل م��ن المرونة والفعالية 
ق��ادر على خدم��ة حاجات مختلف أس��واق التأمين الصح��ي العربية، 
باإلضاف��ة الى انج��از تطبيقات جديدة س��اهمت في: زي��ادة اإلنتاجية 
وتس��هيل وضع االس��تراتيجيات والخطط التأمينية، السرعة في اتخاذ 
القرارات، كش��ف إس��اءة االس��تخدام واالحتيال، تدقي��ق وتقييم عمل 
ش��ركات اإلدارة، التدقيق ف��ي عمليات ضبط الموافق��ات والوفورات 
إدارة ومراقبة وتدقيق وتقييم م��زودي الخدمة، إدارة ومراقبة وتدقيق 
عمل ومهام الموظفين في المؤسسة ورؤساء الدوائر واألقسام، توحيد 

تطبيق المعايير والبروتوكوالت العالمية.

ياسر مشعل

مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين ياسر مشعل:

تجاوزنا أزمة اإليرادات والعقوبات ونظام تأميني جديد
أكد المدير العام للمؤسس���ة العامة السورية للتأمين الدكتور ياسر 
مش���عل لمجلة البنك والمستثمر، أن المؤسسة تعمل حالياً على نظام 
ش���امل للتأمين الصحي ينظم عمله في سورية. وقال: إن المؤسسة 
حافظت على حصتها في الس���وق التأميني���ة لعامي 2012 و2013 
حيث بلغت 57 % من الس���وق، فيما مثّل عام 2014  نهاية لتراجع 
اإلي���رادات وبداية لالتجاه التصاعدي وخاص���ة في الربع األخير من 
ع���ام 2014 حي���ث زادت إيرادات المؤسس���ة وارتفعت حصتها من 

السوق التأمينية إلى حوالى 60 %.
وفي ما يلي نص المقابلة:

تس���لمتم مهماتكم في ظروف صعبة على قط���اع التأمين، ما هي 
اآلث���ار التي خلفتها الحرب على عمل المؤسس���ة العامة الس���ورية 

للتأمين؟
تأثرت المؤسس��ة خ��الل أعوام األزمة في س��ورية ف��ي العديد من 
المناط��ق والمحافظات الت��ي خرجت من الخدم��ة وصعوبة التواصل 
مع المؤمنين، إضافة إل��ى العقوبات االقتصادية المفروضة على بلدنا 
س��ورية والعقوبات المفروضة على المؤسس��ة التي ازدادت في شكل 

ملحوظ وحرمانها من القدرة على إعادة التأمين في 2013.
ويمك��ن تلخيص التأثيرات الت��ي أدت إلى تراجع حصة المؤسس��ة 
في الس��وق التأمين��ي إلى عدة عوام��ل أهمها: العقوب��ات االقتصادية 
المفروض��ة على بلدنا، توقف العديد من المش��اريع الصناعية، توقف 
المس��تثمرين عن استكمال مشاريعهم، صعوبة إيجاد معيدي تأمين بعد 
خروج معيدي التأمين من الس��وق، إتباع المؤسس��ة وباقي الش��ركات 
الخاصة سياس��ة االكتت��اب المنخفضة في المناطق التي تش��هد أعماال 
تخريبية، الش��روط الصعبة المفروضة من معيدي التأمين في اتفاقيات 
اإلع��ادة، ضع��ف حركة نش��اط تج��ارة الس��يارات وضع��ف حركة 

االستمارات.
لكن مرونة قطاع التأمين وقدرته على التحول والتأقلم، أسقط معادلة 
األزم��ة االقتصادية وفرض واق��ع جديد مضمونه أن التطور يمكن أن 
يس��تمر حتى في أصعب الظروف. وقد تعاملت المؤسس��ة مؤخراً مع 
ظروف األزمة واتخذت اجراءات س��اعدتها ف��ي تخطي الصعوبات، 

فعادت إيراداتها للحدود التي كانت عليها قبل األزمة.
ما هو الملف األبرز الذي كان له األولوية ضمن اهتماماتكم؟

تعمل المؤسس��ة حالي��اً على ملفين رئيس��يين هم��ا التأمين الصحي 
وإع��ادة التأمين: في ما يخص التأمين الصحي هناك آليات وإجراءات 
جديدة نورد منها العمل بنظام المطالبات االلكترونية الذي تم من خالله 
االس��تغناء عن الورقيات والذي بدوره أيضاً أدى إلى اختصار الوقت 
والمدد الزمنية للتس��ديد للشركات، باإلضافة إلى توحيد شبكة مزودي 

الخدمة من خالل البوابة الموحدة للتأمين الصحي.
وتعمل المؤسس��ة حالياً على نظام شامل للتأمين الصحي ينظم عمل 
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خط��ة لعام 2015 إلع��ادة إيراداتها ووضعها في س��وق التأمين. كما 
تقوم المؤسس��ة بتقديم عروض تنافس��ية على عقود التأمين الصحي أو 
عقود الحريق والهندس��ي والصحي وغيرها من أن��واع التأمين وذلك 
بعدما تم إضافة أخطار جديدة منها خطر الشغب ضمن العقود التأمينية 
بم��ا يتماش��ى مع الوض��ع الراهن ولتقدي��م أفضل أن��واع التأمين لكل 
المواطني��ن. كما عملت المؤسس��ة على إعادة هيكلة آلي��ة العمل لديها 
لإلس��راع في تصدير الع��روض والعقود وصرف الح��وادث تعزيزاً 

لمصداقية المؤسسة في سوق التأمين السورية.
ونعمل أيضاً على تطوير الكف��اءات، ونجري دورات تدريبية على 
كل أن��واع أعم��ال التأمين وللك��وادر على العمل التأمين��ي لتفعيل كل 
المديريات. ونعمل بالمتواف��ر لدينا من إمكانيات ونحاول اليوم تجهيز 
الص��ف الثان��ي وتدريبه. أما الش��بهات التي تدور ح��ول البعض فتتم 
متابعتها ويتم إقصاء المسيء ومعاقبته أصوال. كما نسرع بعملية أتمته 
األعمال وتوفير بيئة معلوماتية ذكية قادرة على انجاز مهمات روتينية 

وحسابات معينة من دون تدخل العنصر البشري منعاً للتالعب.
ومن��ذ بداي��ة ع��ام 2015 نظمت المؤسس��ة مس��ابقة للفئتين األولى 
والثاني��ة لملء الش��واغر وأيضا للنقص الحاصل ف��ي الكادر ويجري 

العمل على تدريبهم داخلياً.
أما في مجال إعادة التأمين: احتفظت المؤسس��ة بكل األخطار ماعدا 
أجزاء من األخطار الكبيرة التي وزعت اختياريا على بعض الشركات 
األجنبي��ة والوطنية. ولجأت المؤسس��ة إلى االحتف��اظ بأخطار )تأمين 
النقل – التأمين الهندسي( كونها صغيرة نتيجة توقف المشاريع الكبيرة 
في الظروف الراهنة. اإلس��ناد االختياري ألجزاء من أخطار الحريق 
الكبيرة إلى شركات التأمين الوطنية لرفض شركات اإلعادة والوساطة 

المشاركة فيها.
وف��ي مجال التأمين الصحي حققت المؤسس��ة الكثير من اإلنجازات 
منها: إقرار آلية للدفع لمزود الخدمة خالل شهر من تاريخ تقديم مزود 
الخدمة. توحيد اإلجراءات من خالل العقد الواحد للمستشفيات وإقرار 
آليات موحدة للحس��ومات والموافقات والتشاخيص. استقبال الشكاوى 
عن طريق البوابة االلكترونية الموحدة. توحيد الشبكة الطبية من خالل 
البواب��ة االلكترونية الموحدة، وإلغاء مفهوم ش��ركة اإلدارة من خالل 

البطاقات الجديدة التي ال تحمل إال اسم المؤسسة.
ماهي حصة المؤسسة من سوق التأمين؟

بالرغ��م من المعوق��ات والصعوبات التي واجهت المؤسس��ة العامة 
الس��ورية للتأمي��ن فق��د حافظت المؤسس��ة عل��ى حصتها في الس��وق 
التأمينية لعامي 2012 و2013 حيث بلغت 57 % من الس��وق. ومثّل 
عام 2014  نهاية تراجع اإليرادات وبداية لالتجاه التصاعدي وخاصة 
في الربع األخير من عام 2014 حيث زادت إيرادات المؤسسة بنسب 
جي��دة ع��ن العام الماض��ي وزادت حصتها م��ن الس��وق التأمينية إلى 
حوال��ى 60 %. وفي عام 2015 وضعت المؤسس��ة العامة الس��ورية 
للتأمين هدف رقمي وهو العودة باإليرادات إلى مس��تواها عام 2011 
لكل مديرية ولكل نشاط لتحقيق هذا الهدف.والبالغة حوالى 10 مليارات ليرة سورية، كما تم وضع خطط تفصيلية 

وهذا النظام الجديد يس��اعد المؤسسة في تأدية الدور القيادي بعملية 
التأمين الصحي وتمكينه��ا أيضا من مراقبة أداء كل األطراف واتخاذ 
الق��رار، توفي��ر الخدم��ة الصحية للمؤم��ن بناًء على معايي��ر الجودة، 
تس��هيل عمل مزودي الخدمة، تسريع عمليات التدقيق وتخفيض الكلفة 

وزيادة الفعالية وتحسين جودة الخدمة.
وأوجدت المؤسس��ة مؤخراً صيغة مع شركة االتحاد العربي إلعادة 
التأمي��ن بحيث يتم إس��ناد أجزاء من أخطار النقل الهندس��ي والحريق 

اختياريا ولكل حالة على حدة.
ماهي الصعوبات التي ما زالت تواجه االرتقاء بآداء المؤسسة؟

بع��د صدور المرس��وم رق��م /46/ لع��ام 2005 الخ��اص بنقل مقر 
اإلدارة العامة للمؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين من مدينة دمشق إلى 
مدين��ة حمص لوح��ظ أن االنتقال ل��م يكن في صالح المؤسس��ة وأدى 
إل��ى اإلضرار بمصالحه��ا وبنتائج أعمالها وخاص��ة أنه جاء في ظل 
االنفتاح والتطوير لسوق التأمين السورية في دمشق ودخول الشركات 
المنافسة،  حيث تراجعت حصة المؤسسة من السوق واقتصارها على 
تأمين منش��آت القطاع العام وخس��رت حصة كبيرة من س��وق القطاع 
الخاص وتش��تتت ادارته��ا. وأدى ذلك إلى تراجع دور المؤسس��ة في 

سوق التأمين وتراجع حصتها في السوق السورية.
ومع األزمة الحالية التي تمر بها س�����ورية تعقّد نش���اط المؤسس��ة 
نتيج��ة صعوبة االنتقال وخروج عدة مباني في المؤسس��ة من الخدمة 
نتيج��ة تضرره��ا باألعمال اإلرهابية المس��لحة وتكبد المؤسس��ة كلفة 
إضافية إليجاد مقرات بديلة خاصة في حمص )مركز إدارة المؤسسة( 
وتعقّ��دت أعمالها أكثر نتيجة ضياع وتل��ف الجزء األعظم من ملفاتها 

في حمص.
ومن المعلوم أن النشاط االقتصادي يتركز في مدينة دمشق وبالتالي 
ف��إن النش��اط التأميني على س��بيل المث��ال )تأمين تكميلي للس��يارات 
تج��اوزت البدالت 50 % في دمش��ق وكذلك يمك��ن القياس على باقي 
أن��واع التأمين. وبالتال��ي فإن نقل اإلدارة من دمش��ق إلى حمص كان 
بمثاب��ة إزاحة أكبر المؤسس��ات التأمينية من س��وق التأمين الس��ورية 
وتهمي��ش دورها وتراج��ع أعمالها ... وكان له أثر س��لبي على إنجاز 

المعامالت وتقديم الخدمات.
وقد تداركت المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين هذا الخلل وعملت 
عل��ى تطوير بنيتها اإلدارية مؤخراً لتس��تجيب لهذا التش��تت اإلداري 
وإعادة هيكلة مفاصل العمل اإلداري ويجري حالياً استكمال المنظومة 
المعلوماتي��ة ليصار ال��ى رب��ط اإلدارة العامة والفروع بش��بكة ذكية 
وتفاعلي��ة قادرة على تج��اوز البعد الجغرافي باإلضافة إلى األرش��فة 
اإللكترونية وغيرها من الخطوات التي س��نفصح عنها الحقا في سبيل 

تجاوز هذه المعوقات.
خالل الفترة القصيرة من ادارتكم للمؤسس���ة وفي جردة حس���اب 

ماالذي تحقق وتعتبرون ذلك انجازاً قياسياً في الظروف الراهنة؟
عملت المؤسسة العامة السورية للتأمين على إعادة االعتبار للسوق 
التأمينية وارتفاع الحصة السوقية للمؤسسة عام 2014 خير دليل على 
ذلك. فباإلضافة إلى الخطوات الس��ابق ذكرها قامت المؤسس��ة بوضع 

21
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نمو اقتصاد البحرين يطمئن المستثمرين

حق��ق القطاع االقتصادي غي��ر النفطي في البحرين 
نم��واً ف��ي الرب��ع الثالث م��ن 2015 بنس��بة 3.3 %، 
وفق��اً للتقرير االقتصادي الصادر ع��ن مجلس التنمية 
االقتصادية، في حين وصل معدل النمو التراكمي لنفس 
القطاع خالل الثالثة أرباع األولى من العام 2015 إلى 
4.2 %. ولع��ب النمو في القطاعات غير النفطية دوراً 
فعاالً في زيادة عدد الوظائف وخفض معدل البطالة إلى 

أدنى مستوياته منذ عدة سنوات عند 3.1 ٪.
وق��ال الرئيس التنفيذي لمجل��س التنمية االقتصادية 
خالد الرميحي: إن القطاع غير النفطي في البحرين يتسم 

بمرونة مشجعة، إذ تشهد اقتصادات دول التعاون مرحلة توسعية تتسم فيها محركات 
النمو االقتصادي غير النفطي بالمرونة، وهذا التطور س��اهم في طمأنة المس��تثمرين 

وأرسى مقومات طويلة األجل كفلت استمرار النمو في السنوات األخيرة.

خالد الرميحي

عقدت س��لطة المنطق��ة الحرة بمطار دب��ي “دافزا” 
ش��راكة استراتيجية مع مؤسسة تنمية صناعات الحالل 
بماليزي��ا )HDC(، ف��ي خطوة نوعي��ة لتعزيز فرص 
األعمال واالس��تثمار ضمن قط��اع الصناعات الحالل. 
ووق��ع مذكرة التفاهم مدير عام الس��لطة الدكتور محمد 
الزرعوني، والرئيس التنفيذي للمؤسس��ة داتو س��يري 
جميل بيدين، في المقر الرئيسي ل�“دافزا” بحضور عدد 
من كبار المسؤولين من الطرفين. وتكمن أهمية التعاون 
الجديد في كونه دفعة لدعم المساعي الدولية الهادفة إلى 
االرتقاء بالصناعة الحالل، الت��ي تعتبر إحدى الركائز 
األساس��ية لدفع عجلة نمو االقتصاد اإلسالمي العالمي. 
واتف��ق الطرف��ان على تكثي��ف الجهود لتقوي��ة العالقة 
االقتصادية التكاملية وتفعيل أطر التعاون البنّاء في دعم 
خطط تطوير بنية تحتية عالمية المستوى لترسيخ ريادة 

دبي كمركز اقتصادي عالمي للصناعات الحالل.

HDCمذكرة تفاهم بين “دافزا” و

طلبت الجزائر من الصين تمويل عدة مش��اريع للبنية 
التحتية تش��مل مين��اء جدي��دا باس��تثمارات 3.2 مليار 
دوالر، وذلك بس��بب تراج��ع ايراداتها من النفط والغاز 
بنحو 41 % في 2015 وهو ما تسبب في تقليص انفاقها 
الحكومي. وتقول الجزائر التي تمتلك احتياطات ب� 130 
ملي��ار دوالر إن اقتصادها قادر على الصمود في وجه 
انخفاض النفط، لكن يبدو أنها تستعد للتأقلم مع  الظروف 
الحالية بسوق النفط، فالتمويل الصيني هو المرة األولى 
منذ عشر سنوات التي تطلب فيها الحكومة دعما خارجيا 
من هذا النوع. وستمول البنوك الصينية  مشروع ميناء 
شرش��ال ش��رقي الجزائر العاصمة الذي سيكون قادراً 

على مناولة 26 مليون طن من البضائع سنوياً.
يذكر ان المش��اريع الجزائرية الممولة صينياً تش��مل 
مصنعاً لتجميع السيارات والشاحنات وبناء آالف المنازل.

تمويل صيني لمشاريع ضخمة
في الجزائر

اتفاقية بين “مبكو” و“السعودي الفرنسي”

وقّعت ش��ركة الش��رق األوس��ط لصناعة وإنتاج الورق “مبكو” اتفاقية تسهيالت 
ائتمانية متوافقة مع أحكام الش��ريعة اإلس��المي مع البنك السعودي الفرنسي تحصل 
بموجب��ه على 360 ملي��ون لاير )95.9 مليون دوالر(. وأوضحت الش��ركة أن مدة 
التمويل س��تمتد 5 س��نوات، مش��يرةً إلى أنها ته��دف إلى تموي��ل رأس المال العامل 

للشركة والمشتريات الرأسمالي.

“البعلبكي” تستحوذ على شركة إيطالية

أعلن��ت مجموع��ة البعلبكي للصناع��ات الكيميائية 
يونيمتك��و  لش��ركة  التابع��ة   BCI Holding SA
هولدنغ اللبنانية Unimetco Holding SAL، عن 
اس��تحواذها على الش��ركة االيطالية المصنعة ألنظمة 
البولي يوريثان Polysystem S.r.l، وبذلك س��وف 
تمتلك BCI Holding SA % 70 من أسهم الشركة 

الجديدة التي تم انشاؤها لتقوم بعملية االس��تحواذ.
وق��ال رئي��س مجل��س إدارة المجموع��ة إحس��ان 
البعلبكي، إنه سيتم دمج أعمال الش��ركة الجديدة ضمن 

 BCI-Polyurethanes Europe S.r.l احدى ش��ركاتنا األوروبي��ة وهي ش���ركة
التي أنش��ئت باالشتراك مع شركاء في ايطاليا )مجموعة دولمار(. وأشار إلى عوامل 
عدة ش��جعت على توسيع نشاط الشركة في مجال صناعة البولي يوريثان الى أوروبا 
أهمها التش��ريعات الناظمة للبناء التي أدت الى نمو السوق االوروبية بشكل مضطرد 

في وقت انسحبت فيه بعض الشركات العالمية من السوق.

إحسان البعلبكي
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قرض لـ“السعودية المصرية للتعمير”

وقعت مصر والس��عودية اتفاقاً 
لزيادة اس��تثماراتهما ف��ي القطاع 
العق��اري المص��ري، حيث اتفقت 
شركة السعودية المصرية للتعمير 
المملوك��ة مناصفة بين الحكومتين 
مع بنكي األهلي المصري ومصر، 
على استكمال قيمة القرض طويل 

األج��ل المتفق عليه بين الجانبين من قبل بما يس��مح بض��خ 508 ماليين جنيه )64.6 
مليون دوالر( في مش��روعات الش��ركة. وتبلغ قيمة القرض 600 مليون جنيه )76.4 
مليون دوالر( ستستخدم لتمويل مشروع “سيكون نايل تاورز”. وقال الرئيس التنفيذي 
للشركة درويش حسين: إن المستثمر الواعي هو من يستفيد بالقروض لسرعة االنتهاء 

من المشروع ضمن دراسات جدوى صحيحة ال تحمل تكاليف أعباء إضافية.

“ماجد الفطيم” تستثمر في الرياض

تعتزم ش��ركة ماج��د الفطيم، اس��تثمار 14 مليار لاير 
)3.7 مليار دوالر( لتطوير مركزين رئيس��يين للتسوق 
في مدينة الرياض هما “مول السعودية” و“سيتي سنتر 
إش��بيلية”. وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة آالن بجاني: 
إن المش��روعان سيوفران 10 آالف فرصة عمل ما بين 
وظائ��ف قيادية وإدارية وتقنية، وس��يتم افتتاح مش��روع 
“س��يتي سنتر إشبيليه” في عام 2018، فيما سيتم افتتاح 
“مول الس��عودية” بحلول عام 2022 وستنطلق مرحلته 

آالن بجانياألولى في منتصف عام 2017.

قال محافظ الهيئة العامة لالس��تثمار الس��عودية عبد 
اللطي��ف العثم��ان: إن المملكة تس��تهدف عل��ى األقل 
مضاعفة التدفقات السنوية لالستثمار األجنبي المباشر 
خ��الل الس��نوات العش��ر المقبلة، وذلك عب��ر التركيز 
عل��ى ج��ذب االس��تثمارات إل��ى قطاع��ات ال ترتبط 
بالنفط  بصورة مباش��رة كالتعدي��ن والرعاية الصحية 
وتكنولوجي��ا المعلوم��ات. وأض��اف: ان��ه بالنظر إلى 
االقتصاد الس��عودي الذي تمكن من جذب اس��تثمارات 
بنحو 10 مليارات دوالر سنوياً في القطاعات التقليدية، 
نتوقع أن نجتذب مباش��رة أضعاف ه��ذا المبلغ. وتابع: 
نأم��ل في أن نرفع حجم االس��تثمار األجنبي المباش��ر 
خالل السنوات العشر المقبلة إلى ضعفي أو 3 أضعاف 

مستواه على أساس المتوسط المتحرك.
وتأت��ي الخطة التي أعلنها العثمان في إطار تغيرات 
جذري��ة للسياس��ة االقتصادي��ة الس��عودية للتكيف مع 

عصر النفط الرخيص.

مضاعفة االستثمار األجنبي
في السعودية

عبد اللطيف العثمان

أعلنت انتجرايتد فارما سوليوش��نز )IPS( التي تتخذ 
لبنان مقراً لها، عن خطوتها الثانية من خالل ش��راكتها 
مع الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات 
الطبية “س��بيماكو الدوائية”  ف��ي ميفو الدولية لصناعة 
األدوية في مصر - االسكندرية، التي ستصبح سبيماكو 
� مصر بعد عملية االس��تحواذ هذه. وتحققت الش��راكة 
الجديدة من خالل بيع 51 % من أس��هم “ميفو” لشركة 
“س��بيماكو”، وبعد إبرام الصفقة احتفظت IPS بحصة 
نسبتها 26 % في ميفو، بينما تبقى البقية مملوكة من قبل 

أقلية من المساهمين.

IPS شراكة بين
و“الدوائية” السعودية

استثمارات بكين بمحور قناة السويس

كشف رئيس المنطقة االقتصادية لمحور قناة السويس أحمد 
درويش، عن االستثمارات الصينية المتوقعة بمشروع محور 
القناة التي ستبلغ 3 مليارات دوالر خالل 5 سنوات. وأكد أن 
محور القناة سيحس��ن من مركز مصر في مؤش��ر التنافسية 
العالمية. وقال: إن التركيز ينصب على تطوير البنية التحتية 
الس��تيعاب تط��ورات النم��و االقتصادي المتوق��ع حتى عام 
2030. وأوض��ح أن الموقع المتميز للمش��روع يتيح لمصر 
العمل كالعب رئيس��ي بالمنطقة، مش��يراً إل��ى أن المرحلة 

األولى من المشروع تمتد على مساحة 461 كيلومتراً من المنطقة، وأكد أن الهدف من 
المشروع يتمثل في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي وتوفير فرص عمل للشباب، فضالً 
عن تحسين نظرة المؤسسات الدولية والبنك الدولي لسالمة مناخ االستثمار في مصر.

أحمد درويش
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استكملت شركة البترول الكويتية العالمية إجراءات بيع 
مصفاة )يوروبورت( الواقعة في مدينة روتردام الهولندية 
إلى ش��ركة جنف��ور العالمية، لكنها قالت إنها س��تحتفظ 
بمركز األبحاث والتطوير بهدف دعم استمرار عملياتها 
في القارة األوروبية. ويأتي بيع المنشأة، بعد تنفيذ الشركة 
الكويتية تقييم اس��تراتيجيتها للمصفاة، حيث أشارت إلى 
أنها وضعت عدة معايير قبل اختيار المشتري المناسب، 
أهمه��ا قدرته عل��ى مواصلة عملي��ة التكرير، وصالبة 
موقفه المالي. وتمتلك الش��ركة وتدي��ر أكثر من 5200 
محطة بي��ع وقود ف��ي أوروبا، وتزود وق��ود الطائرات 

ألكثر من 200 شركة طيران في 70 مطاراً دولياً.

الكويت تستكمل بيع
مصفاة “يوروبورت”

“أرامكس” تشتري “فاست واي المحدودة”

استحواذت شركة أرامكس، المزّود العالمي لخدمات 
النّق��ل والحل��ول اللوجس��تية الش��املة، على “فاس��ت 
واي المح��دودة” )فاس��ت واي كوريي��رز(، الش��ركة 
المتخصصة في مجال توفير خدمات الشحن والتي تتخذ 
من نيوزيلندا مقراً لها. وتتضمن الصفقة ش��راء كامل 
أعمال الش��ركة بنس��بة 100 % ف��ي كل من نيوزيلندا 

وأوستراليا، بقيمة إجمالية تبلغ 81.1 مليون دوالر.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“أرامكس” حسين هاشم: تسهم 
عملية االس��تحواذ هذه في دخول عملياتنا ألول مرة إلى 
السوق النيوزيلندية، وكذلك تعزيز عملياتنا في أوستراليا. 

ونحن على يقين بأن تعزيز وتوسيع عملياتنا في المنطقة، يتيح لنا فرصة قيّمة للمساهمة 
في تطوير قطاع التجارة اإللكترونية في آسيا الباسيفيك، وتسهيل التجارة عبر الحدود.

حسين هاشم

محفظة عقارية بأميركا لـ“آركابيتا”

اس��تحوذت “آركابيت��ا” المتخصصة في إدارة االس��تثمارات البديل��ة العالمية على 
محفظة خاصة من مجمعات دور المسنين في والية كولورادو األميركية، في شراكة 
مع MorningStar Senior Living المتخصصة في إدارة وتش��غيل مجمعات دور 
المسنين، في صفقة بلغت قيمتها 85 مليون دوالر، وذلك في إطار سلسلة من صفقات 
االس��تحواذ الت��ي أبرمتها “آركابيتا” لتكوين محفظة اس��تثمارات كبي��رة في أميركا. 

وكانت قد اس��تحوذت على سلسلة 
م��ن االس��تثمارات ف��ي القط��اع 
نفسه وإدارتها والتخارج منها في 
الواليات المتحدة والمملكة المتحدة 
تجاوزت قيمتها ال�1.5 مليار دوالر.

أك��د وزي��ر المالي��ة 
الكويت��ي أنس الصالح، 
أن ش����رك�ة صناع���ة 
الكيماوي��ات البترولي��ة 
انته���ت م���ن صف�ق���ة 
للحص��ول  االس��تحواذ 
عل���ى حص����ة 25 % 
ش��ركات  إح��دى  م��ن 

“أس كي غاز” الكوري��ة. وقال: إن الصفقة عبارة عن 
مصن��ع إلنت��اج البروبيلين في كوري��ا الجنوبية، بطاقة 

إنتاجية قدرها 600 ألف طن سنوياً.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة أسعد السعد: أن هذه 
الصفقة مهمة للقطاع النفطي وستفتح آفاقاً جديدة لالستثمار 
في دول شرق آسيا، الفتاً إلى أن “أس كي غاز” يعد أحد 
الشركاء االستراتيجيين لمؤسسة البترول الكويتية، وأن 
من أهم أهداف الصفقة هو تأمين نافذة لتصريف مشتقات 

التكرير من منتجات النفط الكويتي.

الكويت تستحوذ على حصة
في شركة غاز كورية

أنس الصالح

أسوأ نتائج لـ“بي.بي” في عقدين

أعلنت ش��ركة النفط والغاز البريطانية بي.بي أس��وأ نتائج س��نوية فيما يزيد عن 20 
عاماً، وقالت إنها ستش��طب 7 آالف وظيفة بحلول ع��ام 2017 توازي 9 % من القوة 
العاملة في الشركة في ظل االنخفاض الحاد ألسعار النفط. وأضافت أنها منيت بخسائر 
6.5 مليار دوالر في 2015، وهي أس��وأ من نتائجها في عام 2010 حين وضعت في 
حساباتها تكلفة تسرب نفطي في خليج المكسيك، حيث بلغت قيمة التعويضات المدنية 

والجنائي��ة وتكلفة التطهير 55 مليار 
دوالر. وبلغ صافي الدخل في الربع 
األخير من العام الماضي 196 مليون 
دوالر وهو ما يقل كثيراً عن توقعات 

المحللين عند 730 مليون دوالر.
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روسيا تقلص استثماراتها بالسندات األميركية

قلصت روس��يا اس��تثماراتها في الس��ندات األميركية خالل عامي 2014 - 2015 
بمق��دار 20 مليار دوالر لتص��ل إلى 88 مليار دوالر، وفقاً للتقرير الش��هري لوزارة 
المالي��ة األميركية. وتحتل روس��يا المركز 15 عالمياً في قائمة الدول المس��تثمرة في 
س��ندات الواليات المتح��دة، وتتصدر هذه القائم��ة الصين واليابان باس��تثمارات تقدر 
ب�1.264 ترليون دوالر و1.144 ترليون دوالر على التوالي. وفي الوقت الراهن، يبلغ 
إجمالي استثمارات الدول األجنبية في سندات الخزينة األميركية 6.125 ترليون دوالر.

مشروع مشترك بين دبي وروسيا

العالمي��ة”  دب��ي  “موان��ئ  أعلن��ت 
و“الصندوق الروسي لالستثمار المباشر” 
ع��ن تأس��يس ش��ركة جدي��دة تس��تهدف 
مش��اريع البنى التحتية في قطاع الموانئ 
والنقل واللوجستيات في روسيا، وقد جاء 
هذا اإلعالن عل��ى هامش منتدى دافوس 
االقتص��ادي في سويس��را. وستس��تثمر 
“موان��ئ دبي” ثالث مش��غل للموانئ في 
العال��م، ملياري دوالر ف��ي البنية التحتية 

لموانئ جديدة، إحداها في مدينة تامان في البحر األسود ومراكز لوجستية في مناطق 
مختلفة من روس��يا، وس��يطلق على المشروع المشترك اس��م “موانئ دبي العالمية - 
روس��يا”، وتع��ود 80 % م��ن ملكيته إلى ش��ركة موانئ دبي العالمي��ة، و20 % إلى 
الصندوق الروسي. وقد وقع اإلتفاقية رئيس مجلس إدارة موانئ دبي سلطان أحمد بن 

سليم ورئيس الصندوق الروسي لالستثمار كريل ديمترييف.

كريل ديمترييف وسلطان أحمد بن سليم

روسيا تخطط لمشاريع في سورية

أكد  السفير الروسي لدى سورية ألكساندر كينشاك أن 
العالقات التجارية بين بالده وس��ورية ال تزال مس��تمرة 
على الرغم من وجود صعوبات متعلقة بالوضع األمني، 
الفتاً إلى أن الدور السياس��ي لموس��كو في تسوية األزمة 
الس��ورية قد يتحول قريباً مكاس��ب اقتصادية للشركات 
الروس��ية. وأشار إلى أن شركة الطاقة الروسية ستروي 

ترانس غاز، التي لم تقلص نشاطها في سورية خالل أصعب األوقات بل على العكس 
عملت على توسيع “حقيبة طلبياتها”، تتطلع إلى حقبة ما بعد األزمة، وتدرس خياراتها 

في مشاريع جديدة واسعة النطاق مثل بناء محطة ضخ كبيرة عند نهر دجلة.
وقال كينشاك: إن المرحلة التحضيرية  للمشاريع الكبيرة تتطلب سنوات من العمل، 
وفي هذا الوقت يمكن أن يستقر الوضع في البالد، والشركات التي ستستغل هذا الوقت 

سيكون لها وضع أفضل في السوق السورية.

ألكساندر كينشاك

أكد الرئيس الصيني ش��ي جين بينغ  أن بالده ومصر 
تعتزمان إقامة 15 مشروعا في مصر قد يصل إجمالي 
قيمتها إلى 15 مليار دوالر، كاش��فاً في مؤتمر صحفي 
مش��ترك مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيس��ي أن 
المشروعات تهدف إلى زيادة الطاقة اإلنتاجية في مصر 
وتشمل قطاعات الكهرباء والنقل والبنية التحتية، مشيراً  
إل��ى أنه تم إطالق بعض هذه المش��اريع بالفعل بينما ال 

تزال األخرى قيد النقاش.
على صعيد آخر، وقعت الصين اتفاقية منحة مع البنك 
المركزي المصري بقيمة مليار دوالر بين عامي 2016 
و2018، واتفاقي��ة مماثل��ة مع البن��ك األهلي المصري 
بقيم��ة 700 ملي��ون دوالر، ف��ي حين وق��ع بنك مصر 
اتفاقي��ة قرض بقيم��ة 100 ملي��ون دوالر مع مصرف 

التنمية الصيني.

الصين تستثمر 15 مليار دوالر بمصر

اإلم��ارات  اس��تحوذت 
على 46 % م��ن إجمالي 
قيم��ة صفق��ات االندم��اج 
المنطقة  في  واالس��تحواذ 
خ��الل ع��ام 2015 التي 
بلغت 56.2 مليار دوالر. 
وقال مدير عام “تومسون 
رويت��رز” ف��ي المنطق��ة 

وش��مال أفريقي��ا نديم نج��ار: إن إجمال��ي قيمة صفقات 
االندماج واالستحواذ المعلنة في المنطقة بلغ 56.2 مليار 
دوالر خالل عام 2015، بارتفاع نس��بته 13 % مقارنة 
مع عام 2014 ليسجل بذلك أعلى قيمة سنوية منذ 2008.

46 % حصة اإلمارات
من االستحواذات اقليميًا

نديم نجار
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اتفاقية استثمارية بين إيران واليابان

وقع��ت الياب��ان وإي��ران اتفاق��اً 
اس��تثمارياً، في خط��وة تهدف إلى 
مساعدة الشركات اليابانية في ظل 
تدافع المنافس��ين األجانب لدخول 
البالد الغنية بالموارد. ويأتي توقيع 
االتفاق عقب رفع طوكيو العقوبات 
ضد طهران ش��هر كانون الثاني/

يناي��ر 2016، إث��ر تأكي��د الوكالة 
الدولي��ة للطاقة النووية التابعة لألمم المتحدة أن إي��ران نفذت التدابير التي تعهدت بها 
بموجب اتفاق نووي تاريخي أبرمته مع القوى الست الكبرى في تموز/يوليو 2015، 

وكان من بين هذه العقوبات وقف االستثمارات الجديدة في قطاع النفط والغاز.
وقع وزير الخارجية الياباني فوميو كيش��يدا االتفاق مع وزير الش��ؤون االقتصادية 

والمالية اإليراني علي طيب نيا، خالل مراسم أقيمت بوزارة الخارجية في طوكيو.

“غريفون” تطلق صندوقًا يركز على ايران

أطلق��ت “غريف��ون كابيت��ال” التي تتخذ 
من طهران مق��راً لها، صندوقاً اس��تثمارياً 
خارجياً )اوفش��ور( يركز على شراء أسهم 
في بورصتي طهران وفرابورس، مش��يرة 
إلى انها تسعى لجمع 100 مليون يورو من 

مستثمرين أوروبيين بحلول نهاية 2016.
وقال رئيس إدارة األصول في “غريفون” 

بايام مااليري: إنه مع وجود أكثر من 300 ش��ركة يجري تداول أس��همها بكثافة، تقدم 
إيران للمستثمرين فرصة لدخول سوق أسهم متنوعة جداً. اضاف: ان السوق تتجه نحو 
مزيد من التنوع مع سلسلة عمليات الطرح األولي والخصخصة المتوقعة في العامين 

إلى الثالثة أعوام المقبلة.

اتفق س��الح الجو الهندي والشركة الروسية لصناعة 
الطائرات “سوخوي” على تطوير مقاتلة هندية روسية 
م��ن الجيل الخام��س لتحل محل المقاتل��ة متعددة المهام 
“س��وخوي30-”. ونقل��ت صحيف��ة بيزنس س��تاندرد 
الهندية عن مصدر في وزارة الدفاع الهندية أن الصفقة 
تفتح المجال أمام إنتاج 250 طائرة من الجيل الخامس. 
وستس��تثمر كل من روسيا والهند مليار دوالر في السنة 
األول��ى من هذا المش��روع المش��ترك بغ��رض البحث 
والتطوي��ر، لتبلغ قيمة اس��تثمارات كل بل��د على مدى 

السنوات الست القادمة نحو نصف مليار دوالر سنوياً.

استثمار مشترك
بين الهند و“سوخوي”

ش��هدت المنطقة الح��رة بمطار دبي “داف��زا” نمواً 
في أعداد الش��ركات الهندية العامل��ة لديها خالل العام 
2015 بلغ 23 %. وكش��فت “دافزا” عن عزمها على 
مواصلة تطوير الحوافز االس��تثمارية وتطبيق أفضل 
الممارس��ات الدولية التي من شأنها اس��تقطاب المزيد 
م��ن االس��تثمارات الهندي��ة، وذل��ك لتعزي��ز الروابط 
االقتصادي��ة المتينة بين البلدين التي بلغت قيمة التبادل 

التجاري بينهما 16 مليار دوالر خالل عام 2015.
تس��عى “دافزا” لتقديم التس��هيالت التي من ش��أنها 
تفعيل مشاركة الشركات الهندية في المشاريع التنموية 

واالستثمارية الجارية في اإلمارات.

الهند األكثر استثماراً
في المنطقة الحرة

“المالحة العربية” تستأنف العمل مع إيران

اس��تأنفت ش��ركة المالحة العربية المتحدة العمل مع إيران رغم الخالفات السياسية 
الحادة بين طهران والس��عودية أحد كبار مساهمي الشركة. وقالت الشركة التي مقرها 
الكويت أنها “بدأت قبول الشحنات من إيران وإليها”، مشيرة إلى أن عدداً من العقوبات 

نق��ل  قب��ول  وأن  قائم��ة،  الت��زال 
الش��حنات من إيران وإليها س��يظل 
يتوقف على القيود الداخلية الصارمة 
للش��ركة والتي تتماشى مع القوانين 

الدولية والعقوبات السارية.
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4.79 مليارات يورو لشراء فنادق خالل سنتين

مستثمرو الشرق األوسط الى قطاع الفنادق األوروبية
بالبحث عن حصص في أسواق فندقية جديدة، ال سيما وأن األصول العريقة 
م��ن فئة الخمس نجوم ن��ادراً ما تطرح للبيع. ويب��دو أن الثقافة الغنية وفن 
العمارة في أوروبا الوس��طى اشعلت شهية اإلماراتيين، وهو ما اتضح من 
عملية شراء فندق انتركونتيننتال بودابست أواخر عام 2014. كما أن تفعيل 
الرحالت الجوية المباش��رة من دبي والدوحة إلى بودابس��ت كانت مؤشراً 

آخر على بدء فورة اإلنفاق العربي على ضفاف نهر الدانوب.
السوق الباريسية

ولفتت رئيسة مجموعة الفنادق في فرنسا، بلجيكا، لوكسمبورغ وسويسرا 
كاثرين راوندوز، إلى أن السوق الباريسية تستقبل تدفقات كبيرة من رؤوس 
األم��وال الدولية، وقال��ت: ينظر إلى باريس كمالذ آمن لالس��تثمار، وهي 
الخيار الثاني لرؤوس األموال المتجهة إلى أوروبا بعد لندن. ونحن نش��هد 
زيادة مطردة في اهتمام المستثمرين من الشرق األوسط باألصول الراقية، 
مع إتمام عدد من الصفقات الكبرى على مدى ال� 18 شهرا الماضية. وتقود 

العائالت الثرية وصناديق الثروة السيادية القطرية هذا االتجاه.
واختتم ماكلين قائالً: قامت الخطوط الجوية القطرية بشراء فندق شيراتون 
سكايالين من فئة األربع نجوم في لندن في شهر أذار/مارس 2015، تبعها 
ش��راء فندق نوفوتيل أدنبرة بارك، والذي هو فندق للفئة المتوس��طة، ويقع 
على مقربة من أكثر بوابات اسكتلندا ازدحاماً. وقد تشير عملية الشراء إلى 
أن بعض المستثمرين من الش��رق األوسط أصبحوا على استعداد للنظر 

إلى أنواع األصول األخرى على كامل منحنى المخاطر.
وفي نهاية المطاف، سينوع ذلك من األصول التي تستهدفها رؤوس 
استمرار هذا االتجاه سيدعم السيولة المتزايدة في هذا القطاع.األموال الخليجية في س��وق الفن��ادق األوروبية، ومن المرجح أن 

استثمر متمولون من الشرق األوسط قرابة 4.79 مليارات يورو )5.22 
ملي��ار دوالر أميركي( لش��راء بعض الفنادق األكثر ش��هرة في األس��واق 
األوروبي��ة الرئيس��ية خ��الل ال� 24 ش��هراً الماضي��ة، وذلك وفق��اً لتقرير 
االس��تثمار الوارد إلى أوروبا الذي أصدرته ش��ركة االستشارات العقارية 
العالمية سي بي آر إي. وكانت المملكة المتحدة السوق المستهدفة الرئيسية 
لالس��تثمارات الصادرة من الش��رق األوسط، مع تلقيها ل�2.72 مليار جنيه 

استرليني، تليها إيطاليا وفرنسا مع 570 و566 مليون يورو توالياً.
فنادق شهيرة

ومن األصول التي اس��تحوذ عليها مس��تثمرو الش��رق األوس��ط مؤخراً 
كل م��ن كالريدج، وكونوت، وبيركلي في نايتس��بريدج ف��ي لندن، وفندق 
انتركونتننتال باريس لي غراند. وكشف التقرير أن حجم االستثمار الكلي في 
الفنادق األوروبية في 2015 نما ثالثة أضعاف ما كان عليه في الفترة نفسها 
من عام 2007، وتش��ير نوايا المس��تثمرين إلى استمرار قوي لهذا االتجاه. 
وفي هذا الصدد، قال المدير المنتدب لشركة سي بي آر إي الشرق األوسط 
نك ماكلين: رغم األثر المباش��ر لتراجع إيرادات النفط على أنش��طة إنفاق 
صناديق الثروة السيادية، إال أن األصول الرائدة واالستراتيجية ستستمر في 
جذب اهتمام المس��تثمرين، خاصة في المدن الرئيسية في أوروبا وأميركا. 
ويُعد االستثمار في الفنادق العالية الجودة في المدن الكبرى حول العالم أحد 
أكثر الخيارات االستثمارية أماناً. ويستمر المستثمرون من الشرق األوسط 
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العام الماضي، بسبب انخفاض اعتمادها على 
السياح من غير دول مجلس التعاون.

ويشير التقرير أيضاً إلى سنوات مضطربة 
إلى ح��د ما بالنس��بة الى س��وق األلماس غير 
المصقول في 2014 و2015، فقد نمت عوائد 
األلم��اس غي��ر المصقول بنس��بة 8 % خالل 
2015 نتيج��ة ارتف��اع مبيع��ات أكبر خمس��ة 
منتجي��ن بالرغم م��ن انخفاض الحج��م الكلي 
للقيراطات المس��تخرجة، حيث انخفض حجم 
إنت��اج األلماس غير المصقول على مس��توى 
العال��م بنس��بة 4 % ليصل إلى أق��ل من 125 
مليون قيراط، وكانت أكبر نس��بة انخفاض في 

كل من أوستراليا وأفريقيا.

تحديات صناعة األلماس
من ناحية أخرى، واصل��ت عوائد عمليات 
ق��ص وتلميع األلماس اتجاهها اإليجابي خالل 
العام الماضي مع معدل نمو بأرقام متوس��طة 
)أقل م��ن 10 %(، حيث يرج��ع ذلك إلى حد 
كبير إلى النمو في الهند والصين اللتان تشكالن 

معاً حوالى 80 % من حجم السوق حالياً.
وف��ي المقابل، ش��هد س��وق ق��ص وتلميع 
األلم��اس ف��ي أفريقي��ا انخفاضاً كبي��راً على 
الرغ��م م��ن الجه��ود المبذول��ة لتحوي��ل دفة 
األم��ور من قبل حكومات بوتس��وانا وناميبيا 
وجنوب أفريقي��ا، وهي البلدان التي لم تصبح 
بع��د قادرة عل��ى المنافس��ة من حي��ث كفاءة 

التصنيع والعمالة الماهرة.
وكم��ا ف��ي الس��نوات الماضي��ة، ال ت��زال 
صناع��ة األلم��اس تواج��ه تحدي��ات أبرزها 
اضطرار الشركات المتوسطة إلى إعادة تقييم 
أس��اليب عملها في خضم حال��ة االضطراب 
التي تعيشها هذه الصناعة والضغط المستمر 
على الس��وق. وبالنظر الى المس��تقبل، تتوقع 
“بي��ن أن��د كومبان��ي” نمواً ف��ي الطلب على 
األلماس غي��ر المصقول بمعدل س��نوي يبلغ 
حوال��ي 3 إل��ى 4 % خالل الس��نوات ال�15 
المقبل��ة. وف��ي الوق��ت نفس����ه، ف����إن ق��دم 
واس��تنفاد المناجم الحالية ومحدودية العرض 
الجديد على ش��بكة اإلنترنت نس��بياً، س��وف 
يتس��بب في تراجع حجم العرض بنسبة 1 % 
إل��ى 2 % بدءاً م��ن العام 2015 إلى الس��نة 
2030، مما سيتس��بب في توس��ع الفجوة بين 

العرض والطلب بدءاً من السنة 2019.
وعلى الرغم من ركود متوقع بس��بب النمو 
االقتصادي الضعيف وتباطؤ التوسع للطبقات 
الوس��طى والعالية في الصين، س��تبقى السوق 
الصينية على األرجح في حالة ثابتة خالل العام 
2016 قب��ل حدوث انتعاش متوقع خالل العام 
المقبل والذي من المنتظر أن يقود نمواً س��نوياً 
بنس��بة من 4 إلى 5.5 % حتى السنة 2030، 
توقعات شركة بين آند كومباني السابقة.ويمث��ل هذا التوقع انخفاضاً بحوالى 7 % عن 

 سيريل فابر

شهد سوق
قص األلماس وتلميعه

في افريقيا
انخفاضاً كبيراً

الشركات المتوسطة مطالبة بإعادة تقييم أساليب عملها

تحديات تواجه صناعة األلماس العالمية وانتعاش محتمل
أش���ارت نتائج التقرير الس���نوي الخامس 
“صناعة األلماس العالمية 2015: آفاق النمو 
وسط التحديات قصيرة المدى”، الصادر عن 
ش���ركة بين آند كومباني ومرك���ز أنتويرب 
العالمي لأللماس إلى نم���و مبيعات التجزئة 
لمجوه���رات األلم���اس خ���ال ع���ام 2014 
والنص���ف األول من  2015بنس���بة 4 إلى 8 
% م���ع أداء قوي لهذا القطاع في الس���وق 

األميركية.
وفي الوقت نفس��ه، ال تزال السوق الصينية 
تش��هد حالة من الرك��ود، حيث يرجع ذلك إلى 
ب��طء نمو النات��ج المحلي اإلجمال��ي، المتوقع 
مسبقاً، والذي تسبب في إحداث تأثير مضاعف 
عبر سلس��لة القيمة كاملة. كما يجب أن يتوقع 
منتجو األلماس والشركات المتوسطة انخفاضاً 
في 2015 بنسبة من 10 إلى 20 % في العوائد 

مع ثبات في مبيعات المجوهرات الماسية.
تراجع الطلب

الطل��ب  ف��ي  المعت��دل  االنخف��اض  أدى 
االس��تهالكي على المجوهرات الماسية خالل 
ع��ام 2014 في الصين إل��ى تراجع كبير في 
الطلب على األلماس المصقول وغير المصقول 
خالل العام 2015، ما أجبر تجار التجزئة إلى 
تقليص طلبيات األلماس المصقول، وأدى إلى 
تراك��م في المخزون في قط��اع قص األلماس 
وتلميع��ه. ونتيج��ة لذل��ك، انخفضت أس��عار 
األلماس المصق��ول واأللماس غير المصقول 
بنس��بة 12 و23 % عل��ى التوالي منذ ش��هر 
أيار/مايو من العام 2014، و8 و15 % توالياً 

لألشهر التسعة األولى من 2015.
التجزئ��ة  قس��م  ورئي��س  الش��ريك  وق��ال 
والمنتجات االس��تهالكية لدى ش��ركة بين آند 
كومباني، س��يريل فابر:“تمثل الس��لع الفاخرة 
الصلب��ة 30 % من س��وق الس��لع الفاخرة في 
دول مجلس التعاون الخليجي، الذي تقدر قيمته 
بنحو 2.3 ملياري يورو وتش��كل المجوهرات 
الراقية نس��بة الثلث من ذلك. كما حقق س��وق 
مبيعات المجوهرات بالتجزئة في الخليج أداًء 
أفضل من فئات الس��لع الفاخرة األخرى خالل 
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كب��دت االقتصاد اإليراني خس��ائر تج��اوزت 120 ملي��ار دوالر وفق 
تقارير غربية، كذلك ارتفاع معدالت التضخم السنوية إلى 40 % وهو 
موضوع سيواجه الحكومة االيرانية بعد رفع العقوبات، خصوصاً بعدما 
فقدت العملة المحلية اإليرانية أكثر من 50 % من قيمتها أمام العمالت 
األخ��رى نتيج��ة للعقوب��ات االقتصادي��ة المفروضة من الغ��رب، كما 
انخفض��ت الصادرات االيرانية النفطي��ة بأكثر من مليون برميل يومياً، 
وهو ما حرم الجمهورية االسالمية من عائدات بيع بمليارات الدوالرات 
شهرياً، وأدى أيضاً إلى انخفاض احتياطيات إيران من النقد األجنبي من 

100 مليار دوالر في عام 2011 إلى 80 ملياراً في 2013.
وال ش��ك أن العقوبات أصابت ايران في الصميم، وطالت على وجه 
الخص��وص قط��اع الطاقة الذي يش��كل العمود الفق��ري ونقطة ارتكاز 
االقتصاد اإليراني. وحالت العقوبات دون تنفيذ العديد من مشاريع الطاقة 
بي��ن إيران ودول أخرى، كما حرمت إيران من 100 مليار دوالر قيمة 

عائدات نفطية مجمدة في الخارج.
وقد انخفض النات��ج المحلي اإليراني جراء العقوبات من 514 مليار 
دوالر في السنة المالية 2011 - 2012 الى 342 مليار دوالر في السنة 
المالية 2013 - 2014. وساهم تدني أسعار النفط خالل األشهر الماضية 
في زيادة األعباء على إيران التي اضطرت الى اعتماد سعر 42 دوالراً 

لبرميل النفط بدل 72 دوالراً لموازنتها للسنة المالية 2015 - 2016.
وتراجعت صادرات النفط اإليراني من 2.2 مليون برميل يومياً عام 
2011 ال��ى حدود 700 أل��ف برميل عام 2013. كم��ا انخفضت قيمة 
الريال اإليراني مقابل الدوالر جراء العقوبات، مع ارتفاع معدل التضخم 
ال��ذي وصل الى حوالى 40 % عام 2013 ليعود ويس��تقر على17 % 

تقريباً حالياً، ما انعكس ارتفاعاً حاداً في أسعار المواد الغذائية.
لك��ن االتفاق النووي الموقع بين إيران والدول الخمس زائد واحد في 

 الرئيس روحاني خالل تقديم مسودة الموازنة لمجلس النواب بعد رفع العقوبات

انفتاح أوروبي يعزز االستثمارات بعد رفع العقوبات

إيران دولة محورية تتحفز للنهوض االقتصادي والنمو
فتح االتفاق النووي بين إيران ومجموعة الخمس زائد واحد الطريق 
لتحول الجمهورية االسالمية االيرانية الى مركز اقتصادي في المنطقة، 
وواجهة استثمارية بدأت تستقطب الشركات العالمية ورؤوس األموال 

بالرغم من استمرار مقاطعة الشركات األميركية ومصارفها إليران.
وتس��ير إيران بخطى واثق��ة إلعادة بناء اقتصادها وتجاوز س��نوات 
الحصار والعقوبات التي وإن كانت قاس��ية على الشعب االيراني لكنها 
ل��م تنل من عزيمة االيرانيي��ن وصمودهم وهو ما تجلى برفع العقوبات 

وعودة العالم الى التواصل مع الدولة الكبيرة.
نهوض االقتصاد

بدأت الش��ركات متعددة الجنس��يات من مختلف أنحاء العالم تتحضر 
للدخول الى السوق اإليرانية في بلد يبلغ عدد سكانه أكثر من 80 مليون 
نسمة. وال شك أن البنية االقتصادية اإليرانية ونعني بذلك البنية التحتية 
تحتاج الى اعادة تأهيل لمواكبة التطورات في العالم، باإلضافة الى اعادة 
هيكلة االقتصاد، خصوصاً وأن بلداً مثل ايران لم يبتعد شبابه عن االهتمام 
بالتكنولوجيا، في وقت تتمتع الجمهورية االس��المية بقدرات وفيرة من 
الطاقة والموارد الطبيعية األخرى، حيث يمكن لكل هذه العوامل أن توفر 
المناخ النموذجي لمزيد من االس��تثمارات األجنبية المباشرة، خصوصاً 
وأن إلغاء العقوبات س��يتبعه إجراء إصالحات اقتصادية هيكلية داخلية 
كبيرة يمكن أن يحقق الكثير على الطريق نحو تخفيف المحنة االقتصادية 

للمواطن اإليراني.
وال شك في أن إيران بعد االتفاق النووي ستسعى إلى إنعاش اقتصادها 
الذي تضرر نتيجة العقوبات اإلقتصادية، ما أثر س��لباً على النمو وحال 
المواطني��ن االجتماعية. وظهرت البداية العملية بع��رض قدمته الدولة 
االيرانية الى شركة “غازبروم” الروسية من أجل المشاركة في مشاريع 
تخزين الغاز الطبيعي في البالد، وفق ما أعلن وزير النفط اإليراني بيجن 
زنغنه من ان “روسيا تعتبر شريكاً أساسياً في صناعة النفط والغاز خالل 
فترة ما بعد العقوبات”، وأن إيران س��تجري محادثات مع “غازبروم” 
في ش��أن التعاون في مختلف حقول الغاز، وعلى اس��تعداد للتعاون مع 
الشركات الروسية لتنفيذ المشاريع. كما وقعت اتفاقات مع هنغاريا حول 
التعاون في مختلف المجاالت، مثل االقتصاد والسياحة، خصوصاً وأن 
المسؤولين االيرانيين، ال سيما محافظ البنك المركزي اإليراني ولي هللا 
س��يف، كانوا أعلنوا خالل المفاوضات مع ال��دول الكبرى، إن اقتصاد 
إيران قادر على النمو حوالى ثمانية في المئة سنوياً فور رفع العقوبات، 

وقيام طهران بإصالح عالقاتها مع المجتمع الدولي.
العقوبات وتأثراتها

أثرت العقوبات التي فرضت على إيران على خلفية برنامجها النووي 
س��واء تلك التي فرضت من خالل مجل��س األمن أو االتحاد األوروبي، 
أو الت��ي تم فرضه��ا من خالل دولة بعينها مثل الواليات المتحدة، أثرت 
س��لباً على االقتصاد االيراني الذي  تراجع بشكل ملحوظ. وال شك أنها 
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االقتصادي��ة الى نم��و اقتصادي وأن يفيد منه س��ريعاً لتجاوز ما تركته 
العقوبات من حجز للتطور في هذا البلد. واذ يعترف الجميع بالرغم من 
تأكيد الصمود االيراني أن العقوبات االقتصادية الدولية تركت اقتصاداً 
يعاني من تشوهات هيكلية، ما يستدعي بعد انجاز االتفاق ترميم الكثير 
من المؤسسات االقتصادية والمالية اإليرانية )القطاع الحكومي، القطاع 
التعاون��ي، القطاع الخاص( التي تضررت نتيج��ة هذا الحظر الغربي. 
وبالتالي ال يتوقع أن نشهد تحسناً سريعاً لالقتصاد في انتظار اعادة هيكلة 
االقتصاد ليتماش��ى مع التطورات الجديدة وليتمك��ن من مواكبة الجديد 

الذي طرأ على الصعيد العالمي.
ولع��ل نظ��رة ع��ن وصف اي��ران الي��وم تعطين��ا فكرة كي��ف تنظر 
االقتص��ادات الغربية لهذا البلد وما تريد منه اس��تثمارياً. أطلق البعض 
على ايران بأنها أكبر س��وق غير مس��تغلة مثل المريخ والقمر، للتعبير 
ع��ن حجم اإلمكانات وضخامة الفرص االس��تثمارية واالقتصادية التي 
تختزنها الجمهورية االسالمية االيرانية التي تنفض عنها آثار العقوبات 

االقتصادية.
االمكانات والثروات االيرانية

تش��كل مس��احة إيران ضعف مس��احة تركيا وثالثة أضعاف فرنسا، 
وتش��رف على ثالثة من أهم المس��طحات المائية في العالم، وهي بحر 
العرب والمحيط الهندي في الجنوب وبحر قزوين في الش��مال، ما منح 
إيران وزناً استراتيجياً ضخماً بإشرافها على مضيق هرمز الذي يعتبر 
أهم ممر عالمي للنفط، إذ يمر من خالله 40 % من تجارة النفط العالمية.
وتمل��ك إيران ثاني أكبر احتياطي للغ��از وثالث احتياطي للنفط على 
المس��توى العالمي. أما عدد س��كانها الذي يقدر بنحو 80 مليون نس��مة 

فيجعل منها سوقاً استهالكية ضخمة تجذب المستثمرين.
وتتمت��ع إي��ران بمقومات صناعي��ة قوية وهي من ال��دول الرائدة في 
مجال صناعة الس��يارات واإلس��منت والصلب. وقد وصل إنتاج إيران 
من الس��يارات الى 1.6 مليون س��يارة عام 2010 وذلك قبل أن تش��مل 
العقوب��ات األميركية هذا القط��اع عام 2013. واحتل��ت إيران المرتبة 
األولى بإنتاج اإلس��منت عام 2014. وإيران من الدول التس��ع في العالم 
التي تمتلك 18000 جهاز طرد مركزي نووي، وتحتل المرتبة التاسعة 
عالمي��اً في علوم الفض��اء، واألولى إقليمي��اً والثامنة عالمي��اً في علوم 
الجزيئيات، وتعتبر من العشر األوائل عالمياً في التقدم العلمي. كما تعد 

إيران من الدول الطليعية في تصنيع الطائرات من دون طيار.
وف��ي المجال الطبي، تتبوأ إي��ران المرتبة األولى بالمنطقة في مجال 
زراعة الرئة والرابعة عالمياً في مجال زراعة الكلى، وال�38 عالمياً في 

مجال علوم األعصاب.
وبحس��ب القائمة التي وضعها بنك غولدمان ساكس لألسواق الناشئة 
الواع��دة ال�11 في العالم ع��ام 2007، كانت إيران م��ن ضمن القائمة. 
وأشار البنك حينها الى مخزونات الطاقة في البالد ورأس المال البشري 
الذي تتمتع به وقدراتها التكنولوجية. ووفقاً لدراسة أجراها مركز أبحاث 
الكونغرس، يعد االقتصاد اإليراني أصغر بنحو 20 % مما سيكون عليه 
من دون عقوبات، وعلى الرغم من هذا يحتل االقتصاد اإليراني المرتبة 

الثانية إقليمياً وال�18 عالمياً.

جني��ف أخيراً،  يعزز آمال اإليرانيين ب��أن يتعافى اقتصاد بالدهم الذي 
يعانى جراء العقوبات الدولي��ة، ففي أعقاب اإلعالن عن االتفاق قفزت 
العمل��ة اإليرانية أكثر من ثالثة ف��ي المئة مقابل الدوالر األميركي، كما 
أفرج��ت الوالي��ات المتحدة األميركية فور اإلعالن ع��ن االتفاق عن 8 
مليارات دوالر من األرصدة اإليرانية المجمدة من جانبها، ومن المتوقع 
أن تتدفق على البالد عشرات الشركات األجنبية من أجل االستثمار في 
القطاع النفطي الذي يحتاج الس��تثمارات بمليارات الدوالرات من أجل 
إعادة إنعاش��ه. وعلى الرغم من االتف��اق النووي الجديد لم يكفل إليران 
اجتياز الكثير من األزمات المالية وصرف مستحقاتها النفطية إال بشكل 

محدود، إال أنه مؤشر جيد النتعاش االقتصاد اإليراني مستقبالً.
الصين وايران

كان أن يختار الرئيس الصيني شي جينبينغ أن يكون أول رئيس دولة 
ي��زور إيران بعد رفع العقوبات عنها. فبعد روس��يا، التي كان رئيس��ها 
األول الذي يزور طهران بعد توقيع االتفاق النووي، تسعى بكين، التي 
وطدت ش��راكتها االقتصادية مع طهران في زمن العقوبات، إلى تثبيت 
موقعها كش��ريكة أولى للجمهورية اإلس��المية في عهدها الجديد، حيث 
تحدث جينيينغ عن شراكة استراتيجية متكاملة مع ايران، من االقتصاد 
إل��ى محارب��ة اإلرهاب. ويرى محلل��ون أن المنطقة باتت أساس��ية في 
االس��تراتيجية التنموية للسياسة الخارجية الصينية، والتي تحمل عنوان 
“حزام طريق الحرير االقتصادي”، حيث تعتمد الصين على اس��تيراد 
الطاقة من الشرق األوسط، وتعتبر أكبر مستورد للنفط اإليراني. واألهم 
اعالن الرئيس االيراني حس��ن روحاني فتح صفحة جديدة في العالقات 
م��ع الصين، الفتاً إلى أن بالده قررت تعزي��ز عالقاتها االقتصادية مع 
العم��الق اآلس��يوي، من خالل رفعه��ا الى مس��توى 600 مليار دوالر 
خالل الس��نوات العش��ر المقبلة. وتخلل الزيارة توقيع 17 اتفاقية تعاون 
بي��ن البلدي��ن، بينها اتفاقات تتعل��ق بإحياء “طريق الحري��ر” التجاري 
القديم، والتعاون في مجال الطاقة النووية السلمية. مع العلم أن أكثر من 
ثلث التج��ارة االيرانية تجري حالياً مع الصي��ن، حيث بلغت التبادالت 
االقتصادية بين البلدين 52 مليار دوالر في عام 2014. ولم تقدم الصين 
وال اي��ران تفاصي��ل حول هدف تنمي��ة العالقات ورفع التب��ادالت الى 
600 مليار دوالر خالل الس��نوات العشر المقبلة. وأكد بيان مشترك أن 
“البلدين يتعهدان بإج��راء مفاوضات لتوقيع اتفاق تعاون يمتد على 25 
عاماً، ويتفقان على تعزيز هذا التعاون، بما فيه مجال الوقود األحفوري 
والطاقة المتجددة والنقل والس��كك الحديد والمرافئ والصناعة والتجارة 
والخدمات، مش��يراً إلى أن الصين التزمت االس��تثمار وتمويل مشاريع 

استخراج وتكرير النفط في ايران.
مستقبل االقتصاد االيراني

ال شك في أن توقيع االتفاق النووي بين إيران والغرب بعد مفاوضات 
طويلة قد ش��كل منعطفاً نحو مس��تقبل الدولة االيرانية. فكيف سينعكس 
هذا االتف��اق في مضمونه االقتصادي على المواط��ن اإليراني وما هو 
الم��دى الزمن��ي المتوخ��ى ليتلمس المواطن تحس��ينات ف��ي أوضاعه 
المعيش��ية؟ يجمع كل االقتصاديين على أن إي��ران مقبلة على حقبة من 
النمو االقتصادي وبالتالي يتوقع المواطن اإليراني الذي أنهكته العقوبات 
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االنفتاح األوروبي
عكس توقيع االتفاق النووي انفتاحاً أوروبياً سريعاً على ايران، بعكس 
الوالي��ات المتحدة االميركية التي بقيت تمنع ش��ركاتها ومصارفها من 
االنفتاح واالس��تثمار ف��ي ايران. وكانت جولة الرئيس االيراني حس��ن 
روحاني الى عدد من الدول االوروبية، ال سيما ايطاليا وفرنسا في أول 
زيارة له في أوروبا بعد رفع العقوبات الدولية عن بالده قد القت ترحيباً 

كبيراً وسمحت بعقد اتفاقيات تجارية واقتصادية.
وكانت فرنسا ورئاستها إلى عهد قريب، قاومت رفع العقوبات. ولكنها 
فتحت  أبوابها لألعمال التجارية الكبيرة مع الدولة اإليرانية. وقد وقعت 
إيران رس��مياً عقداً ب 25 مليار يورو مع ش��ركة ايرباص لشراء نحو 
114 طائ��رة. كم��ا أبرمت صفق��ة بقيمة 15 مليار ي��ورو مع مجموعة 
توتال للمحروقات. حتى صناعة الس��يارات حصدت نصيبها من تجدد 
العالقات، وقد وقع اتفاق يس��مح بعودة شركة بيجو- سيترواين لتصنيع 
السيارات إلى إيران وذلك بالشراكة مع شركة خودرو اإليرانية لصناعة 
الس��يارات. وخ��الل زيارة روحاني لروما كان الفت��اً اللقاء الخاص مع 
البابا فرنس��يس في الفاتيكان، والذي دعا طهران للعب دور أساسيٍ في 

وقف انتشار اإلرهاب واالتجار باألسلحة.
وبدا ان ايران تعطي مس��احة خاصة لقطاع السياحة، والتي يتوقع أن 
يتدفق سياح أوروبيون كثر الى الجمهورية االسالمية بعد سنوات طويلة 
م��ن العقوبات. وتبدو الس��ياحة اليوم من القطاع��ات االقتصادية األكثر 
استفادة من حقبة العالقات الجديدة مع أوروبا. فقد أبدى العديد من السياح 

األوروبيين اهتماماً في زيارة الدولة التي كانت منبوذةً ذات يوم.
وتعتبر ش��يراز، إحدى آللئ إيران، كان��ت العاصمة التاريخية لبالد 
فارس: مدينة األضرحة والحدائق والمس��جد الوردي أو )مسجد نصير 
الملك(. لطالما تجنبها السياح بسبب الوضع السياسي. ولكن في األشهر 
األخيرة، ش��هدت عودة الغربيين إليها، ال س��يما الفرنسيين. حيث تقول 
س��ائحة فرنس��ية وفق ما نقلت الوكاالت: “لم أكن أعتقد أن هذه المدينة 

ستتغلغل في أعماقي بهذا الشكل. أعتقد أنها مبهرة حقاً”.
وتش��ير تقارير الى أنه في إيران، على الرغم من أن ارتداء الحجاب 

مفروض على النس��اء، والمش��روبات الكحولية محظورة والفنادق قد 
عفى عليها الزمان أحياناً، فإن نسبة السياح األوروبيين ارتفعت بمعدل 
35 % عن العام الماضي. ويقول س��ائح: نح��ن هنا منذ حوالى ثمانية 
أيام، منغمس��ين في ه��ذا البلد، أجد من المضحك أن��ه في الغرب، في 
أوروبا، في فرنس��ا، يقولون لنا أشياء كثيرة )مغلوطة( عن إيران، فقد 
القينا ترحيباً جيداً. ويتوقع عودة الخطوط الجوية الفرنسية في نيسان/
ابري��ل 2016 فت��ح خط باريس-طه��ران الذي ُعلق من��ذ عام 2008 

ويُفترض أن يشجع السياحة في ايران.
أين لبنان؟

يتحض��ر اللبناني��ون للع��ودة بق��وة الى اي��ران، فبعد تواص��ل وزير 
االقتصاد اللبناني مع ايران، بدأت الشركات اللبنانية والمصارف التفكير 
ف��ي االنفتاح على ايران، بالرغم من المحظ��ورات االميركية، علماً أن 
التبادل التجاري بين لبنان وإيران ال يزال هشاً ومتواضعاً إذ ال يتجاوز 
المئة مليون دوالر سنوياً في وقت وصل فيه حجم التبادل التجاري بين 
إيران والعراق على س��بيل المثال الى 13 مليار دوالر عام 2014، أما 

بين إيران واإلمارات فوصل الى 15.7 مليار دوالر عام 2013.
وعل��ى صعيد االتفاقيات الموقعة بين البلدي��ن والتي تتناول قطاعات 
مختلف��ة تتعل��ق بالنقل الب��ري والجوي والتج��ارة البحري��ة والجمارك 
والس��ياحة واالزدواج الضريب��ي والصح��ة، ومذكرة تفاه��م بين اتحاد 
غرف التجارة والصناعة في لبنان وإيران وغيرها الكثير، فهي ال تزال 

في معظمها حبراً على ورق لم تشهد بعد حيز التنفيذ المطلوب.
وكان وزي��ر االقتص��اد والتج��ارة آالن حكيم أش��ار إلى أن التوس��ع 
اإليران��ي في المنطقة توس��ع إيجابي وهو توس��ع اقتص��ادي وتجاري، 
وبأنه ومنذ توليه الوزارة على تواصل دائم مع الس��فير اإليراني لتنشيط 
االتفاق��ات بي��ن البلدين. ويتوق��ع خالل المرحلة المقبل��ة أن تزور وفود 
اقتصادي��ة ومصرفية لبنانية الجمهورية االس��المية، وذل��ك بعد عودة 
االوروبيين الى هذا البلد، والتفكير في استثمارات وزيادة التبادالت بين 
وخوض غمار التطور التكنولوجي.البلدين. وذلك باعتبار ان السوق االيرانية تحتاج الى الكثير العادة البناء 
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عقد يجمع النفط السورية و “جيكو أفشور”

وج��ه وزي��ر النفط والث��روة المعدنية في س��ورية 
س��ليمان العباس عل��ى العمل عل��ى متابعة توصيات 
لجنة النفط بخصوص عقد استثمار الطاقة التكريرية 
الفائضة مع ش��ركة “جيكو أفش��ور” اللبنانية وتقديم 
لتوزي��ع  التس��هيالت ووض��ع الضواب��ط الالزم��ة 
المشتقات النفطية الناتجة عن النفط الخام المورد من 
قبلها والمكرر في المصاف��ي على القطاع الصناعي 
العام والخ��اص وجهات أخرى ف��ي المناطق اآلمنة 

والمحددة مسبقاً.
وفي س��ياق آخ��ر، أكد س��ليمان العب��اس أن تنفيذ 

روس��يا لعقد عمريت في التنقيب عن النفط في المياه اإلقليمية الس��ورية سيبدأ نهاية 
شهر آذار/مارس الحالي، وقال أنه كان يفترض البدء بتنفيذ العقد بداية 2016، لكن 
بس��بب الظروف الحالية ت��م تأجيله إلى نهاية الربع األول م��ن العام 2016 الحالي، 
مضيف��اً أن��ه بالرغم من أن القطاع النفطي أصبح قطاعاً خاس��راً ويحّمل الدولة عبئاً 
مالياً كبيراً، لكنه ال يوجد نية لدى الحكومة لرفع أسعار المشتقات النفطية على المدى 

المنظور.
وكش��ف الوزير الس��وري عن أن قطاع التكرير ش��هد تحس��ناً بعد استقرار الخط 
االئتماني اإليراني وانتظام وصول 3 ناقالت نفط إلى س��ورية شهرياً. ولفت إلى أن 
خسائر قطاع النفط منذ بدء األزمة بلغت أكثر من 60 مليار دوالر أميركي، موضحاً 
أن الخس��ائر ازدادت نتيجة استمرار اعتداءات المجموعات اإلرهابية المسلحة على 

المنشآت النفطية، والسيما الغازية منها.
وقال العباس: إن ضربات طيران التحالف الغربي، الذي اس��تهدف بش��كل مباشر 
البنى التحتية وآبار النفط والغاز، س��ببت أض��راراً مادية كبيرة، وخاصة في األبنية 

ومعدات الضخ الرئيسية، مع معاناة القطاع من ظروف تشغيلية صعبة.

سليمان العباس

وأرمينيا  الع��راق  وقع 
اللجن��ة  أعم��ال  ضم���ن 
األرميني����ة  العراق�ي�����ة 
المش��تركة ف��ي بغ���داد، 
ع���دداً م���ن االتفاقي���ات 
ف��ي مج��ال الزراع����ة، 
الصن�اع����ة، التج����ارة، 
الطاق�ة واالقتص�اد، حيث 
ت��رأس الجان��ب العراقي 
ف��الح  الزراع���ة  وزي�ر 

حسن الزيدان، فيما ترأس الوفد األرميني وزير الدائرة 
المحلية والحاالت الطارئة أرمين يريتس��يان والس��فير 

األرميني في بغداد كارين كري كوريان.
ووق��ع زيدان ه��ذه االتفاقي��ات، موضح��اً انها تعود 
بالفائ��دة على الش��عب العراقي وش��عوب المنطقة بغية 
النهوض بها وفق الطرق العلمية، الفتاً إلى االتفاق على 
تب��ادل الخبرات في المج��ال الزراعي والوقوف ميدانياً 

على النشاطات الزراعية التي تشتهر بها ارمينيا.

العراق يوقع اتفاقيات مع ارمينيا

فالح حسن الزيدان

بيّن رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي في سورية 
قي��س خضر أن الوفد الفني الس��وري الذي قام بزيارة 
مؤخراً إلى جمهورية روس��يا االتحادية، عقد اجتماعاً 
موسعاً مع المسؤولين في وزارة الطاقة الروسية وعدد 
من ممثلي الشركات الروس��ية المهتمة باالستثمار في 

قطاع الطاقة.
وأوضح بأن اللقاء تناول مس��ائل التعاون المش��ترك 
في مجال الطاقة والسيما في قطاعي النفط والكهرباء، 
حي��ث قدم ممثلو الجانب الس��وري عرضا مفصالً عن 
واق��ع قطاع الطاقة في س��ورية وعن اآلف��اق الواعدة 
الستثماره، وخاصة في فترة ما بعد األزمة في سورية 
وإع��ادة اإلعمار، الفتاً إل��ى أن الوفد الفني الس��وري 
أودع ل��دى الش��ركات الروس��ية المهتمة باالس��تثمار 
في س��ورية، كل المقترحات االس��تثمارية على أن تتم 
دراستها من الش��ركات الروسية، واتفق الجانبان على 
استمرار التنس��يق المشترك بهدف الوصول إلى صيغ 

تعاون مشتركة تلبي مصلحة الطرفين.

سورية تقترح االستثمار
بمجال النفط

توجه في األردن لتحديد عمل السوريين

كش��فت مص��ادر مطلعة عن نية الحكوم��ة األردنية تنظيم ملف العمالة الس��ورية 
ف��ي المملك��ة، وذلك من خالل تحديد أماكن عمل الس��وريين في أربع مناطق تنموية 

وصناعية فقط.
وقال��ت المصادر: إن هناك خط��ة أعدتها لجنة حكومي��ة متخصصة، تركز على 
توفير فرص عمل للس��وريين في 4 مناطق تنموي��ة وصناعية، لمنح تصاريح عمل 

للسوريين بداخلها فقط، وهي إربد، المفرق، الكرك والموقر.
وأش��ارت المصادر إلى أن ه��ذا التحديد يهدف إلحالل العمالة الس��ورية بدالً من 
العمالة اآلسيوية التي تنتشر بشكل كبير داخل المصانع ضمن المناطق األربع. مبينتاً 
أن اس����تثمارات جانبية س����تقام داخل تلك المناطق، من أجل توفير مزيد من فرص 
العم��ل للس��وريين، ومؤكدة أن ه��ذه الخطوة تهدف أيضاً للحد من اس��تحواذ العمالة 

السورية على فرص عمل األردنيين.
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توقيع اتفاق هيئة تصنيف السفن اإلماراتية

رع��ى وزير االش��غال العام��ة والنقل 
اللبناني غازي زعيتر، توقيع اتفاق اعتماد 
هيئ��ة تصنيف الس��فن االماراتية كإحدى 
الهيئ��ات المعتم��دة م��ن االدارة البحرية 
اللبنانية. ووقع عن الجانب اللبناني مدير 
ع��ام النقل البري والبحري المهندس عبد 
الحفيظ القيس��ي، وعن الجانب االماراتي 

الرئيس التنفيذي لهيئة التصنيف االماراتية المهندس راش��د محمد الحبس��ي. وأش��ار 
زعيتر الى أن ش��ركة التصنيف هي أول هيئة تصنيف عربية للس��فن وقد استطاعت 
خالل فترة قصيرة منذ انش��ائها عام 2012، والتي كان من المفروض أن تبدأ أعمالها 
مطلع التسعينات أن تصبح في مصاف هيئات التصنيف الدولية في وضع االنظمة التي 
ترعى أساليب العمل في الكشف، من خالل الكوادر البشرية المؤهلة على مستوى عال 

والتقنيات الحديثة المستخدمة سواء في االشراف على بناء السفن أو الكشف عليها.

لقاء لقطاع المجمعات التجارية وتجارة التجزئة

أك��د الرئي��س التنفيذي لمجل��س مراكز 
تسوق الش��رق األوس��ط ديفيد ماكادم، أن 
قطاع المجّمع��ات التجارية في لبنان مقبل 
على “س��نة جيدة” و“فرص��ة كبيرة جداً 
للنم��ّو”، متحدثاً عن أن المس��تثمرين فيه 
متفائلون وذلك خالل لقاء في قصر شهاب 

في بعبدا، بعنوان )NextGen( أو “الجيل المقبل”. وأش��ار الممثل اإلقليمي للمجلس 
العالمي لمراكز التسوق ومجلس مراكز تسوق الشرق األوسط في لبنان نبيل جبرايل، 
إلى أن عدد مراكز التسوق في لبنان بلغ 12، مشيراً إلى أن 10 مجّمعات جديدة هي قيد 
اإلنشاء. وأفادت نائب رئيس الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز المديرة العامة لشركة 
Trends العالمية للفرانشايز مديحة رسالن، بأن 60 % من مجمل المؤسسات األعضاء 
في الجمعية اللبنانية لتراخيص االمتياز، لديها حضور في المجمعات التجارية، باستثناء 

تلك التي تعمل في مجال الخدمات واإلستشارات، والشركات الصغيرة.

اتفاقية بين “العربي لإلنماء” والسودان

وقع الصندوق العربي لإلنماء االقتصادي والحكومة السودانية، اتفاقية قرض ب�200 
ملي��ون دوالر لتمويل المرحلة األولى من مش��روع ري مدين��ة الروصيرص. ووقع 
االتفاقية عن حكومة الس��ودان، وكيل التخطيط االقتصادي عبدهللا ابراهيم فيما وقعها 
عن الصندوق العربي المستش��ار القانوني أحمد عبدالحفيظ. وقال ابراهيم: إن التكلفة 
الكلية للمشروع تبلغ 400 مليون دوالر يسهم الصندوق العربي فيها بمبلغ  200 مليون 
دوالر، فيما يسهم الصندوق الكويتي للتنمية االقتصادية بتمويل قدره 87 مليون دوالر.

وزي����ر  كش����ف 
الس��عودي  الصح��ة 
الفال��ح، ع��ن  خال��د 
من  عدة،  إصالحات 
منظومة  فصل  بينها 
ع��ن  الم��ستش�فيات 
المباش��ر  اإلش��راف 
لوزارته. وأكد الفالح 
الت��ي  الدراس��ة  أن 
وصل��ت إلى مراحل 

متقدمة تطرح تحويل المستشفيات إلى شركات حكومية 
غي��ر مرتبطة ب��وزارة الصح��ة، وقال في م��ا وصفه 
باإلصالحات األشمل من الخصخصة: إن دور الوزارة 
س��يقتصر على التنظي��م والمراقبة ووضع السياس��ات 
وإدارة التمويل. ويبلغ عدد المستشفيات الحكومية التابعة 
ل��وزارة الصح��ة 249 مستش��فى في مختل��ف مناطق 
المملكة، إضافة إلى 39 مستش��فى يتبع لجهات حكومية 

أخرى و127 مستشفى يتبع للقطاع الخاص.

خصخصة المستشفيات
الحكومية السعودية

خالد الفالح

دش��ن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزي، 
ورئي��س جمهورية الصين الش��عبية ش��ين جي��ن بينغ، 
مشروع شركة ينبع أرامكو ساينبوك للتكرير “ياسرف”، 
وذل��ك خالل الزيارة التي قام به��ا الرئيس الصيني الى 
المملك��ة مؤخ��راً، حيث تم توقيع مذك��رة تعاون إلقامة 
مفاعل نووي سيتم تبريده بالغاز بين البلدين، باإلضافة 
إل��ى اتفاقية مع “وادي الظه��ران للتقنية” التابع لجامعة 
المل��ك فه��د للبت��رول والمع��ادن إلقامة مرك��ز أبحاث 

للشركة داخل الوادي.

 اتفاقيات مشتركة
بين السعودية والصين



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2016

قال الس��فير اإليراني 
مه��دي  روس��يا  ل��دى 
س��نائي: إن بالده وقعت 
األولى على  باألح��رف 
عق��ود مع روس��يا لفتح 
خ��ط ائتم��ان بقيمة 2.2 
لتموي��ل  دوالر  ملي��ار 

مش��اريع في مجال الس��كك الحديدية وبن��اء 4 محطات 
حراري��ة، وذلك خالل زي��ارة قام بها وزي��ر االقتصاد 
اإليراني لموس��كو في 9 ش��باط/ فبراي��ر 2016 لبحث 
س��بل التعاون بين البلدين بعد رفع العقوبات الدولية عن 
الجمهورية اإلسالمية بموجب االتفاق النووي، حيث تم 
عق��د مؤتمر بعنوان “إيران بعد إلغاء العقوبات واآلفاق 
لقط��اع األعمال الروس��ي”. وخالل المنتدى، كش��فت 
إيران عن اس��تعدادها منح الش��ركات الروسية في حال 
اس��تثمارها ف��ي القط��اع الزراعي اإليران��ي إعفاءات 
ضريبية، باإلضافة إلى تخفيضات ضريبة في قطاعات 
أخ��رى كس��ياحة، والطرق، وبن��اء الس��كك الحديدية، 

وصناعة السيارات وغيرها.

خط ائتماني بين روسيا وإيران

مهدي سنائي

العليا  المحكم��ة  وافقت 
في فنزويال على مرس��وم 
االقتصادية”  “الط��وارئ 
الرئي��س  أص��دره  ال��ذي 
نيك��والس م��ادورو مم��ا 
يضعه��ا ف��ي مواجهة مع 
الكونغ��رس ال��ذي رفض 
مش��روع القان��ون أواخر 

كان��ون الثاني/يناي��ر 2016 ألنه ال يق��دم حلوال حقيقية 
للركود المتفاقم ونقص السلع االساسية والتضخم. ويمنح 
المرسوم مادورو سلطات تنفيذية للسيطرة على الميزانية 
والش��ركات والعملة وسط أزمة اقتصادية حادة في البلد 
العض��و بمنظمة أوبك. واتهم��ت المعارضة الفنزويلية  
التي تسيطر على الكونغرس السلطة القضائية بتقويض 
الديمقراطي��ة. وتعه��دت بإيجاد وس��يلة قانوني��ة إلبعاد 

مادورو  بحلول منتصف 2016.

رئيس فنزويال
يوّسع صالحياته االقتصادية

نيكوالس مادورو

كلفة باهظة لفيروس “زيكا”

توق��ع البن��ك الدولي أن يصل حجم الخس��ائر االقتصادية التي س��يتكبدها االقتصاد 
العالمي بس��بب فيروس “زيكا” إلى 3.5 ملي��ارات دوالر في عام 2016، محذراً من 
إمكانية ارتفاع الكلفة االقتصادية ما لم يتم احتواء الوباء الذي انتشر سريعا في أميركا 

الالتينية ومنطقة البحر الكاريبي والذي ينقله البعوض 
على وجه الس��رعة. وقال البن��ك: إن القيمة التقديرية 
األولي��ة للتأثي��ر االقتص��ادي لهذا الفيروس ستش��كل 
0.06 % م��ن النات��ج اإلجمالي العالم��ي، لكن يمكن 
أن تتج��اوز 1 % في بعض ال��دول خاصة في منطقة 

الكاريبي، التي تعتمد بشكل كبير على السياحة.

تسهيالت ائتمانية ألمانية للعراق

منحت ألمانيا تس��هيالت ائتمانية قيمتها 
500 ملي��ون ي��ورو )566 مليون دوالر( 
للع��راق لمس��اعدته عل��ى التغل��ب عل��ى 

التراجع الحاد في أسعار النفط العالمية.
وقال��ت المستش��ارة األلماني��ة أنجي��ال 
ميركل عقب محادثات مع رئيس الوزراء 
العراقي حيدر العبادي: إن بالدها  مستعدة 

لبذل ما في وسعها لجلب االستقرار إلى العراق في ضوء التحديات األمنية واالقتصادية 
الكبيرة، مشيرة إلى أن العراق بحاجة إلى إعادة بناء البنية التحتية التي دمرتها الحرب 

إلعطاء المواطنين األمل وتشجيعهم على البقاء في البلد.
وتتعرض ميركل لضغوط داخلية كبيرة لبذل المزيد من أجل معالجة أزمة الالجئين 
حيث استقبلت ألمانيا 1.1 مليون شخص منهم عشرات اآلالف من العراقيين على مدى 

العام المنصرم هربا من الحروب والفقر.

رئيس “غوغل” األعلى أجراً في أميركا

أصبح الرئيس التنفيذي لغوغل سوندار بيتشاي 
أعلى رئيس ش��ركة أجًرا في الواليات المتحدة بعد 
ان تم منحه أس��هماً قيمته��ا 199 مليون دوالر في 
ش��ركة ألفابت القابضة التي تمل��ك محرك البحث 
العم��الق. وبه��ذه المكافأة ترتفع القيم��ة اإلجمالية 
ألسهم بيتشاي في الشركة إلى 650 مليون دوالر، 
لكن ملكية هذه األسهم ستنتقل تدريجياً إلى بيتشاي  

كل فص��ل حت��ى عام 2019. وكانت ش��ركة ألفابت  تفوقت على أب��ل أخيراً بوصفها 
الش��ركة األعلى قيمة في العالم، بعدما بلغت أرباحها 4.9 مليارات دوالر في األشهر 

الثالثة األخيرة من 2015 بزيادة 4.7 مليارات دوالر على أرباحها في عام 2014.

سوندار بيتشاي
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أظه���رت دراس�����ة 
بريطاني��ة أن الس����لّ�ة 
الغذائية في فلسطين هي 
األغلى س��عراً في دول 
الش������رق األوس����ط، 
مقارنة بالدخل الشهري 
للفرد، حيث تصل فيها 
تكلفة األطعمة األساسية 
ل�4 أفراد إلى 86.9 % 

من الراتب الشهري.
ونقل��ت وكالة “مع��ا” اإلخباري��ة عن المدي��ر العام 
للسياس��ات االقتصادية في وزارة االقتصاد الفلسطينية 
عزمي عبد الرحمن، أن الس��بب الرئيسي وراء ارتفاع 
هذه النسبة هو االحتالل اإلسرائيلي والضرائب، وقال: 
إنن��ا دولة تختلف عن باقي الدول األخرى، فنحن نعيش 
تحت االحت��الل ومجريات الحياة االقتصادية مس��يطر 

عليها بالكامل.

تكلفة الطعام في فلسطين
األغلى عربيًا

عزمي عبد الرحمن

كردستان ستبيع أجزاءاً من قطاع الكهرباء

قال نائب رئيس وزراء إقليم كردستان 
العراق قباد الطالباني: إنَّ حكومة اإلقليم 
قد تبيع أجزاء من قطاع الكهرباء لجمع 
أموال بهدف سد عجز في الموازنة سبَّبه 
انخف��اض أس��عار النفط. وأض��اف: أن 
الحكومة تفكر في تسييل أصول من بينها 
البنية األساسية النفطية، وأنها تعمل مع 
القطاع الخاص لتسليمه بعض عناصر 

قطاع الكهرباء، مثل تحصيل الفواتير.
وتعان��ي المنطقة عجزاً ش��هرياً يتراوح بين 380 و400 ملي��ار دينار عراقي )بين 

350 و370 مليون دوالر( مع انخفاض أسعار النفط إلى 30 دوالراً للبرميل.

قباد الطالباني

قالت مجموعة تنقيب إس��رائيلية إنها اكتش��فت حقالً 
جدي��داً كبيراً للغ��از الطبيعي في البحر المتوس��ط قبالة 
س��واحل فلس��طين المحتلة. وأضاف��ت المجموعة التي 
تقودها “إسرامكو النقب” و“مودين للطاقة” أن تقريراً 
أظهر وجود نح��و 8.9 تريليونات قدم مكعب من الغاز 

الطبيعي في حقول دانيال الشرقية والغربية.
وأوضح��ت اإلذاعة اإلس��رائيلية أن الحق��ل الذي تم 
اكتش��افه يقع في المياه اإلقليمية اإلس��رائيلية القبرصية 
المش��تركة، وستتم تس��ميته “يش��اي” على أن يتقاسمه 
الطرفان مناصفة. وأش��ارت إلى أن اإلعالن عن الحقل 
الجديد يحمل أبعاداً اقتصادية واستراتيجية، وسيدر دخالً 

على الشركة المكتشفة والخزينة اإلسرائيلية.

اسرائيل تكتشف حقاًل كبيراً للغاز

العراق يوقع عقداً بـ328 مليون دوالر

أعلن��ت وزارة الكهرباء ف��ي العراق أنها 
ستوقع عقد صيانة مع شركة جنرال الكتريك 
االميركية بقيمة 328 مليون دوالر، مشيرة 
الى أن العقد س��يوفر ما يل��زم من المعدات 
والصيانة لعشر محطات كهرباء في البالد.

وق��ال المتحدث باس��م ال��وزارة مصعب 
المدرس: إن مستحقات “الكتريك” ستصرف 
على دفعات مؤجلة خالل 3 سنوات بدءاً من 
2017 وذلك بسبب خفض ميزانية الوزارة 
للعام 2016 بأكثر من النصف إلى 1.185 

تريليون دينار عراقي )مليار دوالر( ، موضحاً أنه وفقاً لبنود العقد ستنتهي الشركة من 
توريد المعدات لمحطات الكهرباء وصيانتها بحلول بداية يوليو/ تموز2016.

مصعب المدرس

300 شركة توقف عملها في كردستان

أوقفت 300 شركة في اقليم كردستان العراق عملها بسبب األزمة المالية، باإلضافة 
إلى انخفاض تس��جيل الش��ركات االجنبية بنس��بة 76 %. وقال عض��و لجنة التجارة 
وحماية حقوق المستهلك في برلمان االقليم  محمد اليخاني: إن األزمة المالية واغالق 

المعابر الحدودية تس��ببت بأضرار 
كبيرة للشركات، التي نحاول البحث 
في المشاكل والعقبات التي تواجهها، 
مش��يراً إلى أن تس��جيل الش��ركات 
المحلية في ع��ام 2015 قد انخفض 

بنسبة 52 %.
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معرض “كفاءة استهالك الطاقة”

أطلق��ت القم��ة العالمي��ة لطاقة 
المستقبل، معرض مختص بكفاءة 
اس��تهالك الطاقة كحدث س��نوي 

ابتداء من دورة العام 2017.
ويأتي هذا اإلعالن بعد اعتبار 
مسألة الكفاءة في استهالك الطاقة 

من أهم الحلول التي ينبغي على دول العالم اللجوء إليها لمواجهة االرتفاع الش��ديد في 
الطلب على الطاقة. وباتت االس��تثمارات في مجال كفاءة اس��تهالك الطاقة في أنحاء 
العالم مهيّأة للوصول إلى 385 مليار دوالر س��نوياً، أي نحو 5.8 تريليون دوالر في 
مجملها حتى عام 2030، وفقاً لتقرير صدر حديثاً عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة 

)إيرينا(.
وأش��ار التقري��ر إلى أن االس��تثمار في المباني المرّش��دة للطاقة وحدها س��يصل 
إل��ى 125 مليار دوالر بحل��ول عام 2020، نظراً لكون المباني من أبرز الش��رائح 

المستهلكة للطاقة.

62 شخصًا يملكون نصف ثروة العالم

أظهر تقرير أعدته منظمة أوكسفام البريطانية أن الثروات التي راكمها أثرى أثرياء 
العالم والذين يشكلون 1 % من سكان األرض فاقت ما يملكه ال�99 % الباقين، موضحاً 
أن الفارق بين المجموعة األكثر ثراء وباقي الس��كان تعمق خالل عام 2015. واشار 
التقرير الذي حمل اس��م  “اقتصاد في خدمة 1 %” إلى أن “أوكس��فام” تكهنت بأن 1 
% سيملكون أكثر من باقي سكان العالم في 2016، لكن ذلك تحقق في 2015 قبل عام 
مما كان متوقعاً. وفي مثال على اتساع الفارق قالت المنظمة إن 62 شخصاً يملكون ما 
يملكه النصف األشد فقراً من سكان العالم، في حين كان هذا الرقم 388 قبل 5 سنوات.

38

تعاون إسرائيلي أوروبي في مجال الغاز

تخط��ط إس��رائيل واليون��ان وقب��رص 
إلنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الطبيعي يربط 
البل��دان الثالثة ويتيح إلس��رائيل وقبرص 

تصدير غازها إلى السوق األوروبية.
 The Algemeiner وذكرت صحيفة
أن رئيس��ي الوزراء اإلس��رائيلي بنيامين 

نتنياهو واليوناني أليكس تس��يبراس والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، كشفوا 
عن هذا المشروع الذي يهدف لنقل الغاز من إسرائيل وقبرص إلى االتحاد األوروبي 
عب��ر اليونان، وذل��ك خالل قمة ثالثية عقدت في نيقوس��يا. وأب��دت األطراف الثالثة 
اس��تعدادها لتعزيز التعاون في مختلف المجاالت السيما في مجال الطاقة وفي مسائل 

مثل تصدير الغاز اإلسرائيلي إلى أوروبا.

ل  ق���������ا
ال�رئ�ي������س 
ال�ت�ن�ف�ي���ذي 
ل��ل��ب��ن������ك 
الم�رك����زي 
ن�����ي  لعُ�م�ا ا
حم����ود ب��ن 
س������ن�ج�ور 
الزدجال���ي: 
إن أم���������ام 
ه  ب�����������الد
خي�������ارات 

ع�����دة لتغطي��ة العج���ز في موازن����ة ع��ام 2016، 
الفت��اً إلى أن من بين الخيارات إصدار س��ندات محلية 
ف��ي ح��دود 600 ملي��ون لاير عمان��ي )1.56 ملي��ار 
دوالر(، إل��ى جانب االقت��راض الخارجي بما يتراوح 

بين 5 و10 مليارات دوالر أميركي.

ُعمان تقترض لتمويل عجز الموازنة

حمود بن سنجور الزدجالي:

ال�ع�ض�����و  أك��د 
المنتدب للتس����وي�ق 
مؤسسة  في  العالمي 
البت��رول الكويتي����ة 
بورس����لي،  ن�ب�ي��ل 
إن ب���الده ع�ض����و 
منظمة أوبك، تعتزم 
م��ن  إنتاجه��ا  رف��ع 
ال�ن�ف�����ط إلى 3.15 

ماليين برميل يومياً في الربع الثالث من 2016 مقابل 
3 ماليين برميل يومياً حالياً.

وق��ال بورس��لي: إن ه��ذه الزي��ادة “تس��تدعي قيام 
المؤسس��ة بالبحث عن تعاقدات وزبائن جدد لتس��ويق 

منتجاتها”.
وكش��ف النقاب عن أن مؤسس��ة البت��رول الكويتية 
بصدد التوقيع على عقود جديدة في السوق األوروبي، 
وأن العق��ود الت��ي س��تبرمها م��ع عدد من الش��ركات 

األوروبية ستكون بأسعار جيدة وبكميات كبيرة.

الكويت تعتزم زيادة إنتاجها النفطي

نبيل بورسلي
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دبي ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط

قال نائب رئي��س دولة اإلمارات رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي محمد بن راش��د آل مكتوم: إن 
اإلمارات ستحتفل بتصدير آخر برميل من النفط، 
في إشارة إلى تخلص اعتماد اقتصادها على النفط. 
وكتب في حسابه الرسمي على موقع تويتر: قررنا 
عقد خلوة وزارية موس��عة بحض��ور الحكومات 
المحلي��ة وخب��راء االقتص��اد لمناقش��ة اقتص��اد 

اإلم��ارات ما بعد النفط. وتابع قائالً: إن 70 % من اقتصادنا الوطني غير معتمد على 
النفط وهدفنا تحقيق معادلة جديدة القتصادنا ال يكون فيها معتمدا على النفط أو مرتهنا 
لتقلبات األس��واق، وس��نضيف قطاعات اقتصادية جديدة، وس��نطور كف��اءة وإنتاجية 

القطاعات الحالية، وسنعد أجياالً تستطيع قيادة اقتصاد وطني مستدام ومتوازن.

محمد بن راشد آل مكتوم

“بوليسيس” تبدأ تشغيل مصنعها الجديد

أعلنت ش��ركة بوليسيس لتقنيات 
الم��واد المضافة الش��رق األوس��ط 
)PAT ME(، وشركة سونغ وون 
 Songwon( المحدودة  إندستريال 
Industrial(، ع��ن بدء التش��غيل 
الفعل��ي للمصنع الجديد ف��ي مدينة 
خليف��ة الصناعية، إحدى ش��ركات 

“موانئ أبوظبي”، وذلك إلنت��اج “نظام الحزمة الواحدة من المثبتات” )OPS( الذي 
يوفّر مزيجاً متعدّد المكّونات من المواد المضافة التي يتم إنتاجها على ش��كل أقراص 

صغيرة وتعبئتها ضمن بيئة نظيفة وخالية بالكامل من الغبار ليتم شحنها.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“موانئ أبوظبي” محمد جمعة الشامسي: إن المرفق الجديد 
سيسهم في خدمة صناعة البوليمرات لتميّزه بموقع استرايتيجي يتيح له الوصول السهل 
إلى األسواق اإلقليمية والعالمية عبر ميناء خليفة، الذي يقدم خدمات لوجيستية متكاملة.

أعلن مش��روع أبح��اث الطاق��ة الحيوية المس��تدامة 
)SBRC( أن��ه س��يبدأ تش��غيل أول منش��أة ف��ي العالم 
ألبحاث الطاقة الحيوية المس��تدامة باستخدام األراضي 
الصحراوي��ة المروية بمياه البح��ر إلنتاج الغذاء ووقود 
الطائ��رات، وذلك في اذار/م��ارس 2016 في أبوظبي.
وتحتل المنش��أة مس��احة 2 هكتار ضمن مدينة مصدر، 
المدينة منخفضة الكربون والنفايات والتي تسعى لتصبح 
من أكثر مدن العالم استدامة. وتمثل منشأة البحوث منصة 
الستكشاف الجدوى التجارية وإمكانية إنشاء نظام مستدام 
ومتكام��ل للطاقة الحيوي��ة إلنتاج الغ��ذاء والوقود دون 
اس��تخدام األراضي الصالحة للزراع��ة أو المياه العذبة 
في البيئ��ة الصحراوية. وإن من ش��أن هذه التكنولوجيا 
أن تدع��م األم��ن الغذائي العالمي وتس��اعد في الحد من 
انبعاثات الكربون وخفض مستويات تلوث المياه جراء 

العمليات الصناعية الستزراع األسماك والجمبري.

منشأة ألبحاث الزراعة ووقود الطائرات

قال الرئيس التنفيذي 
لش��ركة أبوظبي لطاقة 
“مص��در”  المس��تقبل 
إن  باله��ول:  أحم��د 
المتجددة  الطاقة  شركة 
ستس��تثمر 300 مليون 
مش��روع  ف��ي  دوالر 
بن��اء محط��ة كهرب��اء 
الشمسية  بالطاقة  تعمل 
قدرته��ا 200 ميغاوات 

في األردن، وان هذا المش��روع س��يكون الثاني للشركة 
المملوك��ة بالكامل لش��ركة مبادلة للتنمي��ة، وهي ذراع 
االستثمار لحكومة أبوظبي، بعد تشغيل مشروع مزرعة 
رياح برية  في األردن في كانون األول/ديسمبر 2015.

وأض��اف بالهول: إنن��ا نتوقع اس��تكمال اإلجراءات 
المالية للمشروع الجديد في الربع األخير من 2016.

“مصدر” تستثمر
300 مليون دوالر باألردن

أحمد بالهول

“لوك اويل” تستعد لتخفيض انتاجها النفطي

اعتبر نائب رئيس ش��ركة لوك أويل ليوني��د فيدون، أنَّه 
ينبغ��ي لموس��كو بدء العمل م��ع “أوبك” في ش��أن خفض 

إمدادات النفط لألسواق العالمية في محاولة لدعم األسعار.
وأكدت وكالة تاس لألنباء، أنَّ “لوك أويل” تعتزم خفض 
االنتاج هذه الس��نة، وإنه من األفضل بيع برميل واحد من 
النفط بسعر 50 دوالراً بدالً من برميلين بسعر 30 دوالراً، 
وانها تستعد لخفض انتاجها في العراق، وهي ليست مستعدة 

للمشاركة في مشاريع نفط في إيران بوجود هذه األسعار العالمية المنخفضة للنفط.
ليونيد فيدون

39



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2016

أكبر محطة للطاقة الشمسية في المغرب

افتتح العاهل المغربي محمد الس��ادس 
مؤخراً محطة “نور1” للطاقة الشمس��ية 
البالغ��ة قدرتها 160 ميغ��اوات في مدينة 
ورزازات جن��وب ش��رق الب��الد، الت��ي 
س��تنتج 52 % م��ن احتياج��ات المغرب 
من الكهرباء، وذلك بحضور شخصيات 
ديبلوماس��ية ومس��ؤولين من شركة أكوا 

باور السعودية التي أشرفت على انجاز المحطة التي استغرق بناؤها 3 سنوات، بتكلفة 
676 ملي��ون دوالر. وبعد اط��الق العمل ب�“نور1”، أعط��ى الملك الضوء األخضر 
النطالق االشغال في محطتي “نور2” و“نور3”، حيث سيكون هذا المشروع هو األكبر 

في العالم الذي يستخدم الطاقة النظيفة، بقيمة استثمارية تبلغ 9 مليارات دوالر.

المغرب يعزز انتاج األسمدة

الش��ريف  المكت��ب  ب��دأت مجموع��ة 
للفوس��فاط أكبر مصدري الفوس��فات في 
العال��م اإلنتاج من مصنع جديد لألس��مدة 
المخصص��ة بكامله��ا للس��وق األفريقية. 
ويضم المصنع الذي افتتحه الملك المغربي 
محم��د الس��ادس وح��دات تبل��غ طاقته��ا 

اإلنتاجية مليون طن من األس��مدة و1.4 مليون طن من الحامض الكبريتي و450 ألف 
طن من الحامض الفوسفوري سنوياً، وتقدر تكلفته ب�537 مليون دوالر. ويمثل المصنع 
الكائن بمنطقة الجرف األصفر على ساحل المحيط األطلسي خطوة أخرى لزيادة إنتاج 

األسمدة إلى 12 مليون طن بحلول 2017، ارتفاعاً من 4.5 مليون طن في 2010.

قطر تشتري حصة من “امتياز” بالمغرب

وافقت ش��ركة قطر للبترول على شراء حصة 30 % 
من امتياز االستكش��اف البح��ري في 3 مناطق في المياه 
العميقة قبالة س��واحل المغرب من “شيفرون” األميركية 
النفطي��ة، لتتقل��ص بذلك حص��ة الش��ركة األميركية في 
االمتي��از إلى 45 % في حين س��يحتفظ المكتب الوطني 
للهيدروكارب��ورات والمع��ادن المغربي بحصة 25 %، 
لكن “ش��يفرون” س��تواصل تولي التش��غيل في المناطق 
الث��الث وهي كاب غير البح��ري وكاب كونتان البحري 

وكاب واليدية البحري. ووصف العضو المنتدب لقطر للبترول سعد شريدة الكعبي هذا 
االتفاق بأنه “خطوة مهمة نحو بناء عالقة مع “شيفرون” تحقق المنفعة للطرفين، مع 

التركيز بشكل خاص على أنشطة االستكشاف والتنقيب الدولية”.

سعد شريدة الكعبي

ح��ث صن��دوق النق��د الدول��ي البحرين عل��ى اتخاذ 
خطوات “قوية” لخف��ض العجز المتنامي في موازنتها 
ف��ي ظل انخفاض ح��اد في صادرات الب��الد وإيرادات 
الحكومة بسبب هبوط أسعار النفط، محذراً من أن عجز 
الموازنة س��يظل مرتفعا عند 15 % من الناتج المحلي 

اإلجمالي مما سينتج عنه زيادة كبيرة في حجم الدين.
وقال الصن��دوق: إن اإلج��راءات المالي��ة في المدى 
القريب قد تشمل تطبيق ضريبة للقيمة المضافة وخفض 
اإلنف��اق على المس��اعدات الجتماعي��ة وتجميد االجور 
في القطاع العام، مش��يراً إلى أن ضب��ط أوضاع المالية 
العامة سيساعد على دعم ارتباط العملة بالدوالر وأن قوة 
الرسملة والسيولة لدى البنوك ستساعدها على الصمود 
أثناء تباطؤ النمو الذي قد يصل إلى 2.2 % في 2016.

عجز موازنة البحرين
يقلق صندوق النقد

المي��اه  وزي��ر  أش��ار 
والكهرباء الس��عودي عبد 
هللا الحصين، الى أن بالده 
تحتاج إلى تنفيذ مش��اريع 
كهرباء بقيمة 500 مليار 
لاير )133.2 مليار دوالر( 
خ��الل الس��نوات العش��ر 
القادم��ة لمواجه��ة الطلب 
الطاق��ة.  عل��ى  المتزاي��د 
ف��ي  الحصي��ن  وكش��ف 

مؤتم��ر عن توقعات بأن يبلغ اجمالي أحمال الذروة إلى 
90 ألف ميغاوات في 2022. وتبلغ القدرة المركبة حالياً 
نح��و 70 ألف ميغاوات. وأضاف أن عقود بناء ش��بكة 
توزيع للربط الكهربائي مع مصر س��تُوقع قبل منتصف 
2016، وإن مش��روع الربط س��يعمل بكامل سعته التي 

تصل إلى 3 آالف ميغاوات قبل منتصف عام 2019.

السعودية: مشاريع كهرباء

عبدهللا الحصين
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ذكر تلفزيون “إس آر إف” السويسري أنه يتعين على 
الالجئين الوافدين إلى البالد تسليم أي أصول تزيد قيمتها 
على أل��ف فرنك سويس��ري )994.53 دوالر( للدولة، 
وذلك للمساهمة في تغطية تكاليف استضافتهم. وبررت 
سلطات الهجرة السويس��رية هذه االجراءات بالقول إن 
“القانون يلزم طالبي اللجوء بالمس��اهمة في تكلفة تنفيذ 
طلباته��م وتقدي��م المس��اعدة االجتماعية له��م كلما كان 
ذلك ممكناً”. وقالت متحدثة باس��م السلطات السويسرية 
لتلفزيون “إس آر إف”: إذا غادر شخص البالد طواعية 
في غضون 7 أشهر فيمكن لهذا الشخص استعادة أمواله.

عالوة على ذلك ذكر “إس آر إف” أن الالجئين الذين 
يحصلون على حق اإلقامة والعمل في سويس��را، يتعين 
عليه��م تس��ليم 10 % من أجورهم لم��دة تصل إلى 10 

سنوات حتى يسددوا تكاليف قدرها 15 ألف فرنك.

سويسرا تصادر أصواًل من الالجئين

أوروبا تواصل االعتماد على الغاز الروسي

يس��عى االتح��اد األوروب��ي منذ 
نش��وب األزمة األوكراني��ة لإلقدام 
عل��ى خط��وات م��ن ش��أنها تقليل 
االعتماد على الغاز الروس��ي، غير 
أّن ص��ادرات ش��ركة “غاز بروم” 
الروسية من الغاز الطبيعي في تزايد 
مستمر إلى دول القارة. وأوضحت 

الش��ركة الروس��ية أّن صادراتها من الغاز الطبيعي إلى دول االتحاد األوروبي زادت 
بنسبة 8 % خالل عام 2015 مقارنة ب�2014، لتصل كمية الغاز الُمصدّرة خالل العام 

الفائت إلى 159.4 مليار متر مكعب.

أك��د مفوض 
لش���������ؤون  ا
االقتصادي�����ة 
ف��ي االتح����اد 
بيير  األوروبي 
موس�كوفيت�شي 
أن ال�ب�ن������وك 
ال�م��رك�زي�����ة 
ال يزال أمامه��ا 

الكثير الذي يمكنها فعله لمجابهة تباطؤ االقتصاد العالمي.
وق��ال في مقابل��ة مع تلفزيون رويت��رز، إنه ال يعتقد 
أنه س��تكون هناك أزمة مالية عالمية مجدداً على الرغم 
من االضطرابات التي ش��هدتها األسواق العالمية خالل 
األس��ابيع القليلة األولى من الع��ام 2016 والناتجة عن 

التباطؤ الصيني وهبوط أسعار النفط.

أوروبا تستبعد حدوث أزمة مالية

بيير موسكوفيتشي

سويسرا تحقق بسرقة 4 مليارات دوالر

طلبت النيابة السويسرية المساعدة من السلطات 
الماليزي��ة بالتحقيق في س��رقة 4 مليارات دوالر 
من أموال عدد من الش��ركات الماليزية المملوكة 
للحكومة كانت مخصصة لتمويل مش��اريع تنمية 
اقتصادي��ة واجتماعية في ماليزي��ا. وقال مكتب 
النائب العام المالي��زي إن جزءاً صغيراً من ذلك 
المبلغ تم تحويله الى حس��ابات سويسرية يملكها 

مس��ؤولون ماليزيون وإماراتيون سابقون وحاليون، مشيراً إلى أن طلب المساعدة هو 
جزء من اجراءات جنائية فتحها في آب/أغس��طس 2015 ضد مس��ؤولين سابقين في 

صندوق ماليزيا بيرهاد للتنمية المملوك للحكومة واشخاص مجهولين.

أول مترو لقطارات النقل في العالم

تعتزم سويس��را تس��يير حركة النقل التجاري تحت األرض بوساطة قطارات ذاتية 
الحرك��ة، وهو أول مش��روع من نوعه في العالم داخل الم��دن وبين المدن، ويفترض 
أن تسير فيه القطارات على مدار الساعة داخل أنفاق معزولة الصوت تماماً. ويهدف 
مش��روع “كارغو سويس ترين” الذي س��يبدأ العمل به في العام 2021، إلى تخليص 
الم��دن والش��وارع من الزحام الذي يكبد االقتصاد السويس��ري خس��ائر ضخمة، كما 
يهدف إلى تقليص تلوث البيئة والضجيج وتكلفة تصليح الطرقات من وزن الشاحنات 

الثقيل على األس��فلت والجسور. وقالت 
وزارة النق��ل السويس��رية إنها خططت 
للمشروع بمشاركة العديد من الشركات 
السويس��رية الكبرى، مثل: سويسكوم، 
ميغ��روس، ك��ووب، مان��ور، رينوس 

لوجيستك، ودائرة البريد المركزية.
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والصفحات المشرقة التي يخطها واالنتصارات التي يسطرها، خاصة 
في الثلث االخير من عام 2015 وبداية هذا العام، وذلك بعد تحرير جزء 
كبي��ر من االراضي الس��ورية، لتصبح بالدنا آمنة مس��تقرة. فالمجهود 
الحرب��ي يتطل��ب الكثير من االنف��اق، ما يعني انفاق أج��زاء كبيرة من 
الكتل��ة المالية العامة للدولة، وهذا من اولوية العمل الحكومي، وبالتالي 

كل امكانياتنا المادية مسّخرة لتعزيز قواتنا المسلحة.
الوضع المعيش���ي يش���كل الناحية األبرز ل���دى المواطنين، كيف 

تديرون معطياته؟
الوضع المعيش��ي للمواطن كان دائما هو الهدف، وهو ليس على ما 
يرام نس��بياً بسبب ارتفاع مستوى االسعار والتضخم، سواء بانخفاض 
س��عر ص��رف الليرة الس��ورية ام تراج��ع النمو االقتص��ادي او حجم 
الصادرات، الى تراجع المؤش��رات االقتصادية جراء االرهاب، حيث 
تس��عى الحكومة لتغييره وتحس��ينه في شكل تدريجي وفق اإلمكانيات. 
فالظروف التي نعيش��ها ليست مثالية قياساً لما اعتدنا عليه قبل 2011 
عندما كانت الس��لع متاحة م��ع وجود فائض نصدره، ام��ا اليوم وبعد 
خ��روج الكثير من مؤسس��اتنا االنتاجي��ة والصناعي��ة والزراعية من 
الخدمة أصبحنا نس��تورد الكثير من الس��لع التي كنا نتغنى بتصديرها، 

د. وائل الحلقي

رئيس الحكومة السورية وائل الحلقي لمجلة البنك والمستثمر:

األولوية لتعزيز القوات المسلحة والدعم االجتماعي

أكد رئيس مجلس الوزراء الس���وري الدكتور وائل الحلقي لمجلة 
البن���ك والمس���تثمر أن أبرز أولوي���ات العمل الحكوم���ي هي تأمين 
متطلبات صمود الجيش العربي الس���وري وقواته المسلحة وتعزيز 
قدراته، مش���دداً على أن الحكومة تبذل كل ما تس���تطيع لدعم صمود 
الشعب وتأمين الحد األدنى من الخدمات والمتطلبات المعيشية. وأكد 
أن الحكومة لن تتخلى عن الدعم االجتماعي للمواطنين خاصة للفئات 
االكثر فقرا، وذلك من خالل مش���روع الحكوم���ة لعقلنة الدعم الذي 

ستمضي به من أجل تعزيز صمود الدولة.
وفي ما يلي نص الحديث:

إنفاق ضخ���م يقع على عاتق الخزينة العام���ة للدولة ما هي أبرز 
أوجهه ونتائجه؟

ال ب��د م��ن الوقوف عند بعض االفكار والتي ه��ي في اطار اولويات 
عمل الحكومة في ظل امكانيات مالية محدودة وفي ظل حرب استنزفت 
خ��الل خم��س س��نوات الكثير م��ن الموارد ف��ي ظل محدودي��ة الناتج 
المحلي الس��نوي بسبب تداعيات الحرب التي نالت من بنانا االقتصادية 
والخدماتية والتنموية، مع التأكيد ان األولوية لدينا تكمن في دعم الجيش 
العربي السوري وتأمين متطلبات صموده، والذي ننحني امام انجازاته 
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او حتى النقل الى المرافئ الس��ورية بسبب الحصار االقتصادي وبسبب 
ارتفاع التامين، وكلها عوامل ادت الى ارتفاع اس��عار النقل البحري او 
الشحن الجوي او النقل بين المحافظات، فعندما يطلب الناقل من الساحل 
الى دمش��ق مقابل شحنة من الحمضيات مبلغ يصل الى 200 الف ليرة 
س��ورية بحجة ان هناك خطورة يصب��ح هناك فارق في المحصول بين 
المنتج والمس��تهلك، يضاف إليها ظاهرة االحتكار ورفع س��عر الس��لع 
بي��ن متجر واخر وبين محافظة واخرى. وهن��ا يأتي دور الحكومة من 
خ��الل ما تقوم به وزارة التجارة الداخلية وحماية المس��تهلك بمحاس��بة 
ه��ؤالء وفق  القانون بالتكامل مع مؤسس��اتها الفرعي��ة في المحافظات 
الس��ورية رغم صعوبة الوصول ال��ى كل المنافذ والمتاجر. وقد تجاوز 
عدد الضبوط في ش��هر كانون األول/ديس��مبر عام 2015 األلفي ضبط 
كم��ا تجاوز عدد االغالقات المئتين وع��دد االحاالت للقضاء 20 وكلها 
لمتاجر كبيرة، ونأمل من خالل التعاون والتكامل بين كل المؤسسات ان 

نتمكن من الحد من ارتفاع االسعار وظاهرة الجشع واالحتكار.
هل يعني ذل���ك أنكم تعتبرونه تحٍد كبير أم���ام المجتمع والحكومة 

بالتكافل بينهما؟
ان��ه تحٍد كبير، ولكن الحكومة ل��ن تتوانى ابدا عن معالجة األمر في 
ظل ارتفاع سعر القطع والعوامل غير الموضوعية كالحالة االمنية التي 
تعيش��ها البالد، وذلك لتحس��ين الحالة االنتاجية الزراعية او الصناعية 
ومحاس��بة الفاس��دين والمحتكري��ن اينم��ا وجدوا وف��ي أي مفصل من 
مفاصل العمل، ومثال هذا التحدي أس��عار بعض السلع والتي أصبحت 
غير محتملة، خاصة أس��عار الخضار والفاكه��ة. فعندما تخرج اجزاء 
من المس��احات المزروع��ة في المناطق الريفية مث��ل العروة الخريفية 
للبطاطا وهي غذاء اساس��ي والتي بلغ ما زرع منها من مس��احات الى 
اآلن 16 % أي أن المحاصيل التي اعتدنا ان تزرع في مثل هذا الوقت 
من السنة تدنت من 100 % سابقا الى 16 % حاليا، وكيف للفالحين ان 
يصلوا في بعض األحيان الى اراضيهم وهي س��احة لإلرهاب، خاصة 
ف��ي ارياف المنطقة الوس��طى في حم��ص وحماه، وكذل��ك القمح وهو 
المحصول االستراتيجي حيث تفيد االحصائيات لغاية 27 / 1 / 2016 
ان ما زرع منه لم يتجاوز 60 % من المس��احات المأمولة والمخطط 

لها ان تزرع بالقمح.
اذاً، هناك عوامل موضوعية خارج ارادة الحكومة وهي التي يمكن 
ان تؤدي لمثل هكذا مس��ببات وعلينا ان نعيها في إطار الظروف التي 

تعيشها البالد.
الحكومة تتحدث عن مشروع عقلنة الدعم في حين يسميه البعض 

مشروع رفع الدعم ... كيف تشرح ذلك؟
مش��روع عقلن��ة الدعم مش��روع اس��تراتيجي دُرس بعناي��ة وكذلك 
ارقامه، حتى وصل ال��ى التوازن، ومن يقرأ ارقام الموازنات يجد ان 
الحكوم��ة لن تتخلى عن الدعم االجتماع��ي للمواطنين وخاصة للفئات 
االكث��ر فقرا حيث ب��دأت ارقام الموازنة الجارية واالس��تثمارية تتآكل 
ف��ي ظ��ل ارتفاع تكاليف الدعم االجتماعي التي ت��زداد عاما بعد أخر، 
واالرقام تعكس ذلك. ففي عام 2016 بلغ المخصص للدعم االجتماعي 
973 مليار ليرة وهذا واقع وملموس، وفي عام 2015 بلغ الرقم 983 

وذلك بعدما خرج جزء نس��بي من الجغرافيا االقتصادية  والتي تتركز 
في المنطقة الش��رقية )الرقة والحس��كة ودير ال��زور( وفيها محصول 
القمح االستراتيجي ومحصول القطن الذي سرق وحرق الجزء االكبر 
منه، ول��م تعد المس��احات المزروعة تكفي لإليفاء بمتطلبات الس��وق 
الوطنية بعدما كنا نصدر القطن ومنتجاته الى أسواق العالم. أما الثروة 
الوطني��ة االهم التي خرجت منذ نهاية ع��ام 2012 وبداية عام 2013 
فهي النفط بش��قيه الخام الثقيل والخفيف في الحس��كة ودير الزور ومن 
ث��م الرقة ثم حقول المنطقة الوس��طى في الرقة وم��ا حولها. وكنا ننتج 
أيض��اً 386 ألف برمي��ل نفط يومياً وتس��د حاجة الوطن لالس��تهالك 
اليوم��ي والتصدير، ولكنها انخفضت الى 9 االف برميل يومياً، وكان 
لدين��ا مخزون اس��تراتيجي م��ن القمح يكف��ي ل�3 الى 5 س��نوات، أما 
اليوم فنس��تورد القمح من االصدقاء وما ينتج من القمح ال يكفي بسبب 
تراجع المساحات المزروعة، باالضافة الى صعوبة النقل من المنطقة 
الشرقية الى الوسطى والجنوبية والساحلية، وكلها عوامل ساهمت في 
انخف��اض المخزون االس��تراتيجي من القمح، كما أن ه��ذه الجغرافية 
االقتصادية التي خرجت نسبياً رافقها خروج نسبي لمدينة الشيخ نجار 
الصناعية في محافظة حلب والتي كانت تس��اهم بسد جزء من حاجات 

السوق الوطنية من السلع والخدمات االساسية.
أم��ا اليوم وبعدما خّربها االرهاب وس��رق منها ما س��رق بالتوازي 
مع ما سرق من معامل حلب االستراتيجية وغير االستراتيجية، خرج 
ج��زء كبير م��ن هذه المعامل م��ن دورة االقتصاد واالنت��اج الوطني، 
وبتنا نس��تورد بعض السلع التي كانت تنتج في معاملنا الوطنية، وهي 
تس��تنزف جزءاً من القط��ع االجنبي لتأمين متطلبات الس��وق المحلية 

وصمود الشعب السوري والقوات المسلحة.
ألم يتغير هذا الواقع نحو األفضل بعد التقدم الذي أحرزه الجيش في 

مناطق الريف الصناعي واالنتاجي؟
اليوم وبعد انجازات قواتنا المس��لحة وتحرير جزء كبير من الريف 
الس��وري عاد االمن واالستقرار للكثير من المدن والمناطق واالرياف 
وبدأت حالة من التعافي وباش��رت الدورة االنتاجية التنموية بالدوران، 
لك��ن بطيئ��اً، بإنت��اج جزء من الس��لع الت��ي نحتاجها وعززن��ا قدرتنا 
االنتاجي��ة للمناطق الصناعية والمدن الصناعية االمنة، ال س��يما مدن 
ع��درا وحس��ياء والمناطق الصناعية االخرى في الس��احل الس��وري 
فأصبحن��ا ننت��ج جزءاً م��ن حاجاتنا، من دون أن ن��وازن بين العرض 
والطلب، س��واء في القطاع الزراعي او االنتاج��ي، وبالتالي المعادلة 
االقتصادي��ة ف��ي العرض والطلب ال ت��زال مختلة بي��ن طرفيها وهذا 

االختالل احد عوامل ارتفاع االسعار.
تقولون بوجود عوامل الرتفاع االسعار، فهل يعني ذلك عدم القدرة 

على لجمها؟
ال ش��ك بوج��ود عوام��ل موضوعي��ة، من نق��ص الس��لع الى نقص 
المس��احات المزروعة او المعامل المنتج��ة او تكاليف النقل او المكون 
ال��دوالري وعوامل غير موضوعية والتي تش��كل تح��ٍد امام الحكومة، 
فعوامل النقل تؤدي دوراً في المستوى السعري للمعروضات بسبب حالة 
الطرق وارتفاع عامل الخطورة في بعض االحيان سواء بين المحافظات 
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مليار ليرة وفي 2014 كان 615 مليار ليرة، والسبب ان اغلب المواد 
المدعومة أما مستوردة وتُشترى بالقطع االجنبي أو أن الجزء االعظم 
منه��ا ذو مكون دوالري، ومن هنا جاء ارتفاع الدعم االجتماعي وهي 
ارق��ام واقعية تالمس وتس��تهدف الفئات االكثر فق��راً: فعندما نقول ان 
سعر ربطة الخبز 50 ليرة سورية يجب ان نعلم كيف تُصنّع هذه المادة 
وما هي مكوناتها والتي تش��مل القمح والطحي��ن والخميرة والمازوت 
والي��د العامل��ة والكهرباء، وقد س��عّرت الحكومة كيل��و القمح في عام 
2015 بمبلغ 61 ليرة س��ورية واجرة تحميله وتشويله 74 ليرة واجرة 
نقل��ه 51,2 ليرة ليكون المجموع 186 ليرة إلى جانب بعض التكاليف 
األخرى فتكون تكلفة ربطة الخبز 210 ليرات سورية نبيعها للمواطن 
بمبلغ 50 ليرة. اذاً الحكومة تستهدف الفئات التي ترغب بشراء الخبز 
التموين��ي الذي يُصنّع في المخابز التموينية واالحتياطية حتى الخاصة 

المدعومة.
أال تشكل زيادة تعرفة الكهرباء استنزافاً لمحدودي الدخل في حين 

يعانون من ارتفاع األسعار عموماً؟
هذا لي��س دقيقاً، فعندما نتحدث باألرقام نقول أن س��عر الكيلو واط. 
س للكهرباء على أس��اس دوالر )250 ليرة( يكلف 29,7 ليرة سورية 
ويباع للفئات االكثر فقراً من 1 إلى 600 ك. و. س بس��عر ليرة واحدة 
فق��ط أي ندف��ع 29 ليرة والمواطن يدفع ليرة واح��دة.. أليس ذلك دعماً 

للمواطن محدود الدخل!.
أذاً شريحة الكهرباء مدعومة وتشمل بدعمها 67 % من المشتركين 
حس��ب احصائيات وزارة الكهرباء، فالمواطن الذي يستهلك أكثر من 
2500 ك. و. س في الدورة الواحدة هو ليس محدود الدخل بل صاحب 
مزرع��ة أو في��ال أو بناء كبير ب��كل متطلبات الرفاهية وهذا نحاس��به 
بس��عر التكلفة أي 29,7 ليرة س��ورية. إذاً نحن نستهدف انتقائياً الفئات 
األكثر فقراً وذات الدخل المحدود وفقاً للشرائح التي تراوح باستهالكها 
وتعرفته��ا بي��ن 1 و600 ك. و. س بتكلف��ة ليرة س��ورية واحدة للكيلو 
ومن 600 إلى 1000 بتكلفة 3 ليرات سورية ومن 1000 إلى 1500 
بتكلف��ة 9 ليرات س��ورية وم��ن 1500 إلى 2000 بس��عر 10 ليرات 
سورية، وعليه فالتكلفة والتعرفة تتصاعد تدريجاً ولكن نستهدف األشد 
فق��راً ومحدودي الدخل الذين يس��تهلكون وس��طياً 600 ك. و. س في 
الدورة الواحدة مع استثناء أن 2,1 مليوني مشترك عداداتهم الكهربائية 
معطلة وجزء منهم لديه أكثر من بيت وجزء آخر منهم خارج س��ورية 
في حين أن من نحاسبهم على أساس 29 ليرة سورية ال يشكلون كنسبة 

أكثر من 0,029 )29 باأللف(.
أين تذهب األموال التي توفرها الحكومة من مشروع عقلنة الدعم؟

كل م��ا ينت��ج م��ن مخرجات توفي��ر الدعم يضخ ف��ي أقنية واضحة 
تمام��اً. القناة األولى هي دعم القوات المس��لحة، والثانية هي تحس��ين 
المس��توى المعيش��ي من خالل معادلة يتم الحفاظ عل��ى طرفيها بحالة 
توازن. ففي المرحلة األولى عام 2015 أعطى الرئيس بش��ار األس��د 
مكرم��ة بتعويض معاش��ي مق��داره 4000 ليرة س��ورية لكل موظفي 
القطاع العام وهذا الرقم كلّف 115 مليار ليرة س��ورية وكل ما وفرته 
الحكومة في مش��روع عقلنة الدعم أعيد ضخه، وعندما أطلق الرئيس 

المراس��يم رقم 41 - 42 - 46 كلّفت 80 مليار ليرة س��ورية، وكل ما 
قامت به الحكومة من تصحيح لتش��وهات األسعار كانت حصيلته 82 
مليار ليرة أُعيد ضخها لتحس��ين المستوى المعيشي للمواطن وتحسين 
الخدم��ات التي تدنت بش��كل كبير. وهنا يبرز األث��ر التراكمي، لجهة 
أن لدينا منش��آت ومؤسسات خدماتية ومؤسس��ات اقتصادية نستنزف 
من مخازنها ومس��تودعاتها خالل خمس س��نوات م��ن الحرب، فكان 
م��ن الطبيع��ي ان تنضب كما م��ن الطبيعي أن تكون بحاج��ة للتدوير 
والم��الءة الدورية لتعزيز موجوداتها من أج��ل تقديم الخدمات العامة 
كالكهرب��اء والهاتف والنقل، وهذا التدوير يحت��اج اإلنفاق ومثال ذلك 
تأمي��ن باص��ات نقل داخلي للس��وق كون 900 باص أثن��اء األزمة قد 
اس��تُهلكت وُسرقت وُحرقت، وعندما نعمل على وضع 900 باص في 
الخدم��ة نحتاج للقطع األجنبي لضمان اس��تمرار قطاع النقل الداخلي، 
وكذلك حال القطاع الصحي الذي يس��تهلك 135 مليار ليرة س��ورية، 
وفي العام الماضي كان حجم استهالكه ومخصصاته 124 مليار ليرة، 
وقطاع التربية أيضاً اس��تهلك في الع��ام الماضي 188 مليار ليرة، أما 
الي��وم فيس��تهلك 224 ملياراً، وبالتالي نحتاج لتعزيز اس��تمرارية هذه 

الخدمات من خالل تأمين موارد لها.
هل تقصدون أن مشروع عقلنة الدعم يعني تدوير كل المخرجات؟

ان تدوير كل مخرجات هذا المنتج يتم من أجل ضخها في أقنية وهي 
متع��ددة وفقاً لألولويات. فعندما نش��تري 200 باص لتعزيز أس��طول 
النقل الداخلي ال تعوض 900 باص اس��تهلكت، وتوازياً مع ذلك تضخ 
مخرجات هذا المنتج وأخرى س��واها في أقنية أخرى حيث كان طالب 
االبتدائ��ي يكلف في عام 2010 نحو 36 ألف ليرة س��ورية في الس��نة 
محسوبة على أساس سعر صرف الدوالر بمقدار 150 ليرة، أما اليوم 
وبموج��ب 250 ليرة س��ورية لس��عر صرف ال��دوالر فيكلّف الطالب 
أكث��ر وكذلك طالب التعليم العالي. ولكن عندما نعلم أن أقس��اط التعليم 
االبتدائي أو الثانوي ال تتجاوز 100 ليرة س��ورية في حين ننفق على 
كل طالب منهم على أس��اس 250 ليرة س��ورية لسعر صرف الدوالر 
ما يعادل 40 ألف ليرة س��ورية. كما أن الجامعة ال تتقاضى من طالب 
التعلي��م العال��ي أكثر من 1000 ليرة وتتكل��ف عليه نحو 50 ألف ليرة 

سورية.
ثم���ة من يقول بأن ذلك كله مهما تنوعت أقنيته فهو على حس���اب 

المواطن ... ما رأيكم؟
ال أبداً بل هناك تقاسم مسؤوليات في ظل المحدودية، فالموارد لم تعد 
كما كانت في عام 2010 وقد س��بق وأوضحت أن إنتاج النفط انخفض 
إل��ى 9 آالف برميل يوميا من 386 ألفاً. إذاً الجزء األكبر من نفطنا في 
الفترة الحالية مس��تورد من األصدقاء بواق��ع 3 ماليين برميل، كما أن 
االس��تثمار والس��ياحة قد تراجعت عائداتهما. وبالنتيجة مشروع عقلنة 
الدعم هو مش��روع اس��تراتيجي س��تمضي به الحكومة لتعزيز صمود 
المؤسسات وتأمين انسيابية عملها، ولعل المثال األوضح على ضرورة 
هذا المش��روع في الفترة الحالي��ة وفي ضوء الظروف الراهنة أن كتلة 
الرواتب المدفوعة في بداية كل ش��هر تصل إلى 70 مليار ليرة سورية 
يضّخها مصرف سورية المركزي إلى2,586 مليوني موظف ومتقاعد.
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حلب معاناة كهربائية مستمرة ... ما الحل لها؟
ليس الغاز مش��كلة حلب، فمعمل غاز شمال المنطقة الوسطى يعمل 
انما المش��كلة هي المحطة الحرارية التي خرب اإلرهاب أجزاء داخل 
المحط��ة. والي��وم لدينا أيضاً خط ينقل الكهرباء م��ن حماة-الزربة إلى 
حلب وهو أيضاً مخّرب ونحاول اصالحه ولكن االرهابيون يضربون 
مجدداً، فالمس��ألة مركبة أي أن الس��بب األس��اس ه��و االرهاب الذي 
يض��رب في كل مكونات المنظوم��ة الكهربائية، والجه��ود التي تبذل 
من وزارة الكهرباء اس��تثنائية. ويضاف إلى ما سبق وجود 3 خطوط 
كهرب��اء أيض��اً مخّرب��ة وال نس��تطيع الوص��ول اليها بالرغ��م من أن 
اصالحه��ا من ش��أنه خلق حالة م��ن التوازن والموثوقية في الش��بكة، 
وه��ذه الخط��وط الثالثة هي )حماة ال��زارة1 - حماة ال��زارة2 - حماة 
قطينة( واصالحها يخلق موثوقية في شبكة المنطقة الوسطى والشمالية 
والس��احلية وبالتال��ي نجد حالة م��ن عدم العدالة ف��ي الكهرباء ألننا ال 
نس��تطيع نقل الكهرب��اء للمنطقة الجنوبية مثل المنطقة الوس��طى رغم 
توفر الخطوط، ولكن محط��ات الجنوب الثالث متوقفة وهي محطات 
تش��رين ودير عل��ي والناصرية وعليه فنحن ننق��ل بخطي توتر عالي 
وحمولتهم��ا ال تمرر أكثر م��ن 1200 ميغاواط وحتى ل��و توفر لدينا 
فائض التوليد في المنطقة الوس��طى لما اس��تطعنا نقله للجنوب. ونحن 
نبذل جه��وداً كبيرة لتأمي��ن الكهرباء بالحد األدني م��ن دون تعريض 

المواطنين لمشكالت.
واقع المياه صعب فماذا عن مشاريع تأمينها؟

ف��ي الواق��ع لدينا عج��ز مائي في دمش��ق وحلب والس��احل في ظل 
الظ��روف االس��تثنائية المركبة والمعق��دة التي نعيش��ها وعبر التاريخ 
تأتي مياه دمشق من 4 مصادر هي نبع الفيجة ونبع الزبداني والينابيع 
األخرى في ريف دمشق إلى ما يأتي من منطقتي دير العشائر وبحيرة 
زرزر وكلها تمر في نفق وتصل إلى خزان رئيسي وتوزع في دمشق. 
وفجأة يض��رب االرهاب في هذه المنطقة ويعط��ل المحركات ويفجر 
قن��اة النقل، وعلي��ه ال بد من حل ولكن حتى ننفذ مش��روعاً اس��تثنائياً 
ف��ي ظ��روف غير آمنة نحتاج إلى وقت وقد بدأن��ا العمل مع األخذ في 
االعتب��ار أنن��ا ال نستس��لم ألن االرهاب ضرب بل بدأن��ا العمل بخلق 
مس��ارات بديلة من أقنية خارج إطار نب��ع الفيجة إلى النفق فالخزانات 

الرئيسية وذلك يستغرق وقتا.
كما عززنا اآلبار االرتوازية داخل دمشق ولكنها ال تؤمن اال 20 % 
م��ن الحاجة فقط بينما 60 % من مياه دمش��ق من نبع الفيجة و14 % 
من الزبداني و6 % من آبار وينابيع ريف دمشق، وكل هذه المنظومة 
ولتأمين مس��ارات بديلة له��ا نحتاج المال والزمن في ظروف ليس��ت 

مثالية إلقامة المشاريع.
أما بالنس��بة لحلب فنحل مشكلة بحيرة األسد )الخفسة( مع المسلحين 
من خالل المجتمع األهلي، فيخربون في النيرب وسليمان الحلبي، أي 
أن المس��ألة ه��ي أخذ وعطاء في تأمين مصادر المياه ولألس��ف وكما 
يع��رف الجميع فإن كل مصادر المياه في س��ورية بغالبيتها تقع خارج 
الحل عبر المجتمع المحلي.المدن، وعندما يكون االرهاب خارج المدن أيضاً فنحن بحاجة إليجاد 

كيف تجمع الحكومة بين عملها التنفيذي واإلنساني واإلغاثي وما 
يستتبعها من مراكز إيواء وسواها؟

ال شك في أن الوضع اإلنساني واالغاثي ومراكز اإليواء والتعويض 
عل��ى المتضررين هي من أولويات عم��ل الحكومة فلدينا 518 مركز 
إي��واء تص��رف الدولة وتنف��ق عليها ألهلن��ا المهّجرين م��ن المناطق 
غير اآلمنة إلى كنف الدولة، من دواء وغذاء وكس��اء وتعليم وس��واها 
من مس��تلزمات، وفي الوقت نفس��ه لدينا 5,7 ماليين مواطن س��وري 
مهجرون داخلياً ما بين المناطق واألحياء تقدم لهم الحكومة بالتنس��يق 
م��ع المنظمات غي��ر الحكومية والمجتمع األهل��ي كل متطلبات العمل 
االغاث��ي، وحت��ى تاريخ اليوم تم توزيع 18 مليون س��لة غذائية وأكثر 
م��ن 8 ماليين غطاء ش��توي )بطانية( و4 ماليي��ن فراش، إضافة إلى 
مس��تلزمات صحية ومنزلية لتعزيز صموده��م وتأمين متطلبات حياة 
كريمة لهم في المناطق التي هّجروا إليها بالتوازي مع التعويض على 
المتضررين لكل من أصيب منزله بعد الكش��ف الذي تقوم به الجهات 

المعنية في المحافظات.
ماذا عمن قدموا حياتهم فداء لسورية؟

ملف الش��هداء وتأمي��ن متطلبات ذويهم ومصاب��ي الجيش والقوات 
المس����لحة م��ن الملف��ات التي تحظ��ى باهتمام قائد الوط��ن حيث تقدم 
لذويه��م كل المتطلبات واالس��تحقاقات كما يقدم كل م��ا يلزم للجرحى 
المصابي��ن بعاهات والجرحى المصابين بنس����ب عجز مئوية تبدأ من 
ن�س����بة 100 % وتستمر نزوالً، حيث وصلنا اآلن إلى فئة المصابين 
بنسبة 70 % من العجز فتُقدم لهم فرص العمل لتأمين حياة كريمة، ال 
س��يما وأن والدولة تعمل على تقديم كل الرعاية الالزمة لذوي الشهداء 

والجرحى والمصابين وإعادة تأهيلهم.
ماذا عن وضع الكهرباء في ظل الحالة األمنية وتخريب المجموعات 

االرهابية؟
تدن��ي الطاقة التوليدية الكهربائية ف��ي المحافظات معاناة للمواطنين 
والكل يعرف األس��باب التي تقف خلف تدني توليد الكهرباء، فمش��كلة 
الكهرب��اء الي��وم مركب��ة وصعبة ج��داً، فالكهرباء منتش��رة أفقياً على 
كل الجغرافي��ة الس��ورية، أي ال يكف��ي أن تولد كهرباء ب��ل ال بد بعد 
التوليد من توزيعها وهو ما تقوم به مؤسس��ة نقل الكهرباء من مناطق 
التولي��د إلى المحافظات فلدينا خطوط نقل ممتدة على مدى المحافظات 
الس��ورية ويضرب االرهاب ف��ي أغلب مناطق ه��ذه الخطوط. كيف 
للكهرباء أن تصل في ش��كل مثالي؟ ويضاف اليها مس��ألة خطوط نقل 
الغ��از في المنطقة الجنوبية وما وصل��ت إليه من معاناة، فخطي الغاز 
العربي والفرات مخربين في منطقة القريتين - محس��د بسبب األعمال 
االرهابية ونحاول إصالحهما وقواتنا المس��لحة بدأت بإنجاز مميز في 
المنطقة الوسطى، علماً أن الخطين أوقفا 3 محطات توليد تولّد 1350 
ميغاواط في الجنوب بس��بب عدم وصول الغاز. إذاً ليست المشكلة أننا 
ال نس��تطيع ش��راء الغاز فحتى لو اش��تريناه ال يمكن نقله بالصهاريج 
كون الغاز ينقل باألنابيب وبالتالي المش��كلة ليس��ت مشكلة غاز وفيول 
بل مسألة مركبة، مسألة ارهاب يضرب أنابيب الغاز والنفط وخطوط 

التوتر العام.
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تنطلق في مشروعات طويلة األجل وإنها تفضل االستثمارات قصيرة 
األجل، مؤكداً إنه “إذا لم تحقق متطلباتنا فلن نستثمر”.

وعلى الرغم من أن تطوير آبار للنفط الصخري قد يكون أكثر تكلفة 
م��ن بعض مش��روعات المياه العميقة على أس��اس تكلف��ة البرميل فإن 
االستثمارات ذات الدورات األقصر واألقل مخاطر في التنفيذ تعني أن 

الشركات يمكنها جني األرباح سريعاً.
وتتحرك اس��تراتيجية االس��تثمارات قصيرة األجل بفعل عوامل من 
بينه��ا أنه على عكس نموذج “بي . بي” فإن “ش��يفرون” لديها بالفعل 
خطط��اً لمش��روعات طويلة األجل وتق��وم حالياً بتطوي��ر بعض أكبر 
مشروعات الغاز الطبيعي المسال في العالم مثل محطتي “جورجون” 

و”ويتستون” في أوستراليا.
رهانات خاطئة

فاج��أت “إكس��ون موبي��ل” األميركي��ة العمالقة األس��واق بخفض 
إنفاقه��ا للعام الحالي إل��ى 23 مليار دوالر، وهو أم��ر اعتبره المحلل 
ل��دى “تودور بيكرنغ هولت آند كومباني” أنيش كاباديا مؤش��راً على 
أن الش��ركة، التي س��جلت أقل ربح فصلي لها في ما يزيد عن عش��ر 

سنوات، ال تخطط لالستثمار في مشروعات جديدة كثيرة.
وقال كاباديا: هذه عالمة على أن “إكس��ون” ليس أمامها مش��روع 
جذاب بما يكفي لتس��تثمر فيه وليست مستعدة لالستثمار في المنبع، لذا 
فإنها إذا أرادت النمو فس��يكون عليها القيام باس��تحواذ .وفي تلك البيئة 
م��ع الصعود المحتمل ألس��عار النفط فإن “ش��يفرون” تفعل الصواب 
وتس��تطيع البقاء على مدى السنوات القليلة المقبلة ويكون أمامها خيار 

النمو. وتأتي “إكسون” في المراتب األخيرة وتبدو األكثر تكلفة.
صفقة اندماج واستحواذ كبيرة.ونصح كاباديا الش��ركة االميركية باالقتداء ب�“ش��ل” والسعي وراء 

جون واطسون

حجم اإلنفاق على المشاريع الجديدة تراجع في شكل كبير

استراتيجيات جديدة لشركات الطاقة لمواجهة أزمة النفط
واجهت شركات الطاقة العالمية في 2015 عاماً عصيباً مع هبوط 
اس���عار النفط بأكثر من 70 % منذ النصف الثاني من 2014. ومن 
المتوقع أن تستمر معاناة هذه الشركات خالل العام الحالي، حيث من 
المتوقع  بقاء أس���عار الخام عند مستويات منخفضة نظراً الستمرار 
تخمة المعروض النفطي في األس���واق العالمية بسبب  الحرب على 
الحصص الس���وقية  بين المنتجين الكبار، وع���ودة ايران  بقوة الى 
السوق بعد رفع العقوبات عنها، وتباطؤ الطلب على النفط في الصين 

،أكبر مستورد للطاقة في العالم.
وم��ع تراج��ع أرباحه��ا الى أدن��ى مس��توى منذ عق��ود، اضطرت 
ش��ركات النفط والغاز العالمية إلى اجراء أكبر تخفيض إلنفاقها وتبني 
استراتيجيات مختلفة للخروج من األزمة، لكنها تواجه معضلة حقيقية 
تكم��ن ف��ي تحقيق الت��وازن بين خفض اإلنف��اق والحفاظ عل��ى البنية 
األساس��ية وطاقة اإلنتاج بما يتيح لها المنافس��ة والنم��و عندما تتعافى 

السوق.
استراتيجيات  لتحقيق النمو

تتبنى الش��ركات اس��تراتيجيات مختلف��ة لتحقيق نمو في المس��تقبل 
وتفض��ل غالباً التركي��ز على مج��االت خبراتها والمواق��ع الجغرافية 

ألصولها الرئيسية.
فعلى سبيل المثال تنسحب شركات  “شيفرون” و“كونوكو فيليبس” 
و“هيس كورب” األميركية من مشروعات المياه العميقة األكثر تكلفة 

لتركز على حقول النفط الصخري في الواليات المتحدة األميركية.
وتراه��ن “بي . بي” البريطانية على حقول الغاز البحرية في مصر 
حيث تعتزم اس��تثمار 12 ملي��ار دوالر أميركي، فيما فضلت “رويال 
داتش ش��ل” مس��اراً بديالً حيث تسعى إلى تأمين مس��تقبلها من خالل 
االس��تحواذ على “بي . جي غ��روب” البريطانية في صفقة بقيمة 53 

مليار دوالر.
وفي الس��نوات الخمس التي س��بقت الهبوط تسابقت شركات الطاقة 
الكب��رى على زي��ادة الطاقة اإلنتاجية بما في ذلك ش��راء حصص في 
حق��ول كبيرة مكلفة تقع ف��ي بعض األحيان على عم��ق آالف األمتار 

تحت سطح البحر وعلى بعد أميال عن اليابسة.
ورغم ذلك خفضت الشركات إنفاقها الرأسمالي اإلجمالي خالل العام 
الماضي وألغت خططاً لمشروعات عمالقة تتكلف المليارات لتطويرها 

وتستغرق ما يصل إلى عشر سنوات حتى تصل إلى مرحلة التشغيل.
استثمارات قصيرة األجل

كش��فت “ش��يفرون” ثاني أكبر ش��ركة نفطية في الواليات المتحدة 
من حيث القيمة الس��وقية بعد “إكسون موبيل” عن خطط لإلنفاق على 
اس��تثمارات ذات دورات قصيرة األجل ومش��روعات أقل تكلفة يمكن 

أن تستغرق أشهراً وليس سنوات عديدة لتصل إلى مرحلة التشغيل.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“ش��يفرون” جون واطسون: إن الشركة لن 
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البلدان يومياً. ولو أن كل شاحنة تأخرت لمدة ربع ساعة لتكلفت الشركة 
خسائر تقدر بعشرات الماليين سنوياً.

الخطر االجتماعي أكبر
وفي حين عبر 57 % من األلمان، في استفتاء أجرته صحيفة  “دير 
شبيغل”، عن موافقتهم على عودة الرقابة على الحدود الداخلية لالتحاد 
)مقابل 43 % رافضين(، خفف العالم االقتصادي كليمنس فويست، من 
معهد الدراس��ات االقتصادية األوروبي، من تشاؤم االقتصاد األلماني، 
داعياً إلى تقليل الضرر على االقتصاد من خالل فرض الرقابة الحدودية 

على األفراد والسيارات الشخصية، ال على شاحنات النقل.
وق��ال فويس��ت: إن المجتمع األلماني قادر على اس��تيعاب الكثير من 
الالجئين، لكن المجتمع قد يبدأ بالتداعي مع تجاوز عدد الالجئين الثالثة 

ماليين، ألن القدرة على التنظيم والرعاية ستتجاوز حدودها.
أضاف: أن الجميع ينظر إلى األمر من ناحية اقتصادية، لكن الجانب 

االجتماعي سيتأثر أيضاً مثل “لعبة الدومينو”.
وأعرب بعض النواب األلمان عن قلقهم من أن تؤدي أعداد الالجئين، 

وتأهيل المتعلمين منهم، إلى اشتداد الصراع االجتماعي.
وحذر هوبرتوس هايل، من الحزب الديموقراطي االشتراكي، أرباب 

العمل من استغالل قضية الالجئين لفرض تقليل األجور على العمال.
وشاركه في التحذير وزير مالية بافاريا ماركوز زودر الذي توقع ان 
يشتد الصراع في بالده بين األشخاص متدني الدخول حول مواقع العمل 

واالجور والشقق والمساعدات االجتماعية.
يذكر أن التجارة األلمانية الخارجية مع دول مجموعة ش��نغن تشكل 
76 % م��ن مجم��ل التج��ارة األلماني��ة، في حي��ن يقدر حج��م التبادل 
بحسب إحصائيات المفوضية األوروبية.التج��اري بي��ن دول االتحاد األوروب��ي ب�1200 مليار يورو س��نوياً، 

مارتن فارنزليبن

ً 10 مليارات يورو تّوقع ارتفاع خسائر الشركات سنويا

الرقابة على حدود “شنغن” تخنق اقتصاد المانيا
دفعت موج���ات الالجئين إلى أوروبا في صيف ع���ام 2015، دول 
مجموعة ش���نغن ال�26 إلى تش���ديد الرقابة على حدودها الداخلية في 
محاولة الحتواء  أزمة اللجوء الناشئة عن الصراع المسلح في منطقة 
الشرق األوس���ط، لكن االجراءات الرقابية، وإن ساهمت في الحد من  
خطر دخول عناص���ر ارهابية إلى أوروبا وقلصت حدة االنقس���امات 
المجتمعية، إال أنها وجدت في المقابل مشاكل عديدة للشركات في دول 
االتحاد األوروبي )ش���نغن( وباألخص الشركات األلمانية التي تكبدت 

خسائر كبيرة.
وف��ي هذا االط��ار، كش��ف المدير الع��ام لغرفة التج��ارة والصناعة 
األلمانية مارت��ن فارنزليبن، أن االزدحام على الح��دود، وبيروقراطية 
الدوائر الجمركية، والحاجة إلى الخزن، س��تكلف التجارة األلمانية نحو 

10 مليارات يورو سنوياً.
وشاركه في قلقه رئيس اتحاد أرباب العمل األلماني انغو كرامر الذي 
تحدث عن “نهاية غير سارة” قد ينتهي إليها االقتصاد األلماني، مؤكداً 
ان المش��كلة في حاجة إلى حل اس��تراتيجي أوروبي وليس إلى المساس 

بالحدود المفتوحة بين بلدان االتحاد.
وقال: إن على دول االتحاد األوروبي حماية الحدود الخارجية لالتحاد 
ولي��س وضع الحواجز على الحدود الداخلية، واصفاً العمل على تعزيز 

الحدود الداخلية باألمر الجنوني.
وعلى الرغم من الخالفات الدائمة بين اتحاد أرباب العمل وبين اتحاد 
النقاب��ات العمالية األلمانية، إال ان رئيس النقابات راينر هوفمان وصف 
الحدود المفتوحة بين بلدان شنغن “بشريان الحياة االقتصادية في أوروبا”، 

رافضاً أي قرار يرمي لحشر “الجلطة” في هذا الشريان، وفق تعبيره.
تغيير نمط التجارة

وكان موق��ف رئيس اتحاد تجارة الجمل��ة األلماني انتون بورنر أكثر 
دراماتيكية في تصويره تأثيرات التخلي عن اتفاقية شنغن حينما قال: إن 

ذلك “سيفرض تغيير كامل نمط التجارة األلماني”.
وأكد بورنر انه يشارك رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر 

خشيته من أن يؤدي نظام السيطرة على الحدود إلى انهيار اليورو.
وتنظر الش��ركات الكبرى بعين القلق إلى النمط االقتصادي الليبرالي 

الجديد الذي فرضته اتفاقية شنغن.
وكمث��ال على ذلك، فإن  تش��ديد الرقابة والتفتي��ش على الدانوب بين 
مدينة جور الهنغارية ومصانع الس��يارات في انغولشتادت األلمانية، لن 
يعجب شركة اودي التي تنتج 20 مليون محركاً في جور، وتنقلها عبر 

النهر إلى مصانعها.
وهناك مثال آخر هو مجموعة  متاجر “آلدي” التي تنتشر في معظم 

دول أوروبا، بل وفي أرجاء العالم.
إذ تملك المجموعة  888 فرعاً في فرنس��ا، و435 فرعاً في النمس��ا، 
و450 فرع��اً في بلجيكا، وتنقل آالف الش��احنات بضائع آلدي بين هذه 



48

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2016

خططه��ا التي تأجلت كثي��راً من قبل لبناء خط 
أنابي��ب بط��ول 2700 كيلومتر ق��د أصبحت 
أقرب من ذي قبل للتحقيق، بحيث يربط الخط 
م��ا بين حقل جن��وب بارس ومدين��ة نيودلهي 

الهندية مروراً بباكستان.
وعلى صعيد آخر، ف��إن العالقات التجارية 
التاريخي��ة م�ا بي�ن الصي�ن وإي���ران قد بدأت 
أيض�ا بزخ��م جدي��د م���ع رف��ع العق�وب��ات، 
وق��د وقع البل��دان في 24 كان��ون الثاني/يناير 
2016 اتفاقية لمدة 10 سنوات من أجل تعزيز 
التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 600 مليار 

دوالر أميركي.

التكامل الجنوب آسيوي
وبالرجوع إل��ى نتيجة المس��ح الذي قامت 
ب��ه غل��ف إنتليجن��س نج��د أن كال م��ن الهند 
وباكس��تان س��وف تس��تفيد من زيادة التكامل 
الجنوب آسيوي وجاءت تقديرات المشاركين 
بالمسح بنسبة 16 % و12 % على الترتيب. 
وم��ن الضروري في هذا المقام اإلش��ارة إلى 
أن قي��ام الهند مؤخراً بع��دد من اإلصالحات 
المالية التي أدت إلى رفع السقف المسموح به 
لالستثمارات الخارجية المباشرة في عدد من 
القطاعات االقتصادية األساس��ية من ضمنها 
صناعات الدفاع والتأمي��ن والنقل، كذلك فإن 
ه��ذه اإلصالحات في الهند س��وف تؤدي إلى 
تقليل كل من التضخم ونس��بة الفائدة والعجز 

في الحساب الجاري.
وع��الوة على ذلك، فإن النم��و المنتظر في 
اإليرادات س��وف يجلب انتباه المستثمرين في 
قطاع الطاقة إلى السوق الواعدة في الهند والتي 
تتطل��ع بدورها ألن تصبح م��ن القوى الكبرى 
ف��ي مجال تكرير النفط ومش��تقاته بحلول عام 
2025. كما إن النمو االقتصادي الكبير والذي 
تشهده الهند قد جعلها تتميز عن دول مجموعة 
البريك��س والتي تضم أيضاً البرازيل والصين 
وروسيا، ومن المؤكد انها سوف تحقق استفادة 
أكب��ر من مصادر الطاقة التي س��وف توفرها 
إي��ران اعتبارا من العام الجاري، ش��ريطة أن 
تس��مح بذلك التطورات السياسية المضطربة 

غالباً مع جارتها باكستان.
من ناحية أخرى، ال تزال أسعار النفط الخام 
تراوح حول عتبة 30 دوالراً أميركياً للبرميل، 
األم��ر ال��ذي يضع ضغوطاً مالي��ة هائلة على 
شركات الطاقة وعلى الحكومات وأدى لجوالت 
من تسريح الموظفين في العديد من البلدان عبر 
العالم، ويرى نصف المش��اركين )51 %( في 
المسح الذي أجرته “غلف إنتليجنس” بأنه من 
غير المحتمل أن ترتفع أسعار النفط فوق ال�40 
دوالراً للبرميل في هذا العام، بينما أشار حوالى 
الثالثين دوالراً للبرميل.ثُل��ث المش��اركين )28 %( بأنها ل��ن تتجاوز 

ضغوط مالية هائلة
على شركات الطاقة
وعلى الحكومات

أدى لتسريح الموظفين
في العديد من البلدان

الهدف حالياً انتاج نصف مليون برميل من النفط

زيادة التكامل في جنوب آسيا يعزز قوة إيران
تشير األرقام التي صدرت عن المسح الذي 
قامت به مؤسسة غلف إنتليجنس وشمل 250 
من المس��ؤولين العاملين في قطاع الطاقة في 
منطق��ة الش��رق األوس��ط إل��ى أن 34 % من 
المش��اركين يعتقدون بأن إيران س��وف تكون 
المس��تفيد األكبر من تنامي نش��اطات التكامل 
ف��ي التبادالت التجارية لمنطق��ة جنوب القارة 

اآلسيوية.
 طموحات إيران االقتصادية

إن رفع العقوبات عن إيران والذي دخل حيّز 
التنفي����ذ اعتب��اراً م��ن 17 كانون الثاني/يناير 
2016 س��وف تكون له تأثيرات على الصعيد 
السياسي وأيضا على صعيد ديناميكيات تبادل 
الطاق��ة ضمن منطق��ة جنوب آس��يا وتتعداها 
لتشمل ما يعرف بطريق الحرير الذي يمتد من 
العاصمة الصينية بكين ش��رقاً وحتى الغوس 

النيجيرية غرباً.
وليس خافياً الطموح المتصاعد للجمهورية 
اإلس��المية في إي��ران تجاه خططه��ا الرامية 
لالستفادة من مواردها الهائلة من كل من النفط 
والغاز، وقد أشار وزير النفط اإليراني بيجان 
نم��دار زنكنه إلى ذلك عندما صرح بأن إيران 
تستطيع أن تدفع بمليون برميل من النفط يوميا 
إلى أس��واق النفط العالمية بحل��ول نهاية العام 

الجاري 2016.
ويكش��ف هذا التصريح عن ثق��ة إيران في 
قدرات شبكة الطاقة الخاصة بها ضمن منطقة 
جنوب القارة اآلسيوية ودول الخليج. وقد يرى 
المراقب��ون أن نصف ملي��ون برميل من النفط 
يومي��اً يمثل الهدف األكثر واقعية، خاصة وأن 
إيران ال ت��زال تحتاج إلى اس��تثمارات كبيرة 
م��ن أجل تطوير البنية التحتية للبالد في قطاع 
صناع��ة الطاق��ة وتحس��ينها بعد س��نوات من 

العقوبات التي أعاقت ذلك.
وتتطلع خصوصاً لالستفادة من عامل القوة 
ال��ذي تتمتع به نتيج��ة مركزها كصاحبة ثاني 
أكبر االحتياطات في العالم من الغاز الطبيعي 
والتي من ضمنها حقل جنوب بارس المترامي 
األط��راف، وبرف��ع العقوبات ع��ن إيران فإن 
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كشفت مؤسسة اإلحصاء التركية أن العراقيون احتلوا 
المرتبة االولى، في قائمة مش��تري العقارات في تركيا 
خ��ال الع��ام 2015، يليه��م الس��عوديون والكويتيون. 
وقالت المؤسس��ة: إن المش��تريات العقاري��ة للعراقيين 
بلغ��ت 4228 عقاراً، فيما حل الس��عوديين في المرتبة 
الثاني��ة ب� 2704 عقاراً، الفتة ال��ى أن الكويتيين جاؤوا 
ف��ي المرتبة الثالثة حي��ث قاموا بش��راء 2130 عقاراً. 
وارتفع��ت مبيعات العق��ارات التركية لألجانب بنس��بة 
ناه��زت 20 % خال عام 2015، مقارنة بعام 2014، 
فوصلت إلى 22.8 ألف عقار، وجاءت مدينة إسطنبول 

في المرتبة األولى من بين المدن التركية.

العراقيون يحتلون المرتبة االولى
في تركيا

“جي أف أتش المالية” تلتقي السبسي

التق��ى كل م��ن عضو 
مجل��س إدارة مجموع��ة 
“ج��ي أف أت��ش المالية” 
آل  دعي��ج  ب��ن  محم��د 
خليفة، والرئيس التنفيذي 
للمجموعة رئيس مجلس 

إدارة شركة خليج تونس للتطوير هشام الريس، مع الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي. 
وخال اللقاء اتطلع السبس��ي على أحدث التطورات المتعلقة بمش��روع “خليج تونس” 
العقاري الذي تقوم المجموعة بتنفيذه في تونس، وهو يتكون من مركز مالي وعدداً من 
المنشآت السكنية، الترفيهية، الصحية والتعليمية الراقية المستوى. ولقد تم تصميم المخطط 

الرئيسي للمشروع ليضم 4 مراحل تمتد على مساحة 523 هكتاراً في محافظة أريانا.

اليابان تبني أعلى برج في العالم

يدرس المهندسون المعماريون في اليابان بناء ناطحة سحاب ستكون األعلى في العالم، 
في العاصمة اليابانية طوكيو والتي من المتوقع أن يبلغ ارتفاعها 1700 متراً أي ضعف 
 Sky ارتفاع برج خليفة في دبي. ويأتي بناء البرج الذي قد يحمل اسم سكاي مايل تاور
Mile Tower، كجزء من خطة التنمية المستدامة لطوكيو حتى عام 2045، وسيكون 

مح��ور “مدين��ة مس��تقبلية ضخم��ة” 
م��ن المقرر إنش��اؤها ضمن مش��روع 

.”Next Tokyo طوكيو القادمة“
ومن المقرر أن يتم تخصيص البرج 
إليواء 55 ألف ش��خصاً، كما س��يضم 
مراكز تسوق متعددة ومطاعم وفنادق 

وغيرها من المرافق.

ذك��رت صحيفة زمان التركي��ة أن نحو 1300 فندق 
معروضة للبي��ع في منطقتي البحر األبيض المتوس��ط 
وبحر إيجة التركيتين بس��بب تراجع تدفق عدد السياح، 
مشيرة إلى أن الس��ياحة في تركيا شهدت تراجعاً كبيراً 
في عدد الس��ياح الروس الذين يقصدون بش��كل خاص 
المنتجع��ات الس��احلية للبحر المتوس��ط كأنطاليا، حيث 
وص��ل عددهم في عام 2015 إلى 3.65 مايين س��ائح 
مقارن��ة ب���4.5 مايين ف��ي عام 2014، وذل��ك بعد أن 
منعت وكاالت السفر الروسية تنظيم رحات إلى تركيا 

بعدما أسقط الطيران التركي قاذفة روسية في سورية.

1300 فندق للبيع في تركيا

“كريستال الغونز” تدخل السوق اآلسيوي

أعلنت “كريس��تال الغونز” صاحبة االختراع التكنولوجي للبحيرات االصطناعية 
العماقة، عن دخولها لمنطقة جنوب ش��رق آسيا بمش��روعين كبيرين من المتوقع أن 
يثيرا اهتمام عش��اق الرياضات المائية. وكانت جزيرة بنتان االندونيس��ية أول وجهة 
سياحية تكشف عن بحيرة متطورة بمشروع مساحته 3.5 هكتار هو درة تاج المرحلة 
االول��ى من المش��روع الس��ياحي “تريجر باي بنت��ان” بقيمة 3 ملي��ارات دوالر. أما 

المشروع الثاني المكتمل للشركة في 
جنوب شرق آسيا فيتمثل في مشروع 
“ماهاساموتر” بمساحة 7 هكتارات 
للبحيرة ويقع في منتجع “هواهين” 

الراقي في جنوب تايلند.
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انطلقت رس��مياً عمليات شركة بداية لتمويل المنازل 
الت��ي ته��دف الى تعزي��ز قطاع امت��اك المن��ازل في 
الس��عودية. وبه��ذه المناس��بة عق��دت الش��ركة مؤتمراً 
صحفياً، حيث تنطلق الشركة برأسمال قدره 900 مليون 

لاير )239.6 مليون دوالر(.
وتعد الش��ركة ثمرة تعاون بين صندوق اإلستثمارات 
العامة والمؤسس��ة اإلس��امية لتنمية القط��اع الخاص 
عضو مجموعة البنك اإلسامي للتنمية. وتحرص على 
تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل السكني المتوافقة 

مع أحكام ومبادئ الشريعة اإلسامية لمتعامليها.
وق��ال رئي��س مجلس إدارة الش��ركة خال��د بن محمد 
العب��ودي: يكم��ن هدف “بداي��ة” في المق��ام األول نحو 
تس��هيل عملية امتاك المن��زل، كما أننا نس��عى لتذليل 
الصعاب االقتصادية واالجتماعية لفئة الدخل المتوس��ط 
إلحداث أكبر قدر من االستقرار بقطاع العقار بالمملكة.

انطالق “بداية” لتمويل المنازل

خالد بن محمد العبودي

المرحلة الثالثة من “ميدان شوبا”

أطلقت ش��ركة ميدان ش��وبا رس��مياً 
المرحلة األحدث ضمن مشروع “محمد 
ب��ن راش��د آل مكتوم - دس��تركت ون” 
المتميز الذي من ش��أنه أن يضيف بعداً 
حيوي��اً جدي��داً إلمارة دب��ي. ومن أبرز 
عناصر الجذب لماك المنازل المرتقبين 
في المرحلة الثالثة من المجتمع السكني 

الجدي��د، وج��ود مجموعة من الفل��ل التي تندرج تح��ت فئة التملك الح��ر. وقد تم بيع 
المرحلتين األولى والثانية من “ميدان شوبا” المشروع المشترك بين مجموعتي ميدان 
وشوبا. ومن المتوقّع أن تختتم األعمال في المرحلتين مع حلول عام 2017. وقال رئيس 
مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي ل�“ميدان” سعيد بن حميد مطر الطاير: نسعى لتطوير 
مجتمعات فاخرة تقدم فلا تقع في قلب دبي وتطل على أكبر بحيرة اصطناعية في العالم.

مشاريع عقارية من “نخيل”

عرضت شركة نخيل مشاريع جديدة تتجاوز قيمتها 
اإلنش��ائية ال�4.6 مليار دوالر، وذلك خال مشاركتها 
بمع��رض دب��ي العقاري ف��ي هونغ كونغ. وس��لطت 
الشركة التي تغطي مساحة مشاريعها أكثر من 15 ألف 
هكتاراً ويقطنها أكثر من 200 ألف نسمة، الضوء على 
الفرص التي يوفرها القطاع العقاري بدبي، باإلضافة 
إلى عرضها مجموعة متنوعة من مشاريعها الرئيسية 

في القطاع السكني وقطاعي التجزئة والضيافة.
وقال رئيس مجلس إدارة الش��ركة علي راشد لوتاه: 
إن المعرض يعتبر منصة مثالية لتعريف المستثمرين 

في هونغ كونغ كيف بإمكانهم أن يكونوا جزءاً من قصة نجاح القطاع العقاري في دبي.
علي راشد لوتاه

غرفة الرياض توقع عقداً إلنشاء فندق

وقعت غرفة الرياض التجارية عقد إنشاء فندق بأرض 
مرك��ز الرياض الدولي للمؤتم��رات والمعارض على 
مساحة 12000م2. وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة 
الدكتور عبد الرحمن الزامل، أن الفندق يش��كل إضافة 
مهمة ورئيسية لمكونات مركز الرياض، المركز الذي 
يعد من المعالم التجارية بالعاصمة الس��عودية، مش��يراً 
إل��ى أهمية قطاع اإلي��واء على الخارط��ة االقتصادية 
خاصة على القطاع السياحي، بوصفه أحد أهم العوامل 

د. عبد الرحمن الزاملالمؤثرة في قطاع المعارض والمؤتمرات والتسوق.

 ،)BRES( قامت ش��ركة ب��روة العقارية القطري��ة
بتوقيع اتفاقية تمويل متوافقة مع الش��ريعة اإلسامية، 
بقيم��ة 572 مليون لاير )157.1 ملي��ون دوالر( لمدة 
5 س��نوات، وذلك بغرض إع��ادة تمويل أحد التزامات 
التمويل اإلس��امي المستحقة على الشركة. وأوضحت 
الش��ركة، أن اتفاقي��ة التموي��ل ه��ذه تأت��ي ف��ي إطار 
اس��تراتيجية مجموعة ب��روة العقاري��ة، والرامية إلى 
إع��ادة تمويل االلتزامات االئتمانية القائمة، مما يس��هم 

في دعم الموقف المالي للشركة.
يذكر أن الش��ركة كانت قد وقعت عقداً تموياً متوافقاً 
  )MARK( مع الشريعة اإلسامية مع مصرف الريان

بقيمة 1.62 مليار لاير تقريباً )44.3 مليون دوالر(.

بروة العقارية: اعادة تمويل إسالمي
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أعلنت ش��ركة “ من��ازل” العقارية  ف��ي اإلمارات ، 
عن تأسيس شركة تابعة لها تُعرف ب�“منازل مول” التي 
ستتولى مس��ؤولية إدارة الجوانب التش��غيلية واإلدارية 
ل�“كابيت��ال م��ول” ومناط��ق التس��وق التابع��ة لمجمع 
الريف الس��كني والريف 2 ف��ي أبوظبي، باإلضافة إلى 
مشروعات مراكز التسوق المستقبلية الخاص بالشركة، 

كما ستسعى إلى دفع النمو.

“منازل” العقارية
تؤسس شركة جديدة

أطلق��ت هيئ��ة أبوظبي لإلس��كان، مب��ادرة “بيتي” 
برعاي��ة ش��ركة حديد اإلم��ارات، الرامية إل��ى تأمين 
تصاميم للمساكن تلبي احتياجات المواطنين المستفيدين 
من قروض اإلس��كان ف��ي اإلمارة، وتش��تمل المبادرة 
على 58 تصميماً س��كنياً معتمد إنش��ائياً ومعمارياً من 
الجه��ات المعنية، من ش��أنها تس��هيل إج��راءات بناء 
المس��اكن للمواطنين وفق مس��تويات الجودة المطلوبة 
وف��ي إط��ار الوق��ت والميزاني��ة المحددي��ن. وتتي��ح 
المخططات المعمارية واجهات بأنماط متعددة تتراوح 
بين الحديث واألندلسي واإلسامي والتراثي، كما تتيح 

إمكانية التوسع في المنزل مستقباً.
وجاءت المبادرة لتقلي��ل الوقت الازم إلتمام عملية 
البن��اء، ومحاول��ة تقليصة في غضون فت��رة ال تتعدى 
الس��نتين. وتبل��غ الكلف��ة المتوقع��ة  للتصامي��م حوالى 

مليوني درهم )544.5 مليون دوالر أميركي(.

“أبوظبي لإلسكان”
تطلق مبادرة “بيتي”

دبي تقدم المشروع األول في العالم

كشفت مجلة فوربس األميركية عن ابتكار صحراوي جديد تعتزم دبي تشييده على 
أرضها في منطقة الثنية، وهو مشروع  فندق ومساكن “روزمونت”، الذي تبلغ كلفته 
550 مليون دوالر، والذي يعد األول من نوعه على وجه األرض باحتوائه على غابة 
مطيرة وش��اطئ اصطناعي با رمال، ومسابح زجاجية معلقة. وتقع الغابة االستوائية 
على مساحة 75 ألف قدم مربعة، وتشتمل على حوض سباحة ومقهى وسط األدغال، 
في حين سيس��تخدم الفندق والمس��اكن مياهاً أُعيد تدويرها من المياه المتكثفة، كما أنها 
س��تتوفر على ش��اطئ اصطناعي من دون رمال. وتبلغ مس��احة المجمع 1.1 مليون 

قدم مربع، وتوجد فيه ناطحتا سحاب 
زجاجيتان، إحداهما ترتفع بمقدار 53 
طابقاً والثانية 55. كما سيضم الفندق 
448 غرفة و280 ش��قة مفروش��ة 
وجناحاً رئاسياً. ومن المتوقع افتتاح 

المجمع بحلول عام 2018.

الدفعة الثانية من مستأجري متاجر التجزئة

كش��فت “دب��ي باركس آن��د ريزورتس” أكب��ر منتجع ترفيهي متكامل في الش��رق 
األوس��ط، النقاب عن أس��ماء الدفعة الثانية من مستأجري متاجر التجزئة التي ستنضم 
إلى مجّمع “ريفرالند دبي”، الذي يش��كل الواجهة الرئيس��ية للمنتجع والمقرر افتتاحه 
بحلول تشرين األول/أكتوبر 2016 والذي سيضم 3 متنزهات ترفيهيّة وحديقة ألعاب 
مائية وفندق مصمم على الطراز البولينيزي. وتم توقيع 34 عرض تجاري مع نخبة من 

أبرز المطاعم والعامات التجارية 
العالمي��ة. وأك��دت إدارة المجم��ع 
عل��ى تجاوزه��ا أله��داف الخطة 
الموضوع��ة لع��ام 2015 والت��ي 
س��عت لتأجير 50 % من المساحة 
القابلة للتأجي��ر للمطاعم والمتاجر 

والبالغة 220 ألف قدم مربعة.

“داماك” تطلق مشروعها الجديد

أعلنت ش��ركة داماك العقارية في اإلمارات، عن طرح مشروعها الجديد “نافيتاس 
هوتيل آند ريزيدنس��ز” في مجمع “أكويا أكس��جين” الس��كني في منطقة “دبي الند” 

والمطل على مضمار الغولف، ويوفر المش��روع 
المؤل��ف من 5 أبراج  يرتف��ع كل منها 14 طابقاً 
وال��ذي تبلغ قيمت��ه اإلجمالي��ة 850 مليون درهم 
إماراتي )231.3( مليون دوالر، فرصاً استثمارية 
تعادل أسعارها تكلفة اإليجار على مدار 4 سنوات.
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العقاري��ة. وهكذا أصبحنا نش��هد مقاربة أكثر 
انتقائية لهذه المشاريع مع تركيز متزايد على 
المش��اريع المهم��ة في قط��اع البن��ى التحتية 
ومشاريع االسكان ذات األسعار المعقولة. من 
ناحية أخرى، انخفض االنفاق على المشاريع 
األقل الحاحاً ما أدى إلى تأخير أو إلغاء العديد 

من المشاريع.
واس��تطرد غزنوي قائالً: مع افتتاح فنادق 
جدي��دة ف��ي مدين��ة الرياض ه��ذا الع��ام، قد 

يتع��رض معدل العائد اليومي للغرف الفندقية 
ونس��ب اإلش��غال إلى ضغ��ط تنازل��ي نظراً 
للمنافس��ة المتزاي��دة في هذه الش��ريحة. ومع 
ذل��ك، فاننا نتوقع أن تحافظ س��وق فنادق جدة 
على استقرارها نس��بياً على المدى المتوسط. 
ورغ��م المع��روض الجديد من فن��ادق جدة، 
إال أن هناك طلباً قوياً الس��تيعاب المعروض 
الجدي��د م��ن الفنادق نتيج��ة الس��ياحة الدينية 
ونس��ب اإلش��غال المرتفعة خ��الل العطالت 

المدرسية والعامة.
أض��اف: بالنس��بة للش��ريحة المكتبي��ة من 
الس��وق، فقد ش��هدت جدة نمواً مستمراً وقوياً 
بالتزام��ن مع دخ��ول وحدات مكتبي��ة عالية 
الج��ودة إلى األس����واق. من ناحي��ة أخرى، 
اس����تقرت إيج��ارات المكاتب ف��ي الرياض 
نسبياً نظراً لعزوف مس��تأجريها عن التوسع 
ف��ي ظل التباط��ؤ االقتص�ادي الذي تش����هده 

البالد.
تنويع موارد االقتصاد

وفي س�ياق اس���ت�ش��راف�ه آفاق عام 2016 
وم��ا بع��ده، ق��ال غزن����وي: نح����ن ندخ��ل 
مرحل��ة حافل���ة بالتحدي����ات بالتزام����ن مع 
استمرار انخفاض أسعار النفط إلى مستويات 
متدنية أكثر فأكثر وتخفيض االنفاق الحكومي 
والدع��م. وم��ن الظواه��ر المش��جعة في هذا 
السياق، سعي الحكومة الس��عودية إلى تنويع 
م��وارد االقتص��اد الوطن��ي. وس��وف تترك 
المب��ادرات الهيكلية التي تتخذها الحكومة في 
ه��ذا المجال تأثي��راً اقتصادي��اً إيجابياً طويل 
األمد وتس��اهم بشكل إيجابي في تنمية السوق 
العقارية الس��عودية. إضافة إلى ذلك، س��وف 
تستفيد الس��وق العقارية الس��عودية في نهاية 
المط��اف م��ن القوانين الجديدة التي س��محت 
بتمل��ك األجان��ب لش��ركات تج��ارة الجمل��ة 
والتجزئة، ما س��يؤدي إلى تعزيز اس��تقطاب 
االس��تثمارات األجنبية إلى المملكة. وأخيراً، 
س��تواصل الس��ياحة الديني��ة النم��و ف��ي جدة 
ضيافة جديدة.والمنطق��ة الغربي��ة وق��د تدعم بناء منش��آت 

 د. جميل غزنوي

تحّول من الشراء إلى االستئجار في سوق االسكان

مبادرات هيكلية تساهم في تنمية السوق العقارية السعودية
أل”،  أل  “جي���ه  مجموع���ة  أص���درت 
كب���رى المجموعات العالمية لالس���تثمارات 
السنوي  تقريرها  العقارية،  واالستش���ارات 
عن أس���واق المملك���ة العربية الس���عودية 
العقاري�����ة خ�����الل ع����ام 2015 وال���ذي 
يستعرض أحدث توجهات الشرائح المكتبية 
والس���كنية والتجاري���ة والفندقي���ة في هذه 

األسواق.
وفي ضوء تأثر االقتصاد الكلي الس��عودي 
بانخف��اض أس��عار النف��ط وتراج��ع االنف��اق 
الحكومي، أكد التقرير اس��تقرار أداء أس��واق 
الرياض العقارية، بينما واصلت أس��واق جدة 
العقاري��ة زخ��م نموها المس��تمر خ��الل عام 

.2015
تغييرات في الطلب

وف��ي س��ياق تعليق��ه عل��ى التقري��ر حول 
األسواق العقارية في مدينتي الرياض وجدة، 
ق�����ال المدي�ر الوطن���ي ورئي����س مكت���ب 
“جي��ه ال ال” ف��ي الس��عودية الدكتور جميل 
غزن��وي: ش��هدنا تغيراً ف��ي طبيع��ة الطلب 
في الش��ريحة الس��كنية من الس��وق العقارية 
الس��عودية في الرياض وجدة على حد سواء، 
حي��ث الحظنا تحول الطلب من الش��راء إلى 
االس��تئجار. وتراجع ع��دد صفقات العقارات 
الس��كنية بنس��بة 5 % خ��الل الع��ام المنتهي 
ف��ي كانون األول/نوفمب��ر 2015 مقارنة مع 
الفترة نفسها من العام الذي سبقه. وبينما نتوقع 
اس��تمرار الطل��ب عل��ى اس��تئجار العقارات 
السكنية خالل عام 2016 ولكن بوتيرة أبطأ، 
ال نرجح أن يش��هد سوق الش��راء تغيراً يذكر 
خالل العام نفس��ه. إال أن هذا الوضع قد يتغير 
بمجرد نشر األنظمة الخاصة بقانون “ضريبة 

األراضي البيضاء”.
وأوض��ح قائ��الً: فرض��ت أس��عار النف��ط 
المنخفض��ة ضغوطاً على النم��و االقتصادي 
والسيولة النقدية والميزانية الحكومية وأسواق 
األسهم وأس��عار األصول في المملكة. وأدى 
ه��ذا الوض��ع إلى تخفي��ض الدع��م واالنفاق 
الحكوم��ي، وأثر أيضاً في تمويل المش��اريع 
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المواصف��ات الت��ي تحدده��ا الش��ركات التي 
س��وف تستأجر أو تش��تري الوحدات الجديدة 

التي تتيحها تلك المشاريع.
3� تخفيض اس���تثمار رؤوس األموال في 
الخارج: سوف يشهد عام 2016 انخفاضاً في 
مس��تويات تدفق رؤوس األموال من الش��رق 
األوسط إلى األس��واق العقارية لسائر مناطق 
العالم مقارنة مع مس��توياتها عام 2015 الذي 
ضخ خالله المس��تثمرون في الشرق األوسط 
األس��واق  ف��ي  أميرك��ي  دوالر  ملي��ار   11
األجنبي��ة. وس��وف تأتي حص��ة متزايدة من 
رؤوس األم��وال التي س��وف يضخها أولئك 
المس��تثمرون ف��ي تلك األس��واق خ��الل عام 
2016 م��ن األثري��اء أو الش��ركات العائلية، 
مقارنة مع هيمنة الصناديق السيادية على تلك 

التدفقات االستثمارية عام 2015.
4- تأخر تنفيذ المش���اريع يخفض مخاطر 
تخم���ة المعروض: م��ن المرج��ح أن تتمثل 
بع��ض األع��راض الجانبي��ة لتباطؤ الس��وق 
عام 2016 في اس��تمرار ظاه��رة تأخر تنفيذ 
المشاريع. وس��وف تمثل هذه الظاهرة “نعمة 
خفية” س��وف تس��اهم ف��ي تحقيق اس��تقرار 
األس��واق وتفادي تخمة المع��روض. وتعود 
أسباب التأخر في تنفيذ المشاريع إلى عدد من 
العوامل التي تش��تمل على صعوبات التمويل 
والنزاع��ات التعاقدية وتأخر عملي��ات البناء 

لتفادي إغراق األسواق.
5� األفضلية للمباني الفعالة: سوف تشكل 
االنتاجي��ة أح��د االعتب��ارات الرئيس��ية التي 
تحدد اختيار الش��ركات لمكاتبه��ا الجديدة، ما 
يؤدي إلى تركز الطلب بصورة متزايدة على 
المبان��ي الفعالة الت��ي تتي��ح لموظفيها العمل 
ف��ي أجواء أكثر كف��اءة وإنتاجي��ة. ورغم أن 
المس��تويات االجمالية للطلب س��وف تش��هد 
المزيد م��ن االنخفاض هذا الع��ام مقارنة مع 

مستوياتها عام 2015.
6� تعزي���ز قيم���ة المباني القائم���ة: تجدد 
التركي��ز على تعزيز قيمة المباني القائمة عبر 
تطوير تجهيزاتها ب��دالً من طرح مبان جديدة 
في األس��واق. وس��وف يؤدي هذا التوجه إلى 
ارتفاع الطلب على مشاريع المكاتب والضيافة 
المع��اد تجهيزها في أس��واق التجزئة. كما أن 
العديد من مس��تأجري هاتين الش��ريحتين من 
العق��ارات راحوا يعيدون النظر في خياراتهم، 
حيث أن إعادة تجهيز عقاراتهم تش��كل خياراً 
أكثر اقتصادية من االنتقال إلى عقارات جديدة.

7� مستجدات الساحة الفندقية: من المتوقع 
أن تشهد س��احة الفنادق ومنشآت الضيافة في 
اإلم��ارات تغي��رات وتط��ورات كبيرة خالل 
ع��ام 2016 بالتزام��ن م��ع انخف��اض حج��م 
الطل��ب عليه��ا. وس��وف تتأثر تلك الس��احة 
باختالل عمل الوسائط التقنية المتطورة أحياناً 
)مث��ل الحجز عبر اإلنترن��ت( وارتفاع طلب 
أنماط جديدة من الزبائن )مثل األجيال الشابة( 
والتحول العام من الفنادق الفخمة إلى الفنادق 

األقل فخامة في دبي.
8� التركيز على س���امة المباني: س��وف 
يشهد عام 2016 اهتماماً أكبر بسالمة المباني 
م��ن قِبَل مختلف المعنيين بمن فيهم ش��ركات 
التطوير العقارية ومالكي العقارات وشاغليها 
والمستشارين والمؤسسات الحكومية. ونظراً 
لتنامي الوعي بأهمية الس��المة، سوف يرتفع 
الطل��ب عل��ى المباني الت��ي تتمت��ع بخدمات 
ومكافحة الحرائق وغيرها.صيان��ة جي��دة وأنظمة أكثر كف��اءة في تفادي 

التركيز على قيمة المباني القديمة وتعزيز االنتاجية

أبرز توجهات سوق اإلمارات العقارية للعام 2016
نش���رت مجموع���ة جي���ه أل أل، كب���رى 
المجم�وع����ات العالمي���ة لاس�����ت�ث�م�ارات 
واالستش���ارات العقارية تقري���راً عن “أبرز 
توجهات سوق اإلمارات العقارية في 2016”. 
وتول��ى ه��ذا التقرير الس��نوي تقيي��م أبرز 
التوجه��ات الذي تتوقع المجموعة أن تؤثر في 

معالم سوق اإلمارات العقارية.
وحدد التقرير ثمانية توجهات رئيسية وهي:

1� تراجع الس���يولة: سوف يؤدي استمرار 
انخف��اض أس��عار النف��ط إل��ى تقلي��ص قدرة 
الحكومة على ضخ الس��يولة النقدية في النظام 
المالي، ما س��وف ي��ؤدي بالتالي إل��ى تقلُّص 
الس��يولة في األسواق بش��كل عام ويؤثر سلباً 
في حجم االس��تثمار ف��ي المش��اريع العقارية 
خالل ع��ام 2016. من ناحية أخرى، س��وف 
ت��زداد صعوبة الحصول عل��ى تمويل تقليدي 
للمش��اريع العقارية، ما س��وف يدفع شركات 
التطوير العقاري إلى البحث عن آليات تمويل 

بديلة لمشاريعها.
2� ازدياد مشاريع “البناء حسب الطلب” 
و“البيع وإعادة االس���تئجار”: س��وف تمثل 
مشاريع “البناء حسب الطلب” إحدى الوسائل 
البديل��ة لتمويل المش��اريع العقاري��ة الجديدة 
ومواجه��ة تقل��ص الس��يولة النقدية. وتس��ير 
ه��ذه الطريق��ة التمويلي��ة على قيام ش��ركات 
التطوير العقاري ببناء مش��اريع عقارية وفق 
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وأش��ار إلى انه على الرغم من تع��دد المعطيات الحاكمة للوضع االقتصادي العربي 
وتداخلها في المس��تقبل إال أنه يظل رهينة عنصر رئيس��ي هو النفط الذي ال يزال يمثل 
85 % من صادرات المنطقة وأكثر من 60 % من اإليرادات الحكومية وما يزيد عن 

35 % من الناتج.
تحديات اقتصادية

وذكر التقرير أن العالم في شكل عام والمجتمعات العربية في شكل خاص يواجهان 
تحديات اقتصادية عديدة لم تعد تحتمل رفاهية االنتظار وتأجيل اإلصالحات، وتتطلب 
مزي��دا من الكفاءة والفعالي��ة لتأمين المصالح االقتصادية المعاصرة والمس��تقبلية لتلك 
المجتمع��ات. ومن هنا تأتي أهمي��ة رصد التحوالت الجديدة ف��ي الخارطة االقتصادية 

العالمية والعربية، واستشراف التوقعات المحتملة.
أض��اف أن منطقتنا العربية تش��هد منذ أكثر من أربع س��نوات مرحلة تحول جذرية 
ف��ي عدد من ال��دول نجمت عن مجموعة من التحديات السياس��ية واألمني��ة والتنموية 
واالجتماعية زادت حدة تبايناتها بين دول التحول، ال سيما على صعيد األداء االقتصادي 

واالستقرار والقدرة على الشروع في اإلصالح وفقاً لألولويات.
ودع��ا التقرير، في ظل هذه التوقعات وم��ا يرافقها من عدم يقين ومخاطر وظروف 
سياس��ية مضطربة، إلى التركي��ز على بلورة الرؤى والتطلع��ات لتجاوز الصعوبات، 
وتعزيز التعاون في س��بيل اس��ترجاع الثقة وتحقيق النهوض االقتصادي المنشود، مع 
الحرص على أعلى درجات التنس��يق والتعاون في إدارة التغيير االقتصادي، ومجابهة 
أكب��ر للتحدي��ات االقتصادي��ة المتمثل ف��ي البطالة عموم��اً وبطالة الش��باب على وجه 

الخصوص، وتقليص المخاطر خالل فترة التحوالت.
كما شدد على ضرورة التركيز على المشروعات ذات القيمة المضافة العالية المعززة 
إزالة كل المعوقات التي تواجه حركتي التجارة واالستثمار بين دول المنطقة.للنم��و وإليجاد الوظائ��ف، وتعزيز التكامل التجاري واالس��تثماري العربي عن طريق 

7 آالف دوالر متوسط دخل المواطن العربي

توقع ارتفاع الناتج االجمالي العربي في 2016
توقعت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان 
الص��ادرات )ضمان( أن يش��هد االقتصاد العربي في 
عام 2016 تحسناً طفيفاً في متوسط معدل النمو بواقع 
3.7 % ليرتف��ع معه الناتج العربي إلى أكثر من 2.5 
تريليون��ي دوالر عام 2016، وبالتالي يرتقي متوس��ط 
دخل 358 مليون مواط��ن عربي إلى أكثر من 7 آالف 
دوالر سنوياً مع استقرار معدالت التضخم على 4.5 %، 

ومتوسط معدل النمو السكاني نحو 2.2 %.
أضافت المؤسس��ة في تقرير ضمن نشرتها الفصلية 
األخيرة لعام 2015 أن معدالت النمو المرتفعة نس��بيا 
ف��ي دول مجل��س التع��اون الخليجي بدفع م��ن برامج 
ومشروعات البنى التحتية العمالقة ساهمت في تقليص 
أثر تراجع عائدات النفط نتيجة النخفاض أسعاره، كذلك 
ساهمت أيضا في تحسن نسبي لمعدالت نمو االقتصاد 
العرب��ي في مجمله رغم التحديات التي تواجهها الدول 
غي��ر النفطي��ة ودول التحول والدول المج��اورة جراء 

تفاقم حدة النزاعات األهلية وعدم االستقرار األمني.
عجز الموازنات الحكومية

وتوقع التقرير المستند الى إحصاءات صندوق النقد 
الدول��ي وجهات أخرى أن يش��هد ع��ام 2016 تفاقما 
للعجز في مجموع صافي الموازنات الحكومية للدول 
العربية ليبل��غ 300 مليار دوالر أميرك��ي، وارتفاعاً 
ف��ي عجز الحس��اب الجاري ليبل��غ 143 مليار دوالر 
ولتص��ل المديونية العربية الخارجي��ة إلى نحو 923 
مليار دوالر، مع بلوغ الصادرات السلعية والخدماتية 
نح��و التريلي��ون دوالر مقارن��ة بنح��و 1.5 تريليون 
دوالر قب��ل ب��دء موجة هبوط أس��عار النفط، وتراجع 
االحتياطيات الدولية بمقدار 120 ملياراً لتبلغ تريليون 
دوالر، تكفي لتغطية نحو 11 شهرا من واردات السلع 

والخدمات العربية.
أما على صعيد حركة رؤوس األموال واالستثمارات 
في المنطقة فرجح التقرير أن تتأثر سلبا هي األخرى، 
حي��ث تراجع صاف��ي الحس��اب الرأس��مالي المجمع 
لموازين مدفوع��ات الدول العربي��ة بحدة من 4387 
ملي��ار دوالر عام 2013 إلى 1632 مليار دوالر عام 
2014 م��ع توقعات باس��تمرار تراجع االس��تثمارات 
اإلجمالية الحكومية والخاص��ة المحلية واألجنبية في 
المنطق��ة إلى 558 مليار دوالر ع��ام 2016، كنتيجة 

لبعض سياسات تقييد اإلنفاق الحكومي.
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إطار ومبادئ مش��تركة تحتاج إلى الدراس��ة 
والتطبيق على المستوى المحلي بهدف تعزيز 

التنافسية.
وتش��مل المالحظات والتوصيات الرئيسية 

الواردة في التقرير:
الشركات الخاصة:

يمث��ل التح��دي األكب��ر عدم اإلفص��اح أو 
الش��فافية، بينما كان تأثير الحوكمة الطوعية 
ضعيف��اً. وعلي��ه، يدع��و التقري��ر إل��ى تقديم 
مطالب محددة للش��ركات الخاصة التي تعود 
ملكية رأس��مالها ألكثر من مس��اهم، وتعزيز 
دور الهيئ��ة الرقابي��ة ووزارة االقتص��اد في 
نش��ر المعلومات الخاصة بالشركات، وتقديم 
إجراءات صارمة لحماية حملة أسهم األقلية، 
وتعزي��ز المعايي��ر المتضمن��ة ف��ي قواني��ن 

الشركة.
الشركات المدرجة:

ش��كلت متطلبات االمتثال الدافع الرئيس��ي 
وراء تطبيق معايير حوكم��ة الش���ركات في 
المنطقة، لكن ه��ذه المعايي��ر لم تحق��ق األثر 
المنش������ود على ثقاف��ة عم��ل الش����ركات. 
وق��د ترغ��ب الحكومات ف��ي النظر بمس��ألة 
مطالب���ة المؤس��س���ات االس����تثمارية، مث�ل 
صنادي��ق التقاعد وش��ركات التأمين، بوضع 

إن  عنه��ا.  والكش��ف  للتصوي��ت  سياس��ات 
التطبيق الفعال لمبادئ حوكمة الش��ركات في 
عموم بلدان الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
يتطل��ب تطبيقاً عام��اً أكثر صرام��ة من قبل 
هيئ��ات تنظيم األوراق المالي��ة، وإطاراً أكثر 
فعالية لضمان حقوق المس��اهمين من القطاع 

الخاص.
الشركات المملوكة للدولة:

إن الش��ركات المملوك��ة للدول��ة في معظم 
بل��دان منطقة الش����رق األوس���ط ال تخضع 
لقواني��ن المنافس��ة المحلية، وغالب��اً ما تكون 
مس��تثناة م��ن تطبي��ق مب��ادئ وممارس��ات 
الحوكم��ة. ويوص��ي التقرير بإنش��اء هيئات 
تنظي����م مس������ت�ق�ل�ة وتمكي���ن الس����لطات 
المنافس��ة كخط��وة ضرورية لضم��ان تكافؤ 
الف��رص بي��ن الش����ركات المملوك���ة للدولة 
ونظيراته����ا ف��ي القط��اع الخ��اص، كما أن 
تس����ليط الض����وء عل��ى أفضل ممارس��ات 
الش��ركات الحكومية الناجحة س��ي�س��اهم في 
س��د فجوة الحوكمة بين الش��ركات المملوكة 

للدولة والشركات المدرجة.
وأوضح ب��در جعف��ر، وهو أيض��اً عضو 
مجل��س أمن��اء األجن��دة العالمية بش��أن النمو 
التابع��ة  االجتماع��ي  والدم��ج  االقتص��ادي 
للمنت��دى االقتصادي العالمي، أنه على الرغم 
م��ن إحراز تق��دم كبير في إنش��اء أطر فاعلة 
لحوكمة الش��ركات المدرجة، إال أننا ال نزال 
نشهد فجوة كبيرة على صعيد تطبيق إجراءات 
مماثلة ضمن الش��ركات العائلية المملوكة من 

قبل القطاع الخاص.
سياس��ات  تحس��ين  إن  جعف���ر:  أض��اف 
الحوكمة المؤس��س���ية للش����ركات يعد أمراً 
بال��غ األهمي��ة لضمان بق��اء واس��تمرار نمو 
الش����ركات العائلي�ة التي تس����اهم بأكث�ر من 
80 % م��ن النات��ج المحل��ي اإلجمال��ي غير 
النفط��ي في منطقة الش��رق األوس��ط، والتي 
تش��هد انتق��ال أكث��ر م��ن 1 تريلي��ون دوالر 
العقد المقبل.أميرك��ي من األصول إلى الجيل التالي خالل 

مطلب رئيسي مع انتقال تريليون دوالر للجيل التالي

حوكمة الشركات لتعزيز التنافسية في الشرق األوسط وأفريقيا
يشكل تحسين حوكمة الشركات، خصوصاً 
الشركات العائلية التي تمثل الغالبية العظمى 
من االقتصاد غير النفطي في منطقة الشرق 
األوس���ط، مصدر قل���ق كبير بالنس���بة الى 
المنطق���ة، وفق تقرير “حوكمة الش���ركات 
لتعزيز التنافسية في منطقة الشرق األوسط 
وأفريقي���ا” ال���ذي أصدرته ش���ركة الهالل 
للمش���اريع الت���ي تتخذ من دول���ة اإلمارات 

العربية المتحدة مقراً لها.
وق��د تم إعداد التقري��ر بالتعاون مع مبادرة 
ته��دف  الت��ي  الخليجي��ة  المؤسس��ة  بي��رل، 
إل��ى تعزيز مس��تويات المس��اءلة والش��فافية 
باعتبارهما ركيزة أساس��ية لتحسين التنافسية 

في عموم المنطقة.
السياسات الواجب اعتمادها

ويتضم��ن التقرير تحليالً معمقاً وتوصيات 
محددة بش��أن السياس��ات الواج��ب اعتمادها 
لالرتقاء بمس��تويات الحوكمة لدى ش��ركات 
المدرج��ة،  والش��ركات  الخ��اص،  القط��اع 
والش��ركات المملوك��ة للدول��ة ف��ي الش��رق 

األوسط.
وجاء إعداد التقرير في إطار مبادرة أطلقها 
مجل��س األعمال اإلقليمي للش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا ف��ي المنت��دى االقتص��ادي 
العالمي بهدف تعزيز التنافسية وتحسين مناخ 

األعمال في هذه المنطقة.
ويرك��ز التقرير، الذي صدر خالل اجتماع 
المنتدى االقتصادي العالمي الس��نوي 2016 
ف��ي دافوس، والذي حض��ره أكثر من 2400 
من قادة الحكومات واألعمال، على واحدة من 
س��ت ركائز أساس��ية لإلصالحات المقترحة 
في السياس��ات العامة بالمنطقة، والتي تشمل 
تعزيز كفاءة س��وق العم��ل، وتحديث اللوائح 
التنظيمية لإلفالس واإلعسار، وتسهيل عملية 

إنشاء الشركات.
وإذ تتباين وتي��رة ومعوقات تطبيق معايير 
الحوكمة الجيدة وفق كل س��وق وكل نوع من 
أنواع الش��ركات في منطقة الش��رق األوسط 
وش��مال أفريقيا، يس��عى التقري��ر إلى وضع 
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الدوام مجهزة بشكل أفضل في أوقات الضغط 
أو التقلب الشديد.

وفي حال كان من غير الممكن التخلص من 
الزيادات، قم بإدارتها بعناية آخذاً في الحسبان 
تأثي��ر فجوة المهارات، وتأك��د من الجهوزية 
للنمو المس��تقبلي عندما تنتعش أس��عار النفط 

من جديد.
قم بإعادة التفاوض بش��أن الحس��ومات مع 
المقاولي��ن إلدارة تكالي��ف الخدم��ة واإلنفاق 
الج��اري. وقد يوجد مجال هن��ا، خاصة وأن 
مزّودين عديدين ق��د يفضلون الحصول على 

هوامش ربح أقل بدالً من تعّطل المعدات، في 
هذه المرحلة الصعبة التي نشهدها حالياً.

إدارة التمويل
عل��ى المدى القريب قد يتمحور كل ش��يء 
حول البقاء، ولكّن ينبغي أن ال تغفل عينك عن 
س��يناريو معقول للنمو على الم��دى الطويل. 
ولمنح منظمتك الفرصة األفضل الس��تقطاب 
التموي��ل، اح��رص على أم��ن تدفّ��ق الدخل 
الحالي حتى لو كان منخفضاً. هذا االس��تقرار 
أساس��ي لضمان وج��ود تدفّ��ق متواصل في 

الدخل.
ومن المه��م صياغة تأثير مع��دالت الفائدة 

المرتفعة على البنك الَمصدر وتمويل الدين.
ح��اول الحصول على صورة واقعية إذ أنه 
من غي��ر الممكن تخطيط أس��عار النفط على 
مس��ار آم��ن ومتصاعد لدفع مع��دالت الفائدة 
األعل��ى من خالل الدخل المس��تقبلي كما كان 

األمر عليه في الماضي.
المخاط��ر  م��ن  كل  تقلي��ل  أن  وحي��ث 
واالنكش��اف يصبح أمراً حاس��ماً، استكش��ف 
خيارات للتمويل غير االس��تدانة. على س��بيل 
المث��ال، مع المس���تثمرين المتخصصي�ن في 
حص��ص الملكي��ة الذي�ن يعمل���ون حصري�اً 
في ق�ط�اع النف�ط والغ�از. وبالمختص�ر، ف�إن 
صنادي��ق الملكي����ة الخاص��ة س����تك�ون في 

صفّك.
إدارة التأثيرات الخارجية

ينبغي أن تتطلع منظمتك إلى صوت واضح 
ومحت��رم حول قضايا القطاع األساس��ية مثل 
الدور الداعم ال��ذي تؤديه الحكومة من خالل 
القواني��ن وأطر الش��فافية العالمية أو الحوافز 

الضريبية لدعم اإليرادات المخفضة.
وعلى صعيد مماثل، فإن مكافحة األزمات 
عل��ى األمد القصي��ر غير الممك��ن تفاديها ال 
ينبغ��ي أن تك��ون على حس��اب التطلع طويل 
األم��د. كما ينبغي أن تأخذ في االعتبار التقييم 
المتواصل للقضايا االس��تراتيجية مثل سياسة 
على المديين القريب والبعيد.التغيّر المناخي )س��ي أو ب��ي 21( وتأثيراتها 

من المهم
صياغة تأثير

معدالت الفائدة المرتفعة
على البنك الَمصدر

وتمويل الدين

ادارة النمو والكلفة والتمويل ومواجهة التأثيرات

مجاالت إلتقان العمل في قطاعي النفط والغاز
يبيّ���ن تقرير جدي���د صادر ع���ن جمعية 
المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية، 
األمور األساس���ية التي ينبغي أن يتقنها قادة 
األعمال في قطاع النف���ط والغاز، إن أرادوا 
النجاح في هذا العصر األكثر تقلباً وتنافسية 

والذي يشهده القطاع على اإلطالق.
ومع انخفاض أسعار النفط، توضح، رئيسة 
قس��م العقود اآلجل��ة لدى جمعية المحاس��بين 
القانونيي��ن المعتمدين البريطانية فاي ش��ويا، 
أنه وبعد تحليل ظروف السوق والوقوف عند 
رأي مجموع��ة من الالعبين االس��تراتيجيين 
األساسيين في القطاع، برزت أربعة مجاالت 

تركيز أساسية.
إدارة النمو

ح��دّد المش��اريع التي تنط��وي على درجة 
مرتفعة من الشكوك وأجلّها.

ُكن قاسياً، ال س��يما مع تلك المشاريع التي 
في بدايتها والتي يمكن إلغاؤها من دون الكثير 

من الضجيج.
ابح��ث ع��ن ش��ركاء لمش��اركة مخاط��ر 
المش��اريع - ومنافعه��ا بالطب��ع. على س��بيل 
المث��ال من خالل بيع جزئي لحصة تش��غيلية 

في اكتشافات جديدة.
وإن كان ف��ي وس��عك، استكش��ف فرص��اً 
للنمو من خالل االس��تحواذ في مجاالت تفتح 
الطري��ق للدمج كم��ا هو الحال مثالً بالنس��بة 
لخدم��ات حق��ول النف��ط. وما من س��بب من 
ش��أنه أن يدف��ع المنظومة الحالي��ة نحو عقلية 
تش��ّل النم��و. ق��د تك��ون هنالك ف��رص قيّمة 
للنم��و في الوقت الحالي مثالً من خالل الدمج 
واالس��تحواذ أو من خالل مواصلة االستثمار 
في مشاريع مهمة وطنياً وعالية المستوى مع 

قيمة أطول أمداً.
إدارة التكاليف

ال تفّرط ف��ي جميع أصولك من دون تمييز 
بين غث وس��مين. رّكز مبيعات أصولك على 
األصول غير المركزية بالنسبة لالستراتيجية 
طويل��ة األمد قدر اإلم��كان. فالمنظمات ذات 
التركي��ز األقوى على أساس��ياتها تعتبر على 
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االستطالعية أن أكثر من 19 % من النساء اإلماراتيات يمتلكن على األقل 
20 قطعة، بينما حلت النس��اء من الجنسيات اآلسيوية في المرتبة الثانية 
بنسبة 3 % والنساء من الجنسيات الغربية في المرتبة الثالثة بنسبة 2 %.

مستلزمات الموضة
وساهم االستطالع في الكشف عن االختالف في نسبة تكديس النساء 
للثياب من دون استخدامها بين اإلمارات السبع، إذ يتضح لنا أّن المهتمات 
باقتناء مس��تلزمات الموضة من العالمات الراقية في الشارقة وأبوظبي 
يأتين في مرتبة الصدارة، وبنس��بة 35 % للنساء المقيمات في الشارقة 
و33 % للنس��اء المقيمات في أبوظبي حيث تحتفظن بأكثر من 5 قطع 

من المالبس مقارنة ب�24 % فقط في دبي.
تجدر اإلش��ارة إلى أّن هذه الدراسة التي قامت بها “يو جوف” لصالح 
تطبيق “ش��يد” الحصري عل��ى الهواتف الذكية والمختص ببيع منتجات 
األزياء المس��تعملة ومستلزمات الموضة ذات النوعية الجيّدة، إلى جانب 
الس��لع الجدي��دة التي تعرضها ش��ركات األزياء الصغي��رة والمصممين 
المستقلّين، تُمّكن مستخدميه من محادثة المستخدمين اآلخرين في التطبيق 
وترك التعليقات واإلعجاب على السلع، باإلضافة إلى تخصيص خيارات 
البح��ث بحيث يمكن اس��تعراض الس��لع الخاصة بأصدقائه��م من مواقع 

التواصل االجتماعي أو سلع البائعين القريبين من مكان تواجدهم.
وعلّق الش��ريك المؤس��س لتطبيق )ش��يد( أليكس هاتل��ي، على نتائج 
الدراسة قائالً: انطالقاً من إدراكنا لبروز ظاهرة التكديس، كانت الحاجة 
هي الدافع الرئيس��ي الذي ش��جعنا على ابتكار )شيد( وذلك لنقدم منصة 
تُتيح وتش��جع عش��اق الموضة على التقليل من الهدر الناتج عن ش��راء 
مالبس ومس��تلزمات موضة جديدة من خالل استخدام التطبيق حيث في 
أشخاص آخرين يشتركون معهم باهتمامهم الشديد بالموضة.إمكانهم بيع القطع التي كانت مفضلة لديهم واقتناء قطع معروضة من قبل 

المرأة اإلماراتية األكثر شراء لمستلزمات الموضة

تزايد تكديس النساء للمالبس الفاخرة غير المستعملة
كشف تطبيق شيد Shedd الحصري على الهواتف الذكية والمختص 
ببيع منتجات األزياء المستعملة ومستلزمات الموضة في اإلمارات، عن 
نتائج دراس��ة استطالعية أجرتها لصالحه مؤسس��ة يو جوف العالمية، 
بأّن 43 % من النساء في اإلمارات يمتلكن على األقل 5 قطع ثياب غير 
مستخدمة، باإلضافة إلى امتالك 5 % منهن عما يزيد عن 20 قطعة أزياء 

من عالمات عالمية فاخرة، لم يتم لمسها أو استخدامها على اإلطالق.
االختالف بين الفئات العمرية

ووف��ق الدراس��ة، تم س��ؤال الس��يدات عن ع��دد الثياب الت��ي لم يتم 
اس��تخدامها بالمرة، أجاب نصف النساء اللواتي شملهّن االستطالع من 
الفئات العمرية بين 18 - 24 س��نة باحتفاظهن على األقل ب�5 قطع من 
المالب��س التي لم يقمن بارتدائها إطالقاً، مقارنة بالثلث فقط بين النس��اء 
من الفئة العمرية بين 35 - 39 سنة، وهذه داللة إلى أن الرغبة في اقتناء 
مستلزمات الموضة تنخفض مع التقدم بالعمر بحيث تصبح النساء أكثر 
فطنة وانتقائية. كما كش��فت الدراس��ة بأن امرأة واحدة من أصل 10 من 
الفئة العمرية بين 18 و24 س��نة ممن شملهن االستطالع لديهم بين 20 
و50 قطعة ثياب ال تزال بطاقة التس��عيرة موجودة عليها، وفي المقابل، 
أكثر من نصف )53 %( النساء الالتي تراوح أعمارهن بين 30 - 39 

سنة يمتلكن 3 قطع من الثياب التي لم تستعمل بالمرة.
وخالف��اً لم��ا قد يعتقده الكثير من الناس، فإّن الراتب الش��هري ال يُعدّ 
أحد العوامل التي تحدد كمية الثياب غير المس��تعملة لدى النساء اللواتي 
شملتهن الدراسة. إذ إّن 40 % من النساء برواتب شهرية أقل من 6000 
دره��م إماراتي تمتلكن 5 قطع مالبس لم يت��م ارتداءها من قبل، مقارنة 

ب�50 % من النساء برواتب تتخطى حاجز 20000 درهم إماراتي.
وتُشير األرقام إلى أّن المرأة اإلماراتية هي األكثر تكديساً لمستلزمات 
الموض��ة م��ن العالم��ات التجاري��ة الراقي��ة، حي��ث أظهرت الدراس��ة 
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“أوميغا” تدعم بطولة الغولف
تستضيف بطولة “أوميغا” 

دب��ي ديزيرت كالس��يك 
ل�ل�غ��ول�����ف 2016 
ف��ي ن��ادي اإلمارات 
العالم،  أفضل العبي 
حيث تقدم “أوميغ�ا” 
رع�اي�ت�ه��ا ل�ل�م����رة 

السابعة لهذه البطولة ما يشهد التزامها في دعم الغولف في المنطقة.
ويرب��ح الفائز إضافة إلى الكأس والجائزة المالية، س��اعة أوميغا 
سيماستر أكوا تيرا 150M ماستر ، المصنوعة من كستك بالذهب 

األحمر من 18 قيراط .

إصدار خاص  بالجيش العماني
حصل��ت ش��ركة إبره��ارد آن��د كو 

السويس��رية عل��ى مهم��ة ملكية من 
إص��دار  إلنت��اج  ُعم��ان  س��لطنة 
خ��اص محدود م��ن كرونوغراف 
“كونتوغ��راف” حصري��اً للقوات 
المس��لحة في س��لطنة ُعمان، حيث 
يتميز بتمويه ورقي الصحراء على 
واجه��ة الس��اعة، وأل��وان الجيش 

العماني، كما يتس��م بميناء “تمويه” 
بالل��ون األخضر والبني مع ش��ارات 

سوداء.

MTG-G1000BS-1A األنيقة
أص��درت “كاس�����ي�و” 
الش��رق األوس���ط س��اعة 
 MTG-G1000BS-1A
التي تمثل توليفة راقي�ة من 
التصميم األس��ود والذهبي 
بمعالج���ة أي���ون خاص��ة 
تضفي على الس��اعة شكالً 

أثري��اً عتيقاً. وتجمع ه�ذه الس������اع�ة بي�ن المع���دن والراتن�ج في 
أسلوب أنيق.

يذكر أن الساعة مزودة بمستقبل GPS للموجات الهجين وإشارة 
تعيير التوقيت من 6 أجهزة بث حول العالم.

محركات Calibre 111 من “أوريس”
 Calibre قدم��ت “أوريس” س��اعة

111 المدعومة بمحرك جديد، حيث 
س��يكون هناك 4 إص��دارات منها. 
وتم تمديد احتياطي الطاقة لمدة 10 
أيام ومؤش��ر احتياطي الطاقة غير 

الخطي.
ويحتوي هذا العي��ار على علبة 
قطره��ا 43 مل��م وخي��اران لمادة 
العلب��ة، إما م��ن الصل��ب المقاوم 
للصدأ أو من الذهب الوردي عيار 

18 قيراط.

ساعة Silhouette من سيتيزن
كش��فت شركة 
الساعات اليابانية 
س���يتي�زن، ع��ن 
إص��دار نس��ائي 
جدي���د بتصمي��م 
ع��ص��������ري، 
وه�ي س������اع�ة 

Silhouette EM0253-03A لتزي��ن معص��م المرأة العصرية. 
وتتوف��ر الس��اعة بعلبة متميزة بل��ون الذهب ال��وردي وتعمل بآلية 
الحرك��ة E301 إيك��و دراي��ف، وبمين��اء بيضاء أنيق��ة ذات طابع 

كالسيكي وحزام سكري من جلد الجاموس ومشبك جوهرة.

ساعة غلوبماستر الفاخرة
س����اعة  تأتي 
غ�ل�وبماس�����ت�ر 
بتصميم فري�د ذو 
8 نجم��ات ترمز 
إلى معي�ار الدق�ة 
ال���ذي تمكن����ت 
“أوميغ��ا” م���ن 

تسجيله. تم تصنيع الساعة من ذهب سيدنا Sedna والذهب األصفر 
والستينلس س��تيل. وصمم قرص الساعة بتصميم مماثل لمجموعة 
س��اعات كونستليش��ن الفاخرة، كما تأتي عقاربها مماثلة لمؤشرات 

الساعة ومطلية بمادة سوبر لومينوفا.
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إصدارات “بروسبكس” من “سيكو”
أطلقت ش��ركة 
الس��اعات س��يكو 
تشكيلة  بروسبكس 
الرياضي��ة ذات 

الكفاءة العالية.
وت�ت��ض�م����ن 
التش��كيلة العدي��د 

من الس��اعات الرياضية الفاخرة المصنعة لهواة المغامرات وعشاق 
الرياضة، والتي تحتوي على كل تقنيات س��يكو الحركية، الشمسية، 
كوارتز والميكانيكية، وفي تشكيلة أسعارها بموديالت تبدأ بمستويات 

مناسبة وتزداد حتى قمة التشكيلة.

اكتشاف ألماسة ضخمة في روسيا
الروسا  شركة  تمكنت 
الس��تخراج  الروس��ية 
األلم��اس م��ن اكتش��اف 
ألماس��ة ضخم��ة بحج��م 
ك��رة الغولف لها ش��كل 
ويبلغ  الس��طوح  ثمان��ي 
وزنه��ا 121.96 قيراط 

في منجمها في ش��مال شرق روسيا. يش��ار إلى ان أبعاد األلماسة  
تبل��غ )31.28 مل��م( * )30 مل��م( * )28.57 مل��م(، ولها جودة 
األحج��ار الكريمة Black Sawables ويقدر ثمنها ب�1.5 مليون 

دوالر أميركي.

T-Race MotoGPTM ساعة
أطلقت تيسو ساعة من طراز 

 T-Race MotoGPTM
ذات اإلص��دار المح��دود، 
الت��ي تتميز بمزاي��ا عديدة 
الس����اع�ة  ق���رص  منه��ا 
الكربوني الذي يعلوه معالم 
األنتراس��يت، وعلبة خلفية 
ش��فافة الت��ي تتخ��ذ ش��كل 
والت��ي صمم��ت  العجل��ة 

خصيصاً بهذا الشكل لتجعل من السهل اإلعجاب يالتصميم الداخلي 
لهذه الساعة السويسرية المصنوعة بمهارة.

Rado ساعتان جديدتان من
 Rado أطلقت شركة
أول��ى  الس��ويس���ري��ة 
مجموعة  من  إبداعاتها 
Baselworld ل�ع����ام 
 Rado True( ،2016

.)Open Heart
وتتوف��ر الس����اع��ة 

بإصدار محدود من 500 قطعة ذات عالمة فردية، وهي مصنوعة 
من الس��يراميك عالي التقنية باللون األس��ود غي��ر اللماع أو باللون 
األبيض المصقول، وتتميز بخطوطها النقية والخفيفة التي تش��تهر 

.)Rado True( بها عائلة

“مول 360” يفتتح متجراً لـ“جوديفا”
اف�ت�ت��ح “م�����ول 
360” ف��ي الكويت، 
متجراً ومقهى لعالمة 
الشوكوالتة البلجيكية 

الفاخرة “جوديفا”.
وس��يلبي “جوديفا 
أذواق  كاف�ي��������ه” 

العم��الء الرفيع��ة من خ��الل نكهاته الش��هية وتصميم��ه المتميز. 
وس��يوفر مجموع��ة م��ن األصن��اف المحّض��رة باس��تخدام أجود 
المكونات، ككرات التروفل المحشوة بكريما الشوكوالتة، والفوندو 

المحاّلة بالشوكوالتة الذائبة.

الموسم العشرين لمزادات كريستيز
تحتفل دار المزادات 
“كريس��تيز”  العالمية 
بم����رور 10 أع��وام 
على بدء مزاداتها في 

دبي.
ي��ش������ار إل��ى ان 
“كريس���تيز” أعلن��ت 

 Element of Style ”مؤخ��راً عن تنظيم مزاد “عناصر األناقة
ال��ذي يتضمن مجموعة من حقائب اليد والمجوهرات والس��اعات 
والقط��ع الفخمة والمترفة من حول العالم، والتي س��تُعرض للمرة 

األولى في دبي.
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اطالق “ليالي” بروح عصرية مبدعة
ي�ق����دم منتج��ع 
“ب�ي����ر أك�����ووم 
ب�ال����م”  دي�زرت 
مالذاً جديداً لسكان 
دب��ي وزواره���ا، 
ليأخذه��م إلى عالم 
م���ن الرفاه�ي�����ة 

الخيالية، وذلك مع إطالق فيال “ليالي”. وسيتمكن ضيوف الفيال من 
االس��تمتاع باإلضاءة الطبيعية في الباح��ة الخارجية، والتي تزيدها 
نوافير المياه المتدفقة رونقاً وجماالً، فيما تثري اإلطاللة الرحبة على 

مالعب البولو الخضراء هذا المشهد الرائع.

مالبس “مودرن إيسانشلز” المختارة
ص��ور ديفيد بيكه��ام أحدث 
 ”H & M“ حمل���ة لصال���ح
م��ن أج��ل مجموع��ة المالبس 
إيسانشلز”  “مودرن  العصرية 

المختارة من لربيع 2016.
وقد ت��م تصوير اإلعالن في 
ش��وارع لش��بونة، حيث يدرك 
ديفي��د أّن الجمي��ع يرغبون في 

ارتداء المالبس تماماً مثله.
يذك��ر ان مجموع��ة مالبس 

“مودرن إيسانشلز” الجديدة ستتوفّر في متاجر مختارة.

فندق فورسيزونز جاكرتا الجديد
س��يكون فندق فورس��يزونز جاكرتا الجديد الوجهة البديلة لفندق 
فورس��يزونز الحالي الموجود في جاالن اتش ار راسونا. وسيشكل 
ه��ذا الفندق المكون من 125 جناحاً فس��يحاً إضاف��ة مميزة لمنظر 
المدينة. وسيس��تمتع ضيوف فورس��يزونز جاكرتا بمرافق عالمية، 

تتضم�ن س����ب�ا 
حديث وناٍد للياقة 
البدني�ة وقاع�ات 
اج�ت�م�اع�����ات 
س����ب�ات  وم�ن�ا
م���ع خ��دم�����ة 

مخصصة.

منتجع “أماري هافودا مالديف”
يعتب��ر منتجع “أم��اري هافودا مالديف” ال��ذي يضم 120 فيال، 
في بقعة منعزلة على جزيرة “جافو دالو أتول” المحاطة بالش��عاب 
المرجاني��ة والتي تبعد جنوب��اً عن العاصمة ماليه حوالى 400 كلم، 

وجهة مثالية لممارسة الغوص والغطس واالستكشاف تحت الماء.

فندق والدورف أستوريا الفاخر
ش������ه��د 

ف�ن��دق روم��ا 
كافالي�����ري، 
أح����د  وه���و 
أه��م الفن��ادق 
ف��ي روم����ا، 
ارتفاع�اً يق�در 

بنس��بة 22 % في عدد الس��ياح القادمين من الشرق األوسط خالل 
الفترة األخيرة، وتتوقع هيئة السياحة اإليطالية زيادة أكبر في نسبة 
السياح العرب المتوجهين إلى إيطاليا بمقدار 20 % مع نهاية عام 

.2016

عرض “اكتشف معنا”
يدع����و فن����دق الريت��ز 
كارلتون في دبي، الضيوف 
إلى القيام برحلة استكشافية 
من خالل عرض “اكتش��ف 
معنا”، الذي يس��لط الضوء 
على موق��ع المنتجع الراقي 
عل��ى ش����واطئ الخلي����ج 
العرب��ي، إذ يوفر إحساس��اً 
فريداً بتميز المكان وفرصة 
األطباق  أفض��ل  اكتش��اف 

على الساحل اإلماراتي.
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لقاح هندي ضد فيروس “زيكا”لماذا ال يمكن تنحيف النساء؟

أثب��ت علماء م��ن جامعة ابردين البريطانية أن مخ النس��اء غير 
متأه��ب للتنحي��ف ألن الهرمونات المس��ؤولة عن تنظيم الش��هية 
والنش��اط البدني واستهالك الطاقة تعمل بطريقة مختلفة تماماً بين 
الرجال والنس��اء. وتكم��ن عملية التخلص من ال��وزن الزائد لدى 
النس��اء في اتباع أنواعاً مختلفة من الحمي��ات وبذل الجهد البدني، 
وه��و أمر نادراً م��ا يعود بالفائ��دة المرجوة. وقد تغي��ر نتائج هذا 

البحث أساليب معالجة السمنة لدى كل من الجنسين.
وتنشط العقاقير المستعملة لمعالجة السمنة عملية إفراز انزيمات 
هرمون POMC الذي ينظم الش��هية، لك��ن هذه العقاقير ال تعتبر 

فعالة لدى النساء.

ابتكر علماء هنود من شركة Bharat Biotech  لقاحاً مضاداً 
لفي��روس زيكا الذي اعتبرته منظمة الصح��ة العالمية خطراً يهدد 

العالم اجمع.
وقال مدير الشركة كريشنا ايال: إن شركته أصبحت أول شركة 
في العال��م ابتكرت اللقاح المضاد لفيروس زيكا، مش��يراً إلى أنها 
قدمت طلباً لتسجيل ابتكارها والحصول على براءة اختراع قبل 9 
أشهر. وأضاف: أن Bharat Biotech ابتكرت نوعين من اللقاح 

ولكنهما لم يخضعا لالختبار حتى اآلن.
يذك��ر ان الفيروس يش��كل خطراً كبيراً على النس��اء الحوامل، 

حيث يسبب والدة أطفال بدماغ صغير.

العدوانية تسبب نشوء خاليا جديدةالصين تصّنع أول كبد بيولوجية

نجح علماء صينيون في صنع كبد بيولوجية بش��رية هي األولى 
م��ن نوعها ف��ي العالم، وهي مجهزة بمنظوم��ة خاصة تمنعها من 

التوقف عن القيام بوظائفها المطلوبة.
وأك��د علم��اء معهد ش��نغهاي للعل��وم البيولوجية أن ه��ذه الكبد 
االصطناعية تمكنت من إطالة عمر الخنازير التي كانت تعاني من 
قصور حاد في عمل الكبد. كما تم اختبار هذه الكبد على االنس��ان 
ايضاً، حيث تطوعت امرأة عمرها 60 س��نة تعاني من التهاب في 
الكبد B منذ 40 س��نة. وبعد اجراء عملية زرع الكبد االصطناعية 

استقرت حالتها الصحية.

أظهرت نتائج تجارب مخبرية أجراها علماء من روسيا وأميركا 
على ذكور الجرذان، أن ظهور العدوانية عندها يرافقه نشوء خاليا 
عصبية جديدة في دماغها. واكتشف العلماء انه بعد زوال العدوانية 
تنش��أ هذه الخاليا العصبي��ة الجديدة عند الج��رذان األكثر عدوانية 

أسرع مما عند اآلخرين.
وقالت الخبيرة الروس��ية تاتيانا ميتش��ورينا: إن دم��اغ الجرذان 
العدواني��ة يعم��ل بعد كل ظه��ور للعدوانية بص��ورة مختلفة تماماً. 
وأضافت انه بعد كل حالة عدوانية كان الجرذ األكثر عدوانية يخضع 
لتصوير بالرنين المغناطيسي وفي كل مرة كان يالحظ ازدياد عدد 

الخاليا العصبية في دماغه.
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أول جهاز لعالج الصداع النصفي

أطلقت ش��ركة لوناتوس للتسويق واالستشارات المتخصصة في 
مجال ربط ش��ركات الرعاية الصحية مع أب��رز مختصي الرعاية 
الصحية في المنطقة، أول جهاز لعالج الصداع النصفي معتمد من 
إدارة األغذي��ة واألدوية األميركية ومخصص لمعالجة والوقاية من 
مرض الش��قيقة يدعى “س��يفالي”، وذلك خالل مؤتمر صحفي في 
فندق أوب��روي - دبي بحضور مدير ع��ام “لوناتوس” لينا القوتلي 
ومدير قس��م التس��ويق في “س��يفالي تكنولوج��ي” رافاييل رافيت، 

واخصائي المخ واألعصاب في المركز األميركي وسام بردى.
يذك��ر ان الجهاز يعمل على إرس��ال نبض��ات كهربائية آمنة إلى 
األعصاب التي تنقل ألم الشقيقة، مما يمكن التخلص من هذا المرض 

واالستغناء عن األدوية المسكنة.

الحد من دهون البطن ذاتيًا

أطلقت ش��ركة كوزموس��وفت المتخصصة في مكافحة الس��منة 
والبدان��ة، أحدث ما أنتجت��ه وهو جهاز “ريديو س��تيم” الذي يعمل 

بتنشيط المجال المغناطيسي الحيوي ويحد من دهون البطن.
يقوم الجهاز بتنشيط المجاالت المغناطيسية الحيوية للخاليا التي 
تنش��ط بدورها ويقل بالتالي عدد الخاليا الدهنية المتراكمة وتخلص 
الجس��م من الدهون المخزونة عن طريق ح��رق الدهون الطبيعية، 
ويعم��ل ذاتي��اً من دون الحاجة الس��تخدام األيدي ويظهر التحس��ن 
الملموس بعد 12 مدة كل منها 30 دقيقة من دون أي آثار جانبية أو 
تأثير على التمثيل الغذائي، والجهاز ال يخترق الجسم وال يسبب ألم 

أو يضر الجسم بأي شكل.

قميص يتنبأ باألزمات القلبية
ابتكر علماء أميركيون قميصاً يتنبأ 
باألزمات القلبية قب��ل حدوثها، وينبّه 
الطبيب الش��خصي ف��ي حال تعرض 

المستخدم لها.
ويحت��وي القمي��ص عل��ى أقطاب 
كهربائية في النس��يج، م��زودة بنظام 
تحذير للمستخدمين من مرضى القلب 
تنبّ��ه األطباء في حالة وجود أعراض 
غير طبيعية بالقلب، وذلك عن طريق 
جمع المعلومات وإرسالها عن طريق 

البلوتوث أو الواي فاي.

الثوم مضاد للكوليسترول
أظه��رت دراس��ة ق��ام بها 
علماء من جامع��ة كاليفورنيا 
األميركي��ة أن خالص��ة الثوم 
تس��اعد ف��ي تخفي��ض كمي��ة 
الكوليسترول في الدم وتخفيض 
احتم��ال اإلصاب��ة بأم��راض 

القلب واألوعية الدموية. نتائج هذه الدراسة  تطابق المعطيات التي 
حصل عليها العلماء في دراسات سابقة، حيث بين قسم منها ان الثوم 
الطازج يؤثر ايجابيا في عمل القلب ويحس��ن س��ريان الدم. وبينت 
نتائج قس��م آخر منها أن الزيوت الطي��ارة الموجودة في الثوم تمنع 

تطور أمراض القلب عند المصابين بمرض السكري.

كائنات مضيئة في البحر األحمر
اكتش��ف علم��اء روس م��ن 
جامع��ة موس��كو كائن��ات حية 
مضيئة يجهلها العلم في الشعب 
المرجاني��ة في البح��ر األحمر 
بالقرب من السواحل السعودية، 
تعيش على الحلزونيات وتشكل 

مستعمرات عبر التبرعم على سطوح قناديل البحر الصغيرة، وهي 
كائنات ش��بيهة  بالهيدرا تختفي تحت الرمال في النهار وتخرج بعد 
غروب الش��مس.  وأكد العلماء أن انبعاث الضوء من هذه الكائنات 
يس��اعدها عل��ى التعرف عل��ى الكائنات الش��بيهة بها م��ن األنواع 

األخرى، كما يمكنه أن يجذب الفريسة اليها.
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األشخاص الذين تراوح أعمارهم بين 16 - 19 
سنة ساعة أو أكثر على موقع يوتيوب كل يوم.

3. ال���ذكاء االصطناع���ي ينته���ي حقب���ة 
الشاش���ة: س��وف يتيح ال��ذكاء االصطناعي 
التفاع��ل مع األش��ياء م��ن دون الحاج��ة إلى 
شاش��ة الهاتف الذكي. ويعتقد 1 من كل 2 من 
مس��تخدمي الهواتف الذكية أن الهواتف الذكية 
ستغدو أمراً من الماضي في غضون السنوات 

الخمس المقبلة.
4. الواقع االفتراضي يغدو حقيقة: يرغب 
المستهلكون بالحصول على تقنيات افتراضية 
لألنش��طة اليومية، مث��ل مش��اهدة المباريات 

الرياضية وإجراء مكالمات الفيديو. وحتى أن 
نسبة 44 % ترغب في طباعة طعامها.

5. منازل معززة بتقنيات االستش���عار عن 
بعد: يعتقد 55 % من أصحاب الهواتف الذكية 
أن أحجار الطوب التي تس��تخدم لبناء المنازل 
يمك��ن أن تتضم��ن أجه��زة استش��عار ترصد 
أموراً مثل الرطوبة والعفن والتسرب ومشاكل 
الكهرباء في غضون السنوات الخمس المقبلة. 
ونتيج��ة لذلك، قد يحتاج مفهوم المنازل الذكية 

إلى إعادة النظر فيه بالكامل.
6. الراكب الذكي: يرغب الركاب في قضاء 
وقتهم بشكل مفيد وعدم الشعور بالفراغ خالل 
تنقله��م. ويرغب 86 % في اس��تخدام خدمات 
التنقل المصممة تبعاً لمتطلباتهم الشخصية إذا 

كانت متاحة.
7. دردش���ة الطوارئ: قد تصبح الش��بكات 
لالتص��ال  المفضل��ة  الطريق��ة  االجتماعي��ة 
بخدم��ات الطوارئ. كم��ا أن 6 من أصل 10 
مستهلكين مهتمون أيضاً في استخدام تطبيقات 

معلومات حول الكوارث.
8. استش���عار داخل���ي: قد تصب��ح أجهزة 
االستش��عار الداخلية، والتي تقيس مس��تويات 
م��ن  التال��ي  الجي��ل  أجس��امنا  ف��ي  العافي��ة 
اإلكسسوارات القابلة لالرتداء. ويرغب 8 من 
أصل 10 مس��تهلكين في استخدام التكنولوجيا 
لتعزيز التصورات الحسية والقدرات اإلدراكية 

مثل الرؤية والذاكرة والسمع.
9. اختراق كل شيء: يعتقد معظم مستخدمي 
الهوات��ف الذكي��ة أن القرصنة والفيروس��ات 
ستستمران كونهما قضايا هامة. وبالنظر إليها 
كآثار جانبية إيجابية، يقول 1 من 5 أنهم يولون 
ق��دراً أكبر م��ن الثقة للمؤسس��ات التي يجري 

اختراقها ولكنها تتعامل مع المشكلة.
اإلعالميون:  اإلنترن���ت  مس���تخدمو   .10
يشارك المستهلكون المعلومات عبر اإلنترنت 
أكثر من أي وقت مضى ويعتقدون أنها تزيد من 
تأثيره��م على المجتمع. ويعتقد أكثر من الثلث 
له أثر أكبر من اإلبالغ عنه للشرطة.أن تسليط األضواء على الفساد عبر اإلنترنت 

الذكاء االصطناعي سيساهم في التفاعل مع الحياة واألشياء

االتجاهات االستهالكية خالل العام 2016 وما بعده
أصدرت وحدة مختبرات إريكسون النسخة 
الخامس���ة من تقريرها الس���نوي حول أبرز 
االتجاهات االستهالكية، والتي تشمل هذا العام 
2016 وما بعده. ويبي���ن تقرير هذا العام أن 
المستهلكين يعتقدون أن الذكاء االصطناعي 
)AI( سيس���اهم في غضون وق���ت قليل في 
تمكين التفاعل مع األش���ياء من دون الحاجة 

إلى شاشة هاتف الذكي.
وف��ي الواق��ع، يتوق��ع 50 % م��ن مجم��ل 
مس��تخدمي الهوات��ف الذكي��ة أن تصب��ح هذه 
الهوات��ف أم��راً م��ن الماض��ي ف��ي غضون 

السنوات الخمس المقبلة.
ويبي��ن التقرير أيضاً أنه في حين يغدو تبني 
واعتماد التكنولوجيات الش��بكية أسرع من أي 
وقت مضى، يصبح اس��تخدامها على مستوى 
القاعدة الشعبية أسرع. ونتيجة لذلك، فإن الفترة 
الزمنية التي يقوم فيها األشخاص الذين يتبنون 
ه��ذه التقنيات أوالً بالتأثير على اآلخرين باتت 

اآلن أقصر من ذي قبل.
ويعد التقرير “أبرز 10 اتجاهات استهالكية 
خ��الل العام 2016 وما بع��ده”، ثمرة برنامج 
أبحاث عالمي ش��مل مجموعة واسعة من آراء 
المس��تهلكين. وتمثل التوجهات األوسع نطاقاً 
آراء 1.1 ملي��ار ش��خص ف��ي 24 دولة حول 
العال��م، في حين تمثل تلك األضيق نطاقاً آراء 
46 مليون من مس��تخدمي الهواتف الذكية في 

المناطق الحضرية ضمن 10 مدن كبرى.
وف��ي ما يلي أبرز 10 اتجاهات اس��تهالكية 

خالل العام 2016 وما بعده:
1. تأثير نمط الحياة الش���بكي: في ضوء 
تنامي إقبال عدد أكبر من الناس على استخدام 
خدمات اإلنترنت، ينعم 4 من كل 5 أشخاص 
حالي��اً بفوائد ه��ذا التنام��ي. وعل��ى الصعيد 
العالمي، يشارك 1 من كل 3 مستهلكين فعلياً 

في أشكال مختلفة من االقتصاد التشاركي.
2. مس���تخدمون نش���أوا على مش���اهدة 
محتوى الفيديو: يشاهد المراهقون المزيد من 
محتوى الفيديو على يوتيوب يومياً مقارنة مع 
الفئ��ات العمرية األخرى. ويقضي 46 % من 

يشارك المستهلكون
المعلومات عبر اإلنترنت
أكثر من أي وقت مضى

ويعتقدون أنها تزيد
من تأثيرهم

على المجتمع
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تطبيق Alfa U-shop من “ألفا”
ب��إدارة  ألف��ا  أطلق��ت ش��ركة 
أوراس��كوم لإلتص��االت، تطبيق 
يق��دم  ال��ذي   )Alfa U-shop(
لجميع مشتركيها أفضل العروض 
الحصرية للتس��وق من العالمات 
التجارية الراقية والمتاجر المحلية 
التي تقدم مختلف السلع والخدمات 

التي تناسب كل اإلهتمامات.
وبإمكان كل مش��تركي “ألفا” 
تنزيل التطبيق مجاناً على هواتفهم 

.)alfa.com.lb( الذكية من متاجر التطبيقات أو عبر تصفّح

 AdWords Express في اإلمارات
 AdWords أطلقت غوغل رسميا تطبيق
Express ف��ي دولة اإلم��ارات الذي يوفر 
طريقة سريعة ومبّس��طة لطرح اإلعالنات 
اإللكترونية عبر ش��بكة اإلنترنت خالل 15 
دقيقة، والتواصل مع العمالء بس��هولة تامة 
م��ن دون الحاجة إلدارة هذه العملية بش��كل 
يومي، كما يوفر خيارات تساعد على تحديد 
نوعية العمالء المس��تهدفين واختيار المكان 
األنس��ب للتروي��ج لش��ركاتهم عب��ر توفير 

خيارات كالرم��ز البريدي والمدينة ومختلف التقس��يمات اإلدارية. 
كذلك يعطي التطبيق إرشادات لوصول العمالء إلى موقع الشركة.

تطبيق SMART من “القرق”
عيس��ى  مجموع��ة  أطلق��ت 
 SMART صالح القرق تطبيق
المتحرك للمبيع��ات، الذي يتيح 
االس��تخدام  المبيع��ات  لف��رق 
الفع��ال ل��ه في إب��رام الصفقات 
التجاري��ة في ه��ذا المجال، مع 
تزوي��د العمالء القيم��ة الحقيقية 
للخدمة. ويعتبر هذا أول تطبيق 
يعم��ل عل��ى تخطي��ط م��وارد 
المؤسسات بما يمّكن المستخدم 
من اإلحاطة الشاملة بعملية البيع 

كاملة. يوفر التطبيق لفريق المبيعات نظرة شمولية للمعلومات مثل 
التسعير ووضع المخزون، مع المقدرة على الوصول إلى معلومات 

المنتجات عن طريق الباركود.
 SMART وقال مدير عام المجموعة عبد هللا القرق: إن تطبيق
غيّ��ر م��ن أس��لوب تنفيذنا لألعم��ال، ولبّ��ى التوقع��ات المتزايدة 
م��ن عمالئنا المطلعين عل��ى أحدث التكنولوجيا حي��ث تتوفر لهم 

المعلومات بسهولة.

140 ألف دوالر في دقيقة واحدة

وفق��ا لموق��ع Battle of the Internet Giants فإن مجموعة 
ش��ركات في عالم التقنية أصبحت تنافس شركات النفط في أرباحها 
ب��ل وتتخطاها أيضا كونها تمتلك اقتص��اداً متيناً وأرباحها بازدياد، 
ومن المؤكد فإن أهم هذه  الشركات هي أبل، غوغل، مايكروسوفت 
وفيسبوك، حيث تحقق هذه الشركات معاً من 2000 إلى 140 ألف 

دوالر في الدقيقة الواحدة فقط.
بينما شركات أخرى مثل تويتر وباندورا ال تزال تكافح من أجل 
زيادة أرباحها في الثانية الواحدة، حيث أن تويتر تحقق أرباحاً حالية 
بمق��دار 1280 دوالر خ��الل الدقيقة الواحدة ولكنها في نفس الوقت 

لديها خسائر بمقدار 1242 دوالر أيضاً.

تطوير تقنية شحن أجهزة آبل عن بعد
أن  إل��ى  تقاري��ر  أش��ارت 
ش��ركة آب��ل تخط��ط لتطوير 
تقني�ة تمّكن المس��تخدمين من 
شح�ن أجهزة آي�ف��ون وآي�ب���اد 
ع���ن بع�د، وه�ي مختلفة ع�ن 
تقني�ة الش��حن الالسلكي التي 
يتوجب فيها مالمس��ة الجهاز 

لقاعدة ش��حن. وتش��ير التقارير إلى أن تطوير مثل ه��ذه الميزة قد 
يواج��ه صعوب��ات تقنية، حي��ث أنه كلما ابتعد الجه��از عن مصدر 
الطاقة س��يفقد جزء منها ما يعني االنتظار لوقت أطول قبل ش��حن 

بطارية هذا الجهاز بشكل كامل.
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“بيكاتشو” بدور شيرلوك هولمز
أعلنت الشركة اليابانية نينتندو 
ألع��اب  بأنظم��ة  المتخصص��ة 
البوكيمون  الفيديو ع��ن ع��ودة 
الشهير بيكاتشو مرة أخرى بعد 
غياب طوي��ل ولكن ه��ذه المرة 

ش��يرلوك  المحق��ق  دور  س��يلعب 
هولم��ز. اللعبة الجدي��دة والتي تعرف 

باسم “المحقق العظيم بيكاتشو” ستكون من نوع األلغاز مع البحث 
عن األدلة، وس��يقوم بيكاتشو بدور المحقق بدال من دوره المعروف 
قديما بأح��د الفئران التي تطلق الكهرباء. وقالت ش��ركة نينتندو إن 
اللعبة وصلت إلى اليابان بسعر 1500 ين ياباني )12.50 دوالر(.

قفازات ذكية خاصة بالمخدرات
قام فريق بحث من جامعتي كاليفورنيا 
وأنتويرب بتطوير قفازات مصنوعة من 
المطاط تتعرف على المخدرات التي تتخذ 
شكل البودرة مثل الهيروين والكوكايين 
في أقل من دقيقة عن طريق لمسها فقط. 
إذ تم تزويدها بمستش��عرات تنتج إشارة 
كهروكيميائي��ة عند وض��ع البودرة بين 

إصبعي الس��بابة واإلبه��ام ومن ثم فركها بم��ادة الجيالتين، فيما لو 
كانت هذه البودرة مادة مخدرة. وذكر الباحثون أن هذه القفازات هي 
األسرع واألرخص بين االختبارات الكيميائية المتعارف عليها في 

المطارات ومراكز الشرطة واألماكن العامة.

تعويض من “سامسونغ” لـ“نوكيا”
أعلنت شركة نوكيا بأنها 
توصل��ت إل��ى اتف��اق مع 
شركة سامس��ونغ الكورية 
ينهي الخ��الف فيما بينهما 
بخص��وص قضاي��ا تتعلق 
بب��راءات اخت��راع تخص 

الش��ركة الفلندية. وكانت نوكيا قد دخل��ت التحكيم بهذه القضية عام 
2013، وبموج��ب هذا االتفاق حصلت على تعويض إضافي عمل 
عل��ى زيادة إي��رادات ذراعها المتخصص بب��راءات االختراع إلى 
1.02 مليار يورو في عام 2015. وتتوقع الشركة أن تصل إيراداتها 

من هذا القسم إلى 1.3 مليار يورو في السنوات 2016 - 2018.

ويندوز 10 يسير بخطى ثابتة
طبق��ا إلحص��اءات منصة 
Netmarketshare فقد وصل 
نظ��ام مايكروس��وفت ويندوز 
10 إلى نسبة استخدام 11.8 % 
في أجهزة الحواس��يب متفوقاً 

على ويندوز إكس بي ونس��بته 11.4 %، في حين اليزال ويندوز7 
يتصدر القائمة كأكثر األنظمة اس��تخداماً في العالم بنس��بة 52 %، 
وويندوز 8.1 بنس��بة 10.4 % فقط، وهو النظام الذي سبق ويندوز 
10 ولم يُحقق النجاح المأمول، وتس��عى “مايكروسوفت” للوصول 
إل��ى مليار عملية تثبيت لوين��دوز 10 خالل الفترة القادمة علما بأن 

النظام يُتاح مجاناً حتى شهر يوليو/تموز 2016.

Brave ... للتصفح بشكل أسرع
قام��ت مجموع��ة م��ن المبرمجين 
ف��ي مقدمتهم برن��دان إيتش مبدع لغة 
الجافا سكريبت وأحد مؤسسي موزيال 
بإطالق نسخة مبكرة من متصفح جديد 
يحم��ل اس��م Brave، يق��وم بعرض 
المواقع مع منع اإلعالنات المبرمجة 
مس��بقاً والتي تقوم بإبط��اء اإلنترنت 

وانتهاك خصوصية المستخدم واإلستعاضة عنها بالمخزون اإلعالني 
الخاص بالمتصفح لتمويل مستخدميه أو أصحاب المواقع. كما يقوم 
بحماية المستخدم من تتبع الطرف الثالث والمواقع اإلعالنية والمواقع 

.iOSالخبيثة. وتتواجد نسخه ألنظمة ماك وويندوز وأندرويد و

مصمم معالجات “AMD” الى “تيسال”
عيين��ت ش��ركة تيس��ال، مصمم 
المعالج��ات المع��روف بأن��ه أح��د 
عباقرة “AMD” جيم كيلر، سعياً 
منها إلط��الق النم��وذج األول من 
الس��يارات كاملة القيادة الذاتية عام 
2018، ليتولى قيادة قسم الهاردوير 
للس��يارات ذاتية القي��ادة والمعدات 
األساسية التي ستعمل مع برامجها.

يذكر ان كيلر هو من س��اعد ش��ركة آبل عل��ى تصميم معالجات 
A4 وA5 التي أدارت جهاز ايباد بنسخته األولى وتلفاز آبل أيضاً، 

.Athlon K7 إضافة لدوره الكبير بالمعمارية األساسية لمعالج
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شراكة بين “ال جي” و“نيتفلكس”

أعلنت “إل جي إلكترونيكس” عن عقدها لشراكة عالمية مع شركة 
نيتفلكس األميركية لخدمات البث عبر اإلنترنت، وذلك لتسهيل توُسع 
“نيتفلكس” في أسواق جديدة مثل آسيا والشرق األوسط وأوروبا ما 
 4K سيس��هم في تقديم مكتبة واسعة من المحتوى عالي الجودة بدقة
وبتقنية المدى الديناميكي العالي HDR. وقد جاء اختيار “إل جي” 
كش��ريك تجاري عالمي بفضل جودة الصورة واألداء العالي الذي 
قدمته ضمن أجهزة التلفاز الذكية الخاصة بها، وس��توفر الشركتان 
خدمة الدفع المسبق لمشتركي “نيتفلكس” فور إطالق خدماتها التي 

تشمل البرامج والمسلسالت التلفزيونية األصلية.

سيتشوان تعتمد نظام اريكسون راديو
“س��يتشوان 
 ” ي�����ل ب�ا م�و
أكب�ر مش���غ�ل 
لالتص����االت 
ف���ي  النقال����ة 
غرب الصي�ن، 
ص�ب�ح������ت  أ
الش��رك�ة رق�م 
100 التي تعتمد 

نظام إريكس��ون راديو دوت لتحس��ين التغطية ف��ي األماكن المغلقة 
ضمن المباني ومراكز التسوق والجامعات والمستشفيات.

يعتبر هذا النظام هو الحل المبتكر للتغطية الداخلية بخاليا إرسال 
صغي��رة وبرمجيات قابل��ة للترقية ع��ن بعد تم إطالق��ه نهاية عام 
2014، ويهدف لتحس��ين سرعة نقل البيانات النقالة إلى 5 أضعاف 
مع انخفاض معدل انقطاع المكالمات إلى الصفر. وتشكل الشركات 
التي اعتمدته في منطقة آسيا والمحيط الهادئ نسبة 39 %، كما أن 
77 % من أنظمته نش��طة على شبكات الجيل الرابع حالياً وبعضها 

يدعم حزم البيانات على نفس الخاليا.

حواسيب لينكس ... مهددة

أعلنت شركة Perception Point الُمتخصصة في مجال الحماية 
اإللكترونية عن اكتشاف ثغرة جديدة في نواة نظام لينكس قادرة على 
اإلطاحة بأكثر من 66 % من أجهزة نظام أندرويد وماليين حواسب 
نظام لينكس. والثغرة التي تحمل الرقم CVE-2016-0728 موجودة 
من��ذ اإلص��دار 3.8 من نواة لينكس عام 2013 وتس��مح للُمخترقين 
بالحصول على صالحيات مدير كاملة ومن الممكن استغاللها على 

.Root أي مخدم بنظام لينكس للوصول لصالحيات الجذر
أم��ا في أندرويد 4.4 وما بعده، فإن أي تطبيق بإمكانه التالعب 
بنظ��ام الصالحي��ات وتنفي��ذ أوامر على ُمس��توى نظام التش��غيل 

وبالتالي التحكم بالجهاز من دون قيود.

(واي فاي) على ارتفاع 35000 قدم

كشفت شركة هانيويل ايروسبيس المدرجة في بورصة نيويورك 
ع��ن موافقة إدارة الطيران الفيدرالية األميركية على إدراج نظامها 
)جيت ويف( لالتصاالت الالسلكية على متن الطائرة ضمن طائرة 
“بوين��غ 757”. ويعد “جيت ويف” الجه��از الحصري الذي يوفر 
للطائ��رات خدم��ة االتصال بش��بكة اتص��االت األقم��ار الصناعية 
“غلوب��ال إكس��بريس” التابع��ة لش��ركة إنمارس��ات، ذات النطاق 
العري��ض عالية الس��رعة التي تغط��ي جميع أنح��اء العالم، وتوفر 
اتصاالً سريعاً وموثوقاً سواء فوق األرض أو البحر ما يتيح للركاب 
خدمة )واي فاي( عالية السرعة بكافة خدماتها من تصفح ومشاهدة 

وذلك أثناء سفرهم حتى على ارتفاع 35,000 قدم.
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حلول تخزين من “هيتاشي داتا”
أع�ل�ن��ت 
ش������رك��ة 
هيتاشي داتا 
س��يس�ت�م�ز 
عن طرحها 
ح�ل�������ول 
ت�خ�زي�����ن 
ال�ف�����الش 

Flash Storage A أح��دث إصداراتها لوس��ائط التخزين المتنقلة 
وهي سلسلة واس��عة من مصفوفات التخزين All-Flash، الحلول 
الت��ي تق��دم مجموعة كاملة من خدم��ات بيانات مختلفة للمس��تخدم 
توفر مس��تويات مثالية من كفاءة السعة والحماية كما تتضمن مزايا 
متقدمة كتقنية الضغط والنسخ الثنائي للبيانات المدمجة مع التخزين 

النموذجي واللقطات والتكرار إضافة للتشفير.
وتتميز حلول التخزين هذه بقدرتها على مشاركة أداء النظام بين 
ع��دة تطبيقات بواس��طة برنامج جودة الخدمة، وه��ي أيضاً منصة 
مثالي��ة للعمالء الراغبي��ن بتحقيق أداء وكلف��ة إجمالية للملكية غير 

مسبوقة في مجال مصفوفات التخزين.

White الذكية من LG لخدمة الدفع
س��رت العدي��د م��ن 
إطالق  حول  الشائعات 
LG خدم��ة دف��ع عبر 
المنافس�����ة  الهوات��ف 
لخدمت���ي “اب��ل باي” 
ب�اي”،  و“س�امس���ونغ 
وآخره��ا أن الش����ركة 
الكوري����ة الجنوب�ي����ة 
س��تطلق خدم��ة الدف��ع 
ف��ي  به��ا  الخاص��ة 
 M W C مؤتم��ر 

للهواتف الذي س��يقام في برشلونة، وأن خدمة الدفع هذه   2 0 1 6
لن تتطلب اس��تخدام الهاتف الذكي كبقية الخدمات المنافس��ة بل إن 
كاف��ة المعلومات والت��ي عادة ما تكون موج��ودة على تطبيق الدفع 
في الهاتف س��تكون موجودة في بطاقة ذكية منفصلة ستعرف باسم 
بطاقة “white” شبيهة ببطاقات االئتمان، وهي تتميز بوجود شاشة 
عرض “LCD” صغيرة س��تُظهر للمستخدم أي بطاقات االئتمان 

الخاص به التي يتم استخدامها إلجراء المعاملة.

تحليل بيانات الجسم من خالل العرق

ط��ور فريق بحث م��ن جامعة كاليفورنيا ف��ي الواليات المتحدة 
األميركي��ة، نظام استش��عار م��رن يمكنه قياس نواتج الجس��م في 
الع��رق ومعاي��رة البيانات بناء على درجة حرارة الجلد وإرس��ال 

النتائج في نفس الوقت إلى الهاتف الذكي.
ويعتب��ر الجهاز هو أول نظ��ام إلكتروني متكامل يمكنه أن يوفر 
الرصد الش��امل للم��واد الكيميائي��ة الحيوية الموج��ودة في عرق 
الجسم. وهو يضم 5 أجهزة استشعار تقوم بقياس مستويات السكر 
وأم��الح الالكت��ات والصوديوم والبوتاس��يوم، إضاف��ة إلى درجة 
حرارة الجلد. كما يقوم بتنبيه المس��تخدمين للمشاكل الصحية التي 
ربما يعاني منها الجس��م م��ن دون مالحظتهم مثل التعب والجفاف 

ودرجة الحرارة المرتفعة.

YouCam Makeup ... األكثر تحمياًل

 YouCam أن تطبيقها الخاص Perfect Corp أعلنت شركة
Makeup قد حاز على 100 مليون عملية تنزيل ألنظمة التشغيل 
iOS وAndroid، م��ا جعل����ه أكثر تطبيق��ات المكياج تحمي��الً 
ف��ي جمي��ع أنحاء العال��م. وقد تم تصني��ف التطبي��ق بأنه األفضل 
للص��ور والفيديو ف��ي 37 دولة، بمعدل بل��غ 4.4 من 5 في متجر 

.Google Play
يتيمز التطبي��ق بمجموعة عروضه الضخمة إضافة إلى تجربة 
أس��اليب المكياج المواكبة للموض��ة وتجربة منتجات من عالمات 
تجارية فاخرة قبل إجراء عملية الش��راء، كما يمّكن المس��تخدمين 
من إلق��اء نظرات بص��ورة افتراضي��ة على عدد م��ن التطبيقات 

الشهيرة مباشرةً.
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“فايسبوك” تتيح ردود الفعل قريبًا

تعتزم “فايسبوك” وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ اإلخبارية بإتاحة 
 Like خيارات ردود الفعل التي ستُضاف إلى جانب خيار اإلعجاب
في جميع أنحاء العالم خالل االس��ابيع القادمة والتي كانت قد بدأت 
منتصف كانون الثاني/يناير باختبارها في اليابان الدولة السادسة بعد 
كل من البرتغال والفلبين، تش��يلي، إسبانيا وأيرلندا. وتتيح خيارات 
ردود الفعل هذه للمستخدمين الرد على المحتوى المنشور من خالل 
خي��ارات عواط��ف منها الح��زن والغضب فضالً ع��ن اإلعجاب، 
باستثناء ميزة عدم االعجاب التي استبعد زوكربيرغ وجودها على 
اعتبار أنه ال يرغب بتحويل شبكته إلى مجموعة مشاركات بحاالت 

إعجاب اوعدم إعجاب فقط.

تطبيقات “سامسونغ” إلى “أبل”

تش��ير التقارير األخيرة الى أن ش��ركة سامسونغ تخطط لتحضر 
كاف��ة تطبيق��ات األندوريد الخاصة بش��ركتها واألكثر ش��عبية لدى 
مس��تخدمي هواتف غالكسي الى منصة تشغيل أبل IOS، التي من 
بينه��ا تطبي��ق اللياقة البدنية المخصص لس��اعة سامس��ونغ الذكية 
Gear Fit Manager، الى جانب التطبيقات المخصصة لشاش��ة 
سامس��ونغ Galaxy View، حيث كانت قد أكدت وبش��كل رسمي 
س��ابقاً على خططها فق��ط لنقل تطبي��ق اللياقة البدني��ة الى هواتف 
األيفون ليتم االقتران بينها وبين ساعة سامسونغ الذكية بشكل سهل 
وس��ريع، إال أن تقرير موقع SamMobile األخير أكد أن الشركة 

في طريقها لنقل الكثير من التطبيقات الى هذه الهواتف.

“أبل” و“أندرويد” بين التحميل والعائدات
أش�ار تقرير 
 App لموق���ع 
Annie رصد 
ف�ي���ه ح�رك��ة 
التحمي��ل لك��ل 
تطبيق�ات  م��ن 
 iOSأندوريد و
تس��جيل  ال��ى 
قياس��ي�ة  أرقام 

ف��ي تطبيقات األندوريد التي تم تحميله��ا عام 2015 مع مضاعفة 
نسبة التحميل مقارنة بتحميل تطبيقات منصة أبل، وأرجع التقرير 
ذل��ك ال��ى توس��ع “غوغل” في أس��واق جدي��دة مثل الهن��د تركيا 
وحتى المكس��يك، اضافة إلى التوسع في إطالق هواتف األندوريد 
منخفض��ة التكلف��ة. ف��ي حي��ن حققت “أب��ل” أعلى العائ��دات في 
التطبيقات خالل الفترة نفس��ها، ووصلت الى نسبة 75 % مقارنة 
بتطبيقات األندوريد من خالل الخدمات المدفوعة أو األش��ياء التي 
يتم ش��رائها ضمن التطبيقات، وتعتبر الصين أكثر األس��واق التي 

حققت العائدات لهذه الشركة.

“غوغل” دفعت مليار دوالر عام 2014

دفعت “غوغ��ل” مليار دوالر أميركي عام 2014 لش��ركة آبل 
للحفاظ على شريط البحث الخاص بها داخل نظام IOS ألجهزة آبل 
الذكية. وتس��ّربت هذه المعلومة للعلن عبر ُمستندات دعوة قضائية 
رفعتها شركة أوراكل على “غوغل” حيث تبيّن أن األخيرة وقّعت 
اتفاقية تضمن استمرار استخدام الشريط داخل أجهزة أبل لقاء مليار 
دوالر. وق��د ردت “غوغل” على ذلك بأن ه��ذه المعلومات تعتبر 
في غاية األهّمية وذات سّرية عالية وأنها حافظت عليها مع “آبل” 
لفت��رة طويلة. ويتوقع بأن “آبل” أيضاً اس��تحوذت على حّصة من 
عائدات اإلعالنات التي حصلت عليها “غوغل” داخل نتائج البحث 

على األجهزة الذكية.
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CES2016 في معرض Dell تميز

حازت مجموعة من شاش��ات Dell الجدي��دة على جائزة أفضل 
 OLED ومنها شاشة من نوع CES 2016 ابتكار خالل معرض
 OLED وتعتبر شاشة .InfinityEdge وشاشتين جديدتين من نوع
هي األولى من نوعها للش��ركة وتتميز بدقتها فائقة الوضوح بتقنية 
Ultra HD 4K مع زمن استجابة فائق السرعة حوالي 0.1 ميلي 
م��ن الثانية، أما شاش��ات Ultra Sharp InfinityEdge فهما من 
ن��وع Full HD تدعمان األداء المتميز للشاش��ة وتعززان من دقة 
األلوان والربط الش��بكي على نطاق واس��ع ومزودتين بإطار فائق 
الرق��ة حيث ُصّمم ب��ذراع مثالية تعمل على توفير مرونة عالية من 

أجل الضبط وإدارة األسالك بشكل متكامل.

UBER تزيد من تنويع خدماتها
ت�ع�ت����زم 
ش��ركة أوبر 
المتخصصة 
ف�ي خدم�ات 
النقل إضاف�ة 
وس�����ائ���ل 
أخ��رى لنقل 
المستخدمين 

بجانب التاكسي وسيارات النقل، وهي المروحيات، وذلك من خالل 
التعاون مع شركة الطائرات األوروبية إيرباص الستعمال طائرات 

مروحية )هليكوبتر( ضمن خدماتها للنقل.
شركة أوبر التي تم إطالقها عام 2009 عملت أيضاً على توسيع 
عروضها لتش��مل إدراج أشكال أخرى لوس��ائل النقل بما في ذلك 

عربات وفق الطلب في الهند وقوارب في تركيا.
ويحظى تطبيقها للهواتف الذكية الخاص بسيارات التاكسي على 
 ،UberEats ش��عبية كبي��رة، كما قد تضي��ف له تطبيق آخر ه��و
تعتزم من خالله تقديم خدمة جديدة، هي طلب الطعام من المطاعم 

المحلية وتوصيله من قبل سائقي سيارات “أوبر”.

خدمة HSPA+ من MTN سورية
أعلنت ش��ركة MTN عن 
اإلط��الق الرس����مي لخدم��ة 
تش����كل  والت��ي   ،+HSPA
ف��ي مس��توى  قف��زة نوعي��ة 
الت��ي  والس����رع�ة  الج���ودة 
تقدمه��ا الش��ركة عبر ش��بكة 
الجيل الثال��ث، حيث تُعد هذه 
الخدم��ة تقدماً كبيراً في مجال 
استخدام اإلنترنت في سورية 
بسرعات تصل حتى 42 ميغا 
بت بالثانية، كما أنها ستساعد 

في توفير خدمات متطورة ومفيدة لمستخدمي اإلنترنت، ومتوافقة 
مع التطور التقني الحاصل في هذا المجال عالمياً.

وتعتبر هذه الخدمة بكافة المزايا التقنية الهامة التي تمتلكها، حالً 
جذرياً لمشكالت البطء الحاصل بشبكة اإلنترنت.

وتحدث مدير ش��ؤون العمليات في الشركة عبد هللا حمصي عن 
أهمية ه��ذه الخدمة، فقال: إن تقديم خدم��ة إنترنت متطورة وذات 

.MTN جودة وسرعة عالية، هو من أولويات عملنا في

أسرع وسيلة نقل في العالم

نجح معهد ماساتشوس��تس لعلوم التقنية في تصميم أسرع وسيلة 
نق��ل ف��ي العالم بعد التناف��س مع أكثر من 100 جامعة في مس��ابقة 
تحويل فكرة إيلون ماسك مؤسس شركة تيسال للسيارات إلى تصميم 

“هايبرلوب” للنقل السريع.
يذكر ان “هايبرلوب” تعني النقل عالي السرعة لمركبة تضم من 
20 إلى 30 فردًا عبر أنبوب قطره 12 قدماً بس��رعة 700 ميل في 
الساعة. وجاء فوز ماساتشوستس بعد المنافسة مع أكثر من 1000 
طالب من جامعة تكس��اس. ومن المق��رر أن تبني الجامعات الفائزة 
تصميماتها في مقر شركة سي بي إكس بكاليفورنيا، حيث يوجد أول 

مسار في العالم الختبار “الهايبرلوب”.
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مصنع لـTesla في الصين

Google Cardboard 5 ماليين وحدة من

تواجه ش��ركة تيس��ال Tesla رس��وماً مرتفعة لالستيراد في البر 
الرئيسي للصين ما جعلها تتجه بكل طاقتها مؤخراً نحو إنشاء مصنع 
لها هناك، حيث تمتلك 156 متجر في 7  مدن كبرى في الصين مع 
340 محطة ش��حن فائق و1600 وجهة للش��حن كما تم بيع حوالي 
2221 نموذج من س��يارة تيسال في هونغ كونغ وحدها عام 2015 
الماض��ي، ولن تكون Tesla أولى الش��ركات المصنعة للس��يارات 
الكهربائية التي تتخذ من الصين مقر ألعمالها، فهي خطوة رئيسية 
تمر بها معظم الش��ركات لتخطي رس��وم االس��تيراد المرتفعة التي 
تفرضه��ا الحكومة المحلي��ة وللوصول إلى تغطي��ة أخرى ألماكن 

تستخدم بها السيارات الكهربائية.

قالت “غوغل” إنها ش��حنت أكثر من 5 ماليين وحدة من نظارة 
غوغل كارد بورد Google Cardboard النظارة البسيطة القابلة 
لالرت��داء والت��ي توفر للمس��تخدمين إمكانية تجربة تقني��ات الواقع 
االفتراضي من خالل التطبيقات المحمولة، باالضافة ألكثر من 25 

مليون عملية تنزيل للتطبيقات الخاصة بالنظارة.
وظهر حديث��اً اهتمام “غوغ��ل” في مجال الواق��ع االفتراضي 
من خالل إنش��اءها قس��ماً جديداً خاصاً به، ومع اعالنها سابقاً عن 
ش��راكة مع )جو برو( الشركة المتخصصة في صناعة الكاميرات 
الرياضي��ة، وذلك بهدف تطوي��ر تقنية عرض بزاوية 360 درجة 

في الواقع االفتراضي.

تواصل نمو الشركات الصينية
و  ي��ب�����د
أن م�ع�ان���اة 
ك����ل م����ن 
“سامسونغ” 
والش��ركات 
لعم�الق����ة  ا
األخرى مثل  
“س����ون�ي” 

و“إل جي” ستستمر تماشياً مع تنامي حصة الشركات الصينية التي 
ش��هدت مبيعاتها من الهواتف الذكية ارتفاعاً كبيراً وملحوظاً خالل 
السنوات األخيرة، وذلك بفضل تقديمها لهواتف راقية و ذات جودة 
عالي��ة، حيث صدر تقرير جديد أك���د أن “أوبو” تمكنت خالل عام 
2015 من بيع 50 مليون هاتف ذكي، مع تحقيق “هواوي” لحوالي 
100 ملي��ون عملية بيع لهواتفها الذكية أيضا، أما “ش��ياومي” فقد   
باع��ت حوال��ي 70 مليون هاتف ذكي، لنصل ال��ى ما يقارب 240 
ملي��ون هاتف ذكي على األقل تم بيعها في الع��ام 2015 الماضي، 
مصدرها الش��ركات الصينية الرئيس��ية، كل هذا من دون مشاركة 

.ZTE لينوفو” أو“

مرآة ذكية ... من “غوغل”
كشفت ش��ركة غوغل 
ع���ن م����رآة ذك�ي�������ة 
تتص��ل باإلنترنت وتتيح 
للمس��تخدمين الحص��ول 
عل��ى تحديث��ات األخبار 
والوق��ت والطق��س، كما 
تمّكنه��م م��ن خاللها من 
اإلنترنت  عل��ى  البح��ث 

بواسطة الصوت.
قس��م التطوي����ر ف��ي 
أن��ه  أك���د  “غ�وغ����ل” 
يتطل��ع إلضاف��ة قدرات 
أخ��رى على ه��ذه المرآة 

كتحديث��ات المرور والتذكي��ر بالمواعي��د ع�ب����ر اضاف��ة تطبيق 
“غوغل ناو” اليها.

الم��رآة التي تظهر بش��كل رقيق وال تأخذ حي��زاً كبيراً في أماكن 
وضعه��ا كان��ت قد تطلب��ت كتابة مئات م��ن األس��طر والتعليمات 

البرمجية وذلك للحصول فقط على واجهة مستخدم سهلة وبسيطة.
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غطاء ايفون يفيد في تخطيط القلب

توص��ل علماء من روس��يا الى ابتكار غالف لهات��ف أيفون يفيد 
في تخطيط القلب وعرضه على شاش��ة الهاتف. مع سعيهم لتجهيز 

غالف خاص بهواتف نظام Android مستقبال.
ولتخطيط القلب وإظهار الصورة يكفي وضع الغالف على السطح 
الخلفي للهاتف وأن تكون اصابع اليد على اجهزة االستشعار المثبتة 
على س��طحه الخارجي، اضاف��ة لذلك فإن الغالف يس��مح بمعرفة 
تحديد تأثير المواد الغذائية والنش��اط البدني والفكري والعاطفي في 
عمل القلب، وهو يعمل من دون أي تش��ويش، كما أنه يحصل على 
طاقت��ه من بطارية الهاتف الذكي. ويؤك��د  مبتكروه عدم وجود أي 

مشكلة عند استخدامه عدة مرات في اليوم.

“إكزينيو-آيرس” من “إيزي كلوكنج”
كش���ف�ت ش���ركة “إي��زي 
كلوكن��ج” المتخصص��ة ف��ي 
مج��ال تقديم الجي��ل القادم من 
أنظمة وبرامج وخدمات إدارة 
الحضور واالنصراف، النقاب 
 Easy( ع�ن أح�دث أجهزته��ا
 )Clocking Xenio-IRIS
ألول مرة في أسواق المنطقة، 
وذل��ك خ��الل مش��اركتها في 
مع��رض “إنترس���ك 2016” 
ال��ذي أقيم مؤخ��راً في مركز 

دبي التجاري العالمي. ويمتاز جهاز )IRIS( بالعديد من الخصائص 
التي تساهم في جعل عمليات تسجيل حضور وانصراف الموظفين 
تتمت��ع بدرج��ات أعلى من الكف��اءة عبر االعتماد عل��ى تكنولوجيا 

المقياس الحيوي )بيومتريك( التي يوفرها الجهاز.
ويستخدم الجهاز، تكنولوجيا التعرف على قزحية العين إلعطاء 
مصادق��ة دقيقة، مما يلغي الحاجة إلدخال رم��وز وأرقام التعريف 

الشخصية أو كلمات المرور أو البطاقات.

PlayStation سوني” تفصل قطاع“

تواصل ش��ركة س��وني عمليات إعادة الهيكلة حيث قامت بفصل 
القسم المس��ؤول عن تطوير وانتاج البالي ستيشن وتقديم الخدمات 
الخاصة به من خالل ش��ركة جديدة مقرها في كاليفورنيا بالواليات 
المتح��دة تدع��ى Sony Interactive Entertainment، وه��ي 
س��تكون مس��ؤولة عن تطوي��ر وتقديم كاف��ة الخدم��ات والمنتجات 
الخاص��ة ب���Paly Station، وذلك بهدف المنافس��ة بش��كل أقوى 
خصوص��اً وأن هذه القس��م حقق نجاحات كبيرة وأثبتت “س��وني” 
تفوقها على “مايكروس��وفت” في قطاع الترفيه المنزلي من خالله. 
وتنفصل الش��ركة عملياً عن “سوني” األم في اليابان وتبدأ أعمالها 

مطلع أبريل/نيسان القادم.

Gatebox مساعد ثالثي البعد من
ط���ورت 
ك���ة  ش�����ر
 V i n c l u
ن�ي����ة  با ليا ا
اً  مس����اع��د
ش����خ�صي�اً 
أط�ل�ق������ت 
علي��ه اس���م 
 Gatebox
ي�ح�ت�����وي 
ش���خ�ص�ية 

كرتونية بتقني��ة ثالثية األبعاد Hologram وتظهر فيه فتاة تش��به 
ش��خ�صيات الرس����وم المتحركة الياباني��ة، المس��اعد الش��خصي 
Gatebox ق��ادر عل��ى الحركة والتحدث والتفاعل مع المس��تخدم 
اضاف��ة لتحكمه بأجهزة التلفاز ووح��دات التكييف واإلنارة والبريد 
اإللكتروني والموس��يقى مع العديد من المه��ام األخرى، كما يمتاز 
بقدرته على تعلم س��لوك المستخدم ليقوم بتنفيذ األوامر بدال عنه في 

أوقات مناسبة أو حتى امكانية اقتراح بعض األشياء له.
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”LG“ هاتف بشاشة محيطة به من
 LG حصل��ت ش����ركة
على ب��راءة اختراع هاتف 
ذكي مزود بشاش��ة محيطة 
تلت��ف حول جس��مه مدور 

األضالع.
وق�د فتح ه��ذا االخت�راع 
آفاق���اً جدي�دة لمش����اه��دة 
الص����ورة ومع�ل�وم����ات 
على  متوزع����ة  إضافي��ة 
أضالع الجه��از وغطائ��ه 

الخلفي.
وي��رى المهندس��ون أن أس��اس مثل هكذا جهاز ه��و عبارة عن 
قاع��دة زجاجية تلتف حولها لوحة AMORED مرنة س��تتوزع 
في كل مساحتها المفيدة أيقونات وصور فوتوغرافية ثالثية األبعاد 
مع مقاطع الفيديو وما إلى ذلك، وهنا تزاحم LG ش��ركة أبل التي 
سبق لها أن حصلت على براءة اختراع لمنتوج مشابه، وذلك دليل 
على س��عي الشركتين حالياً لتوس��يع مساحة شاشة الهواتف الذكية 

بشتى الوسائل.

هواتف “بالك بيري” آمنة

أكد مسؤولون في شركة بالك بيري أن هواتف الشركة “آمنة كما 
كانت دائما”، وذلك في أعقاب تقرير أفاد بأن شرطة هولندا تمكنت 
من قراءة رسائل مشفرة على هواتفها. وأكد المسؤولون أن استعادة 
الرس��ائل وقراءتها قد يكون بسبب برامج  تطوير انتهجتها شركات 
تمتلك هذه الهواتف بعد ش��رائها، أو بسبب ممارسات غير آمنة من 
المس��تخدمين. وأن “بالك بيري” تعتبر نفس��ها من أكثر الشركات  

توفيرا لألمن والخصوصية لعمالئها في مجال االتصاالت.
هذا وكانت الشرطة الهولندية قد أعلنت سابقاً لوكالة “بي بي سي” 
أنهم تمكنوا من فك شيفرة رسائل بريدية على أجهزة بالك بيري تم 

تعديلها بواسطة شركات أخرى.

Cو A فالش ميموري بمنفذي
قررت ش��ركة سوني أن تبتكر ذاكرة 

فالشية جديدة تدعم كال من منفذي 
 USB-Cو القدي��م   USB-A
الجدي��د، مم��ا يعط��ي الفرص��ة 
للمس��تخدمين أن يحصل��وا على 
كال المنفذي��ن في نف��س الوقت، 
وهي س��تتوفر بسعات 16 - 32 

- و64 غيغابايت. وهي تدعم USB 3.1، أي بإمكانها نقل الملفات 
بسرعة قراءة 130 ميغابايت في الثانية الواحدة، وستعمل على نظام 
ماك وويندوز وأجهزة التابلت من أندرويد. ويتوقع االعالن عنها في 

مؤتمر MWC القادم في مدينة برشلونة.

هاتف اسباني بنظام ويندوز 10
 Funker أطلقت ش��ركة
اإلسبانية المصنعة للجواالت 
 W5.5 Pro الذكي��ة جوالها
بنظام وين��دوز 10 مدعوماً 
دراغ��ون  س��ناب  بمعال��ج 
رباعي النواة وبشاش��ة 5.5 
ان��ش م��ع ذاكرة عش��وائية 
 16GB 2 وسعة تخزينGB

كما زود ببطارية 2600 ملي أمبير. وهو يتميز بوجود كاميرا خلفية 
بدقة 13MP وأمامية بدقة 5MP، وبس��مك 6.9 ملم ويزن حوالى 

135 غرام. وهو متوفر باللون األسود فقط بحسب الشركة.

سوار ذكي يشعرك بالسعادة
 Sentio  ابتك��رت ش���ركة
Solutions األميركية س��واراً 
ذكي��اً يحم��ل اس��م Feel، يقرأ 
المش��اعر ويعم��ل على خفض 
مستوى التوتر ويبعث اإلحساس 

بالس��عادة، ويحّس��ن الحالة المزاجية لمن يرتدي��ه في معصمه عبر 
أجهزة استشعار حيوية تمّكن من رصد مشاعر المستخدم وتساعده 
على تحسينها بسرعة. وهو يأتي بتصميم بسيط وبألوان عدة مزوداً 
ب���4 أجهزة استش��عار لقياس وتتبع درجة حرارة الجلد واس��تجابته 
وحجم ال��دم والنبض ومن ثم تحويل اإلش��ارات إلى عواطف، كما 

يمكنه التنبيه إلى العوامل التي تؤثر على المزاج.
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VAIO وجهازها اللوحي الجديدأول هاتف ذكي ... من ... BQ

قامت ش��ركة VAIO في نهاية العام 2015 بالتعاقد مع ش�ركة 
مايكروسوفت كي تكون واحدة من مصنعي الهواتف الذكية.

وها هي تتجه حالياً الطالق أول هاتف ذكي خاص بها في ش��هر 
أبريل/نيس��ان 2016. الهاتف الذي يحمل االس��م Biz يمتلك شاشة 
5.5 انش مع دقة 1080p وهو مزود بمعالج س��ناب دراجون 617 
مع ذاكرة عش��وائية 3GB باإلضافة لس��عة تخزي��ن 16GB، أما 
دق��ة الكاميرتين فهي  13MP و5MP، وطبعاً يأتي بنظام تش��غيل 

ويندوز 10 من مايكروسوفت.

ع��ل��ن�������ت  أ
 BQ ش���ركة

االس��بانية 
ع��������ن 
عزم�ه��ا 
اط���الق 
أح����دث 
أجهزته�ا 

اللوحي��ة Ubuntu Linux والذي تقدم فيه اختيار الحصول على 
جهاز أو هاتف، الجهاز الجديد يمكن تحويله من جهاز محمول الى 
سطح مكتب مؤقت عن طريق استخدام شاشة عرض خارجية مع 
ف��ارة ولوحة مفاتيح ليحاكي جهاز حاس��ب مكتبي متكامل لمنصة 
 Aquarius م��ن المتوق��ع أن يكون أق��رب الى جه��از ،Linux
M10 بحج��م شاش��ة 10 أن��ش، وأن يحت��وي على رقاق��ة معالج 
 .2GB مع ذاكرة وصول عشوائي Quad-core MediaTek

ي�ذكر ان ش�����ركة BQ قامت بالكش��ف ع�ن الجهاز الحدي��ث 
ف��ي المؤتم��ر العالمي للهواتف الذي عقد في برش��لونة في ش��هر 

شباط/فبراير 2016.

الراوتر االول على مستوى العالم
كشفت 
ش����ركة 
T P -

 LINK
ع��������ن 
راوتره�ا 
الجدي����د 
 Talon

AD7200، وه��و الجهاز األول على مس��توى العالم المبني على 
 Qualcomm 802.11 م��ن ش��ركةad أح��دث تقني��ة وايرل��س
Atheros، ليق��دم للمس��تخدمين س��رعة فائق��ة تص��ل ألكثر من 
4.6GBps عل��ى موجات 60GHz ويعمل على توفير مجموعة 
س��رعات تصل إل��ى 7GBps يُمّكن بها المس��تخدمين من تحميل 
فيدي��و 4k HD بالكامل ف��ي 4 دقائق أو حتى تحميل االف الصور 
خالل 5 ثواني فقط، الراوتر الجديد مزود بمعالج ثنائي النواة إضافة 
لهوائي��ات ومضخمات اش��ارة ويحتوي 4 مناف��ذ جيغابت التصال 
 Beam ه��ذا ويعتم��د أيضا تقني��ة USB 3.0 ايثرن��ت ومنفذي��ن

Forming الرسال اشارات الوايرلس لكل جهاز على حدا.

Starry راوتر ذكي من

أعلنت شركة Starry عزمها تقديم تجربة تقنية جديدة في خدمة 
األنترن��ت وذلك من خالل أجهزة راوت��ر Starry Station الذكية 
وبتقنية سلسة وسريعة إلدارة شبكات الوايرلس وبحماية أكبر تمّكن 
المس��تخدم من خاللها الكش��ف عن حالة األجهزة المتصلة مع كافة 
معلومات الش��بكات المحلية وش��بكات الوايرل��س، اضافة لخريطة 
تكشف مسار الشبكة وتبين وجود أي خلل في أي من مواقع الشبكة 
وباستخدام شاشة 3.8 أنش. ومن المتوقع إدراج خدمة Ookla الى 
الراوت��ر بهدف زيادة ضبط الرقابة على الش��بكات المؤقتة، كما تم 
دعمه أيضاً بأجهزة استش��عار تحدد اقتراب المس��تخدم مع عرض 

بياناته بشكل مباشر وتلقائي على الشاشة.
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ATR 72-600 ايران تشتري 40 طائرة

وقعت ش��ركة الطائ��رات األوروبي��ة “أيه ت��ي آر” التي تملكها 
مجموعتا “إيرب��اص” و“فينميكانيكا” اإليطالي��ة عقداً بقيمة مليار 
يورو مع ش��ركة إيران للطيران لتزودها بنحو 40 طائرة بعد رفع 

العقوبات األميركية عن طهران.
وينص العقد الذي وقع في طهران على أن تزود “أيه تي آر” شركة 
الطيران الرس��مية اإليرانية ب�20 طائرة من طراز “600-72” مع 
خيارات بخصوص 20 طائرة إضافية. وستسهم الطائرات الجديدة 
ف��ي تعزي��ز ودفع النقل اإلقليم��ي عبر البالد. ووقع عل��ى االتفاقية 
رئيس شركة الخطوط الجوية اإليرانية فرهاد بارفاريش، والرئيس 

التنفيذي للشركة األوروبية باتريك دو كاستلباجاك.

مقاتلة غير مرئية يابانية الصنع
عرض��ت اليابان نموذج��اً جاهزاً من مقاتلة م��ن الجيل الجديد، 
 ،Shinshin صنعت باستخدام تقنية التخفي )ستيلث( وحملت اسم
ت��م تصميمها ف��ي معهد التصميم��ات الفنية التابع ل��وزارة الدفاع 
الياباني��ة وصنعت من قبل ش��ركة ميتسوبيش��ي للصناعات الثقيلة 
الت��ي أنتجت في حقبة الح��رب العالمية الثاني��ة مقاتالت “زيرو” 

األسطورية.
ويعتبر ذلك الحدث حدثاً رمزياً لليابانيين الذين ُحرموا من إنتاج 
الطائرات القتالية لفت��رة طويلة بعد هزيمتهم في الحرب. وتخطط 
اليابان لصنع مقاتالت F-3 على أساس طائرة Shinshin وضمها 

الى القوة الجوية اليابانية في بحلول 2035.

رحالت مباشرة بين كوبا وأميركا
وقع��ت الواليات المتحدة وكوبا اتفاقاً ثنائياً الس��تئناف الرحالت 
الجوية المباش��رة بين البلدين بع��د انقطاعها ألكثر من نصف قرن، 
وهو اجراء سيسهل الزيارات المسموح بها للرعايا االميركيين الى 

الدولة الشيوعية، لكنه ال يشمل الزيارات بقصد السياحة.
وكانت واش��نطن اعلنت ف��ي كانون االول/ديس��مبر 2015 عن 
عزمها اعادة ربط الخط الجوي المباشر بين البلدين، وذلك بمناسبة 
م��رور عام عل��ى بدء التطبي��ع بين البلدي��ن، والذي ت��ّوج بتطبيع 
عالقاتهما الدبلوماس��ية في تموز/يوليو الماضي. لكن التقارب بين 
البلدين يبقى مرهوناً برفع الحظر االقتصادي االميركي المفروض 

على كوبا منذ 1962.

“السعودية الخليجية” ستبدأ رحالتها
طي��ران  ش��ركة  س��تبدأ 
ف��ي  الخليجي��ة  الس��عودية 
تس����يير رحالته��ا داخ���ل 
المملكة مطلع أبريل/نيسان 

.2016
وكانت شركتي الخطوط 
الجوي��ة القطري��ة و“عب��د 
اله��ادي القحطان��ي” فازتا 
نهاية عام 2012 برخصتي 
ناق��ل ج��ّوي وطن��ي ف��ي 
تعت��زم  حي��ث  الس��عودية، 

الخطوط القطرية تش��غيل رحالتها في المملكة تحت اس��م ش��ركة 
“طيران المها”، فيما تسير شركة “عبدالهادي القحطاني” رحالتها 

تحت اسم “شركة طيران السعودية الخليجية”.
وقال رئيس ش��ركة السعودية الخليجية للطيران سامر المجالي: 
إن عملية البدء بالتش��غيل مرهونة بالحصول على الرخصة الفنية 
المتعلق��ة بس��المة كافة اإلج��راءات األمني��ة والخدمي��ة والعملية 

وفحص شامل للطائرات.
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طيران منخفض التكلفة في مسقط
تعتزم عمان تأسيس أول 
المنخفض  للطيران  شركة 
التكلف��ة لتعزيز الس��ياحة، 
وتقلي��ص اعتماده��ا على 

إنتاج النفط والغاز.
وقال��ت ش��ركة مس��قط 
ال�وط�ن�ي����ة ل�ل�ت�ط�وي���ر 
أس�����اس،   - واالس��تثمار 
وهي مش����روع مش��ترك 
مس������ق�ط  بلدي����ة  بي��ن 
الصنادي��ق  م��ن  وع����دد 

الحكومي��ة، من بينه��ا صندوق االحتياطي الع��ام للدولة وهو أكبر 
صندوق للثروة السيادية في عمان، إنَّها حصلت على ترخيص من 
الهيئة العامة للطيران المدني إلنش��اء أول ش��ركة طيران عمانية 

منخفضة التكلفة.
وأفاد الرئيس التنفيذي للشركة خالد بن هالل اليحمدي، بأنَّ شركة 
الطيران ستس��اعد في الوفاء بالطلب القوى على الس��فر الجوي في 

عمان، متوقعاً أن يشهد 40 % نمواً بحلول عام 2019.

قرض لـ“الملكية األردنية”
وق���ع�������ت 
ش�ركة الخطوط 
الجوي��ة الملكية 
اتفاقية  األردنية 
تجم��ع  ق��رض 
بنك��ي بقيم�����ة 
275 م�ل�ي���ون 
دوالر ي�م�ت�����د 
لمدة 5 س�نوات، 
وذل��ك لتموي��ل 

الدي��ون الحالية على الش��ركة وتوفير المزيد من س��بل الدعم للنمو 
االستراتيجي المتواصل وتعزيز خططها.

وق��ال رئيس مجلس ادارة الملكية االردنية س��ليمان الحافظ: أن 
هذه الصفقة نجحت في إيجاد هيكلية مشتركة تجمع ما بين طريقتي 
التمويل التقليدي واإلس��المي.  وأضاف أنه تم التوقيع مع 7 بنوك 
تقع مقراته��ا في األردن واالمارات وقطر، الفتاً إلى أن الش��ركة 
س��تواصل تحديث أس��طولها بإدخال المزيد من طائ��رات البوينغ 

787 مع نهاية عام 2016.

جهاز يرفع كفاءة طياري “العربية”
وقعت “العربية للطيران”، أول وأكبر ش��ركة طيران اقتصادي 
في منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا، اتفاقية جديدة مع شركة 
“تي آر يو سيميوليشن + تريننغ” التابعة ل�“تكسترون” األميركية، 
 D A320( إلنت��اج جهاز محاكاة طي��ران كامل الحركة م��ن الفئة
FFS X™(. جاء ذلك خالل مشاركة الناقلة في “معرض البحرين 

الدولي للطيران” 2016.
وسيوفر  الجهاز أداوت تدريبية حديثة كما سيعزز قدرة “العربية 
للطيران”على تدريب طياريها محلياً بأقل تكلفة ممكنة. ومن المقرر 
تركيبه ضمن منش��أة الشركة في “مطار الش��ارقة الدولي” بحلول 

الربع الثاني من عام 2016.

دبي لصناعات الطيران تتوقع 35 صفقة
ق��ال الرئي��س التنفيذي لش��ركة دبي لصناعات الطي��ران فيروز 
تارابور: إن الشركة التي تعد من الشركات القليلة لتأجير الطائرات 
ف��ي الخلي��ج تتوق��ع إضافة ما بي��ن 30 و35 طائرة إل��ى محفظتها 
الحالي��ة في ضوء زي��ادة الطلب المتوقعة بعد رف��ع العقوبات على 
إيران، مش��يراً إلى أن خطوط الطيران اإليرانية ستتطلع إلى تأجير 
الطائرات المتاحة على الفور لحين تسلم الطائرات التي اشترتها في 

كانون الثاني/يناير 2016.
واتفق��ت إي��ران التي منعته��ا العقوبات من ش��راء الطائرات مع 
ايرباص وفينميكانيكا اإليطالية على ش��راء 158 طائرة لكن تسليم 

هذه الطائرات قد يستغرق عدة سنوات.
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رحلة تعريفية إلى موسكو

نظمت ش��ركة “طيران الخليج” الناقلة الوطنية لمملكة البحرين، 
رحل��ة تعريفي��ة إلى موس��كو لمجموعة من ممثلي وكاالت الس��فر 
والس��ياحة في دبي، تقدي��راً من الناقلة لدعمهم المس��تمر وتعاونهم 
المش��ترك معها. وضمت الرحلة ذات الثالث��ة أيام جداول مصممة 
خصيصاً للوكالء المشاركين فيها الختبار منتجات الشركة في الجو 
وعلى األرض، بما في ذلك قاعة الصقر الذهبي في مطار البحرين 
الدولي، وزاروا بعض أهم معالم موس��كو بما فيها كاتدرائية سانت 
باسيل والكرملين والس��احة الحمراء. وتربط الشركة دبي بموسكو 

بأربع رحالت أسبوعية عبر مطار البحرين الدولي.

“كاثي باسيفيك” تدخل حقبة جديدة

أعلن��ت مجموعة كاثي باس��يفيك، عن دخولها حقب��ة جديدة تعد 
بالمزي��د م��ن النمو والفرص لش��ركتي الخطوط الجوي��ة التابعتين 
لها. وس��يتم إعادة إطالق عالمة “دراغون إير” التجارية المملوكة 
بالكامل من قبل المجموعة بحيث تحمل اس��م “كاثي دراغون”، مع 
اس��تمرارهما بالعمل كشركتي طيران منفصلتين وبرخصة مستقلة 
لكل منهما. وس��تحصل “كاثي دراجون” على حلة جديدة موسومة 
برمز المجموعة على ش��كل ضربة فرش��اة على الجناح. وستظهر 
 )Airbus A330-300( ه��ذه الحلة ألول مرة على أحد طائ��رات
الخاصة بالمجموعة في نيس��ان/أبريل 2016 ليصار إلى اعتمادها 

بشكل تدريجي ضمن بقية طائرات أسطول الشركة.

“الخطوط البريطانية” إلى إيران
أكدت شركة الخطوط الجوية البريطانية أنها ستستأنف رحالتها 
المباش��رة إلى طهران ابتداًء م��ن 14 تموز/يوليو 2016، بواقع 6 
رحالت أسبوعياً مما يتيح للعمالء مرونة أكبر في السفر ما بين لندن 
والشرق األوسط. وسيتمكن المسافرون من الطيران من مطار هيثرو 

المبن����ى   –
رقم 5 على 
متن طائ��رة 
ي��ن���غ  ب�و (
777( م���ن 
ال�درج�����ة 

الرابع�ة.

مطار دبي األكثر ازدحامًا في العالم
أعلن��ت مط��ارات 
دب�����ي أن أع������داد 
المسافرين حتى شهر 
تشرين الثاني/نوفمبر 
2015 ارتف���ع إل���ى 
70.9 مليون مسافر، 
متوقع��ةً أن يرت�ف���ع 

العدد الكلي للمس��افرين عبر المطار ف��ي 2016 إلى 77.5 مليوناً، 
قياساً إلى معدل المسافرين الشهري خالل العام 2015 الذي بلغ 6.5 
مليون��اً، ليحافظ بذلك على مكانت��ه كأكبر مطار في العالم من حيث 

أعداد المسافرين الدوليين للسنة الثانية على التوالي.

“طيران الخليج” تمدد اتفاقية صيانة
بأعم��ال  القائ��م  وق��ع 
الرئي��س للقط��اع التقني 
ل�“طيران الخليج” الناقلة 
الوطنية لمملكة البحرين، 
ورئيس الشؤون التجارية 
في جورامكو حسام زايد، 
اتفاقي��ة )MRO( لتمديد 
عق��د صيان��ة واص��الح 

اس��طول طائراتها لمدة 3 سنوات اضافية للعقد االساسي. وبموجب 
االتفاقية، توفر “جورامكو” الصيانة الثقيلة السطول الناقلة المكون 

.)A330 – A320( من 28 طائرة من طراز
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سيباستيان أوجييه يفوز في 5WRC موديالت جديدة من “أودي”

كشفت “أودي” الشرق األوسط عن 3 إطالقات إقليمية تشمل أول 
 )RS Q3 أودي( Q الرياضية عالية األداء ف��ي فئة RS مودي��الت
و)SQ5( الجديدة والموديل الذي يعتبر قمة األداء الرياضي في فئة 
السيدان الفاخرة )S8 plus(، وذلك في معرض قطر الدولي للسيارات 
2016. وتواجدت على المنصة بعض الموديالت التي تعرض للمرة 
األول��ى في قطر وه��ي أودي )R8 و A4( الجديدتي��ن كلياً واللتان 
تب��رزان أحدث االبتكارات التكنولوجية م��ن العالمة. وقامت أودي 
بعرض س��يارة )A8 L( للحماية للمدعوين من كبار الش��خصيات 

والصحفيين، وذلك الكتشاف خصائص الحماية المتطورة للمركبة.

ز  ح�����ا
ئ�ق  لس����ا ا
الفرنس���ي 
ث  ح�����د أ
األعض��اء 
لمنضمين  ا
لمجموع��ة 
ش����رك��اء 
ريتش���ارد 

ميل المتنوعة سيباس��تيان أوجييه، على فوٍز ساحٍق هذا الموسم في 
الس��باق األول من بطولة العالم للرالي��ات )WRC(، محققاً نصره 

الرابع )والثالث على التوالي( في مونتي كارلو.
وق��ام كل م��ن أوجييه، الق��ادم من جبال األلب الفرنس��ية )جاب، 
فرنسا(، وسائقه المس��اعد جوليان إنغراسيا بالتقدم على المجموعة 
من دون كلل في سيارتهم )الفولكسفاغن VW Polo R( طوال مدة 
السباق، متجاوزين خط النهاية في مدة لم تتجاوز الدقيقتين، متقدمين 
على صاحب المركز الثاني أندريا ميكلسين من النروج )أحد سائقي 

فولكسفاغن(، وتالهم البلجيكي تيري نوفيل )هيونداي(.

“تيغوان” من “فولكس واغن”
كش���فت 
“فولك���س 
واغ�����ن” 
الش�����رق 
األوس���ط، 
ع����������ن 
)تيغ��وان( 
الجدي����دة 
ب����ة  للغا “

الحضرية”، وذل�ك خ��الل مع���رض ق�ط��ر للس��ي�ارات.
ويتوف��ر الطراز ف��ي 3 خيارات جديدة لمجموع��ة نقل الحركة 
تت��راوح من مح��رك 1.4 ليتر إلنتاج 150 حص��ان، وتصل إلى 
مح��رك 2.0 ليت��ر لق��وة 220 حصان، أم��ا علبة الت��روس ثنائية 
التعشيق فتأتي بست وسبع سرعات، مع نظام القيادة رباعي الدفع 
المتوفر للمرة األولى على الس��يارة. وه��و متاح في 5 إصدارات 

هي )S ،SE ،SE 2.0 ،SEL( والنسخة الرياضية.
يذك��ر أن من المقرر طرح س��يارة تيغوان في أس��واق الش��رق 

األوسط ابتداًء من حزيران/أغسطس 2016.

سيارة جديدة لـ“بنتلي” و“مونستر”

تعاونت “مونس��تر” الش��ركة العالمية لتصني��ع أنظمة الصوت 
عالية األداء، مع قسم “موليّنير” المتخّصص بصناعة المقصورات 
الداخلية المتميّزة لدى ش��ركة بنتلي موتورز، ألجل ابتكار س��يارة 
 Monster by( فريدة مس��توحاة من ش��ركة مونستر تحمل اس��م
Mulliner( والت��ي تظهر للم��ّرة األولى في معرض إلكترونيات 

المستهلكين CES 2016( 2016( في الس فيغاس األميركية. 
 ،)Bentley Continental GT V8 S( ت��م تصمي��م س��يارة
التي تعكس توّجه “مونس��تر” األساس��ي المتمثّ��ل ب�“الريادة دوماً 
وع��دم التقلي��د إطالق��اً”، لكي تش��ّكل عنصر ج��ذب مميّز ضمن 
السوق الرئيسي الذي تستهدفه ويضم جيل الشباب من الرياضيين 

والموسيقيين المحترفين.
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“تيتان وورير” و“آي دي أس” من نيسان
عرضت شركة 
ن��يس����ان خ���الل 
“مع��رض أميركا 
الش��مالية الدول��ي 
ل�لس�����ي�ارات”، 
س�������������ي����ارة 
)نيسان آي دي إس( 
المس��تقبلية ذاتي��ة 

القي��ادة، التي كان��ت من أب��رز المفاجآت التي ش��هدها “معرض 
طوكيو للس��يارات” األخير، وذلك ف��ي أول ظهور لها في أميركا 

الشمالية.

CALIFORNIA T في HS فيراري” تطرح“
طرحت “فيراري” 
 Handling تجهي��ز 
 Speciale  HS
الجدي���د  االختي��اري 
س���������ي���ارة  ف����ي 
California T، وهي 
طراز مجهز بمحّرك 

بوضعية أمامية من ثماني أس��طوانات بش��كل )V( وبسقف معدني 
قاب��ل للطّي وبمقصورة تضّم مقعدين أماميين مع مقعدين صغيرين 
خلفهم��ا )2+2(. وس��يكون االنطالقة الرس��ميّة له��ذا التجهيز في 

معرض جنيف الدولي للسيارات 2016.

Q30 أفضل “سيارة عائلية صغيرة”
حصلت 
س�����ي�ارة 
نفينيت����ي  إ
 Q 3 0
الجدي����دة 
كلي���اً التي 
لفئة  تنتمي 
الس�ي�ارات 

المدمجة والفاخرة ألنماط الحياة النشطة، على جائزة أفضل “سيارة 
عائلي��ة صغيرة” في فئتها لع��ام 2015 من مؤسس��ة برنامج تقييم 

.)Euro NCAP( السيارات الجديدة في أوروبا

هوندا تستدعي 2.23 مليون سيارة
تعتزم شركة هوندا 
موت��ور اس���ت�دع�اء 
2.23 مليون س��يارة 
أخرى لتوس�ع نطاق 
اس�تدعائها لس�يارات 

حديثة الصنع مزودة بوسائد هوائية من إنتاج شركة تاكاتا في أميركا 
الشمالية، نظراً ألن هذه الوسائد قد تنفجر وتودي بحياة ركاب السيارات 
أو تلحق بهم إصابات خطيرة. وكشفت الشركة  انه من المقرر تغيير 
الوس��ائد الهوائية لتحل محلها وس��ائد من مورد آخر. مشيرة إلى أن 
سيارات أكورا وهوندا المصنّعة في الفترة بين عامي 2005 و2016 

يجري استدعاؤها لتغيير الوسائد الهوائية لمقعد السائق.

نظام صوتي متطور لسيارات لينكون
 Revel صم��م فري��ق
مهندس��ي  مع  بالتع��اون 
“لينك��ون”  ومصّمم��ي 
عالمة الس��يارات التابعة 
لش��ركة ف��ورد البت��كار 
نظام )Revel( الصوتي 

ب���13 مكبّراً للص��وت ونظ��ام )Revel Ultima( الصوتي ب�19 
مكبّراً للصوت خصيصاً من أجل سيارة )لينكون MKX( الجديدة.
يذك��ر أن Revel الت��ي تش��دد على دقّة األنظم��ة الصوتية، هي 
 HARMAN“ عالم��ة مكبّ��رات الصوت الحصرية لدى ش��ركة

.”International

150-F نسخة جديدة من رابتور
كشفت “فورد” عن 
فئة جديدة من سيارتها 
البيك أب عالي�ة األداء 
ال�وع����رة  للطرق�ات 
رابتور F-150 حملت 
.)SuperCrew( اسم

وتأتي هذه النسخة ب�4 أبواب كاملة الحجم للرّكاب الخلفيين،وهي 
أخ��ف من الجي��ل الماضي ب���230 كل��غ بفضل هندس��تها الجديدة 
المعتمدة على استعمال األلمينيوم خفيف الوزن بكثافة والحديد عالي 
الصالبة. ولقد زودت بمحرك V6 إيكوبوس��ت سعة 3.5 ليتر بقوة 

411 حصان، وبناقل حركة أوتوماتيك من 10 سرعات.
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BMW M2 الفردان تكشف عن

كش��فت ش��ركة الفردان للس��يارات الوكيل الحص��ري والموزع 
 BMW( ف��ي قطر، عن س��يارة ”BMW“ المعتم��د لمجموع��ة
M2( كوبيه الجديدة للمرة األولى في الشرق األوسط، وذلك خالل 
معرض قطر الدولي للسيارات. وقد أتيحت للحاضرين فرصة رؤية 
نسخة حصرية من الفئة السابعة، وهي سيارة BMW الفئة السابعة 
Solitaire المحدودة، والتي تتميز بمحّرك من 6 أس��طوانات سعة 
 )M TwinPower( 3 ليت��رات م��ع تكنولوجيا التورب��و الثنائ��ي
الذي يساعدها على توليد قوة هائلة تصل إلى 272 كيلوواطاً/370 
حصاناً عند 6500 دورة في الدقيقة. ويمكن زيادة العزم البالغ 465 

نيوتن متر إلى 500 نيوتن متر كحدّ أقصى.

SLS AMG GT3 تعتلي منصة التتويج

 )AMG( اس��تهل فري��ق ب��الك فالك��ون م��ن ف��رق عم��الء
الرياضية مش��واره ف��ي هذا الموس��م الجديد بنج��اح وصوالً إلى 
منصة التتوي��ج. وأنهى عبد العزيز الفيصل )الس��عودية( وفرانك 
مونتيكالف��و )الوالي��ات المتح��دة( وأوليفر مورل��ي وأوليفر ويب 
وآدم كريس��تودولو )المملكة المتحدة(، مراحل السباق في المركز 
الثاني خالل منافس�ات “دبي 24 س��اعة”. وحصدت 3 س���يارات 
)SLS AMG GT3( مراكز متقدمة من بين العش��رة األوائل في 

التصنيف العام للسباق.

“بيجو” تدعم “خودرو” االيرانية
أك��دت 
ش�����رك�ة 
خ���ودرو 
اإليراني��ة 
ع��ة  لصنا
السيارات 
أن ش�ركة 
ب�ي�ج�����و 
الفرنس��ية 

ستمنحها مبلغ 427 مليون يورو على شكل اعفاءات ديون وحوافز 
وخصوم��ات، وذل��ك بموجب اول اتف��اق بين الش��ركتين بعد رفع 
العقوبات عن طهران والذي ينص على إنش��اء مش��روع مش��ترك 
إلنتاج 200 ألف سيارة سنوياً يتوقع ان يتم خالله استثمار ما يصل 

الى 400 مليون يورو خالل خمس سنوات.
وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة االيرانية هاش��م زاري: إن  بيجو 
وافق��ت على اعف��اء خودرو من الديون المس��تحقة وتزويدها بقطع 
غيار وخط انتاج مجاني لصناعة طراز بيجو 207 وذلك للتعويض 

عن مغادرتها الفجائية إليران بموجب العقوبات.

“إنفينيتي” تدخل عالم الفورموال1

تدخل عالقة شركة إنفينيتي الناجحة في عالم سباقات الفورموال1 
مرحلة جديدة، فابتداًء من الموس��م الجديد 2016 س��تصبح الشركة 

شريكاً تقنياً لفريق رينو سبورت للفورموال1.
وتس��اهم الش��ركة بخبرتها في مج��ال أداء الس��يارات الهجينة 
وتقدم مواردها الهندس��ية لنظام اس��ترداد الطاق��ة )ERS( بوحدة 
رينو للطاقة في س��يارات الفورموال1 التي تشمل مجموعتين هما: 

)MGU-H( و)MGU-K(، وبطارية.
وتع��زز العالقة الجديدة باطارها المطّور تحالف رينو-نيس��ان، 
وتس��تفيد في الوقت نفس��ه من الفرص التي يوفره��ا التحالف من 

خالل تشكيل شراكات صناعية قوية ألعضائه.
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أول باص من دون سائق في هولندا

ترغب دولة هولندا في اعتماد وسائل النقل ذاتية القيادة مع بدايات 
موس��م الصيف المقبل والختبار مدى نجاح هذه الفكرة أطلقت أول 
باص ذاتي القيادة ليس��ير في رحلة بين مدينتين بهدف معرفة مدى 

الرضا عن الخدمة ومدى سالمتها على أرواح الركاب.
الباص الذي أطلق عليه اس��م “وي بود” يمكنه حمل 6 أشخاص 
وهو مزود بكاميرات ومستش��عرات ليزر ورادار، اضافة الجهزة 
حاسب لتحديد موعد  توقفه ومتى يجب زيادة السرعة أو تخفيضها.
الب��اص تم تصميمه في فرنس��ا وتصل س��رعته إلى 40 كل�م في 
الساعة، كما يمكنه السير لمسافة 100 كلم وهو حالياً يخضع لمرحلة 

اختبار بسرعة محددة 25 كلم في الساعة.

عودة شاحنات دايملر إلى إيران

تتأهب “شاحنات دايملر” الُمصنّع للشاحنات، من أجل العودة إلى 
الس��وق اإليرانية، حيث وقّعت خطابات نوايا مع شركائها المحليين 
“إي��ران خودرو دي��زل” )IKD( ومجموعة “ماموت”. وتش��تمل 
مجاالت التعاون على شراكة تضامنية إلنتاج شاحنات مرسيدس - 
بنز محلياً ومكّونات نقل الحركة، فضالً عن تأسيس شركة مبيعات 
لش��احنات مرس��يدس - بنز ومكّوناتها. وع��الوة على ذلك، تخطط 
مجموعة دايملر للعودة إلى الس��وق كمساهم في الشركة التضامنية 
السابقة للمحركات، وهي الشركة اإليرانية لتصنيع محركات الديزل 
)IDEM(. ويتطلع كال الطرفين إلى تأسيس شركة تضامنية إلدارة 

المبيعات المحلية لمركبات )مرسيدس - بنز( التجارية.

“نيسان” تبدأ تصنيع “نيسمو”

بدأت ش��ركة نيسان رس��مياً بتصنيع س��يارة باترول “نيسمو”، 
واحتفاالً بتدش��ين خط التجميع اس��تضافت “نيس��ان” مجموعة من 
الضيوف من منطقة الشرق األوسط في مصنع “كيوشو” في اليابان.
وكانت الش��ركة قد بدأت بالعمل في المصنع خالل ش��هر نيسان/

أبري��ل من ع��ام 1975. وكونه واحد من أق��دم المصانع في منطقة 
كيوش��و، بدأ هذا المصنع بزيادة إنتاجه من طرازات الشركة رافعاً 
بذلك إنتاجه الى أكثر من 5 ماليين س��يارة ومركبة مع حلول شهر 
تش��رين الثاني/نوفمب��ر من عام 1992 والى أكث��ر من 10 ماليين 

وحدة مع حلول شهر كانون األول/ديسمبر من عام 2004.

GTB 488 استعراض فيراري

دعت س��كوديريا ليبانون المستورد الرسمي لفيراري في لبنان، 
زبائنه��ا ومحب��ي عالمة في��راري إلى لق��اء خاص داخ��ل صالة 
العرض ف��ي فردان. واس��تعرض المدعوون خالل اللقاء س��يارة 
في��راري )GTB 488( الموجودة داخل الصالة بعدما تم اطالقها 

بشكل رسمي مؤخراً والتي جاءت لتخلف موديل )فيراري 458(.
وتتمتع السيارة بمواصفات ثورية بما في ذلك التصميم االستثنائي 
والمحرك الخلفي )V8( األول من نوعه في العالم والمزود بشاحن 
توربيني ينتج قوة هائلة من 670 حصان ممثالً بذلك جيالً جديداً من 

الديناميكيات في عالم المكانيك وتكنولوجيا السيارات.
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BMW شاشة ذكية من

قدّم��ت مجموعة BMW “س��يارة رؤيويّة” تس��لّط الضوء من 
خاللها مستقبل االبتكارات داخل السيارة والواجهة البينية للمستخدم، 
وذل��ك خالل معرض إلكترونيات المس��تهلكين CES الذي أقيم في 

مدينة الس فيغاس األميركية في كانون الثاني/يناير 2016.
وتعتب��ر شاش��ة )AirTouch( خي��ر مث��ال ع��ن االبت��كارات 
التكنولوجيّة الجديدة في عالم السيارات التي تعزز التواصل، إذ تتيح 
هذه الميزة التحك��م بوظائف الترفيه والمالحة واالتصال من خالل 
القيام بحركات بسيطة باليد، وتتيح تشغيل شاشة العرض في السيارة 

كشاشة لمسيّة ذكية بدون الحاجة فعلياً إلى لمسها.

اختبارات “فورد” ... ضمانة والتزام

يُخضع مهندسو “فورد” جميع المواد المستخدمة داخل سياراتها 
إلى سلسلة اختبارات دقيقة وصارمة لضمان صمود األقمشة والجلود 
وخامات البالستيك أمام العوامل الخارجية الطارئة، ومنها: الخدش، 
التمزيق، التلوث بالتراب مع قابلية التنظيف، اضافة لمقاومة تغيير 
الصبغة واختبار الروائح، حيث يتم ش��دّ المواد وخدش��ها وتمزيقها 
وتلطيخها بالبقع مثل الشحم واألوساخ وحتى القهوة الساخنة لمعرفة 
م��دى تحملها مع مرور الزمن، لتكون “فورد” ملتزمة بذمن خالل 
هذه االختبارات بتقديم سيارات بمعايير نوعية وعالية، وبتوفير كل 

ما هو ضروري لضمان أعلى مقاييس المتانة والراحة التامة.

F-PACE تسّجل رقم غينيس قياسي

كشفت جاكوار عن سيارة )F-PACE( الرياضية الجديدة التي 
سّجلت رقم غينيس القياسي العالمي للقيادة على أكبر مضمار حلقي 
في العالم. وتولّى قيادة الس��يارة خبير القيادة الحماس��ية البريطاني 

تيري غرانت.
واحتفاالً بإطالق الس��يارة س��يتم طرح موديل خاص يحمل اس��م 
“اإلصدار األول” )First Edition( بأعداد محدودة للغاية، وذلك 
خالل السنة األولى من اإلنتاج فقط. ويتوفر الموديل بشكل حصري 
إما بمحرك بنزين سوبرتش��ارجد سداسي األس��طوانات بقوة 380 
حصان أو محرك ديزل سداسي األسطوانات بقوة 300 حصان، مع 

لوني طالء معدني فريدين، هما السيزيوم األزرق والذهبي الهادئ.

Q60 وQX30 للمرة األولى في “جنيف”

قدم��ت “إنفينيتي” طرازين جديدين كلياً هما، )الكوبيه الرياضية 
Q60( التي تعد بقيادة قوية ومميزة مع المحرك سداسي األسطوانات 
V6 الجديد بالتيربو المزدوج والمتقدم للغاية يولد قوة 405 أحصنة، 
والسيارة )QX30( من فئة الكروس أوفر بشكلها الخارجي المحفور 
والذي يشبه أسلوب السيارات التجريبية، ومظهرها المرتفع وتصميم 
المقصورة الداخلية غير المتماثل. وينضم لهاتين السيارتين )إنفينيتي 
Q50( السيدان الرياضية الجديدة التي تتميز بأداء مدهش وترقيات 
ديناميكي��ة لتقدم تجرب��ة قيادة أكثر قوة ومتعة، حيث ش��اركت هذه 
الطرازات بلغة التصميم األيقونية والتقنيات اإلبداعية والمواصفات 

الدقيقة للقيادة، وذلك خالل معرض جنيف الدولي للسيارات.
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“إل جي” تطلق إعالنها التلفزيوني
أطـلـقــــت 
شركة إل جي 
إلكترونيكــس 
اإلعـــــــان 
التلفزيـونـــي 
الـتـجـــــاري 
األول ضمــن 

موســم البطولة السنوية لنهائيات كرة القدم األميركية، والذي يلعب 
بطولته الممثل اإليرلدني “ليام نيســون”، حيث يؤدي دور “الرجل 
من المستقبل” مســتعرضاً أجهزة تلفاز Signature OLED من 

“إل جي”.

حفل توزيع جوائز “تايمز اوف انديا”

أقامــت مجموعة تايمز أوف انديا حفل توزيع جوائز أفام تايمز 
اوف انديــا في دبي. وأعربت المجموعة عــن ثقتها بتكرار النجاح 
الذي حققته في الحفل الســابق الذي تم تنظيمه في كندا، حيث شــهد 
أكثر من 40 ألف شــخص بشكل مباشر العروض التي قدمها نجوم 

بوليوود على المسرح.

الرياضات القصوى من Quest عربية
قناة  اختـارت 
Quest عربيـة 
حســين القــزاز 
وغيـدا أرناؤوط 
ليقدما برنامجهـا 
الجديـد “نـبـض 
المغامرة” الذي 

يتــم تصويره في مناطق مختلفة مــن العالم العربي. ويتبع البرنامج 
رحلة حسين وغيدا ضمن مجموعة من المناطق الجغرافية المذهلة 
التــي تتمتع بهــا المنطقة، ويختبــران خالها المغامــرات الممتعة 

والرياضات القصوى الحماسية التي يمكن ممارستها.

#إدعم_السينما_العربية في أوروبا
حـضــر 
كـثـــــــر  أ
مـــــن 80 
مخـرجــــاً 
وخبيراً في 
عـــة  صنـا
لســـيـنـما  ا
حــفـــــــل 

إطاق حملــة )#إدعم_الســينما_العربية في أوروبــا(، الذي أقيم 
خــال مهرجــان برليــن الســينما الدولــي، بالتعاون بين ســفارة 
اإلمارات في برلين وشــركة إيمج نيشن أبوظبي، إحدى الشركات 

المتخصصة في مجال اإلعام والترفيه في المنطقة.
تهــدف حملــة دعم الســينما العربيــة، والتي تــم إطاقها خال 
مهرجــان دبي الســينمائي الدولي 2015، إلى رفــع الوعي حول 
األفــام العربيــة الرائعة المتوفرة، ورفع نســبة مشــاهدة األفام 
العربيــة في صاالت الســينما. ويتضمن برنامــج مهرجان برلين 
الســينمائي الدولــي لعــام 2016 مجموعــة  من األفــام العربية 

المعاصرة من الشرق األوسط.

تعاون بين OSN و“غلف فيلم”
ت  عـقـــد
شـــــــبـكــة 
التليفزيــون 
الـمـدفـــوع 
في المنطقـة 
 ،)O S N (
اتـفـاقــيــــة 
تــعــــــاون 

مــع “غلف فيلم” المــوزع ألضخم اإلنتاجات الســينمائية واألفام 
المستقلة، لمدة 6 سنوات للحصول على محتواها المميز من األفام 

حتى عام 2021.
وتقوم الشــراكة على صفقة شراء شاملة تضمن حصرية عرض 
المحتــوى طيلة فترة االتفاقية عبر كل منصــات )OSN( بما فيها 
المنصــات الرقمية الحائزة على جوائز )OSN Play(، والمتوفرة 
مجاناً للمشتركين إضافة إلى )GO( خدمة التليفزيون المدفوع عبر 
اإلنترنــت. وتتيح هذه االتفاقية لـــ)OSN( الحصول على ما يقرب 
من 1000  فيلم على مدى 6 ســنوات، تتولى توزيعها “غلف فيلم” 

باللغتين العربية واإلنكليزية.
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موسى سفيراً اقتصاديًا إلمارة أندورا
عي��ن عض��و مجل��س إدارة 
اإلتحاد الدولي للعقاريين اللبناني 
وليد موس��ى، س��فيراً اقتصادياً 
إلم��ارة أن��دورا الت��ي تق��ع بين 
إس��بانيا وفرنس��ا. ووقع موسى 
اتفاقاً في هذا الش��أن م��ع إتحاد 
 ،)CEA( األعم��ال في أن��دورا
يخوله أن يتولى العمل في لبنان 
والمنطقة على التسويق الندورا 
وج��ذب  اس��تثمارية،  كوجه��ة 

المستثمرين إليها.

افرام سفيراً للجودة في األداء
الجودة  “مكتب  عين 
العالمي” رئيس مجل�س 
اإلدارة المدي��ر الع���ام 
األب�ح��اث  لمصلح����ة 
العلمية الزراعية ميشال 
اف�رام، “س�فيراً للج�ودة 
ح�ي��ث  األداء”،  ف����ي 
س�يت�سلم هذا التعيين في 

لندن في تش��رين األول/أكتوب��ر 2016، كما اختارته جمعية رجال 
األعم��ال األميركية، م��ن بين 10 أفضل رجال أعم��ال في العالم، 

وسيتسلم هذه الجائزة في 15 أيار/مايو 2016 في موناكو.

مدير عام جديد لـ“ترانسغارد”
مجموع���ة  أعلن��ت 
ترانس��غارد، ش����ركة 
الخدم��ات المس����ان�دة 
على مستوى المنطق�ة، 
التابع���ة لمجموع�����ة 
االم���ارات،  طي���ران 
عن تعيين كريغ وارد 

مديراً عاماً جديداً لها.
يشار إلى ان وارد يستلم مهامه في الشركة التي تتخذ من االمارات 
مق��راً لها، ليكون مس��ؤوالً عن عن 42000 موظف��اً، وعوائد تقدر 

قيمتها بمليار درهم )272.2   مليون دوالر أميركي(.

هولمان فنويك يعزز وجوده بالمنطقة
أعل��ن مكت��ب المحام��اة الدولي 
هولمان فنويك ويالن، المتخصص 
في النش��اطات االس��تثمارية، عن 
توس��يع نط��اق نش��اطه المهني في 
تقديم خدماته القانونية في المنطقة، 
اتفاقي��ات   3 إبرام��ه  خ��الل  م��ن 
تعاون في كل من لبنان والسعودية 
والكويت. ومن خ��الل التعاون مع 
كل من “مكتب الخوري وشركائه” 

ف��ي بيروت بقي��ادة زياد غس��ان الخوري، و“مكت��ب العنزي” في 
الرياض الذي يترأسه خليف العنزي ووسام هاشم.

APM Terminalsمديراً تنفيذيًا جديداً لـ
 APM Terminals عينت شركة
البحرين، المش��غلة لمين��اء خليفة بن 
سلمان والتابعة إلحدى أكبر الشركات 
العالمي��ة في البنى التحتي��ة للموانئ، 
آرن��و س��تورم مدي��راً تنفيذي��اً جديداً 

للعمليات.
خ��الل  م��ن  س��تورم  وسيس��اعد 
منصب��ه الجديد، عل��ى مواصلة بناء 
فري��ق الش��ركة م��ن حي��ث وج��ود 
مجموعة واس��عة من الخبرات التي 

ستساهم في تحقيق األهداف على المدى القريب والبعيد.

“في إم وير” تعّين هنري فان دير فارن
عين��ت ش��ركة 
“ف���ي إم وي����ر” 
للبن���ى التحتي�����ة 
الس��حابية وحلول 
المتنقل�ة،  األعمال 
ف��ان دير  هن��ري 
ف���ارن بمنص���ب 
نائ��ب الرئيس في 
منطق�ة الش�����رق 

األوس��ط وجنوب أوروبا وأفريقيا، حي��ث يتمتع فارن بخبرة تزيد 
عن ال�25 عام في مجال إدارة تقنية المعلومات واالتصاالت.
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“ثري إم” تعّين مديراً عامًا لها
عينت ش��ركة “ث��ري إم” 
أندري��ه هولبن مدي��راً عاماً 

جديداً لها.
يعم��ل هولبن في الش��ركة 
منذ ع��ام 1992، وق��د أثبت 
خ��الل ه��ذه الفت��رة الطويلة 
إمكانات��ه وكفاءت��ه القيادي��ة، 
حيث تمكن م��ن تحقيق نموه 
ف��ي  والش��خصي  المهن��ي 
الشركة من خالل شغل العديد 

من المناصب القيادية.

رئيس جديد لـ“يونيون بانكير بريفيه”
يوني���ون  بن��ك  عيّ��ن 
فريدري�ك  بريفيه  بانكير 
كاربونيه رئيس���اً تنفيذياً 
إنفيس����تمن�ت  لش����ركة 

أدفيزورز.
كارب�ون�ي���ه  ان  يذكر 
يمتلك خب��رة في المجال 
المصرفي اكتس��بها على 
مدار 30 عاماً من خالل 

العمل مع عمالء عدة، وقد قضى خالل هذه المدة حوالى 12 عاماً 
في العمل بإدارة الثروات.

“إبيكور” تعين نائباً للرئيس اإلقليمي
إبيك��ور  ش��ركة  عين��ت 
س��وفت وير كوربوريش��ن 
كولن س��ومرز نائباً للرئيس 
اإلقليم���ي لعملياته���ا ف���ي 
منطق��ة الش���رق األوس���ط 
وأفريقيا والهند، حيث يمتلك 
خب��رة تمت��د ألكث��ر م��ن 3 
عقود تول��ى خاللها مختلف 
المناصب القيادية في قطاع 
نقاط  التكنولوجيا. وتش��تمل 

قوت�ه على بن�اء الش��ركات ذات النم�و المرتف�ع.

“سوني موبايل” تعّين نائبًا للرئيس
عينت ش��ركة سوني 
موباي���ل، هيروك���ازو 
في منصب  إيش��يزوكا 
الش��ركة  نائ��ب رئيس 
لمنطقة الش�رق األوسط 
وأفريقيا، وسوف يتولى 
مباش��رة مسؤولياته في 

المنطقة.
يذك��ر أن إيش��يزوكا 

تولى خالل فترة عمله الطويلة كمس��ؤول تنفيذي كبير في “سوني” 
العديد من المناصب القيادية في الشركة.

UITP-MENAالحقيـل رئيسًا لـ
اخت����ار االتح����اد العالم���ي 
للمواصالت العامة خالد عبدهللا 
الحقيل رئيس��اً لالتحاد بالمنطقة 

.) UITP-MENA(
ويشغل الحقيل منصب العضو 
المنت��دب والرئي���س التنفي���ذي 
للشركة السعودية للنقل الجماعي 
)س��ابتكو(، ورئيس��اً ل��كل م��ن 
مجلس إدارة الش��ركة السعودية 

الفرنس��ية للمواصالت العامة، ومجلس إدارة الش��ركة الس��عودية 
اإلماراتية للنقل المتكامل )سيتكو(.

سلطان الجابر مديراً عامًا لـ“أدنوك”
أعلن��ت الحكومة اإلماراتية 
أنه تقرر تعيين سلطان الجابر 
مدي��راً عام��اً لش��ركة بترول 

أبوظبي الوطنية )أدنوك(.
تعيي��ن الجابر ت��م بموجب 
مرس��وم ص��ادر ع��ن رئيس 
االمارات الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهي��ان ال��ذي يش��غل أيضاً 
منصب حاكم أبوظبي حس��بما 
ذكرت األمانة العامة للمجلس 

التنفيذي.
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“جمارك دبي” تكرم “إمداد”
أعلنت “إمداد” 
الش��ركات  إحدى 
الم�ت�خ�ص�ص���ة 
في مج��ال توفير 
الحلول المتكامل�ة 
للمراف���ق والبيئة 
والطاق��ة في دول 

مجلس التع��اون الخليجي، عن تكريمها مؤخ��راً من قبل “جمارك 
دبي” وذلك تقديراً للشراكة الدائمة والتطلعات المشتركة. وتم تكريم 
الشركة خالل حفل أقيم تحت رعاية رئيس مجلس إدارة موانئ دبي 

العالمية سلطان أحمد بن سليم.

الغتيت مديراً لمركز التحكيم الدولي
الغتي��ت،  محم��د  ُعيّ��ن 
ريجيس�ترار ومديراً  لمركز 
ف����ي  ال�دول����ي  التحكي����م 
مركز دبي المال��ي العالمي 
)DIFC LCIA(، حي���ث 
ترأس عمله ابت��داًء من 14 

ش�باط/فبراير 2016.
يش��غل الغتي��ت منص��ب 
ح��ل  بمج��ال  أول  ش��ريك 

النزاعات لدى شركة “هوجان لوفيلز” القانونية، ويمتلك خبرة مهنيّة 
واسعة تمتدّ لعشر سنوات اكتسبها أثناء عمله في دبي والمنطقة.

نهوض قطاع السياحة في رأس الخيمة
ف�ت  اس��تض�ا
رأس  ه�ي�ئ�����ة 
الخيم��ة لتنمي��ة 
أولى  الس��ياحة، 
ورش ال�ع�م����ل 
ال�ت�دري��ب�ي�����ة 

لتطوير سياحة االجتماعات والحوافز والمؤتمرات لعام 2016 في 
مرك��ز الحمرا للمؤتمرات برأس الخيمة ف��ي اطار الجهود الرامية 
للنهوض بقطاع السياحة باإلمارة. واستعرضت الورشة نتائج دراسة 
“إنهوك��و جروبالتي” التي أوكلتها الهيئة لبحث فرص االس��تثمار 

السياحي في سياحة االجتماعات والحوافز والمؤتمرات باإلمارة.

منتج جديد من أدونيس للتأمين
قام��ت ش��ركة أدوني��س للتأمين – س����ورية )أدير( المس��اهمة 
المغفل����ة الخاص����ة  باإلع����الن عن منتجها الجدي����د “التأمي��ن 
ضد اإلرهاب والقذائف للسيارات” وذلك عبر اإلعالنات الطرقية 
والرس����ائل اإللكتروني��ة في دمش����ق وفي عدد م��ن المحافظات 

كب��ادرة ف��ي قط��اع التأمي��ن 
وكدليل جدي على المس��ؤولية 
تجاه اف��راد المجتمع والوطن، 
وذلك بخل��ق المنتجات التأمينة 
تتناس��ب م��ع  الت��ي  الجدي��دة 
الظ��روف الراهن��ة وبأفض��ل 

االسعار.

NCRCorporation تعّين مديراً عامًا
 NCRCorporation اختارت
وائل األعور لتولي مس��ؤوليات 
إضافية من خالل منصبه الجديد 
مبيع��ات  إلدارة  ع��ام  كمدي��ر 
الخدم��ات المالي��ة ف��ي منطق��ة 

الخليج العربي.
يذك��ر أن األع��ور يعمل مع 
الش��ركة من��ذ 22 عام��اً، ق��دم 
خالله��ا مس��اهمات قيم��ة عبر 
توليه مناصب إدارية في مجال 

المبيعات.

مات دنتون يتولى منصبًا جديداً
عينت ش��ركة “دي. أم. جي. 
للفعاليات” الدولية، المتخصصة 
ف��ي مج��ال تنظي��م المعارض،  
م���ات دن�ت�ون رئيس����اً جدي��داً 
لعملياته��ا ف��ي منطق��ة الش��رق 

األوسط وآسيا وأفريقيا.
ويأت��ي هذا التعيي��ن في إطار 
س��عي الش��ركة إل��ى توس���ي�ع 
عملياتها على المستوى العالمي، 
دن�ت��ون  إل�ى مه��ارات  إضاف�ة 

ف�ي مج��ال تطوي��ر وإط��الق الفعالي���ات.
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الزياني يستقبل تومبسون
استقبل رئيس 
منتدى األعم�ال 
البح��ري��ن�����ي 
البريطاني خالد 
الزيان��ي، مدير 
البروتوك����ول 

والوف��ود في معرض فارنبورو الدولي جين تومبس��ون، التي ألقت 
كلم��ة في لق��اء التعارف والتش��بيك الذي عقده المنت��دى في مركز 
المؤتمرات في فندق كراون بالزا، قدمت خاللها لمحة عن “تأسيس 
أه��م حدث في عالم الطيران العالمي” أم��ام نحو 100 من أعضاء 

المنتدى وضيوفهم.

لجنة تحكيم لجائزة “منتج العام”

أعل��ن القيمون عل��ى جائزة “منتج الع��ام” أن  لجنة من الخبراء 
الذين يمثلون مختلف قطاعات السلع االستهالكية والمعنيين بالمجال 
االبداعي في لبنان، اجتمعت بمناسبة يوم لجنة التحكيم، حيث أطلقت 
اللجن��ة عملية تقويم المنتجات المرش��حة من الفئات المختلفة والتي 

تطابق المعايير التي وضعتها الجائزة في دورتها الحالية 2016.

“الشام” يرعى حفاًل خيريًا
شارك بنك الشام مؤخراً 
برعاية حفل “يانبي س��الم 
علي��ك” الخي��ري الموجه 
لألطفال في فندق شيراتون 
دمش��ق قاعة أمية، والذي 
تضم��ن ألع��اب وأنش��طة 

تفاعلية إلحياء س��نة الرس��ول)ص(. وحضر الحفل 500 طفل، وعاد 
ريعه لصالح مركز غس��يل الكلى التابع لجمعية لمس��ة ش��فا. وأتت 
مش��اركة البنك ضم��ن برنامجه للمس��ؤولية االجتماعي��ة، وتأكيداً 
عل��ى مبدأ التكافل االجتماعي وضرورة وجود هذه المبادرات التي 

تستهدف مختلف شرائح المجتمع.

PCCI تنقل مقّرها العالمي إلى دبي
أعلنت مجموعة بي 
 )PCCI( سي سي آي
المتخصصة في تطوير 
خدم��ة العمالء وتعهيد 
العمليات التنفيذية، عن 
نقل مقرها العالمي إلى 
أب��راج س��نترال بارك 
الواقعة في مركز دبي 

المالي العالمي. وتأتي هذه الخطوة ضمن اس��تجابة الشركة للطلب 
المتزايد من جانب عمالئها في منطقة الشرق األوسط، والذي شهدته 

خالل عام 2015.

دبي: تسوية 1559 نزاعًا وديًا
مركز  نجح 
التسوية الودية 
للمنازع����ات 
ف��ي محاك����م 
دبي إنج�ازات 
نوعية في عام 
2015، حي�ث 
أن�ه تمّكن م�ن 

تس����وية 1559 نزاعاً بش��كل ودي، وهو ما يعك��س زيادة بنس��بة 
86 % مقارن��ة بع��ام 2014، وذلك تأكيداً ل��دور المحاكم في دعم 

البدائل المتاحة بعملية التقاضي.

استقالة ستيف زاديسكي من “أبل”
أفادت صحيفة وول ستريت 

األميركية  جورنال 
أن رئي��س فرع 
“أبل” المسؤول 

عن تصميم وتصنيع الس��يارات الكهربائية 
قدم استقالته بعد فترة عمل استمرت 16 عاماً  في الشركة، شارك فيها 
بإط��الق أجهزة األيف��ون واأليباد، ثم تولى إدارة مش��روع تصنيع 

السيارة الكهربائية منذ عامين.
يذك��ر ان “أبل” لم تعلن س��ابقاً عن أي خط��ط لتصميم وتصنيع 
السيارة الكهربائية، إال أن وسائل اإلعالم أفادت أنها جنّدت عشرات 

الخبراء من شركتي فورد ومرسيدس بنز.
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جائزة لـ“بنك بروة”
بنك  ف��از 
بروة بجائزة 
بنك  أفض��ل 
في الخدمات 
المصرفي���ة 
د  ا لألف������ر
م�ؤخ������راً 
من مؤس�سة 

“س��ي بي آي فاينانش��ال”. وتس��لم الجائزة المدير العام للخدمات 
المصرفية لألفراد وإدارة الثروات في البنك حسين العبد هلل. وأتت 

جائزة بنك بروة بعد نيله عدة جوائز أخرى.

جائزة لـ“بنك اإلمارات دبي الوطني”
ف�از ب�ن�����ك 
رات  إلم������ا ا
الوطن�ي،  دب�ي 
بجائ�زة “تنمي�ة 
الموارد البشرية 
ف���ي القط����اع 
ال�م�ص�رف����ي 

والمالي” التي يقدمها معهد اإلمارات للدراسات المصرفية والمالية، 
وذلك تقديراً اللتزام البنك بدعم مبادرة التوطين ونجاحه في تحقيق 
معدالت التوطين المستهدفة خالل عام 2015. وتسلّم الجائزة مدير 

عام الموارد البشرية في مجموعة البنك حسام السيد.

أهم جوائز الجودة لـ“برغر كينغ”
ش��ركة  حص��دت 
الوكيل  ف��ود،  كين��غ 
لبرغ��ر  الحص��ري 
كينغ في لبنان، جائزة 
الجودة الدولية للمواد 
الغذائية والمشروبات 
ونال   .2016 للع��ام 
برغ��ر كين��غ لبن��ان 

هذه الجائزة من بين العالمات األهم عالمياً في هذا القطاع. وتس��لّم 
الجائزة المدير العام للش��ركة مارك كالسي، من نادي قادة التجارة 

العالمي في مدريد إسبانيا.

 أربع جوائز لـ“الخليجي”

ح��از بنك الخليج التجاري )الخليجي( بن��ك الجيل القادم، على 4 
جوائ��ز عن فئات أفض��ل الخدمات المصرفية االس��تثنائية، أفضل 
حس��اب للشركات، افضل حساب جاري وأفضل مركز اتصال من 

جوائز بانكر ميدل إيست للمنتجات المصرفية في قطر 2015.

Aishti تعلن عن الفائز بسيارة جاكوار
ن�ظ�م�����ت 
م�ح������االت 
 A i s h t i
س������ح�ب�ه��ا 
الس��نوي أمام 
فرعه���ا ف��ي 
وسط بيروت.

وت��م االعالن عن اس��م الفائز في المس��ابقة تحت إش��راف ممثل 
 Aishti اليانصي��ب الوطني اللبناني، وحض��ور مدير العمليات في
ميشال س��المة والمدير العام لشركة سعد وطراد الوكيل الحصري 

لشركة جاكوار في لبنان ميشال طراد.

جائزة الرئيس الياباني لـ“نيسان”
ف���ازت 
ن  نيس���ا “
م�وت����ور 
كومبان�ي” 
ئ����زة  بج�ا
لرئي����س  ا
اليابان����ي 

“مرك��ز المحافظة عل��ى الطاقة”، وقد حصلت عل��ى هذه الجائزة 
بفضل نش��اطاتها المكثفة في توفير اس��تهالك الطاق��ة، إضافة إلى 
منتجاته��ا التقنية. وتهدف هذه الجائ��زة الى الترويج للمحافظة على 

الطاقة وتشجيع المنتجات التي تعتمد هذا المبدأ.
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سعيد محمد الطاير

تحت شعار “اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة”

دبي تحضر الستضافة معرض إكسبو الدولي بأفضل المشاريع

تشغيلها بحلول العام 2020.
كما تق��وم الهيئة على توس��عة محطة “إم” 
لتولي��د الكهرب��اء وتحلية المياه بعد أن رس��ت 
عقود التوسعة على شركة “سيمنز” األلمانية، 
ويشمل مشروع التوسعة وحدات توليد كهرباء 
جدي��دة تضاف إلى الق��درة اإلنتاجي��ة الحالية 
لتصب��ح نح��و )2760 ميغاوات( بع��د إنجاز 

مشروع التوسعة.

توجه حكومي لدعم المبادرات الذكية:
وتسعى هيئة كهرباء ومياه دبي لتحقيق نقلة 
في كل مرافق وخدمات معرض إكسبو2020 
حي��ث عملت عل��ى تعزيز المب��ادرات الذكية 
لتصب��ح دب��ي “األذك��ى ف��ي العال��م”. حيث 
قدم��ت مب��ادرة “ش��مس دبي” لرب��ط الطاقة 
في مبان��ي المعرض وتوفير محطات ش��حن 
للس��يارات الكهربائي��ة م��ن خ��ال مب��ادرة 
“الش��حن األخض��ر” التي تتضم��ن محطات 
الشحن السريع من )20 إلى 40( دقيقة شحن، 
ومحطات الش��حن المتوس��ط م��ن )2 إلى 4( 
ساعات شحن، ومحطات الشحن المنزلي من 
)6 إلى 8( ساعات شحن. ومبادرة “التطبيقات 
والعدادات الذكية” التي تسعى الهيئة من خالها 
لبناء شبكات ذكية باستثمارات تبلغ 1.9مليار 
دوالر )7 مليارات درهم( لتغطي نطاق أنظمة 
التوليد والنقل والتوزيع. وتشمل الشبكة الذكية 
ادارة الطل��ب وادارة األصول وأتمتة محطات 
التحوي��ل وأتمت��ة ش��بكات التوزي��ع وتكامل 

المنظومات، والعدادات الذكية.
موازنة كبيرة للمشاريع ابتداًء من 2016:

وأشار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة 
كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير، إلى 
ان موازنة 2016 تتضمن مش��اريع هامة 
في قطاع اإلنتاج بتكلفة 800 مليون دوالر 
)ملي��ار و957 مليون درهم(، ومش��اريع 
قطاع نق��ل الطاقة بتكلف��ة 3 مليار و416 
مليون درهم، كما تم تخصيص 420 مليون 
دوالر )ملي��ار و544 مليون درهم( لتمديد 
كابات كهرباء بق��درة )132 كيلوفولت( 
وبط��ول يبل��غ 256 كيلومت��ر، باإلضافة 
إلى العديد من المش��اريع اإلنتاجية. وأثنى 
على دور الهيئة المميز ومساهمتها لتنظيم 
معرض إكس��بو 2020، من خال توفير 
البنية التحتية الازمة لتأمين الطاقة والمياه 
ل���25 ملي��ون زائ��ر. وقال: إننا سنس��عى 
دائم��اً لتحقي��ق النجاح من خ��ال تعزيز 
والممارسات العالمية.الخدمات وتنفيذ أفضل األس��اليب العلمية 

استعرضت هيئة مياه وكهرباء دبي أفضل 
المش���اريع والخطط المقترح���ة لدعم البنية 
التحتية لإلمارة في مختلف المجاالت التقنية 
والخدمية وذلك في إطار س���عيها الستضافة 
مؤتمر إكسبو2020، والذي بدوره سينعكس 
بدرج���ة كبيرة على خطط المؤسس���ة طويلة 

األمد “للتنمية المستدامة”.
وتعمل إمارة دبي على تعزيز بنيتها التحتية 
تماش��ياً مع خط��ة “دب��ي 2020” التي تهدف 
لتعزي��ز مكانة دب��ي كمدينة ذكي��ة ومتكاملة ، 
تتمت��ع  ببنية تحتية ممي��زة وملبية الحتياجات 
التنمية االجتماعية واالقتصادية بشكل يضاهي 
األفضل في العالم. وقدمت العديد من المبادرات 
والمشاريع المستدامة للمساهمة في تنظيم أفضل 
نس��خة للمعرض يمكن أن يشهدها العالم على 
اإلطاق، حيث خصصت أكثر من 707 مليون 
دوالر )2.6 مليار درهم( لدعم مش��اريع المياه 
والكهرباء، باإلضافة لتركيزها على مش��اريع 
الطاقة المتجددة لتعزيز مبادرة “اقتصاد أخضر 
لتنمية مستدامة” بما يتوافق مع شعار المعرض 

“تواصل العقول وصنع المستقبل”.
االستثمار في مشاريع الطاقة:

رصدت هيئ��ة كهرباء ومي��اه دبي في 
موازنة العام الجاري جانباً كبيراً لمشاريع 
الطاقة بما يتماش��ى مع اس��تراتيجية دبي 
للطاقة النظيف��ة 2050 لتوفير 75 % من 
إجمال��ي طاقة اإلم��ارة، بحيث تكون دبي 
األق��ل ف��ي البصمة الكربونية ف��ي العالم. 
وتعمل الهيئ��ة على تنفي��ذ مجمع “محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم للطاقة الشمس��ية” 
الت��ي تصل قدرته اإلنتاجي��ة إلى )1000 
ميغ��اوات( م��ن الكهرب��اء بحل��ول ع��ام 
2020 كأكب��ر مش��روع ف��ي موقع واحد 
عل��ى مس��توى العال��م والذي يس��اهم في 
تلبية احتياجات معرض إكس��بو من خال 
تخصي��ص )100 ميغ��اوات(. باإلضافة 
إل��ى مجمع حصيان إلنت��اج الطاقة بتقنية 
الفح��م النظيف بقدرة إنتاجية تبلغ )1200 
ميغ��اوات( والت��ي م��ن المتوق��ع أن يبدأ 
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JLL توقع مذكرة تفاهم

وقعت “JLL” لالس��تثمارات واالستش��ارات العقارية في جدة، 
مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية، تتعلق بالطرح المشترك 
لمؤش��ر “جيه أل أل – جيه س��ي س��ي آي” السكني الخاص بسوق 
الس��كن. ويستهدف المؤشر جمع وتوحيد وتشاطر المعلومات حول 
س��وق جدة السكني بما يوفر شفافية كبيرة للمستثمرين وغيرهم من 

المشاركين.
وفي س��ياق تعليقه على المذكرة، ق��ال المدير الوطني واإلقليمي 
لش��ركة JLL جمي��ل غزنوي: إننا فخورين باس��تخدام التكنولوجيا 
الحديثة في تعزيز عملية جمع وتحليل البيانات، في أول مبادرة من 

نوعها في السوق العقاري السعودي سريع النمو.

“تنمو” تستضيف حفاًل اجتماعيًا “تمكين” تنظم ورشة عمل لـ“كايزن”

استضافت “تنمو” شركة خدمات التمويل للمشروعات التجارية 
من دون قروض، حفل تعارف تحت عنوان “رائدات األعمال في 
البحري��ن”. وتم تنظيم الحفل بالتعاون مع جمعية س��يدات األعمال 
البحريني��ة وذلك بهدف ربط النس��اء المس��تثمرات مع الش��ركات 
الناشئة التي تديرها النساء والتعرف على مختلف النساء المؤثرات 
في بيئة األعمال. وحضرت أكثر من 40 من رائدات األعمال هذا 
الحفل الذي شكل منصة للمش��اركات لعرض أعمالهن وخبراتهن 

وأهدافهن القصيرة والطويلة األمد.
تهدف “تنمو” إلى دعم رواد األعمال وتقديم المس��اعدة لهم في 

مجال االستثمار المالي واإلشراف واإلرشاد.

نظمت “تمكين” ورشة عمل ضمن “برنامج كايزن االستشاري” 
لنش��ر منهجية “كايزن” للجودة في المؤسسات البحرينية، بالتعاون 
م��ع الوكال��ة اليابانية للتع��اون الدول��ي )JICA(، به��دف تعريف 
المؤسس��ات على أهمية اتباع المنهجية للجودة، لما لذلك من أهمية 

في تحسين انتاجية العمل وإدارة السالمة والكفاءة االدارية.
وتهدف الشراكة إلى نشر المنهجية في القطاع الخاص في البحرين 
وهي جزء من الجهود التي تبذلها “تمكين” لتنمية المؤسسات لجعلها 

أكثر تنوعاً وانتاجية في جميع مراحل نموها.
و“كايزن” كلم��ة يابانية تعني “التغيير لألفضل”، وهي منهجية 
متميزة تس��هم في تنسيق العمليات التنظيمية من خالل إعادة هندسة 

العمليات االنتاجية للمؤسسات وتطويرها.

معرض ريستاتكس جدة العقاري

افتتح وزير اإلس��كان السعودي ماجد بن عبد هللا الحقيل فعاليات 
معرض ريس��تاتكس جدة العقاري بمشاركة مجموعة من شركات 
االس��تثمار والتطوير العقاري واإلسكان والبنوك. وقال الحقيل: إن 
الدولة ش��جعت االستثمار في مجال اإلس��كان وتعزيز دور القطاع 
الخاص ليكون ش��ريكاً مكم��الً لجهود الحكومة ف��ي تحقيق الهدف 
األساس��ي من إنش��اء الوزارة والمتمثل في توفير سكن لكل مواطن 
بسعر مناس��ب، كما س��عت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب 
وتحفيز مالك األراضي على تطويرها واالستثمار فيها بما يسهم في 
سد االحتياج المتزايد للسكن، ووعد بالكشف عن المزيد من الحوافز 

لشركات التطوير العقاري غير البنكية قريباً.
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... ويطلق “البصمة الكربونية”

 My Carbon“ عقد بنك عوده مؤتمراً صحافياً إلطالق مبادرة
Footprint” أو “البصم��ة الكربونيّة” بالتعاون مع وزارة البيئة 
وبرنامج األم��م المتّحدة اإلنمائي. ويتألّف المش��روع الذي س��يتّم 
إطالق مرحلته التجريبيّة بالتعاون مع مدرستَي الحكمة والمقاصد 
من ش��قّين، فهو يعالج مشكلة تغيّر المناخ من جهة، ويقوم بتوعية 
األوالد والش��باب من عمر 10 إلى 15 س��نة على حسن استعمال 

مصادر الطاقة وتأثير هذا االستعمال على البيئة.
وف��ي هذا اإلطار أنش��أ البنك موقع��اً إلكترونيّ��اً مصغّراً، بهدف 
تشجيع الشباب على مراقبة وتقليص نفقات الطاقة في منازلهم والحدّ 

من تأثير استخدام الطاقة على الطبيعة.

Cosmocity في أسواق بيروت
افتت��ح المرك��ز الترفيه��ي Cosmocity ال��ذي تولت انش��اءه 

وإدارته )Robert’s Group( في أسواق بيروت.
يذك��ر أن Cosmocity يجم��ع أحدث أنواع أجه��زة المحاكاة 
واأللع��اب الفريدة ف��ي المنطقة، إضافة إلى األلعاب التي تس����تند 

على المهارة.
كذلك يقدم Cosmocity عروضاً خاصة طوال الس����نة بحيث 
تتناس��ب مع كل المواسم، إذ تم إطالق مفهوم جديد في لبنان يحمل 

.)Bar-Cade Nights( اسم

Grow My Business عوده” يدعم“

بهدف مس��اعدة الش��ركات الصغيرة والمتّوس��طة اللبنانية على 
 Grow My Business النمو، أُطلقت الجولة الخامسة من  مسابقة
 MIT Enterprise التي نظمتها جمعيّة تّجار بيروت، بالتعاون مع
Forum للعالم العربي باالش��تراك مع بنك عوده الذي سيقدم للفائز 

جائزة نقديّة بقيمة 50 مليون ليرة لبنانيّة.
المس��ابقة انطلقت خالل مؤتمر صحاف��ي حضره كل من رئيس 
جمعيّة تّجار بيروت نقوال شّماس، والمدير العام لبنك عوده - لبنان 
مارك عوده، ورئيس��ة MIT Enterprise Forum للعالم العربي 
ه��ال فاض��ل. ويمكن تنزيل طلب االش��تراك بالمس��ابقة من موقع: 

.www.growmybusiness.me

مؤتمر الفنون المتحررة العالمية

اس��تضافت جامعة تكس��اس إي أند أم في قطر المؤتمر الس��نوي 
الرابع للفنون المتحررة العالمية الذي عقدت في مركز الطالب في 
جامعة حمد بن خليفة الكائنة في المدينة التعليمية. وقدّم المؤتمر الذي 
ُعقد تحت ش��عار “عبور االختصاصات وعبور الحدود”، 70 بحثاً 
واس��تضاف 40 متحدثاً. ويس��تضيف برنامج الفنون المتحررة في 
جامعة تكس��اس هذا المؤتمر الستكشاف مجموعة واسعة ومتنوعة 
م��ن المواضيع اإلقليمية والعالمية من منظورات ذات اختصاصات 
متع��ددة. وكان المتحدثان الرئيس��يان في هذا المؤتمر: بروفيس��ور 
باحث في العلوم االجتماعية في جامعة قطر دانيال مارتن فاريسكو، 

وبروفيسور باحث في الفنون المتحررة شيريل غلين.
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بنك بروة يعلن أسماء الفائزين

أعلن بنك بروة عن أس��ماء الفائزين بجوائز السحب الخامس من 
حس��اب التوفير “ث��راء” والذي أجري بالمقر الرئيس��ي للبنك. وقد 
تمت عملية الس��حب الخامس تحت إشراف ممثل إدارة التراخيص 

النوعية ومراقبة األسواق بوزارة االقتصاد والتجارة.
يقدم حس��اب “ثراء” للعمالء فرصة الف��وز بجوائز نقدية تصل 
إلى ملي��ون لاير قطري. ويحصل العم��الء المؤهلون على فرصة 
االشتراك بناًء على معايير متعددة، في سحوبات دورية على جوائز 
نقدية ش��هرية ونصف سنوية، ش��ريطة أال يتدنى مبلغ اإليداع عن 

10.000 لاير قطري.

قمة اإلمارات لترشيد الطاقة 2016“اقتصادية دبي” والتجربة السنغافورية

اّطل��ع وفد من قطاع الرقابة التجارية وحماية المس��تهلك بدبي، 
عل��ى التجرب��ة الس��نغافورية في مج��ال الملكية الفكري��ة وحماية 
المس��تهلك، حيث يسعى القطاع من هذه الزيارة إلى التعرف على 
أفضل الممارس��ات في مج��ال حماية الملكية الفكري��ة. وقام الوفد 
الذي ترأس��ه “محمد لوتاه” باالطالع على آليات تس��جيل براءات 

االختراع، والعالمات التجارية.
يذكر أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في دبي يتعاون 
مع الش��ركات التجارية الكبرى لتبادل المعرفة واكتس��اب المهارة 
في اكتشاف المنتجات المقلدة، لضمان عدم انتهاكها لحقوق الملكية 

الفكرية والعالمات التجارية المسجلة.

س��لطت “قمة اإلم��ارات لترش��يد الطاق��ة” الض��وء على أهم 
التحديات التي تواجه كفاءة الطاقة في منطقة الشرق األوسط.

ت��م تنظيم الحدث من قبل الش������ريكين المؤسس������ين الممثلين 
بش���ركة جنرال إلكتريك ومؤس��س���ة األمير ألب��رت الثاني أمير 
موناك��و، حي��ث أقيمت القم��ة التي اقتص��ر الحض��ور فيها على 
المدعوي��ن في أعقاب عام، والذي ش��هد اس��تمرار أزم��ة الطاقة 
العالمية وتقلباً حاداً في أسعار النفط الخام، مما عزز أهمية برنامج 
جلس��ات النقاش والعروض التوضيحية المتخصصة التي تناولت 

هذه المواضيع الحيوية.

فعاليات لبنك البركة - سورية

برعاية رس��مية وحضور منظمات دولية وجمعيات أهلية وعدد 
من رواد العمل التنموي والتطوعي، شارك بنك البركة سورية في 
رعاي��ة حفل وب��ازار جمعية الندى التنموية والمق��ام احتفاالً بعامها 
العاش��ر، حيث تم عرض إلنجازات الجمعية خالل عقد من الزمن، 
ث��م تم افتت��اح بازار خي��ري لمنتجات تم تصنيعه��ا و تجهيزها من 
قبل العائالت المحتاجة واأليتام. وتم ش��كر البنك على رعايته لهذه 
االحتفالي��ة وعلى مش��اركته ببرامج الجمعية ومنه��ا رعاية األيتام 

وتقديم منح دراسية للطالب المسجلين في الجمعية.
وفي فعالية أخرى استضاف فرع البنك بطرطوس عدد من طالب 
مدرس��ة وروضة طائر الفينيق الخاص��ة، حيث اطلعوا على طبيعة 
العمل المصرفي والخدمات التي يقدمها. ثم تم تقديم درع شكر للبنك.
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جائزة التفّوق العالمي

أطلق��ت جمعي��ة أعضاء جوقة الش��رف في لبنان ال��دورة الثانية 
ل�“جائ��زة التفوق العالمي اللبناني-الفرنس��ي”، بالتعاون مع المعهد 
الفرنسي في بيروت، وذلك خالل مؤتمر صحافي عقده رئيس لجنة 
النش��اطات الثقافية في الجمعية موريس صحن��اوي ومدير المعهد 
دون��ي لوش. وس��تمنح الجمعي��ة جائزتين، قيم��ة كل واحدة منهما 
25 أل��ف دوالر، األول��ى لباحث في الصحة والطب وعلم األحياء، 
والثانية لألبحاث واالبتكار في علم الهندس��ة. ويجب ان يكون عمر 

المشتراك أقل من 45 عاماً ويتمتع بثقافة فرنسية � لبنانية.
على ان ترس��ل الطلبات قبل 31 أيار/مايو 2016 الى العنوانين 
 charlotte.restif@diplomatie.gouv.fr :االلكترونيين التاليين

.secretariat@smlh-lb.orgو

“ألفا” تحتفل بإنجازات 2015 

احتفل��ت أس��رة ألفا بإنج��ازات الع��ام 2015 في أمس��ية حملت 
عنوان “One Team, One Dream, One Vision”، أضاءت 
خاللها الشركة شمعتها ال��22. وكّرست ألفا في االحتفال سنة 2016 
على أنها س��نة ال� 4.5G. وُخّصص جان��ب منه لإلضاءة على أهم 

انجازات الشركة في العام 2015 التي وثّقتها التقارير العالمية.
ش��ارك في االحتفال وزير االتص��االت اللبناني بطرس حرب، 
رئيس مجلس إدارة الشركة ومديرها العام مروان الحايك وعقيلته، 
الهيئة اإلدارية في الش��ركة، وفريق العمل ومسؤولون في وزارة 

اإلتصاالت.

مقر رئيسي لـ“اللبناني الفرنسي”

أطلق البنك اللبناني الفرنس��ي مسابقة هندسة معمارية دولية لبناء 
مقره الرئيس��ي الجديد في موقع اس��تراتيجي على المدخل الرئيسي 
الش��مالي لمدينة بيروت، مقابل البحر والمرفأ من جهة ومحلّة مار 
ميخائي��ل الحيوية من جهة أخرى. وس��يتمركز المصرف في قلب 
النم��و االقتص��ادي والفني اللبنان��ي، بعد أن ص��ارت المنطقة مهد 

النشاطات الصناعية والثقافية.
ولقد أبحر البنك في مغامرة اس��تثنائية ش��يّقة لبناء مقره الرئيسي 
انطلق��ت في عام 2015 مع المهندس واالستش��اري اإليطالي لوكا 

موليناري، بحثاً عن المشاركين في مسابقته الهندسية.

القّصار التقى سفير تونس في لبنان

زار سفير تونس في لبنان كريم بودالي مقر االتحاد العام لغرف 
التجارة والصناعة والزراعة للب��الد العربيّة، حيث التقى الرئيس 
الفخ��ري لالتحاد عدنان القّصار وبحث معه س��بل تعزيز التعاون 
بي��ن االتحاد وتونس، إضافة إلى تقوي��ة العالقات االقتصادية بين 

بالده ولبنان ، بما يخدم أهداف التكامل االقتصادي العربي.
ولف��ت القّصار إلى “أننا معنيون في االتحاد بتعزيز التعاون مع 
س��فارة تونس في لبنان”، مشيرا إلى “أننّا على أتّم االستعداد لبذل 
جمي��ع الجهود التي من ش��أنها أن تدعم االقتصاد التونس��ي، وأن 
تس��تعيد تون��س عافيتها، خصوصا في ظل م��ا تتمتّع به البالد من 

مناخ استثماري، ومقومات اقتصاديّة وبشريّة واعدة”. 
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الشراكة بين القطاعين العام والخاص تدفع النمو

اعتبر وزير االقتصاد والتجارة اللبناني آالن حكيم أن الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص هي الس��بيل الوحيد واألمثل لتمويل وحس��ن إدارة البن��ى التحتية باإلضافة 
إل��ى إعادة الثقة بالكيان االقتصادي وتحريك العجلة االقتصادية  وخلق فرص العمل 
وزيادة الش��فافية وخل��ق مناخ أعمال يعزز التنافس��ية وتقليص العج��ز في الموازنة 
العامة، مشدداً  على أن مشاريع البنية التحتية تخلق مئات األلوف من فرص العمل، 

إلى جانب نمو اقتصادي يقارب ال�7 %.
كالم حكيم جاء  خالل  افتتاح مؤتمر بعنوان “مشاريع الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص تفتح آفاقاً جديدة”، نّظمه المجلس األعلى للخصخصة وتجّمع قدامى جامعة  
HEC الفرنس��ية للدراس��ات التجارية العليا ف��ي لبنان، في المعه��د العالي لألعمال 
)ESA(، برعاية وزارة االقتصاد والتجارة وبالشراكة مع  المعهد وبدعم من غرفة 

التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان ونظيرتها في باريس.
والقي��ت  خ��الل المؤتمر كلمات لكل من س��فير فرنس��ا لدى لبن��ان إيمانويل بوّن، 
واألمين العام للمجلس األعلى للخصخصة زياد حايك، ورئيس اتحاد الغرف اللبنانية 
رئي��س غرفة التج��ارة والصناعة والزراع��ة في بيروت وجبل لبنان محمد ش��قير، 
والرئيس الفخري لغرف��ة التجارة والصناعة في باريس بيار أنطوان غايي، ورئيس  
تجّم��ع قدامى جامعة  HEC  الفرنس��ية للدراس��ات التجارية العلي��ا في لبنان رئيس 
مجل��س ادارة ش��ركة أ.ن. بو خاطر نقوال ب��و خاطر، والمدير الع��ام للمعهد العالي 

لألعمال )ESA( ستيفان  أتالي.

97



لع��ل الكالم الذي قيل في أوقات متباع��دة عن النقابات في لبنان، من أنها لم تعد موجودة، 
قد يكون صحيحاً الى حد بعيد، عندما نرى غياباً شبه كلي لالتحاد العمالي العام عن القضايا 
االجتماعية والمعيش��ية ومطالب الناس. ثم يظهر فجأة صوت من االتحاد العمالي يحذر من 
زيادة س��عر صفيحة البنزين، من دون أن يطرح برنامجاً لمواجهة غالء األس��عار، إال إذا 

كان مقتنعاً بأن تراجع اسعار النفط وانعكاسه على أسعار المحروقات قد حقق كل مطالبه.

وف��ي غي��اب االتحاد العمالي الع��ام قدمت هيئة التنس��يق النقابية أو ما يع��رف بالحركة 
التعليمية نفس��ها على المس��رح النقابي أخي��راً أنها المدافعة عن حق��وق الفئات االجتماعية 
وعن معيش��تها، فتقمصت دوراً ليس لها وال ينس��جم مع وظيفتهما كحركة نقابية تعليمية، 
وكأنها البديل عن االتحاد العمالي، فيما دورها األول يتمثل برفع مطالب المعلمين والدفاع 
ع��ن حقوقهم والتحرك عندما تكون الظروف مناس��بة والمناخ��ات مؤاتية لتحقيق المطالب 
والضغط النجاز مش��اريع تطوير التعليم وتعزيزه. وكأن هيئة التنس��يق تلبس رداء االتحاد 
العمالي، في حين أنها في تركيبتها الراهنة ال تستطيع أن تنتقل من الموقع المطلبي التعليمي 
الى موقع يحمل مشروعاً تغييرياً ال عالقة له بوظيفتها، خصوصاً وأن وزنها غير المؤثر 

اليوم ال يسمح بحمل مطالب الفئات االجتماعية وال بقيادتها.

شكلت هيئة التنسيق النقابية في مرحلة سابقة حركة مطلبية نشطة، لكنها لم تتحول حركة 
نقابية فاعلة ومتماسكة بعيداً من التدخل السياسي، وقد أصاب االهتزاز بنيتها أخيراً، بعدما 
فق��دت الكثي��ر من بريقه��ا والقدرة على التح��رك والضغط، وصارت تح��ت رحمة القوى 
السياس��ية. ورغم ذلك تنتدب نفس��ها لمهمة تاريخية، وهو أمر ليس ممكناً اجتماعياً، طالما 
أنه��ا ال تعب��ر عن مطالب كل الناس وال تنطق بإس��مها، فترفع الس��قف في س��احة ليس��ت 
س��احتها، وكأننا في مرحلة النه��وض العمالي القادرعلى الضغط لمن��ع الحكومة من رفع 
س��عر البنزين. فيرتد األمر الى ارضها، تهتز وتفّرق مكوناتها، بعدما بلغ التدخل السياسي 
أوجه، توظيفاً من جهة ورعاية من جهة أخرى، لتقف الهيئة مجدداً أمام منعطف مصيري 
يتعلق بمس��تقبلها، ما لم تعد النظر بأدائها وتضع جس��مها على مشرحة النقد، وتقرأ جدوى 
تحركاته��ا المقبلة، وش��عاراتها وتقيس الخس��ائر واالرباح، وعالقتها مع القوى السياس��ية 

والطائفية، الى حجم قدرتها على انتزاع الحقوق، وإزالة األوهام ايضاً.

حركة نقابية ... ما هي مطالبها؟
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