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ال ب��أس إذا جاءت االنتخابات البلدية في لبنان لتنعش بعض القطاعات االقتصادية 
وتحّرك األعمال لدى الناس الذين يعيش��ون تحت وطأة أزمات اقتصادية واجتماعية 
ومعيش��ية ضاغطة. نقول ال ب��أس، لكن يجب التوقف عند قدرة ج��زء من اللبنانيين 
الذين ترش��حوا أو دعموا مرش��حين، على تلبية متطلبات مالية ليس��ت متوافرة لدى 
القسم األعظم من الناس، ما يعني أنه يمكن اذا أطلقت مشاريع تحريك عجلة االنتاج 

وتأمين فرص عمل وإفادة القطاعات عندما تتأمن األموال لها.

نقول هذا الكالم وقد شهدنا على مدار شهر تقريباً، انتخابات بلدية واختيارية وكأن 
ال وج��ود ألزمة اقتصادية واجتماعية ضاغطة، س��رعان ما عدنا الى المربع األول 
بعد انتهائها، وإن كانت قد حّركت أمواالً مجمدة دفعت إلنجاز االستحقاق البلدي، أي 
أن البلد عاد الى أزمته األولى مع اس��تمرار الفراغ الرئاس��ي وغياب التشريع وعدم 
قدرة الحكومة على أخذ قرارات كبرى باستثناء القرارات التي تسيّر شؤون األعمال 
في البلد والمؤسس��ات. ولهذا ف��إن إعادة إطالق االقتصاد وتحري��ك العجلة والدورة 
االقتصادية واإلنتاج، يحتاج الى عودة المؤسسات الى العمل في شكل كامل وإطالق 
المشاريع وأخذ قرارات وبناء خطط ، ثم استعادة الثقة التي تحّصن الوضعين المالي 

واالقتصادي.

انتعش��ت المناطق الى حد مقبول خالل شهر، لكنها عادت تئن تحت االزمات. هذا 
يعني أن اس��تحقاقاً واحداً ال يمكن أن يبنى عليه، لكنه يؤش��ر ال��ى إمكان العودة الى 
النهوض واالس��تقرار إذا ما تمكن المعنيون من إعادة العمل الى المؤسس��ات وإنهاء 

الفراغ واطالق االستثمارات وتحصين النظام واستعادة الثقة.

إستحقاق واحد ال ينقذ االقتصاد

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2016
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كشف مدير عام مصرف 
التسليف الشعبي في سورية 
محمد حمرة أن المصرف، 
نيس��ان/ابريل  نهاي��ة  حتى 
2016، منح 15450 قرضاً 
بقيم��ة  الدخ��ل  لمح��دودي 
تجاوزت 3.8 مليارات ليرة 
سورية )بحدود 7.5 مليون 

دوالر(، بع��د أن اس��تأنف المصرف منح هذه القروض 
نهاي��ة الع��ام الماضي. وبيّ��ن أن المص��رف قام بهدف 
تأمين أكبر تغطية جغرافية وتس��هيل استفادة المتعاملين 
من القروض بتوس��يع الفروع المخولة باس��تئناف منح 
الق��روض وأنه يعم��ل حالياً عل��ى زيادة ع��دد الفروع 
المانحة لق��روض ذوي الدخل المحدود بهدف الوصول 
إل��ى أكب��ر انتش��ار جغرافي يخ��دم المتعاملين حس��ب 
اإلمكان��ات المتاحة والظ��روف األمنية ف��ي المناطق، 
مؤكداً أن المصرف يحتفظ بسيولة جيدة تمكنه من تأمين 

كل متطلبات شريحة مقترضي الدخل المحدود.

قروض لذوي الدخل المحدود
من التسليف

محمد حمرة

SIIB يعقد هيئته العامة

عق��د بن��ك س��ورية الدول��ي 
اإلس��امي هيئته العامة العادية 
بدمش��ق مؤخراً للتصويت على 
انتخاب أعض��اء مجلس إدارته 
الجدي��د لدورة جديدة تمتد ألربع 
سنوات، وقد أقرت الهيئة العامة 
انتخ��اب 7 أعض��اء وانتخ��اب 

الدكت��ور عزيز محمد صقر رئيس��اً لمجلس اإلدارة ومحمد محم��د أوبري نائباً لرئيس 
مجلس اإلدارة. وتضمن اجتماع الهيئة العامة سماع تقرير مجلس اإلدارة عن عام 2015 
وخطة العمل للسنة المالية 2016، كما تضمن سماع تقرير مدقق الحسابات عن الحسابات 
الختامية للبنك )الميزانية( لعام 2015 وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، إضافة إلى مناقشة 

تقرير مجلس اإلدارة وتقرير مدقق الحسابات والحسابات الختامية عام 2015.

عرض رئي��س مجلس 
إدارة مجموع��ة بنك لبنان 
والمهجر نعمان األزهري 
خ��ال مؤتمر ف��ي لندن، 
أوضاع المصرف المالية، 
الموج��ودات  أن  كاش��فاً 
 30 نح��و  إل��ى  وصل��ت 
وأم��وال  دوالر،  ملي��ار 
 2.8 إل��ى  المس��اهمين 

مليار، واألرباح إل��ى 404 مايين خال عام 2015 ، 
في حين بلغت األرباح في الربع األول من العام الحالي 
108 مايين دوالر، بزيادة 19 % على الفترة ذاتها من 
الع��ام الماضي، موضحاً أن  ذلك تحقق “مع اس��تمرار 
المحافظة على نس��بة م��اءة ممي��زة أي 18 %، بينما 
المطل��وب هو 12 % فقط”. ولف��ت األزهري  إلى أنه 
بالمقارنة باألس��عار المتداولة على سهم البنك العادي أو 

GDR أصبح العائد يزيد على 19 %.

“لبنان والمهجر” يعرض إنجازاته

نعمان األزهري

دعم تمويل الطاقة المستدامة في لبنان

أعلن��ت مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة عضو 
مجموع��ة البنك الدولي وبدع��م من الحكومة 
الكندية، ع��ن اتفاقية تعاون مع “فرنس��بنك” 
ثال��ث أكب��ر مجموع��ة مصرفية ف��ي لبنان، 
لتوس��يع نطاق إقراض المجموعة للشركات 
التي تتطلع لتبني تكنولوجيات الطاقة المتجددة 
وكفاءة الطاقة والتخفيف من آثار تغير المناخ. 
وس��تقدم المؤسس��ة قرضاً بقيم��ة 20 مليون 

دوالر أميركي ل�“فرنس��بنك” لمس��اعدته على زيادة اإلقراض لمشاريع كفاءة الطاقة 
والطاقة المتجددة. وإن من شأن ذلك أن يساعد الشركات في توفير الطاقة، والحد من 
انبعاثات الغازات الدفيئة، وتعزيز التنمية المس��تدامة. وتش��مل حزمة التمويل قرضاً 
بقيمة 14 مليون دوالر من حس��اب المؤسسة الخاص، وقرضاً بمبلغ 6 مايين دوالر 
من برنامج “تغير المناخ  IFC - كندا”. وهذا القرض هو الرابع الذي تقدمه المؤسسة 

لفرنسبنك في تمويل الطاقة المستدامة، والذي ويساعد في تخفيض مخاطر الدين.

العقاري يرفع عموالته على القروض

رف��ع المص��رف العقاري في س��ورية نس��ب العم��والت المطبقة عل��ى القروض 
والمحددة بالتعليمات التطبيقية لنظام عملياته، لتصل الزيادة إلى خمسة أضعاف لبعض 
العم��والت، وعش��رة  لبعض األجور األخ��رى. وكغيره من المص��ارف العامة رأى 
المصرف العقاري نفسه مجبراً على إعادة النظر بالعموالت التي يستوفيها من عمائه 
المقترضين بعد عش��ر س��نوات من العمل بها، خاصة وأنها لم تعد تتناسب مع ارتفاع 

حجم التكاليف التي يتحملها بسبب االرتفاع التدريجي لألسعار.
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نش��رت بيانات لعدد كبير من عماء “قطر الوطني” 
عل��ى اإلنترنت، م��ا دفع البن��ك إلى فت��ح تحقيق حول 
الحادث��ة الت��ي م��ن المتوق��ع ان تكون عملي��ة قرصنة 
إلكترونية اس��تهدفته. وذكر البنك في بيان: أن سياس��ته 
اإلعامية تحتم أال يتم التعليق على أي أخبار يتم تداولها 
عبر وس��ائل التواصل االجتماعي. وأكد أنه قام بالمزيد 
من التحري في هذا الموضوع بالتنسيق مع كل الجهات 
المعنية، مطمئناً بأنه ال توجد أي آثار مالية س��لبية على 
عماء البن��ك أو على األعمال االعتيادية للبنك بش��كل 
عام، وأن سرية البيانات تأتي في قائمة أولويات مجموعة 
بنك قطر الوطني، التي تستخدم أقصى المعايير الازمة 

لضمان حماية وأمن المعلومات الخاصة بعمائها.

كشف أسرار عمالء “قطر الوطني”

مس��قط  بن��ك  أص��در 
العماني سندات بقيمة 500 
ملي��ون دوالر باس��تحقاق 
مدت��ه 5 س��نوات وبفائدة 
وذل��ك   ،%  3.75 تبل��غ 
ضم��ن برنام��ج س��ندات 
الي��ورو متوس��طة األجل 
التي ق��ام البن��ك بطرحها 
اإلقليميي��ن  للمس��تثمرين 

والدوليين، حيث ش��هد الطرح اهتماماً وإقباالً كبيراً من 
قبل المس��تثمرين عل��ى كافة المس��تويات. وقال رئيس 
مجلس إدارة البنك خالد بن مستهيل المعشني: إننا سعداء 
بنجاح إصدار سندات اليورو متوسطة األجل وباإلقبال 
الكبير من قبل المس��تثمرين التي تؤك��د على الثقة التي 
يحظى بها البنك من قبل المجتمع المالي رغم ما يشهده 
العال��م من تقلبات اقتصادية غير مس��تقرة كما يؤكد هذا 
النجاح على ما يتمتع به البنك من سمعة وقوة مصرفية 

على كافة المجاالت ويعكس قوة تصنيفه االئتماني.

بنك مسقط يصدر سندات
متوسطة األجل

خالد بن مستهيل المعشني

نمو أرباح المصارف اللبنانية رغم األزمة

أظه��رت النتائ��ج المالية للمصارف اللبنانية الثاثة الكب��رى الُمدرجة وهي  لبنان 
والمهج��ر، عوده وبيبلوس، اس��تدامة في األرباح في الرب��ع األول من عام 2016، 
على رغم من الظروف التشغيلية الصعبة التي تواجهها نتيجة االضطرابات السياسية 
واالقتصادية في لبنان ودول الجوار. وأفاد بنك لبنان والمهجر بأن األرباح المجّمعة 
للبن��وك الثاثة بلغت 252.17 مليون دوالر بزيادة 12.59 % على الفترة ذاتها من 

عام 2015.
وتحقّ��ق معظم ه��ذه الزيادة في األرباح، نتيجة ارتفاعها ف��ي الوحدات الخارجية.

وس��جل بنك عوده أعلى مستوى في األرباح بلغ 110.18 مليون دوالر أميركي أي 
10.15 % عن األشهر الثاثة األولى من عام 2015.

وح��ل بنك لبنان والمهجر ف��ي المرتبة الثانية محقّقاً 108.23 مليون دوالر بزيادة 
18.71 %، ث��م بن��ك بيبلوس الذي بلغت أرباح��ه 33.76 مليون دوالر أميركي أي 

بارتفاع 3.05 %.

“بزنس نيوز” يصنف البنوك في مصر

حص��ل البنك األهل��ي المصري على لقب بنك العام بحس��ب مؤش��ر بزنس نيوز 
لقياس أداء القطاع المصرفي في مصر، مس��تفيداً من الثقة التي حظي بها في مؤشر 

رضا العماء.
وتصدر بنك اإلس��كندرية أنتيسا سان باولو مؤش��ر الكفاءة عن 2015 مستفيداً من 
محفظ��ة قروضه التي تش��غل 72 % م��ن حجم ودائعه، وجاء بن��ك قطر الوطني في 
المركز الثاني، قبل كريدي أغريكول الذي حل ثالثاً وHSBC رابعاً وباركليز خامساً.
وجاء بنك التعمير واإلس��كان األعلى من حيث اإلنفاق على المس��ؤولية المجتمعية 
كنس��بة م��ن صافي األرباح، في حي��ن احتل البنك المصري الخليج��ي المركز األول 

م��ن حيث النم��و بعدما تمكن 
ف��ي خطوة غير مس��بوقة من 
مضاعف��ة حجمه خ��ال عام 

واحد.
يذكر أن مؤشر بزنس نيوز 
يتكون من 4 مؤشرات أساسية 
ه��ي س��رعة النم��و والكفاءة 
ورضا العماء واإلنفاق على 

المسؤولية االجتماعية.
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في سابقة هي األولى 
من نوعها على مستوى 
البنوك الفلسطينية، أعلن 
بنك فلسطين عن إطاق 
خدمات مالية واستشارية 
واستثمارية للفلسطينيين 
ف��ي منطقة  المغتربي��ن 
الخلي��ج العرب��ي، وذلك 
افتتاح وتدش��ين  خ��ال 

أول مكتب تمثيلي له خارج فلسطين في إمارة دبي بدولة 
اإلمارات العربية المتحدة، ليتخذ من مركز دبي المالي 
العالمي مق��راً له. وقال رئيس مجل��س اإلدارة والمدير 
العام لبنك فلس��طين هاش��م الش��وا: إن المكتب التمثيلي 
الجديد في اإلمارات س��يقوم بمهم��ة الترويج للخدمات 
المصرفي��ة لبن��ك فلس��طين، والمس��اهمة ف��ي عرض 
الفرص االس��تثمارية واستقطاب استثمارات جديدة الى 
فلسطين. كما سيشكل جسر التواصل االقتصادي ما بين 
المغتربين الفلسطينيين في اإلمارات والذين يبلغ تعدادهم 
حوالى ربع مليون فلس��طيني مع وطنهم األم، مستهدفاً 
بعد ذلك وفي مراحل متقدمة عدداً كبيراً من الفلسطينيين 

العاملين في منطقة الخليج العربي.

بنك فلسطين 
يدخل السوق الخليجية

هاشم الشوا

ق��ال البنك اآلس��يوي لاس��تثمار في البني��ة التحتية 
المدع��وم م��ن الصين وبن��ك التنمية اآلس��يوي، إنهما 
سيش��تركان مع��اً ف��ي تمويل مش��روع ضخم إلنش��اء 

طريق سريع في باكستان.
وق��ال رئيس البنك جين لي تش��ون: إن البنك يتطلع 
لتعميق الشراكة القوية مع بنك التنمية اآلسيوي وتوسيع 
التعاون لمعالجة احتياجات تمويل البنية التحتية المهمة 
ف��ي منطقة آس��يا. وبذلك س��يكون المش��روع من بين 
المش��روعات األولى التي تحصل على دعم من البنك، 
وال��ذي جرى تدش��ينه في كانون الثان��ي/ يناير 2016 
بدعم من حلفاء للواليات المتحدة، من بينهم أوس��تراليا 
وبريطاني��ا عل��ى الرغم من معارضة واش��نطن. ومن 
المتوق��ع أن يقرض البنك ما بين 10 و15 مليار دوالر 

سنوياً خال السنوات الخمس أو الست األولى.

“اآلسيوي لالستثمار”
يمّول مشروعًا في باكستان

ترحيب برؤية السعودية 2030 من “األول”

أعرب بنك قط��ر االول “األول” المتوافق مع أحكام 
الش��ريعة اإلس��امية ف��ي قطر، ع��ن ترحيب��ه الكبير 
بمضمون رؤية السعودية 2030. واعتبر رئيس مجلس 
ادارة البنك عبد هللا بن فهد بن غراب المري، أن الرؤية 
بمثابة خارطة طريق للتنمية بمختلف أبعادها في المملكة 
على مدى الس��نوات ال�15 المقبلة. ولفت الى اس��تعداد 
“االول” للتواج��د ف��ي المملك��ة ف��ي ض��وء المصادقة 
واالعان ع��ن الرؤية بهدف توفير حلول مالية مبتكرة 

عبد هللا بن فهد بن غراب المريوفرص استثمارية رائدة لمساهميه وعمائه.

“االستثمار األوروبي” يتصدى ألزمة الهجرة

صّرح رئيس بنك االس��تثمار االوروبي فيرنر هوير، 
أن البنك يهدف لتقديم المزيد من القروض خارج االتحاد 
االوروب��ي المؤلف من 28 دولة للمس��اعدة في التصدي 
ألزمة الهجرة. وأش��ار هوير إلى قواعد تقول إنه يتعين 
عل��ى البنك أن يقرض 90 % م��ن أمواله داخل االتحاد 
االوروب��ي، لكن��ه قال: إن��ه بمقتضى التفوي��ض الحالي 
الممن��وح له ف��إن البنك يمكنه مضاعف��ة قروضه خارج 
االتحاد والتي من المتوقع أن تبلغ 17.5 مليار يورو على 
مدى الس��نوات الخمس القادمة، مضيف��اً أن “التدخات 
االنسانية القصيرة األجل ضرورية لكنها ال تعالج أسباب 

الهجرة القسرية والحاجة إلى إعطاء االقتصادات في هذه البلدان قدرة على الصمود”.
فيرنر هوير

سلطة النقد تطبق أحدث معايير الرقابة

أكد محافظ س��لطة النقد الفلسطينية عزام الشوا 
خال لقائه مع ممثلة كندا لدى السلطة الفلسطينية 
كاثري��ن فيري��ه فريش��ت، أن س��لطة النقد تطبق 
أحدث معايير الرقاب��ة المصرفية وفقاً لمتطلبات 
بازل2 وبازل3، مشيراً الى أن الجهاز المصرفي 
الفلس��طيني يحافظ على متانته واس��تقراره على 
الرغم من األوض��اع االقتصادية الراهنة، األمر 

الذي أدى إلى إشادة المؤسسات المالية الدولية وفي مقدمتها صندوق النقد والبنك الدوليان 
عدة مرات بأداء س��لطة النقد وخاصة في مج��ال مواجهة المخاطر واألزمات وتعزيز 
االش��تمال المالي. أما المسؤولة الكندية فقالت: إن بادها تسعى جاهدة من أجل تحسين 
األوض��اع االقتصادي��ة واالجتماعية في الضف��ة الغربية وقطاع غ��زة، وأعربت عن 
سعادتها بتطور الجهاز المصرفي الفلسطيني واستقراره، بفضل إجراءات سلطة النقد.
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واف��ق البرلم��ان التونس��ي على قانون جدي��د للبنوك 
يهدف لتحديث القطاع وإرس��اء الحوكمة المصرفية في 
إطار حزمة إصاحات يطالب بها صندوق النقد الدولي.
ويتضم��ن القان��ون إقامة صن��دوق لضم��ان الودائع 
يجب��ر البنوك على إع��ادة تمويل حوال��ى 95 في المئة 
م��ن عمائها في حالة إفاس��ها، كم��ا يتضمن فصوال 
تشريعية لألنش��طة المصرفية اإلسامية للمرة األولى. 
فبعد أن كانت النسخة األولى لمشروع القانون تمنح حق 
األنش��طة اإلس��امية حصريا للبنوك اإلسامية، ينص 
القانون الجديد على أن يكون بمقدور كل البنوك إطاق 

نوافذ إسامية بشروط بعد التعديل.

قانون جديد للبنوك في تونس

وافق البنك الدول��ي على برنامج قرض لتونس بقيمة 
2.88 مليار دوالر على مدى 4 سنوات لدعم اإلصاحات 
االقتصادية وإنعاش النمو االقتصادي وخلق فرص عمل 
للشبان، وتحفيز االستثمارات، ال سيما في تلك المناطق 
األقل تنميةً، موضحاً أن القرض سيكون على 9 دفعات، 

قيمة كل منها نحو 320 مليون دوالر.
وتحتاج تونس لمزيد من التمويل الخارجي لسد عجز 
الميزانية وتمويل المشاريع خصوصا مع تراجع عائدات 
الس��ياحة والفوس��فات. وبلغ معدل النمو االقتصادي في 
تونس في العام الماضي 0.8 %، في حين يتوقع صندوق 

النقد أن تسجل الباد نموا بمعدل 2 % في عام 2016.

2.88 مليار دوالر
قرض دولي لتونس

تعديل ائتماني سلبي لبنوك مصر

عدلت وكالة س��تاندرد آند بورز للتصنيف االئتماني نظرتها المستقبلية لثاثة بنوك 
مصرية كبرى من “مس��تقرة” إلى “س��لبية”، مشيرة إلى أن تعديل نظرتها المستقبلية 
للجدارة االئتمانية لهذه البنوك يأتي بعد أن اتخذت إجراًء مماثاً بالنسبة الئتمان مصر 
الس��يادي، ف��ي حين أبقت تصنيفه��ا االئتماني لمصر عن��د )B-/B(. وقررت الوكالة 
إبق��اء التصنيف االئتماني للبن��وك الثاثة )البنك األهلي المصري، بنك مصر، والبنك 
التجاري الدولي( على المديين الطويل والقصير عند )B-/C(. مش��يرةً إلى أن تعديل 
النظرة المس��تقبلية لمصر إلى س��لبية يعكس وجهة نظرها بحدوث تفاقم تدريجي في 

أوجه الضعف الخارجية )ميزان 
)عج��ز  والمالي��ة  المدفوع��ات( 
الموازنة( للباد. وأضافت أنها قد 
تخفض التصني��ف للبنوك الثاثة 
التصني��ف  خف��ض  ق��ررت  إذا 

االئتماني لمصر.

اتفاق لمبادلة العملة بين المغرب والصين

وق��ع البنك المركزي الصيني اتفاقا لمبادلة العملة المحلية مع نظيره المغربي قيمته 
عشرة مليارات يوان )1.54 مليار دوالر(. وقال بنك الشعب الصيني في بيان بموقعه 

على االنترنت إن االتفاق البالغة مدته 3 سنوات قابل للتجديد بموافقة الطرفين.
يذك��ر أن اليوان الصيني انضم  إلى س��لة العمات 
الرئيس��ية لاحتياط��ي الدولي من خ��ال اندماجه في 
الوحدة الحس��ابية لصندوق النقد الدولي ليُضاف بذلك 
إلى الدوالر والجنيه اإلسترليني والين الياباني واليورو.

أداء جيد للبنك العربي

س��جلت مجموعة البنك العرب��ي أرباحاً صافية بعد 
الضرائب والمخصصات بلغت 218.3 مليون دوالر 
خال الرب��ع االول من ع��ام 2016 مقارنة ب�217.2  
مليون دوالر في الفترة نفس��ها م��ن 2015، كما نمت 
االرباح التشغيلية 5 % باستثناء الحاالت غير المتكررة 
مع المحافظة على مركز مالي قوي، حيث بلغت حقوق 
الملكية 8 مليار دوالر في نهاية الربع االول من 2016. 
واظهرت التس��هيات االئتمانية نمواً بنسبة 3 % في 

نهاية الربع االول لتصل الى 24.4 مليار دوالر، في حين ارتفعت ودائع العماء 2 % 
الى 35.4 مليار دوالر. وأش��ار رئيس مجلس إدارة البنك صبيح المصري الى أن هذه 
النتائج القوية تؤكد على متانة البنك وس��يره قدماً نحو تحقيق ايرادات مستدامة وعالية 

الجودة من أعماله المصرفية مرتكزاً على انتشاره الجغرافي وتنوع موجوداته.

صبيح المصري
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A2 تصنيف “الدولي اإلسالمي” عند درجة

أعلن بنك الدولي اإلسامي أن شركة موديز للتصنيف 
االئتمان��ي ثبتت تصنيف البنك عند درجة A2 مع نظرة 
مس��تقبلية مس��تقرة. وجاء هذا التثبيت بع��د فترة قصيرة 
من قي��ام وكالة “فيتش” بتثبت تصنيف البنك عند درجة 
A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وتثبيت وكالة “كابيتال 
انتيلجن��س” تصنيفه��ا للبن��ك عند درج��ة A- مع نظرة 
مس��تقبلية إيجابية. واس��تندت الشركة في تثبيت تصنيف 
البن��ك عل��ى اعتبارات عدي��دة منها أنه من أق��دم البنوك 
اإلس��امية في قط��ر ويقدم خدمات متميزة ال س��يما في 
مج��ال األفراد، كما أنه يحافظ على مس��تويات جيدة من 

الس��يولة وعلى جودة أصوله الت��ي تزيد على 11 ملي��ار دوالر، باالضافة الى قاعدة 
رأسمالية وربحية قويتان. وقال الرئيس التنفيذي للبنك عبد الباسط الشيبي: تأكيد موديز 

لتصنيف البنك يشير إلى رسوخ المركز المالي للبنك.

عبد الباسط الشيبي

أقرت الشبكة المالية العالمية “سويفت” بأنها على علم 
بعدد من حوادث االحتيال اإللكترونية في اآلونة األخيرة 
حيث أرس��ل مهاجمون رس��ائل مزورة عب��ر نظامها، 
لكنها لم تكش��ف عن أس��ماء الضحايا أو قيمة الخسائر 
م��ن الهجم��ات. جاء هذا الكش��ف بينما تحقق س��لطات 
تطبي��ق القانون ف��ي بنغادش ودول أخرى في س��رقة 
81 مليون دوالر من حس��اب للبن��ك المركزي البنغالي 
لدى بنك االحتياطي الفيدرالي في نيويورك. وأوضحت 
“س��ويفت” في بيان أن خطة المهاجمين على المركزي 
البنغالي اش��تملت على تغيير برنامج سويفت في أجهزة 
الكمبيوتر بالبنك إلخفاء أدلة على التحويات االحتيالية.
ويع��د ه��ذا البي��ان أول اعت��راف بأن الهج��وم على 
المرك��زي البنغالي لم يكن حادثاً مع��زوالً، وإنما واحداً 
من بضعة مخططات إجرامية اس��تهدفت االستفادة من 
منصة التراس��ل العالمية التي تس��تخدمها نحو 11 ألف 

مؤسسة مالية.

اختراق نظام التحويل
المصرفي العالمي

ع��ام  مدي��ر  ص��ّرح 
ش��ركة الخطوط الجوية 
السعودية صالح الجاسر، 
أن الش��ركة كلّف��ت بنك 
“أت��ش.أس.ب�ي.س���ي” 
ب�ت�رت�ي���ب   )HSBC(
إص��دار صك��وك بقيمة 
 1.3( ملي��ارات لاير   5
ملي��ار دوالر أميركي(، 

وأن الصكوك ستطرح للبيع في النصف الثاني من عام 
2016. وقال الجاس��ر: إن ط��رح الصكوك يهدف إلى 
تمويل التوس��ع في أسطول طائرات الشركة التي تهدف 

لتشغيل 200 طائرة بحلول 2020.

تكليف HSBC بترتيب إصدار صكوك

صالح الجاسر

اختراق أجهزة الصراف اآللي باإلمارات

أك��دت ش��ركة كاسبرس��كي الب أن مجرم��ي 
اإلنترن��ت يطّوعون أجهزة الصراف اآللي لتحقيق 
أغراضهم الخبيثة بتحويلها إلى وسيلة تجسس على 
بيانات المس��تخدمين في دولة اإلمارات والعديد من 
 Skimer دول المنطقة، كاش��فة أن عصابة سكيمر
الناطقة باللغة الروسية تسّخر أجهزة الصراف اآللي 
لمس��اعدتها في الس��طو على أموال المس��تخدمين. 
وتجزم الشركة أنه ليس هناك طريقة محددة تساعد 

عام��ة الناس في التعرف عل��ى أجهزة الصراف اآللي المصابة، لكنها توصي بإجراء 
.)Whitelisting( مسح للكشف عن الفيروسات واستخدام تكنولوجيات

“السايبور” يتخطى الـ2 %

تخطى س��عر اإلقراض بين البنوك الس��عودية لمدة 3 أشهر )السايبور( مستوى ال�2 
% وذل��ك للمرة األولى منذ يناير/كانون الثاني 2009 مرتفعاً بنحو نصف نقطة مئوية 
مقارنة ببداية عام 2016. وذكرت وكالة بلومبرغ أن س��عر )الس��ايبور( لمدة 3 أشهر 
تراوح دون مستوى النقطة المئوية الواحدة منذ بداية 2009 في ظل تراجع أسعار الفائدة 
على الريال المرتبط بالدوالر قبل أن يبدأ مرحلة الصعود من مستوى 0.7 % بداية من 
الربع الثالث 2015 إلى مستوياته الحالية. ويمثل سعر  )السايبور( السعر االسترشادي 
لاقتراض بين البنوك الس��عودية، كما أنه يستعمل لتسعير العديد من القروض المقدمة 
من قبل البنوك إلى الشركات والمؤسسات، حيث جرت العادة أن يكون تسعير القروض 

بنسب متفاوتة فوق )السايبور( بناء على القوة المالية للشركة المقترضة.
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البحرين تطلق صكوكًا بـ435 مليون دوالر

ذك��رت وكالة رويترز نقاً عن مصدر مطلع أن حكوم��ة البحرين أطلقت إصداراً 
خاصا لصكوك بقيمة 435 مليون دوالر ألجل 3 س��نوات في صفقة قام بترتيبها بنك 
نور وإيه.بي.سي وبيت التمويل الكويتي، وأنه تم تسعير الصفقة في نطاق 325 نقطة 

أساس فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.
عل��ى صعيد آخر، خفضت وكالة موديز إنس��فتورز س��يرفيس للتصنيف اإلئتماني 

تصنيفها للدين الس��يادي البحريني درجة 
واحدة إلى    Ba2    مع نظرة مستقبلية سلبية، 
مش��يرة ال��ى انه م��ن المرج��ح أن تواجه 
البحري��ن صعوبة متزاي��دة في االقتراض 
م��ن األس��واق الدولي��ة وخصوص��اً أنها 

ستتنافس مع جيرانها في جمع األموال.   

اب���رم م�ص���رف 
فني��ش إكون��وم بنك 
اتفاقية مع  الروس��ي 
ال�ب�ن�ك اإلس����ام�ي 
للتنمي��ة بش��أن تقديم 
خدم�ات مصرف�ي����ة 

إسامية في روسيا.
وف��ي م��ؤت��م����ر 

صحفي حول تنمية الصيرفة اإلسامية في روسيا، قال 
رئيس المصرف الروسي سيرغي غوركوف: إن البنك 
اإلسامي للتنمية سيساعدنا مع البرلمان والبنك المركزي 
الروس��ي ومصرف سبيربنك، على إقامة منصة جديدة 
للتعاون، مش��يراً الى أن حجم سوق الصيرفة اإلسامية 

في روسيا تقدر بمليارات الدوالرات. 
وتش��هد المص��ارف اإلس��امية نم��واً أس��رع م��ن 
المصارف التقليدية، حيث يستثمر المسلمون حول العالم 

1.8 ترليون دوالر سنوياً في هذا القطاع المصرفي.

خدمات مصرفية إسالمية في روسيا

سيرغي غوركوف

البن��ك  رئي��س  أك��د 
األفري�ق���ي للتصدي����ر 
واالستيراد بنديكت أوكي 
أوراما، أن البنك سيسعى 
لجمع 3 مليارات دوالر 
في عام 2016 من خال 
س��ندات دولية وقروض 

مجمعة وقروض ثنائية لتمويل أنشطته، كاشفاً أن البنك 
ال��ذي يتخذ من القاهرة مقراً له سيس��عى لزيادة الودائع 
من البنوك المركزية بالدول األعضاء إلى 10 مليارات 

دوالر من 3 مليارات حالياً.
وأوض��ح أورام��ا أن البنك يهدف إلصدار س��ندات 
دولي��ة في منتصف عام 2016 في حين س��يتم إصدار 

سندات العملة المحلية خال الربع األخير.
يش��ار الى أن البنك األفريقي للتصدير واالس��تيراد 
منظم��ة متعددة األط��راف تهدف إلى مس��اعدة الدول 
األفريقي��ة على تجاوز الصعوب��ات التي تواجه تمويل 

وتنمية التجارة.

“االفريقي للتصدير واالستيراد”
يصدر سندات

بنديكت أوكي أوراما

“جيانا” تنضم للبنك اإلسالمي للتنمية

انضمت “جيانا” التي يشكل المسلمون حوالى 10 % من سكانها البالغ عددهم 800 
ألف نسمة الى البنك اإلسامي للتنمية الذي يتخذ من جدة مقراً له، االمر الذي سيخولها 
الحصول على قروض بأسعار فائدة ميسرة. وفي المدى الطويل، قد يشجع ذلك أيضاً 
البنوك والش��ركات التي تعمل وفق الشريعة اإلسامية في الخليج وجنوب شرق آسيا 

على القيام بأنشطة في جيانا.
وجيان��ا ه��ي الدولة ال���57 عالمي��اً والثانية 
في أميركا الاتينية بعد س��ورينام تنضم للبنك 
الحاصل على تصني��ف   AAA   والذي يهدف 
إلى “تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية في 
الدول األعضاء وفي المجتمعات اإلسامية”.        

“كريدي سويس” يتوقع أوضاعًا صعبة

توقع بنك كريدي أن تظل األوضاع في األسواق 
المالية صعبة بعد أن بدأ عام 2016 بخسارة فصلية 
ألول م��رة منذ عام 2008 بلغت 302 مليون فرنك 
سويس��ري )311 مليون دوالر( وسط عملية إعادة 
هيكلة كبرى. وح��ذر الرئيس التنفيذي للبنك تيجان 
تيام من مس��تقبل ضبابي، وقال ف��ي بيان: في حين 
رأينا مؤش��رات أولية على تعاف ف��ي آذار/مارس 
ثم في نيس��ان/أبريل، إال أن من المرجح أن يستمر 

الضعف في الس��وق والمستويات المتدنية لنش��اط العماء في الربع الثاني من 2016 
وربما بعد ذلك. ويس��عى تيام لخفض التكاليف بما يزيد عن 3 مليارات فرنك ) 3.09 

مليارات دوالر( بحلول 2018 وخفض عدد العاملين بواقع 6 آالف موظف.

تيجان تيام

11
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من 130 ألف قرض سكني سمح للبنانيين بالتملك في وطنهم، وسيطلق مصرف 
لبنان تعميماً يتعلق بخلق صندوق للدين العقاري بحيث يوفـر إمكانيـة رســــملـة 
40 % من هذا الصندوق من القطاع الخاص وإطالق 60 % من الســندات التي 
تتم تداولها في األســواق. وأشـــار إلى أن مصرف لبنان وضع بتصرف اإلبداع 
الفنــي اللبناني قروضاً تصــل قيمتها اإلجمالية إلى 180 مليــون دوالر أميركي 
بفائــدة 1 % تمكــن القطاع المصرفي من تمويــل اإلنتاج اللبنانــي، وذلك نظراً 

ألهمية هذا القطاع الذي يحتاج إلى تطوير.

ال عوائق أمام المصارف
وعــن عالقات القطاع المصرفي اللبناني مع الخارج قال ســالمه: “عزز لبنان 
وجوده بالشمولية المالية في الداخل والخارج، وأعلنت الـoecd رسمياً أن لبنان أتم 
كل ما يلزم من شروط في انخراطه في مكافحة التهرب الضريبي وهذا التصريح 
يســقط كل ما كان يقال أن لبنان ســيكون على الالئحة الســوداء، كما حذف لبنان 
فــي اجتماع الـ“غافي” عن المراقبة المعــززة وصار بلداً طبيعياً بمراقبة طبيعية. 
وبموجــب هذه األمــور نؤكد أن ال عوائق أمام القطــاع المصرفي في عالقاته مع 

الخارج”.

وشــدد ســالمه “على أن القطاع المصرفــي يقوم بكل ما يلــزم للمحافظة على 
عالقاته مع الخارج، ولبنان بالنســبة للدول العربية حافظ على تواجده، والتحاويل 
من وإلى لبنان ستكون طبيعية”، مشيراً إلى “أن هيئة األسواق المالية تحقق تقدماً 

في ما يتعلق بالبنية التشريعية للحصول على أسواق مالية شفافة”.

وقال: “قريباً ســنطرح المنصــة االلكترونية بالتزامن مــع خصخصة بورصة 
إضافية للقطاع العام والقطاع الخاص”.بيروت وهذه المنصة تؤمن التواصل للتداول في لبنان ومع الخارج وتؤمن سيولة 

رياض سالمه

االحتياطات االجنبية لدى القطاع المصرفي تطمئن السوق

سالمة: نتوقع نمو االقتصاد اللبناني بنسبة 2 % في 2016
توق���ع حاكم مصرف لبن���ان رياض س���امه أن يحقق 
االقتصاد اللبناني نمواً بنسبة 2 % في العام 2016، فيما 
سيحقق اقتصاد المنطقة نمواً بنسبة 3 % وفقاً لصندوق 
النقد الدولي، معتبراً أن هذا النمو مقبول نظراً للوضع الحالي 
في لبنان ونسبة لما يجري في المنطقة العربية من أحداث.

وأشار سالمه خالل الجلسة االفتتاحية لـ“منتدى االقتصاد 
العربي” الذي عقد  في بيروت إلى “أن 67 % من النمو في 
االقتصاد ناتج عــن رزم تحفيزية يطلقها مصرف لبنان”، 
الفتاً “إلى أن هناك نظرة أوروبية تنصح القطاع المصرفي 
بـدالً مـن اســــتعمـال ضخ الســـيولـة بشــكل غير منظــم 
)helicopter money( بأن يصار إلى توجيه هذه السيولة 
إلى قطاعات معينة كما فعلنا في لبنان”، كاشفاً أن مصرف 
لبنــان أطلق مبادرات عديدة حيث زاد إمكانيات المصارف 
في دعم اقتصاد المعرفة والذي استقطب ما ال يقل عن 250 
مليون دوالر استثمارات من القطاع المصرفي، وبفعل ذلك 
نشأت شركات تبلغ رســملتها أكثر من 600 مليون دوالر 

وأدّى هذا القطاع إلى خلق فرص عمل.

مستويات مرتفعة لاحتياطات
وقال سالمه: إن العجز في ميزان المدفوعات يشكل مكمن 
ضعف لالســتقرار المالي في لبنان وحقق هذا الميزان في 
الثالثة أشهر األولى من العام الحالي عجزاً بلغ 644 مليون 
دوالر ناتج عن مدفوعــات الدولة بالعملة األجنبية. إنما ما 
يطمئن السوق هو المستويات المرتفعة لالحتياط بالعمالت 
األجنبية لدى القطاع المصرفي ولدى مصرف لبنان، وأمام 
هذا الواقع نســتطيع أن نؤكد اســتقرار سعر صرف الليرة 
اللبنانية وقاعدة الفوائد وهو ما يسمح لمصرف لبنان بمتابعة 
المبادرات التحفيزية التي أطلقها في المرحلة السابقة لتفعيل 
الطلب الداخلي وتنمية االقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل.

نمو الودائع ودعم التسليفات
كمــا توقــع حاكم مصرف لبنان أن تنمو الودائع بنســبة 
تــراوح بيــن 4.5 % و5 % أي ما يوازي 8 مليار دوالر 
أميركــي في العام 2016 وهذا المعدل يعتبر كافياً لتمويل 
القطاعين العام والخاص. أما على صعيد التسليفات فنتوقع 
أن تنمو بنحو 5.5 % عن العام الســابق، مشــيراً إلى أن 
مصرف لبنان ماض في دعم التســليفات المرتبطة بتمويل 
الســكن والمؤسســات الصغيرة والمتوسطة وتم منح أكثر 
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تحليالت ونتائج
وقدم التقرير تحليالت ش��املة لمس��توى تواجد أكب��ر 15 مصرف في دول 
الخليج العربي ضمن مختلف ش��بكات التواص��ل االجتماعي، وفيما يلي أبرز 

النتائج بحسب كل موقع:
أوالً- فيسبوك: تص��دّر بنك قطر الوطني قائمة  المصارف الخليجية األكثر 
تأثيراً على “فيس��بوك” بأكثر من 2,080,833 إعجاب، وحّل البنك السعودي 

البريطاني ثانياً وبنك اإلمارات دبي الوطني ثالثاً.
ثانيا- تويتر: جاء البنك األهلي التجاري أوالً بما يزيد عن 618,372 متابعاً، 

تاله مصرف الراجحي والبنك السعودي البريطاني.
ثالث���اً- لينك���د إن: ح��ّل بنك أبو ظب��ي الوطني ف��ي المرتبة األول��ى بأكثر 
م��ن134,117 متاب��ع، وج��اء بنك دبي اإلس��المي في المرتب��ة الثانية ثم بنك 

اإلمارات دبي الوطني في المرتبة الثالثة.
رابعاً- أنس���تغرام: حاز بنك الكويت الوطني على المركز األول مس��تقطباً 
أكث��ر م��ن 168,308 متابع، فيما حّل بيت التموي��ل الكويتي ثانياً ثم بنك قطر 

الوطني ثالثاً.
خامساً- يوتيوب: وجاء أيضاً بنك الكويت الوطني في الصدارة بالنسبة ألعداد 
المش��تركين في قناته الخاصة على يوتيوب والتي تجاوزت 17,798 مشترك، 

فيما حل مصرف الراجحي والبنك األهلي التجاري ثانياً وثالثاً على التوالي.
وف��ي المحصلة وصل عدد متابعي المصارف الخليجية ال�15 عبر ش��بكات 
التواصل االجتماعي إلى مستويات عالية، حيث سجلت 5,148,673 متابعاً على 
“فيسبوك” و2,445,324 متابعاً عبر “تويتر” و865,503 متابعاً عبر “لينكد 

إن” و366,686 متابعاً عبر “أنستغرام” و56,478 مشتركاً على “يوتيوب”.
جدير بالذكر أن “أورينت بالنيت لألبحاث” تختص بإعداد تقارير اقتصادية 
باللغتين العربية واإلنكليزية، تتناول المعطيات الراهنة ضمن أبرز القطاعات 
واإلعالم واالتصاالت والتكنولوجيا.الحيوي��ة في العالم العربي م��ع التركيز بالدرجة األولى عل��ى قطاع األعمال 

انطالقة جديدة للمصارف الخليجية عبر شبكات التواصل االجتماعي

اإلعالم الرقمي ضرورة لالرتقاء بالقدرات التنافسية
دع���ا تقرير صادر عن “أورينت بالني���ت لألبحاث”  تحت 
عنوان “اإلعالم االجتماعي وتأثيره على القطاع المصرفي في 
دول مجل���س التعاون الخليجي” إل���ى ضرورة تحول  القطاع 
المصرفي في دول الخليج إلى تبني  منهجية قائمة على تعزيز 
التفاعلي���ة االلكترونية وإش���راك العمالء م���ن خالل منصات 
التواصل االجتماعي، مؤكداً عل���ى ضرورة عدم تجاهل  قوة 

هذه المنصات التي باتت تحظى بانتشار واسع.
ووفق��اً للتقرير فإن تنامي مفهوم “زيادة أعداد المتابعين عبر 
الش��بكات االفتراضية” دفع بالمؤسس��ات  المالية والمصرفية 
ف��ي منطقة الخليج إل��ى إطالق حمالت الكتروني��ة عبر مواقع 

التواصل مثل تويتر وفيسبوك وأنستغرام ويوتيوب وغيرها.
وفي ه�ذا اإلطار، قال مدير عام “أورينت بالنيت” نضال أبو 
زكي: بات يتوجب على المصارف الخليجية التركيز على بناء 
حضور قوي ومس��تدام ضمن عالم اإلع��الم الرقمي، وذلك في 
سبيل االرتقاء بقدراتها التنافسية بما يتماشى مع التطورات التقنية 
المتالحقة. وتبرز ش��بكات التواصل االجتماعي باعتبارها أداة 
فاعلة وموثوقة لتعزيز منظومة “ذكاء األعمال” والحصول على 
بيانات حديثة اس��تناداً إلى استطالعات دورية وتحليالت شاملة 
لملفات المتابعي��ن، فضالً عن االرتقاء بق��درة المصارف على 
تحديد أبرز االتجاهات الناشئة باالعتماد على اآلراء والتطلعات 

واألفكار والتعليقات وردود أفعال الجمهور المستهدف.
تحديات

وحذّر التقرير م��ن وجود تحديات قد تواجه عملية االنطالق 
إل��ى العالم االفتراضي، خاصة فيما يتعل��ق  بتحديد مدى تأثير 
اإلعالم االجتماعي  على العمليات المصرفية  التقليدية، والطرق 
المناس��بة  لتدري��ب الموظفين عل��ى إدارة الحس��ابات  في هذه 
المواقع االجتماعية وتعزيز التفاعل مع المتابعين، كما أشار إلى 
ضرورة معالجة موثوقية البيانات المجمعة وكيفية التعاطي مع 
المخاطر والتهديدات الرقمية. وفي ظل التقديرات بتجاوز التعداد 
الس��كاني العالمي 8 مليار نس��مة بحل��ول 2030، يرى التقرير 
أنه من الممكن أن تتس��بب التنمية الحضرية في ظهور فجوات 
عل��ى صعيد التواصل الفعال، حيث م��ن المتوقع أن يصل عدد 
مس��تخدمي ش��بكة اإلنترنت في دول الخليج إلى 47,24 مليون 
مس��تخدم بحلول 2018، أي بمعدل انتش��ار يبلغ 77 %. ووفقاً 
للتقرير فإن هذه األرقام تشير إلى ضرورة إطالق وتنفيذ حمالت 
ش��املة وفعالة على الش��بكة العنكبوتية وتبني أدوات التس��ويق 
الرقمي على نطاق واس��ع في س��بيل تلبي��ة االحتياجات الحالية 
والمتطلب��ات المتنامية للجمهورالمس��تهدف، باإلضافة إلى دفع 

عجلة النمو لدى مختلف المؤسسات وفي مقدمتها المصارف.



عالم التأمين

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2016

كش��ف تقرير صادر عن هيئة اإلشراف على التأمين 
أن إجمالي أقس��اط التأمين التي حققتها شركات التأمين 
في جمي��ع فروع التأمين في عام 2015 بلغ نحو 18.2 
مليار ليرة سورية )بحدود 35.5 مليون دوالر(، بزيادة 
م��ا نس��بته 23.15 % عن العام الس��ابق. وبيّن التقرير 
أن حصة المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين منه بلغت 
11 مليار ليرة س��ورية )بحدود 21.5 مليون دوالر( ما 
يع��ادل 61 %، في حين بلغت نس��بة حصة الش��ركات 
الخاصة من إجمالي األقس��اط 39 % بنحو 7 مليارات 
ليرة سورية. كما حققت أقساط شركات التأمين من دون 
أقساط الصحي واإللزامي نمواً بنسبة 9.5 % عن العام 
الماضي. وكش��ف التقرير أن إجمالي األرباح الصافية 
التي حققتها شركات التأمين بلغ نحو 4.4 مليارات ليرة 
)8.5 ملي��ون دوالر( بنس��بة زي��ادة 161 % عن العام 
الماض��ي، متضمنة فروقات أس��عار الصرف، كما نما 
إجمالي حقوق المس��اهمين في شركات التأمين الخاصة 

نحو 22 % عن العام الماضي.

ارتفاع أرباح شركات التأمين
في سورية

مؤسس��ة  تقدم��ت 
النقد العربي الس��عودي 
بدع��وى  “س��اما” 
ش��ركة  بحق  قضائي��ة 
وقاي��ة للتأمي��ن وإعادة 
إلى  التكافل��ي  التأمي��ن 
ف��ي  الفص��ل  لجن��ة 
المنازعات والمخالفات 
التأمينية التخاذ اإلجراء 

النظامي بحق الشركة. وقال رئيس لجنة التوعية التأمينية 
والتدريب في مؤسس��ة النقد والمتحدث باس��م ش��ركات 
التأمي��ن، عادل العيس��ى: إن تقديم الدعوى يعد س��ابقة 
من نوعها في تاريخ الش��ركات بأن ترفع جهة مشرعة 
دعوى قضائية ضد ش��ركة. وأوض��ح من جهة أخرى 
أن ش��ركات التأمين تعيش حالة م��ن التذبذب، حيث إن 
الشركات التي حققت أرباحاً في عام 2014 خسرت في 
عام 2015، كما ان س��وق التأمين ال تزال غير مكتملة 

وجزء منها يعمل وهو ما يتسبب في خسائر.

السعودية :”ساما” تقاضي
وقاية للتأمين

عادل العيسى

“نيكزس” تدعو لتوفير التغطية الصحية

دعت “نيكزس غروب” الش��ركات الموجودة 
االحتياج��ات  تغطي��ة  إل��ى ضم��ان  دب��ي  ف��ي 
والمتطلب��ات الطبي��ة لموظفيه��ا عن��د اختيارها 

بوليصة تأمين صحي جماعية.
وقال مدير منافع الموظفين في الش��ركة دنكان 
كريرار: إن معظم الشركات التي توفر هذه الفائدة 
ألول مرة س��توجه اهتمامها إلى شيء واحد وهو 
التكلف��ة، في حين أن الحقيقة تش��ير إل��ى أن أقل 
البوالص تكلفة ليست األفضل فيما يتعلق بتغطية 

المؤمنين وفي إمكانية االستفادة من شبكة الرعاية الصحية والوصول إليها.
دنكان كريرار

“شديد” تستحوذ على 75 % من “المنارة”

اس��تحوذت شركة شديد كابيتال 
هولدن��غ على 75 % من حصص 
ش��ركة المنارة لخدم��ات التأمين 
المح��دودة التي تعم��ل من خالل 
فرعه��ا ف��ي الش��ارقة لإلمارات 
العربية المتح��دة، وذلك بالتعاون 

مع مجموعات في دبي.
وتن��درج ه��ذه الخط��وة ضمن 

خّطة الش��ركة التوّس��عية التي تعتزم من خاللها الدخول الى بلدان جديدة في أوروبا 
والشرق األوسط وأفريقيا بحلول عام 2017.

وقال رئيس مجلس إدارة ش��ديد كابيتال هولدنغ ومديرها التنفيذي، فريد شديد: إن 
عملية االس��تحواذ تشّكل خطوة أخرى في توّسع الشركة ونجاحها في تلبية األسواق 
والقطاع��ات وقاعدة واس��عة م��ن الزبائن من خ��الل خدمات وخب��رة تغّطي جميع 

المجاالت التي نختّص بها.

منتج تأمين جديد من “إيه آي جي”

أطلقت ش��ركة المجموعة األميركية الدولية )إيه آي جي ( منتج تأمين جديد لقطاع 
االستثمار الجماعي يحمل اسم )كراودفاندينغ فيديليتي( سيتم تقديمه للمستثمرين حول 
العالم  عبر منصة االستثمار يوريكا، وهو أول منتج تأمين على التمويل الجماعي يوفر 
للمس��تثمرين حماية من احتيال الجهة المحّررة. وعبر االشتراك في هذا المنتج الجديد 
المبتكر، تعزز منصات التمويل الجماعي القيمة التي تقدّمها للمستثمر عبر تقديم الحماية 
من االحتيال . ورغم أنّه لم يتم تسجيل سوى حاالت قليلة من االحتيال في هذا القطاع، 
إال أّن هذا المنتج الجديد يس��اعد في بناء ثقة المستثمر بهذا القطاع الناشئ، عبر العمل 

رة بالثقة الموضوعة فيها. بشكل وثيق مع المنصات بما يضمن جدارة الجهة المحّرِ
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استثمارات مشتركة بين السعودية والسودان

وقع��ت الس��عودية والس��ودان على برنام��ج وخطط 
المعدني��ة بح��وض  الث��روات  ودراس��ات، الس��تغالل 
“أطالنت��س 2” ف��ي البحر األحمر، ال��ذي يحتوي على 
معادن الذهب والفضة والنحاس والمنغنيز ومعادن ثمينة 
أخرى من المتوقع أن تصل عائداتها إلى 20 مليار دوالر. 
وأوض��ح وزير المعادن الس��وداني أحمد الكاروري، أن 
المباحثات بين الجانبين  ناقشت التقارير المقدمة من قبل 
ش��ركة مناف��ع، الحائزة على امتياز اس��تخراج الثروات 
الموجودة في قاع البحر األحمر في المنطقة المش��تركة 

بي��ن البلدين، مش��يراً إلى أن تقارير الش��ركة أثبتت جديتها في العم��ل، بالتزامها بكل 
تكاليف الدراسات الخاصة بالمشروع، والتي تصل تكلفتها الى 76 مليون دوالر، لحين 

وصولها لمرحلة اإلنتاج التي أكد أنها ستكون مطلع العام 2020.

أحمد الكاروري

أظهرت النتائج المالية للشركة اللبنانية لتطوير وإعادة 
إعمار وسط مدينة بيروت )سوليدير( للعام 2015 خسارة 
إجمالية بقيمة 118.9 مليون دوالر، لكن النتائج الموّحدة 
أظهرت خسارة بقيمة 87.2 مليون دوالر، وذلك بعد دمج 
حصة س��وليدير من األرباح المحققة من قبل الش��ركات 
التابعة، خاصة سوليدير انترناشونال المملوكة من شركة 
سوليدير بنسبة 39 %، والتي حققت أرباحاً بقيمة 61.9 
ملي��ون دوالر عام 2015. وجاءت هذه الخس��ارة نتيجة 
إحجام المستثمرين بشكل عام عن شراء العقارات خالل 
عام 2015 وإلغاء عقدين من عقود بيع األراضي المحققة 
في السنوات السابقة )قيمتها نحو 90 مليون دوالر(. كما 
قامت الش��ركة احترازياً بتكوي��ن مؤونات مالية إضافية 
بمثابة احتياط عام تحّسباً ألي تأخير أو تخلّف في تسديد 

سندات واستحقاقات مستقبلية من عقود أخرى.

118 مليون دوالر خسائر سوليدير

قال��ت وزيرة المي��اه في 
نومف��وال  إفريقي��ا  جن��وب 
بالده��ا  إن  موكونيان��ي: 
عق��دت ش��راكة م��ع إيران 
تحلي��ة  محط��ات  لبن��اء 
مياه عل��ى ط��ول المناطق 
إمدادات  لزي��ادة  الس��احلية 
المياه في الوقت الذي تعاني 
فيه جنوب إفريقيا من أسوأ 

موجة جفاف في تاريخه��ا مما يعرض الماليين لخطر 
نق��ص الغ��ذاء. ويرجع اضط��راب المن��اخ في جنوب 
أفريقي��ا بدرجة كبيرة لظاه��رة النينيو القوي��ة وارتفاع 
درج��ة ح��رارة المياه الس��طحية للمحيطات في ش��رق 
ووس��ط المحي��ط الهادئ التي تحدث كل بضع س��نوات 

وتترتب عليها عواقب وخيمة على مستوى العالم.

شراكة بين جنوب إفريقيا وإيران

نومفوال موكونياني

“فايزر” تعتزم شراء “أناكور”

تنوي “فايزر” ش��راء “أناكور” في صفقة قيمته��ا 5.2 مليار دوالر إلضافة دهان 
لعالج االكزيما إلى أنشطتها، وذلك بعد تخليها عن خطط لالستحواذ على “أليرجان”. 
وتشكل الصفقة تحّوالً في استراتيجية فايزر للدمج واالستحواذ من تخفيض الضرائب، 
وهو ما كان الهدف وراء عرضها لش��راء “أليرجان” ومقرها دبلن، في صفقة قيمتها 
160 مليار دوالر، لتعزيز محفظة أدويتها قبيل قرار بخصوص بيع أو فصل أنشطتها 
لألدوية النوعية بعد انتهاء براءات اختراعها. وس��تتيح هذه الصفقة ل�“فايزر” توسعة 

أنشطتها لتشمل دهان كريسابورول الخاص بعالج حاالت االكزيما المتوسطة.

“النخيل” تستثمر في أبوظبي

وقعت المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية 
المتخصص��ة وش��ركة النخي��ل للصناع��ات 
الورقية المحدودة اتفاقية ش��راكة بقيمة 335 
ملي��ون دره��م اماراتي )91 ملي��ون دوالر( 
وتنص على بناء مصنع تابع للش��ركة ضمن 
مناط��ق المؤسس��ة الصناعي��ة. وخصصت 
“النخيل” استثمارها هذا لبناء مصنع لألوراق 
والمنادي��ل الصحي��ة المنزلي��ة على مس��احة 

441 ألف متر مربع في منطقة ايكاد 2 )مدينة أبوظبي الصناعية 2(. وس��تبلغ الطاقة 
االنتاجية للمش��روع حوالى 60 ألف طن س��نوياً من الورق والمناديل الصحية خالل 
المرحلة االول��ى، ومن المتوقع مضاعفة الطاقة اإلنتاجية لتبلغ حوالى 120 ألف طن 
س��نوياً خالل المرحلة الثانية من المش��روع والمتوقع انجازه خ��الل الثالث الى أربع 

سنوات القادمة.
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عمان تخطط إلضافة 2000 غرفة فندقية

تتهيأ مجموعات الفنادق العالمية الرئيس��ية الفتتاح 
منش��آت لها في عمان في الع��ام المقبل، ومن المتوقع 
أن يتضاع��ف ع��دد غ��رف الفن��ادق  بحل��ول الع��ام 
2020 ليص��ل الى أكثر م��ن 2000غرفة، مما يعزز 
استراتيجية البالد الطموحة حيال النمو السياحي حيث 
تس��عى السلطنة لجذب 5 ماليين زائر كل عام بحلول 

العام 2040.
وقال المدير العام للترويج الس��ياحي العماني س��الم 
المعمري: يشهد قطاع السياحة في عمان نمواً بوتيرة 

سريعة وقد شهدنا زيادة بنسبة 17.7 % في عدد الزوار في العام 2015 وحده، ليصل 
معه العدد االجمالي السنوي الى 2.4 مليون زائر.

سالم المعمري

طرح��ت تونس 10 مش��اريع مكتمل��ة البنية التحتية 
في القطاعين الصناعي والس��ياحي أمام المس��تثمرين 
الس��عوديين بملكي��ة كاملة، وفق��اً لما ذكرت��ه صحيفة 
االقتصادية الس��عودية نقالً عن رئيس الغرفة التجارية 

الصناعية في الوسط التونسي نجيب الملولي.
وكشف المس��ؤول التونسي أنه  تم وضع الدراسات 
الالزمة لهذه المش��اريع بانتظار تمويلها وبدء األعمال 
فيه��ا، مبين��اً أن المش��اريع تتضم��ن منطق��ة صناعية 
ضخمة قرب مدينة سوسة الساحلية، ومشاريع سياحية 
كمين��اء ترفيهي ومنتجعات ومش��اريع س��كنية خاصة 

ومنتجعات عائلية توائم نمط عيش السائح الخليجي.
وأوض��ح الملول��ي أن تونس طرح��ت خيارات أمام 
المس��تثمرين السعوديين، إما االستثمار المباشر بملكية 
كاملة أو س��تكون مش��اريع مش��تركة مع مس��تثمرين 
محليين، منوها إلى أن العديد من المش��اريع الس��ياحية 
الس��عودية القائم��ة ف��ي سوس��ة ه��ي بملكي��ة كامل��ة 

للمستثمرين السعوديين.

تونس: مشاريع بملكية كاملة 
للسعوديين

“يونيكاي لألغذية” تدخل السوق القطرية

وقّعت ش��ركة يونيكاي لألغذية 
مذك��رة تفاه��م م��ع ش��ركة قط��ر 
لألغذية والخدمات لتوزيع منتجات 
“يونيكاي” الغذائية في سوق السلع 
االس��تهالكية القطري��ة. وتم توقيع 
االتفاقي��ة في الدوحة من قبل رئيس 

مجلس إدارة “يونيكاي لألغذية” مانع محمد سعيد المال، ورئيس شركة قطر لألغذية 
والخدمات شمس الدين أوالكارا. وقال المال: قمنا بدراسة معمقة للسوق القطري الذي 
يتمتع بحيوية وتنافس��ية عاليتين. ونحن على ثقة تامة حول هذه الخطوة، ونأمل إنشاء 

قاعدة عمالء في جميع أنحاء قطر.

مذكرة تفاهم بين دبي و“اتصاالت”

لتنمية  وقع��ت مؤسس��ة دب��ي 
“اتصاالت”  وش��ركة  االستثمار 
مذك��رة تفاه��م لتزويد المؤسس��ة 
بأح��دث الخدم��ات الذكية وحلول 
تقني��ة المعلوم��ات واالتص��االت 

المتخصصة بما ينس��جم مع األهداف االس��تراتيجية للمؤسس��ة لتحقيق منظومة تنمية 
اقتصادية مس��تدامة في اإلمارة، باإلضافة إلى تس��هيل استقطاب وخدمة المستثمرين 
ودعم االس��تثمار بشكل عام وذلك من خالل استقطاب االستثمارات إلى دبي، وتوفير 
الفرص المتكاملة لهم في توسيع قاعدة أعمالها في سوق اإلمارة، واألسواق المجاورة 
في منطقة الشرق وأفريقيا. وقام بتوقيع المذكرة كلٌّ من مدير عام “اتصاالت” في دبي 

عبد هللا سالم المانع، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية االستثمار فهد القرقاوي.

طرحت الهيئة العامة للتنمية الس��ياحية المصرية 73 
قطعة أرض على المستثمرين األجانب تتراوح مساحة 
القطعة الواحدة من 10 آالف متر إلى مليون متر مربع، 
حسبما أكد رئيس الهيئة سراج الدين سعد. وقال سعد: إن 
هذه األراضي تقع في الساحل الشمالي، محافظة البحر 
األحم��ر، وجنوب س��يناء، واألقص��ر،  وأن األراضي 
ستسعر بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 
وذلك بحس��ب معايي��ر مختلفة مثل قربه��ا من المراكز 
الس��ياحية، وبأسعار تتراوح من 10 - 50 دوالرا للمتر 

الواحد.

مصر تطرح 73 قطعة أرض
على المستثمرين

سراج الدين سعد
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بيت تجاري سوري في روسيا

أك��د نائب رئيس مجلس رجال 
الروس��ي،   - الس��وري  األعمال 
س��امر عثمان أنه س��يتم تأسيس 
البي��ت التج��اري الس��وري ف��ي 
روس��يا، وه��و مش��روع يهدف 
إلى دعم وتمويل عمليات التبادل 
التج��اري، والتعري��ف بالبضائع 
الس��ورية ف��ي روس��يا، وكيفي��ة 

التصدير إلى سورية.
وقال عثمان: من خالل نش��اط قرية الصادرات السورية - الروسية، والمصدرين 
اآلخري��ن، تم لحظ بعض التفاصيل التي ال تش��ملها الخطوط العريضة المتفق عليها 
بين الجانبين، لذلك س��يدعم المجلس كل رجل أعمال س��وري لديه نش��اط مميز في 
تفعي��ل التجارة بين البلدين، ويحاول إيجاد حلول للمش��كالت التي تعترض انس��ياب 

البضائع، كما يتم استيعاب أي اقتراح من شأنه تطوير العمل في هذا المجال.
ولف��ت إلى أن الش��ركات ورجال األعمال الروس لديهم رغب��ة كبيرة للتعاون مع 

الشركات ورجال األعمال السوريين.

صّرح وكيل وزارة 
االقتص��اد اإلمارات��ي 
لش�����ؤون الت�ج����ارة 
الخارجي��ة والصناع�ة 
عب��دهللا آل صالح، أن 
حج�م االس����تثم�ارات 
اإلماراتي��ة المتنامي���ة 
في األردن يزي�د عل�ى 
دوالر،  ملي��ار   15
فيم���ا تج��اوزت قيمة 

التب��ادل التج��اري 3 ملي��ارات دره��م )816.5 مليون 
دوالرأميركي( سنوياً.

وق��ال صال��ح: إن العالق��ات األردني��ة - اإلماراتية 
ش��هدت تط��ّورات ملحوظة ف��ي الس��نوات األخيرة، 
مدعوم��ة بمش��اريع ومب��ادرات واتفاق��ات، كان له��ا 
الدور األبرز في تدفّق الحركة االس��تثمارية والتجارية 

واالقتصادية بين البلدين.

استثمارات إماراتية في األردن

عبدهللا آل صالح

اس��تثمرت ش�ركة 
أب�ل م�ل�ي����ار دوالر 
ف��ي ش��ركة خدمات 
النق��ل الصينية ديدي 
تشوتشينغ، في خطوة 
في  للتوس��ع  ته��دف 

السوق الصينية.
وق���ال الرئ�ي����س 
التنفي�ذي ألب�ل تي����م 

كوك: إن االس��تثمار يعكس اهتمام “أبل” بأعمال ديدي 
تشوتش��ينغ النامية بش��كل س��ريع وثقتها المتواصلة في 

االقتصاد الصيني البعيد المدى.
م��ن جهتها اعلنت ش��ركة ديدي -الت��ي تخدم 90 % 
من س��وق خدمات الس��يارات في الصين- أن هذا أكبر 
اس��تثمار تتلقاه من مس��تثمر واحد، ما يجعل من شركة 
أبل مس��تثمرها االس��تراتيجي. ويرى محلل��ون أن هذا 
االستثمار س��يعزز الضغوط على شركة خدمات النقل 
أوبر، التي تسعى إلى تعزيز حصتها السوقية في الصين.

أبل تستثمر مليار دوالر في الصين

تيم كوك

“ماجد الفطيم” تزيد استثماراتها في ُعمان

ماج��د  مجموع��ة  أعلن��ت 
الفطيم مضيها في تعزيز حجم 
اس��تثماراتها في سلطنة ُعمان 
ب���515 مليون ري���ال ُعماني 
)1.3 ملي��ار دوالر أميرك��ي( 
بحل��ول ع��ام 2020، وهو ما 
يؤكد الت��زام المجموعة طويل 

األمد نحو السلطنة.
وتشمل استراتيجية المجموعة االستثمارية “مول ُعمان” باستثمارات تُقدر ب�275 
مليون لاير )712 مليون دوالر(، و“س��يتي س��نتر صحار” باستثمارات تقدر ب�45 
مليون لاير )116.5 مليون دوالر( و“ماي س��يتي س��نتر صور” باستثمارات بنحو 
15 ملي��ون لاير )38.8 مليون دوالر(، إلى جانب اس��تثمارات إضافية في مجاالت 
التجزئة والترفيه بقيمة تقديرية تبلغ 180 مليون لاير )466 مليون دوالر(، وتش��مل 

“ماجيك بالنيت” و“كارفور” و“فوكس سينما”.
ويتوقع أن تستحدث استثمارات المجموعة أكثر من 42 ألف وظيفة مباشرة وغير 

مباشرة في السلطنة خالل األعوام الخمسة المقبلة.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي للمجموعة اآلن بجان��ي: نحن فخ��ورون بتجديد التزامنا 
بالحفاظ على مكانتنا كأكبر مس��تثمر خليجي في الس��لطنة عبر خططنا االستثمارية 

بمبلغ 705 مليون لاير )1.8 مليار دوالر(.

18



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2016

أن  النمس��اوية  ب��رس”  “دي  صحيف��ة  ذك��رت 
المستثمرين النمساويين أصبحوا من أوائل المستثمرين 
الذين قرروا العودة إلى روسيا بعد كشفهم عن ظروف 
مؤاتية للغاية تش��كلت ف��ي الوقت الراهن هناك لتحقيق 
نشاطهم، كاشفة أن عدد الشركات النمساوية التي تخطط 
لتأسيس فروعها في روسيا ارتفع بشكل ملموس خالل 
ع��ام 2015. ورجحت الصحيفة أن تك��ون زيادة رقم 
المس��تثمرين المتوجهين إلى روسيا ناجمة عن عوامل 
عدة، منها رخص األيدي العاملة واألرض، باإلضافة 
إلى أن قيمة المنش��آت للمستثمرين األجانب في روسيا 
أقل منها للروس بمرتين، كما أن تراجع س��عر صرف 
الروبل أمام العمالت الرئيسية أدى إلى انخفاض  قيمة 

تصدير السلع التي يتم إنتاجها في روسيا.
يذكر أن الحكومة الروسية كانت قد ألزمت الشركات 
العامة بش��راء المنتجات المصنوعة في روسيا، األمر 
ال��ذي يجعل الش��ركات الغربي��ة تصن��ع منتجاتها في 

روسيا.

نيسان تسيطر على ميتسوبيشيالمستثمرون يعودون إلى روسيا

اتفقت نيس��ان موتور اليابانية على شراء 34 % 
في ميتسوبيش��ي موتورز لتحصل على الس��يطرة 
الفعلية على الش��ركة المنافس��ة بحصة قيمتها 2.2 
ملي��ار دوالر من أجل إنقاذ األخيرة األصغر حجما 
الت��ي تضررت م��ن ثال��ث فضيحة ف��ي 20 عاما 
وخس��رت 3 مليارات دوالر من قيمتها السوقية بعد 
إقرارها بتزييف بيانات كفاءة استهالك الوقود. لكن 
الصفقة  س��تعطي دفعة قوية لنيس��ان أيض��اً، إذ ان 
ثاني أكبر ش��ركة منتجة للسيارات في اليابان تبذل 

قصارى جهدها لش��ق طريقها في أسواق جنوب شرق آسيا بدول مثل تايالند والفلبين 
حيث تش��تهر الطرز من إنتاج ميتسوبيش��ي. وقال الرئيس التنفيذي لنيس��ان كارلوس 
غصن: إن الش��ركتين ستتبادالن من اآلن التكنولوجيا وتقومان بتطويرها وقد تحققان 
“المليارات”، مشيراً إلى أن نيسان عازمة على المحافظة على ميتسوبيشي ورعايتها 

ومساعدتها على استعادة ثقة المستهلك في كفاءة استخدام الوقود.

كارلوس غصن

“غوتشي” تنسحب من تحالف دولي

انس��حب الفرع األميركي لش��ركة غوتش��ي اإليطالية لألزي��اء والكماليات الفاخرة 
م��ن التحالف الدولي لمكافحة تقلي��د المنتجات احتجاجاً على انضمام ش��ركة التجارة 
اإللكتروني��ة الصيني��ة العمالقة “عل��ي بابا” إلى التحالف، حس��بما أكدت نائبة رئيس 

التحالف كانديس لي يوزويغوي.
وجاء قرار “غوتشي” بعد أن انسحبت شركة مايكل كورس من التحالف في آذار/

مارس 2016 احتجاجاً على انضمام “علي بابا” التي وصفتها بأنها “أخطر خصومنا 
وأشدهم ضرراً”. وتبرز هذه القضية ما تحمله بعض الشركات من عداء لهذه الشركة 

الصيني��ة العالمية الت��ي تعتبره��ا خطرا على 
أعمالها. وتقاضي ش��ركة غوتشي شركة علي 
بابا أمام محكمة ف��ي نيويورك، إذ تتهمها بأنها 
ش��جعت على بيع منتج��ات مقلدة عب��ر تويتر 
وتربحت منها عبر منصاتها اإللكترونية وهي 

تعلم أنها مقلدة.

عرض صن��دوق تنمية الش��رق األقصى الروس��ي 
على الش��ركات اليابانية 29 مش��روعاً بقيمة 16 مليار 
دوالر أميركي، فضالً عن اس��تثمارات تبلغ نحو 110 

مليارات دوالر.
وق��ال رئيس الصندوق أليكس��ي تش��يكونكوف: في 
إطار المحادثات مع اليابان، جرى بحث بش��كل خاص 
إمكاني��ات تصدير الطاق��ة الكهربائية من روس��يا إلى 
الياب��ان، ومش��اريع البتروكيماوي��ات، وبصفة خاصة 
إنتاج الميثانول واليوريا، كما تنظر شركة ميتسوي في 

مشروع إنتاج الهيدروجين.

اليابان تستثمر في روسيا

“كاراليل” تستثمر 500 مليون دوالر

اس��تثمرت مجموعة كاراليل في مازاراين إنرجي، للتنقيب عن النفط والغاز التي 
تركز أنش��طتها على تونس والتي ستتلقى 500 مليون دوالر أميركي لتنفيذ عمليات 

استحواذ في أوروبا وشمال أفريقيا.
وقال رئيس المجموعة مارس��يل فان بويك: إن الصفقة تعد أول اس��تثمار للصندوق 

فيما يزيد عن عام، ولدى الصندوق استثمارات بأكثر من 2.5 مليار دوالر أميركي.

19



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2016

كش��فت مجموعة اإلمارات لالتصاالت “اتصاالت” 
عن بي��ع حصتها، التي تبلغ 92.3 % في ش��ركة كنار 
الس��ودانية لالتصاالت، والتي تش��غل خط��وط الهاتف 
الثاب��ت، وذل��ك مقاب��ل 349.6 ملي��ون دره��م )95.2 
مليون دوالر( لشركة زين الكويتية. وقالت المجموعة: 
إن الصفقة مش��روطة بالحصول عل��ى موافقة الجهات 
التنظيمية في الس��ودان. وأكدت “زين” أن هذه الصفقة 
س��وف تمكنه��ا من التح��وط من آي مخاط��ر في تقلب 
صرف العمالت حيث س��يتم تمويل الصفقة من المبالغ 

النقدية لدى “زين السودان”.

“اتصاالت” تبيع حصتها في “كنار”

تخطط ش��ركة بيكر هيوز إلعادة ش��راء أسهم بقيمة 
1.5 مليار دوالر وديون قيمتها مليار دوالر باس��تخدام 
تعويض فس��خ االتفاق الذي س��تتلقاه بعد انهيار الصفقة 
المقترحة الستحواذ منافستها هاليبرتون لخدمات الحقول 
النفطي��ة عليها. وقالت بيكر هيوز: إنها س��تحصل على 
3.5 مليار دوالر في إطار اتفاق االندماج الذي تم الغائه 
بس��بب معارضة س��لطات مكافحة االحتكار األميركية 

واألوروبية.
وقدرت صفقة االندماج ب�35 مليار دوالر حين جرى 
اإلعالن عنها أول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2014 
وكانت س��تؤدي لنش��وء أكبر ش��ركة لخدمات الحقول 
النفطي��ة في أميركا الش��مالية تنافس ش��لومبرغر أكبر 

شركة في السوق العالمية.

فشل االندماج
بين بيكرهيوز وهاليبرتون

لماذا باع أيكان حصته في أبل؟

باع المستثمر الملياردير كارل أيكان 
كام��ل حصته في ش��ركة أب��ل )45.8 
مليون س��هم( بس��بب تباطؤ االقتصاد 
الصين��ي والمخاوف من زي��ادة القيود 
الصينية على األعمال. وقال في مقابلة 
مع ش��بكة تلفزي��ون سي.ان.بي.س��ي 
عندما سئل متى قد يعود لالستثمار في 

الش��ركة “ال أعتقد أنه الس��عر بل يتعلق األمر بالصين. أعتقد أنه س��هم رخيص جداً. 
الصين قد تلقي بظاللها عليه وينبغي أال نغفل عن ذلك”. وكش��ف أيكان انه حقق نحو 
ملياري دوالر من صفقة أبل بعد أن ظل مستثمراً في الشركة لنحو 3 سنوات، موضحاً 
أنه “إذا كنت قد اشتريت األسهم عندئذ فإنك تحقق 48 % إلى 50 % عائداً إجمالياً”.

وعلى صعيد آخر، قال أيكان: إنه “ما زال يتوخى الحذر الشديد” بخصوص سوق 
األسهم األميركية، وإنه يتوقع “يوماً للحساب” ما لم يضخ تحفيز مالي من نوع ما.

كارل أيكان

الدول منخفضة الضرائب تجتذب الشركات

ذك��ر تقري��ر مؤتمر األمم المتحدة للتج��ارة والتنمية )اونكتاد( أن ش��ركات ضخت 
221 مليار دوالر في عام 2015 في دول تتمتع بضرائب منخفضة كان على رأس��ها 
لوكس��مبورغ وهولندا في حين ذهبت اس��تثمارات بقيمة 72 مليار دوالر إلى مالذي 
ضرائ��ب بريطانيي��ن هما جزر فيرجن آيالن��دز وكايمان. لكن التقرير اش��ار الى أن 
تلك الشركات أخرجت المليارات من لوكسمبورغ وهولندا في الربع األخير من العام 

2015 بعد أن فرض البلدان قواعد 
جديدة خاصة باالتحاد األوروبي 
لش��ن حمالت على الممارس��ات 
الضريبية المخالفة. وأكد التقرير 
أن الش��ركات التي تخلط األموال 
بين نطاقات االختصاص القضائي 
لتوفير الضرائب ال تزال “مبعث 

قلق رئيسي لصناع السياسات”.

“مايكروسوفت” تستحوذ على “سولير”

اش��ترت مجموعة مايكروسوفت األميركية للمعلوماتية الش��ركة اإليطالية الناشئة 
“س��ولير” المتخصصة في الخدم��ات المرتبطة باألجهزة الموصولة في سلس��لة من 

القطاع��ات. وأوضحت المجموعة أن عملية الش��راء 
ستس��مح لها بتعزيز خدماتها في الحوس��بة الس��حابية 
المرتبطة باألجهزة الموصولة، وس��يتم دمج الش��ركة 
وفرقها في إطار فرع Azure IoT التابع للمجموعة.
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جولة لوفد ياباني في “الزورا”

عجم��ان  إم��ارة  اس��تضافت 
مؤخراً وفداً يابانياً رفيع المستوى 
يترأسه سفير اليابان في اإلمارات 
ق��ام  حي��ث  فوجيك��ي،  كانج��ي 
الوف��د الزائر بجولة في مش��روع 
“الزورا” الراقي بواجهته المائية 

وطابعه العصري المميز، والذي يجري تطويره من قبل “سوليدير إنترناشيونال” عبر 
ش��راكة مع حكومة عجمان. وتعّرف الوفد على مالمح المش��روع الممتد على مساحة 

5.4 ماليين متر مربع. ويمتاز المشروع بقربه من مطاري دبي والشارقة.

طالبت غرفة تج��ارة وصناعة دبي بتذليل المعوقات 
التي تواجه المستثمرين اإلماراتيين سواٌء في التأشيرات 
أو التش��ريعات والقوانين الجاذبة لالس��تثمارات، وذلك 
خالل اجتماعاتها التي عقدتها مؤخراً في جوهانسبورغ 

بجنوب أفريقيا مع القطاعين العام والخاص.
وخ��الل زيارة بعثة غرفة دب��ي التجارية إلى جنوب 
أفريقي��ا مؤخراً، دعت الغرفة ش��ركاءها في القطاعين 
الع��ام والخاص باإلضافة إلى غرف التجارة في جنوب 
أفريقية إلى تنسيق الجهود مع غرفة دبي من أجل تحقيق 
المصالح المشتركة، وتحفيز الشراكات االقتصادية بين 

مجتمعي األعمال في دبي وجنوب أفريقيا.

تذليل معوقات اإلماراتيين بجنوب 
أفريقيا

أك�����د وزي�������ر 
خارجي��ة زيمبابوي 
س��ي�م�ب�اراش�������ي 
م�ومبينجي�ج����وي، 
ب�ن��اء  عمل�ي����ة  أن 
مجم��ع مش����ت��رك 
بين بالده وروس���يا 
إلنت��اج البالتي�ن في 
في  ستبدأ  زيمبابوي 

النصف الثاني من 2016، مشدداً على أن المجمع الذي 
يحمل اس��م “Darvendeyl”. يجب أن يصبح نموذج 

نجاح التعاون بين الدولتين.
جاء ذلك في كلمة ألقاها مومبينجيجوي خالل جلس��ة 

اللجنة الحكومية المشتركة للدولتين.
وتعتب��ر زيمبابوي البلد الثالث ف��ي العالم بعد جنوب 
أفريقي��ا وروس��يا في احتياط��ات البالتي��ن. وتقوم عدة 
ش��ركات ومؤسس��ات مالي��ة روس��ية بتنفيذ مش��روع 
التطوي��ر المتكام��ل الس��تثمار مناجم مجم��ع البالتين 

.”Darvendeyl“

مشروع مشترك بين روسيا وزيمبابوي

سيمباراشي مومبينجيجوي

“ابيكورب” ترتب تسهيالت مالية بالجزائر

البترولي��ة  لالس��تثمارات  العربي��ة  الش��ركة  قام��ت 
“ابيكورب”، بترتيب تسهيالت مالية مبتكرة ومتوافقة مع 
 Oil Recovery أحكام الشريعة اإلسالمية لصالح شركة
Services SAL، والتي يقع مقر عملياتها في الجزائر. 
ويعتبر هذا التمويل األول من نوعه للش��ركة في الس��وق 
الجزائرية، وموجه لدعم ش��ركة مق��اوالت خدمية تعمل 
لصالح ش��ركة س��وناطراك الجزائرية، مما يعكس قدرة 

وعزم “ابيكورب” على تنويع استثماراتها جغرافياً.
وق��ال نائب الرئي��س التنفيذي والمدير العام ل�“ابيكورب” الدكت��ور رائد الرئيس: إن 
هذه العملية تؤكد على الخبرات المالية التي يمتلكها فريق تمويل الشركات في ابيكورب 

وقدرتهم على توفير حلول تمويلية مبتكرة لتلبية احتياجات المشاريع المتنوعة.

د. رائد الرئيس

“االستثمار الدولي” يعاود تحقيق األرباح

أعلن بنك االس��تثمار الدولي عن تحقيق صافي أرباح 
على حقوق المس��اهمين بقيم��ة 0,24 مليون دوالر عن 
األش��هر الثالثة  المنتهي��ة في 31 آذار/م��ارس 2016. 
وتب��رز ه��ذه النتائج اإليجابي��ة مدى نجاح اس��تراتيجية 
البنك، الذي يعمل وفقاً للش��ريعة اإلس��المية ويتخذ مقره 
في البحرين، والتي تهدف إلى العودة إلى تحقيق الربحية 
مجدداً، حيث س��جل صافي خسائر على حقوق مساهميه 
بقيم��ة 2,4 ملي��ون دوالر ع��ن الفترة نفس��ها م��ن العام 
2015، إضاف��ةً إلى صافي خس��ائر بلغت 15,0 مليون 

دوالر عن الربع األخير من 2015. وأكد الرئيس التنفيذي للبنك صبحي بن خضراء، 
أن الموازن��ة وحجم الس��يولة م��ا زاال قويين على الرغم من التقل��ب المعتاد في نتائج 

األنشطة المصرفية االستثمارية.

صبحي بن خضراء
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إجمالي االستطاعة المركبة لمشاريع “مصدر” في قطاع الطاقة النظيفة في المملكة المتحدة 
إل��ى أكثر م��ن 1 جيغاواط، وهذا يؤكد على مكانتنا المتنامي��ة على الصعيد العالمي ومدى 

التزامنا تجاه قطاع الطاقة المتجددة في المملكة المتحدة.

تنامي الطلب لدى المستثمرين
م��ن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة “دادجون” لطاقة الرياح البحرية هالفدان براس��تاد: 
إن الس��رعة في إتمام مث��ل هذه المرحلة المهمة من تطوير المش��روع تؤكد على مدى ثقة 
قط��اع الطاقة في إمكانيات طاقة الرياح البحرية عل��ى المدى الطويل، والتقدم المتزايد في 
نماذج التمويل المتاحة للقطاع، وهي أيضاً شهادة على القدرة التنافسية التجارية للمشروع، 
وسالس��ة اإلنجاز، وتنامي الطلب لدى المس��تثمرين على مش��اريع الطاق��ة المتجددة على 
مستوى المرافق الخدمية الكبيرة، الفتاً إلى أن  المشروع كشف عن استعداد مطوريه لدعم 
النمو المستمر لالقتصاد األخضر في بريطانيا، حيث تم بشكل مباشر توفير ما ال يقل عن 
70 فرص��ة عمل في قطاع طاقة الرياح البحرية في البالد خالل مرحلة العمليات، وتوفير 
فرص عمل إضافية خالل عمليات اإلنشاء، فضالً عن تأمين المشروع لفرص أخرى بشكل 

غير مباشر من خالل عمليات توريد المواد.

من جهته، قال المدير التنفيذي لوحدة الطاقة النظيفة في “مصدر” بدر اللمكي: إن المحطة 
الجديدة ستشكل إضافة مهمة أخرى لمحفظة مشاريع “مصدر” والتي توفر 1.7 جيغاواط 
من الطاقة النظيفة عبر مش��اريع منها ما دخل مرحلة التشغيل ومنها ما يزال قيد التطوير، 
ب��دءاً من االس��تثمارات في محط��ات على مس��توى المرافق الخدمية ووصوالً لمش��اريع 

المحطات خارج الشبكة التي تخدم المجتمعات في المناطق النائية.

يش��ار إلى انه تم بالفعل إنجاز أكثر من نصف العمليات اإلنش��ائية للمش��روع، حيث تم 
تركيب أول التوربينات في أوائل نيسان/أبريل 2016، ويجري حالياً بناء محطة محوالت 
للمحطة خالل النصف الثاني من عام 2017.الكهرباء الفرعية للمحطة البحرية بسعة 1000 طن، ومن المتوقع أن يتم التشغيل التجاري 

ثاني استثمار لـ“مصدر” في قطاع طاقة الرياح ببريطانيا

محطة “دادجون” تحصل على تمويل بـ1.87 مليار دوالر
حصلت محطـــة “دادجـــون” لطاقـــة الرياح 
البحرية، التي تطّورها “مصـــدر” بالتعاون مع 
“ستات أويل” و“ســـتات كرافت”، على تمويل 
بموجـــب نظام عقـــود الفروقـــات CFD بقيمة 
1.3 مليار جنيه اســـترليني ) 1.87 مليار دوالر 
أميركي( لتوفير متطلبات رأس المال للمحطة التي 
تبلغ طاقتها اإلنتاجية 402 ميغاواط، والتي يجري 
إنشاؤها على بعد 32 كيلومتراً من ساحل مقاطعة 
“نورث نورفوك” شرق إنكلترا لتوفير الكهرباء 
النظيفة ألكثر من 410 آالف منزل والمساهمة في 
تفادي إطالق 893 ألف طن من انبعاثات غاز ثاني 

أكسيد الكربون سنوياً.

وبذل��ك تك��ون “دادج��ون” ق��د أصبح��ت أول 
مش��روع لمحطة طاقة ري��اح بحرية يحصل على 
تمويل بموجب نظام CFD ف��ي المملكة المتحدة. 
ويضم ائتالف البنوك المقرضة كالً من بنك طوكيو 
ميتسوبيش��ي ي��و إف جي��ه، “بي إن ب��ي باريبا”، 
“كريدي أغريكول” لتمويل الشركات واالستثمار، 
بنك التنمية األلماني، “ميزوهو”، “آبي ناش��يونال 
تريجر سيرفيسز بي إل سي”، “سيمنز” للخدمات 
المالية، “سوس��يتيه جن��رال” للخدمات المصرفية 
االس��تثمارية للش��ركات، ومؤسس��ة س��وميتومو 
ميتسوي للخدمات المصرفية. كما ستشارك كل من 
“ستات كرافت” و“ستات أويل” في التمويل كراعٍ 
مشارك في اإلقراض، حيث ستقوم الشركة األولى 
بتمويل حصة ملكيتها في المش��روع بينما س��تقوم 

الثانية بتمويل حصة تبلغ 17.5 %.

دعم االقتصاد األخضر
تعد “دادجون” ثاني اس��تثمار لش��ركة أبوظبي 
لطاقة المس��تقبل “مصدر” في قطاع طاقة الرياح 
البحرية ف��ي المملكة المتحدة، بعد مش��اركتها في 
ملكية مش��روع “مصفوفة لندن”، وتملك الشركة 
االماراتية  35 % من المحطة في حين تبلغ حصة 
“س��تات أويل” النرويجية 35 %، وشركة ستات 

كرافت 30 %.
وق��ال الرئيس التنفيذي ل�“مصدر” محمد جميل 
الرمحي، إنه مع اكتمال محطة دادجون، س��يرتفع 
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ف��ي دول الخليج. حيث يخط��ط حوالى 63 % منهم لالس��تثمار في مدن مثل دبي 
وأبوظبي والشارقة.

دور العمالء
وأضاف بامبس: إن العمالء اليوم أكثر وعياً لقيمة المنتجات من سلع وخدمات، 
كما أنهم أفضل تعليماً واطالعاً من قبل، لذلك فهم يجتهدون في البحث قبل المجيء 
إلين��ا، م��ا يعني أن لديهم توقعات أعلى، لكن ف��ي المقابل لدينا فرصة أكبر لتحقيق 

رضاهم نتيجة فهمنا الواضح لمتطلباتهم.
واختتم بامبس كالمه قائالً: ال أحد يمكن أن يعّرف اآلخرين بما يمكنك تقديمه لهم 
أفضل من عميل عايش التجربة ولمسها بطريقة مباشرة، وهذا ينطبق بشكل خاص 
على المشتريات ذات التكلفة المرتفعة، ومع ذلك، يتلخص األمر في التزام الشركة 
بتقدي��م خدمات ومنتجات ذات جودة اس��تثنائية وم��دى  قدرتها على تلبية تطلعات 

العمالء، بغض النظر عن الوضع االقتصادي.
من جانب آخر، لم يخف الرئيس التنفيذي لشركة إنجل آند فولكرز دبي )العاملة 
في الوساطة التجارية في مجاالت العقارات الفاخرة واليخوت( سيزار التريا وجود 
صعوبات اقتصادية لكنه أكد أن الفرص تولد من رحم التحديات، كذلك فإن األثرياء 
يدرك��ون  أن هذا الوقت هو األمثل  لالس��تثمار نظراً لآلف��اق التي تقدّمها ظروف 
الس��وق الحالية، المتمثلة بانخفاض األس��عار، وارتفاع القيمة، وزيادة العائد على 

االستثمار في المدى البعيد.
ويرى خبراء أن النهج األشد تأثيراً لتعزيز المبيعات هو انتشار السمعة الطيبة في 

أوساط العمالء باعتبارهم خير سفراء للعالمات التجارية.
يذك��ر أن دولة اإلمارات العربي��ة المتحدة تعتبر أكبر س��وق للمنتجات الفاخرة 
األوسط وشمال إفريقيا.واألكث��ر جاذبية للمس��تثمرين في هذا المجال وذلك على مس��توى منطقة الش��رق 

)من اليسار إلى اليمين(: الرئيس التنفيذي لمجموعة إنجل آند فولكرز-دبي سيزار التريال، ومديرة التسويق في 
المجموعة ميالني شوباير، والرئيس التنفيذي لشركة الخليج لصناعة القوارب )جلف كرافت( إروين بامبس

تنامي أهمية القيمة وارتفاع حجم الثروات

انتعاش سوق المنتجات الفاخرة في منطقة الخليج العربي
ش���هدت س���وق المنتجات الفاخرة في منطقة الخليج 
العربي نش���اطاً متواصالً منذ عام 2015 وحتى 2016، 
متماشياً مع االتجاه السائد نحو الرغبة في اقتناء المنتجات 
ذات القيمة ومدفوعا أيضاً بالزيادة الحاصلة في الثروات 

الخاصة لدى المواطنين.

أفاد خبراء في دولة اإلمارات العربية المتحدة بتمتع هذا 
القطاع بمرونة كبيرة على الرغم من التحديات االقتصادية 
المتالحق��ة، ويع��ود الفضل في ه��ذه المرونة إل��ى إدراك 
المستثمرين لكثير من الفرص المتاحة التي يقدمها السوق، 
كذلك اس��تبعد الخبراء أن تشهد هذه األسواق أي أزمات أو 

أن تبدأ باالضمحالل. 
وفي هذا الس��ياق، قال الرئيس التنفيذي لش��ركة الخليج 
لصناع��ة القوارب جلف كرافت، إروين بامبس: إن س��وق 
المنتجات الفاخرة متماسكة وتتمتع بالمرونة وتشهد تطوراً، 
م��ا يجع��ل التركيز ينصب عل��ى الطريقة الت��ي يختار بها 

العمالء إنفاق المال.

دراسات تؤكد االنتعاش
وشهدت المنطقة في اآلونة األخيرة العديد من الصدمات  
كان أبرزها انخفاض أس��عار النفط وم��ا لعبه من دور في 
التأثير على االقتصاد العالمي ككل، وبالرغم من هذا كله ال 
يزال الميل نحو إنفاق المزيد من الثروات مزدهراً، خاصةً 
مع قيام المش��ترين بتحويل تركيزهم من المنتج إلى القيمة، 
هذا التحول يعود بش��كل رئيسي إلى  تنامي حجم الثروات 
ف��ي دول مجل��س التع��اون الخليج��ي حيث أك��دت أحدث 
اإلحصاءات التي أعدتها شركة استراتيجيآند )عرفت سابقاً 
باس��م “بين أند كومباني”( أن قيمة الث��روات المضافة في 
هذه المنطقة وصلت إلى نحو2.2 تريليون دوالر أميركي.

وبحسب دراسة أعدتها “باين آند كومباني” تحت عنوان 
“الس��لع الفاخرة في أنحاء العالم”، فقد تجاوز اإلنفاق على 
ه��ذه المنتج��ات ف��ي 2015 التريليون ي��ورو )أكثر من 4 
تريليونان درهم(، وجاءت منطقة الش��رق األوس��ط ضمن 
قائمة أعلى عش��ر أس��واق إنفاقاً، بما يقدّر بنحو 8.1 مليار 

يورو )34 مليار درهم(.
وم��ن ناحي��ة الثروات الخاص��ة في المنطق��ة فقد أكدت 
دراسة استطالعية أجرتها “كالتونز” في 2016 بالتعاون 
مع ش��ركة يوغ��وف البحثي��ة أن العقارات تمث��ل الطريق 
االس��تثمارية المفضلة لألثرياء ذوي المالءة المالية العالية 
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ولم تخرج من أس��ره، ال بل هي مس��تمرة باالرتباط به، خصوصاً بعد تراجع دور 
الزراع��ة والصناعات التحويلية وضعف قدرات ال��دول على التصدير وتحصيل 
اإليرادات المناسبة لتعزيز إمكانياتها المالية. ولذا أثار تراجع أسعار النفط قلقاً كبيراً 
لدى مختلف اإلدارات االقتصادية في الدول العربية، ذلك ألن اإليرادات انخفضت 
منذ نهاية 2014 أكثر من 60 %. وبينما تعمل الدول العربية على تنويع اقتصاداتها، 
ف��إن محاوالت اإلصالح االقتصادي في عدد من البلدان العربية لم تنجح، بس��بب 
البنية االقتصادية المعقدة فيها، حيث تتصارع االدارات والجهات الرس��مية بسبب 
البيروقراطية الس��ائدة ومحاوالت اإلثراء من المش��اريع لدى فئ��ات محددة. ومع 
انخفاض أسعار النفط وتراجع اإليرادات، صار تنويع القاعدة االقتصادية وتوظيف 
إمكانيات القطاع الخاص وأمواله ش��به محدود في غياب تطوير هيكلي للقطاعات 
وتحديث لألنظمة االقتصادية تس��مح باالعتماد على القطاع الخاص في مش��اريع 
عدة. ومن دون شك هناك استثناءات وتنجازات سجلت في بعض الدول، وإن كانت 

تقتصر على تجارب محددة كاإلمارات العربية والمتحدة على سبيل المثال.
وتش��ير االحصاءات االقتصادية إلى ان النات��ج المحلي اإلجمالي للدول العربية 
يتجاوز 2.8 تريليون دوالر، أو 3.8 % من الناتج اإلجمالي العالمي. ويُقدَّر الناتج 
ل��دى البلدان الخليجية ب�1.7 تريلي��ون دوالر أو 61 % من الناتج اإلجمالي للبلدان 
العربية. وهنا تتضح قدرة االقتصاد النفطي في تعزيز قيمة الناتج المحلي اإلجمالي 
لبلدان الخليج وتأثيراته في مجمل االقتصاد العربي. لذا مع انخفاض أس��عار النفط 
وانخراطها في حروب في المنطقة، ال سيما اليمن، اضظرت هذه الدول الى الترشيد 
والتقشف أيضاً، لكنها لم تستطع تبني سياسات إصالحية حقيقية ترتقي باقتصاداتها 
لمواجهة األزمة. وبقيت الدول العربية األخرى تعاني أزمات، فليس لديها صناديق 
س��يادية كدول الخليج تعينها في أزماتها. وهي تعاني منذ االضطرابات التي حلت 
ببع��ض الدول العربية.فها هي مصر، اقتصادها مأزوم مع ارتفاع معدالت البطالة 
وتراجع إيرادات القطاع الس��ياحي وتدني إي��رادات البالد من النقد األجنبي. وهي 
وإن عملت لتطوير قناة الس��ويس من أجل تعزيز إيراداتها، اال انها تستغيث الدول 
الخليجية لمساعدتها، وتخلت عن جزر تاريخية في مقابل ذلك. وتونس أيضاً تحاول 
ان تنهض باقتصادها في ظل تحديات كبرى. أما اليمن وليبيا فيعانيان من حروب 

اإلصالحات الهيكلية الهشة وأسعار النفط يرفعان الخسائر

االقتصادات العربية تعاني أزمات وتوترات متداخلة
دخلت االقتصادات العربية عام 2016 في مرحلة جديدة 
من األزمات، لم يعد ممكناً فيها الحديث عن اقتصاد عربي 
عام. وبتنا نشهد مجموعة اقتصادات بعد توقف المشاريع 
المش���تركة في ظل الخالفات والحروب واالضطرابات في 
أكثر من دول���ة، الى تدخ���ل دول ذات إمكانات مالية ضد 

أخرى، وفقاً لمصالح فرضها الصراع في المنطقة.
االقتصادات النفطية

عل��ى الرغم من الحديث في التقارير االقتصادية والمالية 
عن االقتصاد العربي في شكل عام، إال أن كل اقتصاد دولة 
يعم��ل وفق��اً لبرنامجه، وإن كان ال ي��زال هناك مجموعات 
عربية تجتمع وتقرر كمجلس التعاون الخليجي على س��بيل 
المثال. لكن إدارة من اإلدارت االقتصادية في الدول العربية 
تعمل على مواجهة متطلبات إنجاز مشاريع التنمية والحفاظ 
على مستويات معيش��ة مقبولة وسط تحديات معقدة تتطلب 
جهوداً في صياغة السياسات المالية واالقتصادية. لكن الدول 
العربية ال يزال اقتصادها يعتمد على النفط، خصوصاً الدول 
المنتجة التي تأثرت سلباً بتراجع األسعار خالل عام 2015، 
والدول المس��تهلكة التي تعتمد أيضاً إيرادات النفط في شكل 
غير مباش��ر. ولذا باتت الحياة االقتصادية تعتمد على النفط 
وفق آليات اإلنفاق العام وأدواته والدول العربية كلها صارت 
رهين��ة لقيم االقتصاد الريعي الذي يوزع المداخيل على فئة 
مح��ددة ويجعل من اإلدارات الحكومية عنصراً متحكماً في 
من��ح المش��اريع  لفئات معين��ة. وخالل األع��وام الماضية، 
عملت بعض الدول العربية المنتجة للنفط لتطوير اقتصاداتها 
عبر تنويعها بمشاريع منتجة، لكن بقي االعتماد على النفط 
هو األس��اس، حيث تعد الموازنات على أس��اس أس��عاره، 
وهو ما رتب خس��ائر كبيرة على ه��ذه الدول عند انخفاض 
األس��عار. فبلدان مثل السعودية واإلمارات وقطر والكويت 
والعراق وليبيا والجزائر ه��ي بلدان اعتمدت على إيرادات 
النف��ط منذ عقود طويلة لتمويل إنفاقه��ا الحكومي، ووظفت 
أدوات اإلنفاق العام من أجل تحفيز النش��اط لدى القطاعات 
غير النفطية. أما اقتصادات البلدان األخرى، فاعتمدت على 
إيرادات نفطية معينة وتحويالت مواطنيها من الدول النفطية، 
وهي اس��تفادات من انخفاض أسعار النفط فانخفضت الكلفة 
التش��غيلية لقطاعاتها، باإلضافة ال��ى اعتمادها على بعض 
القطاعات كالس��ياحة، لكن اقتصاداتها بقي��ت ريعية، تماماً 

كاالقتصادات النفطية، وان اختلفت في بعض مضامينها.
 تراجع القطاعات ومراوحة اإلصالح

باتت االقتص��ادات العربية مرتبطة بالنفط الى حد بعيد، 
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وبين الدول العربية المستوردة له، والتي من المتوقع أن تواصل تحقيق معدالت نمو 
الوتي��رة خالل تلك الفترة. وفيم ا يتعلق بالدول العربية المصدرة للنفط من المتوقع 
نم��و اقتصاداتها بنحو 2.6 % ع��ام 2016 وارتفاعه إلى 3.1 % عام 2017. في 
حين يتوقع ظهور تأثير تراجع األس��عار العالمية للنفط وسياسات التصحيح المالي 
على النش��اط االقتصادي ف��ي دول مجلس التعاون ع��ام 2016 وهو ما يتوقع في 
ضوئه انخفاض معدل نمو دول المجلس إلى 2.5 % عام 2016 فيما يتوقع ارتفاع 
النمو إلى 2.6 % عام 2017 مدعوما باالرتفاع المتوقع ألسعار النفط واالنحسار 
التدريجي ألثر سياس��ات التصحيح المالي. أما البل��دان العربية األخرى المصدرة 
للنفط فمن المتوقع أن تنمو بنس��بة 3.8 % عام 2016 وبنحو 6.7 % عام 2017 
بشرط تحسن األوضاع الداخلية. ويعني هذا التفاوت في النمو، توجه االقتصادات 

العربية للعمل منفردة، فيما تربطها عناصر أساسية، كالنفط وغيره.
المصارف واألوضاع المالية

ووفق التقرير، يتوقع أن يؤثر انخفاض أس��عار النف��ط وتباطؤ اقتصادات الدول 
المنتجة له س��لباً على معدل نمو الودائع في القطاع المصرفي للدول العربية، نظراً 
إلى الحجم النسبي للقطاع المصرفي لهذه الدول. ويبقى التحدي في السنوات المقبلة 
في الحفاظ على مس��توى منخفض من الديون المتعثرة. ولذا تستمر الدول الخليجية 
باإلنفاق الحكومي، وقد يدفعها الوضع إلى اصالحات هيكلية ومالية تساهم في اإلبقاء 
على مس��تويات اإلنفاق العام قريباً من مستوياتها الحالية. أما على صعيد األوضاع 
المالية، فكان للتغيرات في األس��عار العالمية للنفط تأثيرات على الموازنات العامة 
ف��ي الدول العربية، وإن اختلفت تلك التأثيرات حس��ب مجموعات الدول المختلفة. 
فمن جهة تأثرت الدول العربية المصدرة للنفط جراء تراجع األسعار العالمية للنفط 
وهو ما انعكس بشكل كبير على اإليرادات النفطية للدول العربية الرئيسية المصدرة 
للنفط التي تس��اهم بالجزء األكبر من اإليرادات العامة التي تراجعت بنس��بة 42 % 
عام 2015. ومن جهة أخرى استفادت الدول العربية المستوردة للنفط من انخفاض 
أس��عاره بما خفف من الضغوط على الموازنات العامة. وكان من أبرز ما اتس��مت 
به مالمح السياس��ة المالي��ة في الدول العربية خالل عامي 2015 و2016، س��واء 
تلك المصدرة للنفط أو المس��توردة له، التركيز على تنفيذ حزم واس��عة النطاق من 
إصالح��ات المالية العامة اس��تهدفت ترش��يد االنفاق العام ودع��م اإليرادات بهدف 
ضب��ط أوضاع الموازنات العامة وضمان اس��تدامتها ال س��يما في ضوء التحديات 
االقتصادية واألمنية والعس��كرية. ويب��دو أن الدول بدأت باإلصالح الضريبي على 
كأولوية لصانعي السياسات المالية حيث بذلت جهود عدة لدعم اإليرادات الضريبية، 
على رغم أن التوقعات تش��ير الى أن موازنات الدول العربية ستش��هد عجزاً للسنة 
2016 في ضوء بقاء أسعار النفط العالمية عند مستويات منخفضة وهو ما ينعكس 
ب��دوره على اإليرادات النفطية المتوقعة. أما في عام 2017 فمن المتوقع أن تش��هد 
أوضاع الموازنات العربية تحس��ناً ملحوظاً بما يس��اعد على خفض عجز الموازنة 
المجمع��ة للدول العربية كنس��بة م��ن الناتج المحلي إل��ى 7.8 % في ظل التوقعات 
بارتفاع اإليرادات العامة نظراً للتعافي المتوقع لألسعار العالمية للنفط بنسبة 15 % 

وارتفاع اإليرادات الضريبية.
االقتصادات العربية ... أرقام واتجاهات

تعاني اقتصادات عربية عدة من ضغوط  تتعرض لها، فالحروب  مس��تمرة في 
عدد من الدول، فيما تداعيات األزمة الس��ورية مستمرة على لبنان واألردن، والتي 
تعوق حركة التجارة واالس��تثمار والس��ياحة وبالتالي النشاط االقتصادي. وأشارت 
تقديرات مس��تندة الى احصاءات ودراس��ات أن يبلغ حج��م الناتج المحلي اإلجمالي 

وأزمات ولن يتمكنا من تحسين اقتصاداتها من دون التوصل 
إلى معالجات سياس��ية ألزماتهما. في حي��ن العراق عجزاً 
كبيراً في الموازنة الحكومية، ويعاني الفساد واالنقسام وسط 
صراع ضد االرهاب و“داعش”، وسورية تتعرض لهجمة 
شرس��ة في ظ��ل الح��رب المفروضة عليها م��ن اإلرهاب 
والتكفيريين مدعومين م��ن قوى عربية أيضاً. في حين أن 
لبن��ان يعيش حالة فراغ وأزمات اقتصادية وضغوط أثرت 

على وضعه االقتصادي والمالي.
األداء االقتصادي

لعل تقرير صندوق النقد العربي الذي صدر أخيراً بعنوان 
“ آف��اق اإلقتصاد العربي” يعطي فك��رة واضحة عن واقع 
االقتصادات العربية المأزوم��ة. فهو تضمن توقعات األداء 
االقتصادي للدول العربية عامي 2016 و2017. ويشير إلى 
اس��تمرار تأثر االقتصادات في ع��ام 2015 بالتطورات في 
البيئة االقتصادي��ة الدولية، خاصة في ما يتعلق ببطء تعافي 
النش��اط االقتصادي العالمي والتجارة الدولية، باإلضافة الى 
تأثر عدد من الدول العربية بالتطورات الداخلية التي ال تزال 
تؤثر على األوضاع االقتصادية في هذه البلدان. وتبدو األزمة 
واضحة، ففي مواجهة التطورات لجأت بعض الدول العربية 
المصدرة للنفط، ال س��يما دول مجلس التع��اون، إلى اإلبقاء 
على االنفاق العام عند مستويات داعمة للنمو مع تركيز أكبر 
على اعتبارات االس��تدامة المالية، إضافة إلى لجوء بعضها 
إلى زي��ادة كميات اإلنتاج النفطي للتخفي��ف من أثر تراجع 
أسعار النفط على توازناتها االقتصادية الداخلية والخارجية. 
في حين تواصل الدول العربية المستوردة للنفط االستفادة من 

عدة عوامل أهمها التأثير اإليجابي النخفاض أسعاره.
توقعات النمو

وتوقع التقرير أن ينعكس التعافي الهش لالقتصاد العالمي 
والتجارة الدولية وبقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة 
نس��بياً على أداء االقتصاد الكل��ي للبلدان العربية. كذلك من 
المتوقع ظهور أثر سياس��ات التصحيح المالي التي ستؤدي 
إلى خفض اإلنفاق في عدد من الدول العربية المصدرة للنفط 
في إطار سياس��اتها الرامية لتحقيق نوع من أنواع التوازن 
بين اعتب��ارات دعم النمو االقتص��ادي وتحقيق االنضباط 
المال��ي. كذلك من ش��أن التطورات الداخلية التي تعيش��ها 
بعض بلدان المنطقة أن توثر على فرص النمو عام 2016. 
ومن المتوقع ان تس��جل الدول العربية نمواً بنسبة 2.8 % 
للع��ام 2016، وذل��ك قبل معاودته االرتف��اع إلى 3.1 % 
عام 2017 في ظل التوقعات باتجاه األسعار العالمية للنفط 
نح��و االرتفاع وبفرض تحس��ن األوضاع الداخلية في عدد 
من البل��دان العربية. لكن في المقابل، يس��تمر تباين األداء 
االقتصادي م��ا بين الدول العربية المصدرة للنفط التي من 
المتوقع أن يشهد نموها تباطؤا خالل عامي 2016 و2017 
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اإلس��مي لدول مجلس التعاون الخليج��ي نحو 1413 مليار 
دوالر ع��ام 2016، ومن المقدر أن ينخفض هذا الناتج إلى 
176 مليار دوالر في العراق، وفي الجزائر إلى 182 مليار 

دوالر. أما في ليبيا فيتوقع أن يبلغ 32 مليار دوالر.
ووفق مؤشر يعتمد على أرقام صادرة عن البنك الدولي 

للعام 2014، جاءت الدول العربية على الشكل اآلتي:
� قط��ر: من البلدان عالية الدخل وتعداد س��كانها 2.172 
ملي��ون نس��مة، وإجمالي ناتجه��ا المحل��ي 210.1  مليار 
دوالر. ويبل��غ نصي��ب الفرد م��ن إجمالي الدخ��ل القومي 

92200 دوالر.
� الكويت: من البلدان عالية الدخل وتعداد س��كانها 3.753 
ماليين نسمة، وإجمالي ناتجها المحلي 163.6 مليار دوالر. 
ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 49300 دوالر.

� اإلم��ارات العربي��ة المتحدة: من البل��دان عالية الدخل 
وتع��داد س��كانها 9.086 ماليين نس��مة، وإجمال��ي ناتجها 
المحل��ي 399.5 ملي��ار دوالر. ويبل��غ نصي��ب الفرد من 

إجمالي الدخل القومي 44600 دوالر.
� المملك��ة العربية الس��عودية: من البل��دان عالية الدخل. 
وتعداد سكانها 30.89 مليون نسمة، وإجمالي ناتجها المحلي 
746.2 مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل 

القومي 21140 دوالراً.
� البحرين: من البلدان عالية الدخل وتعداد سكانها 1.362 
مليون نسمة، وإجمالي ناتجها المحلي 33.85 مليار دوالر. 
ويبل��غ نصيب الفرد م��ن إجمالي الدخ��ل القومي 21060 

دوالراً.
� عمان: من البلدان عالية الدخل وتعداد س��كانها 4.236 
ماليين نسمة، وإجمالي ناتجها المحلي 81.80 مليار دوالر. 
ويبل��غ نصيب الفرد م��ن إجمالي الدخ��ل القومي 16870 

دوالراً.
� لبنان: من الفئة العليا من البلدان متوسطة الدخل وتعداد 
سكانه 4.547 مليون نسمة، وإجمالي ناتجه المحلي 45.73 
مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 

10030 دوالراً.
� ليبيا: من الفئة العليا من البلدان متوس��طة الدخل وتعداد 
س��كانها 6.259 ملي��ون نس��مة، وإجمالي ناتجه��ا المحلي 
41.14  مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل 

القومي 7820 دوالراً.
� الع��راق: م��ن الفئة العلي��ا من البلدان متوس��طة الدخل 
وتعداد سكانه 34.81 مليون نسمة، وإجمالي ناتجه المحلي 
223.5 مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل 

القومي 6500 دوالر.
� الجزائ��ر: من الفئ��ة العليا من البلدان متوس��طة الدخل 
وتع��داد س��كانها 38.93 مليون نس��مة، وإجمال��ي ناتجها 

المحلي 213.5  مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 5490 
دوالراً أميركياً.

� األردن: من الفئة العليا من البلدان متوسطة الدخل وتعداد سكانها 6.607 مليون 
نسمة، وإجمالي ناتجها المحلي 35.83 مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي 

الدخل القومي 5160 دوالراً أميركياً.
� تونس: من  الفئة العليا من البلدان متوسطة الدخل وتعداد سكانها 11.00 مليون 
نسمة، وإجمالي ناتجها المحلي 48.61 مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي 

الدخل القومي 4230 دوالراً أميركياً.
� المغ��رب: من الفئة الدنيا من البلدان متوس��طة الدخل وتعداد س��كانها 33.92 
مليون نسمة، وإجمالي ناتجه المحلي 110.0 مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من 

إجمالي الدخل القومي 3070 دوالراً أميركياً.
� مصر: من الفئة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل وتعداد سكانها 89.58 مليون 
نسمة، وإجمالي ناتجها المحلي 286.5 مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي 

الدخل القومي 3050 دوالراً أميركياً.
� س��ورية: من الفئ��ة الدنيا من البلدان متوس��طة الدخل وتعداد س��كانها 22.16 
مليون  نس��مة، وإجمالي ناتجها المحلي، بحس��ب رقم البنك الدولي الذي يعود إلى 
عام 2007، هو 40.41 مليار دوالر. ولكن بسبب الحرب، فإن مصادر عدّة تشير 
إل��ى أن��ه حالياً قرابة 30 ملياراً. وكان نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي يبلغ 

1860 دوالراً أميركياً.
� الس��ودان: من الفئة الدنيا من البلدان متوس��طة الدخل وتعداد س��كانها 39.35 
مليون نسمة، وإجمالي ناتجه المحلي 73.81 مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من 

إجمالي الدخل القومي 1710 دوالرات أميركية.
� اليمن: من الفئة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل وتعداد سكانها 26.18 مليون 
نسمة، وإجمالي ناتجها المحلي 35.95 مليار دوالر. ويبلغ نصيب الفرد من إجمالي 

الدخل القومي 1300 دوالر أميركي.
يبق��ى أن تقييم الوضع االقتصادي الحالي للبنان جاء على لس��ان حاكم مصرف 
لبنان رياض سالمه، الذي قال أخيراً إن االقتصاد اللبناني يتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 
2 % في عام 2016 فيما اقتصاد المنطقة وبحس��ب صندوق النقد الدولي س��ينمو 
بنسبة 3 %، لذلك يعتبر هذا النمو في لبنان مقبوالً نسبة لما يجري في المنطقة من 
دوالر في 2016، وهذا المعدّل يعتبر كافياً لتمويل القطاعين العام والخاص.أحداث. كما توقع أن تنمو الودائع بنس��بة 4.5 % و5 % أي ما يوازي 8 مليارات 
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كشف نائب المدير العام للشركة السورية للغاز غسان 
طراف أن الشركة تخطط لبدء تشغيل 3 حقول للغاز  في 
دير عطية، وقارة، والبريج، في شمال محافظة دمشق، 
قب��ل نهاية عام 2016، موضح��اً أن جميع هذه الحقول 
قيد التطوير وأن 3 آبار س��تكون قادرة على إنتاج 600 
ألف متر مكعب يومياً  وسيتم ربطها بمصنع “فرقلس” 

الواقع في الجنوب الشرقي لمدينة حمص.

اسرائيل تتلقى ضربة موجعةسورية تشغل حقول غاز جديدة

تلقت آمال إس��رائيل في التحول الى دولة مصدرة للغاز بعد اكتشاف حقل “لفيتان” 
ضربة موجعة بإعالن ش��ركة االستش��ارات الهولندية SGS أن كمية الغاز في الحقل 
أقل ب�24 % من التقدير المعلن، وهذا يشكل خسارة أكثر من 26 مليار دوالر مبيعات، 
وتقليص استيراد وانخفاض ب�13 مليار دوالر في عائدات الدولة من الضرائب. وكانت 
اسرائيل تعتقد أن مكمن الغاز يحوي 21.9 تريليون قدم مكعب من الغاز، لكن التقدير 
الجديد يتحدث عن 16.6 تريليون قدم مكعب، وهذا يعني أن نسبة التصدير من المكمن 

ستكون أقل، وأن الحصول على استثمارات لتمويل تطوير الحقل سيكون صعباً.
واستناداً إلى أسعار الغاز الحالية، فإن الفارق بين 21.9 و16.6 تريليون قدم مكعب 

يبلغ 100 مليار ش��يكل )26.4 
ملي��ار دوالر( في المداخيل من 
بيع الغاز، وتقليص��اً بأكثر من 
50 مليار ش��يكل )13.2 مليار 
دوالر( في مدخ��ول الدولة من 

الضرائب.

قدمت مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك 
الدول��ي، تمويالً بقيمة 375 مليون دوالر لش��ركة ماس 
العالمية للطاقة في السليمانية، إحدى الشركات العراقية 
المتخصص��ة في مجال الطاقة، به��دف توفير الكهرباء 
لماليين األشخاص في جميع أنحاء البالد وخاصة إقليم 
كردستان. وقالت المؤسسة: إن أزمة المهاجرين أجهدت 
البنية التحتية للطاقة في العراق، حيث يعد هذا االستثمار 
جزءاً من جهود أكبر تبذلها المؤسسة لدعم تطوير البنية 
التحتية، والتي تتطلب رفع قدرتها من إنتاج الكهرباء بما 

يقدر بحوالى 70 % لتلبية الطلب الحالي فقط.

375 مليون دوالر
إلمداد العراق بالطاقة

وقعت وزارة النفط العراقية اتفاقية إطار استراتيجي 
طويلة األجل مع “جنرال إلكتريك” األميركية تتضمن 
عدة مش��روعات لدعم شبكة الكهرباء الوطنية. وسيولد 
أح��د المش��روعات م��ا يزيد ع��ن 400 ميغ��اوات من 
الكهرب��اء لمنش��آت نفطي��ة بحل��ول الصي��ف، وتهدف 
مشروعات أخرى لصيانة البنية التحتية القائمة وخفض 

حرق الغاز من الحقول النفطية لتعزيز توليد الكهرباء.

اتفاقية بين العراق و“جنرال إلكتريك”

مباحثات لتشغيل معمل حديد حماة

بحث رئيس مجلس الوزراء السوري الدكتور وائل الحلقي مع وفد من شركة أبولو 
انترناشيونال ليمتد الهندية برئاسة تاتونغ آليات اإلسراع في وضع معمل صهر خردة 
الحديد بحماة في الخدمة واإلنتاج والذي تقوم الش��ركة بتطويره بالتعاون مع الش��ركة 
العام��ة للمنتجات الحديدية والفوالذية بالمحافظة، مرحباً بعودة الش��ركات الهندية إلى 
الس��وق السورية وضرورة مش��اركتها في مرحلة إعادة اإلعمار مع مختلف شركات 
الدول الصديقة وبالتعاون مع الش��ركات الوطنية. وتقوم “أبولو” بالتعاون مع الشركة 
العام��ة للمنتج��ات الحديدية والفوالذي��ة بحماة بتطوير معمل صه��ر الخردة الحديدية 
بالمحافظة بموجب اتفاقية القرض الهندي البالغة 31 مليون دوالر الموقعة بين حكومتي 
البلدين حيث تم توريد كامل اآلليات والتجهيزات من أجل تطوير وإعادة تأهيل المعمل.

األردن: محطة شمسية إلنتاج الكهرباء

دّش��ن رئيس مجل��س المفوضين في هيئ��ة تنظيم قطاع 
الطاق��ة والمعادن ف��ي األردن فاروق الحياري، مش��روع 
توليد الطاقة الكهربائية من الخاليا الشمسية لمد مبنى الهيئة 
بنحو 140 كيلوواط بكلفة بلغت 119 ألف دينار )168 ألف 
دوالر(. وق��ال الحياري على هامش افتتاح مكتب التوعية 
في قطاع الطاقة والمعادن: إن المشروع يحتوي على 560 
خلية شمسية وهو قابل للتوسيع إلنتاج نحو 175 كيلوواط، 
ويهدف لترش��يد االستهالك للحد من ارتفاع فاتورة الطاقة 

فاروق الحياريفي الهيئة ودعم الجهود الوطنية في هذا المجال.
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روسيا ستساعد سورية في استخراج النفط

كش��ف وزير الطاقة الروس��ي ألكس��ندر نوفاك أن 
دمش��ق طلبت من موس��كو مس��اعدتها في إعادة بناء 
البنية التحتية للطاقة، وأن روس��يا تسلمت طلبا رسميا 
من الجانب الس��وري للمشاركة في مشاريع استخراج 

النفط وتطوير البنى التحتية.
وق��ال نوف��اك عل��ى هام��ش قم��ة روسيا-آس��يان: 
س��نتعاون مع س��ورية من خالل ش��ركات )زاروبيج 

نفط( و)لوك أويل( و)غازبروم نفط(.
ألكسندر نوفاك

سورية تبحث تفعيل خط بحري مع الجزائر

ناق��ش وزي��ر النقل الس��وري غ��زوان خير 
ب��ك خ��الل االجتم��اع التقييمي م��ع المديرين 
المركزيي��ن موضوعات تخ��ص النقل البحري 
والج��وي م��ن خ��الل االجتم��اع م��ع الجانب 
الجزائ��ري، حي��ث اتفق الجانب��ان على متابعة 
تنفيذ بروتوكوالت التعاون بين الش��ركة العامة 
لمرف��أ الالذقي��ة ومرف��أي الجزائر وس��كيكدة 

والشركة العامة لمرفأ طرطوس وميناء الجزائر، وبحث موضوع تفعيل خط بحري 
بين البلدين لتنشيط التبادل التجاري.

غزوان خير بك

مركز للمجموعة االقتصادية السورية في دبي

أوضح نائب رئيس المجموعة االقتصادية الس��ورية 
سامر رباطة أن المجموعة قامت مؤخراً بافتتاح مركز 
دائم لها في دبي، وذلك دعماً للعجلة االقتصادية السورية 
وتنشيطاً للصادرات، وليكون نقطة تواصل بين التجار 
والمصدرين الس��وريين وبين أس��واق دب��ي.  وأوضح 
بخص��وص آلية عمل المركز أنها س��تعمل على تهيئة 
البضائع للسوق الخليجي لجميع المنتجات السورية وذلك 
عبر شبكة تسويق متطورة لجلب طلبات بالجملة ورفد 

هذه الطلبات لمكتب المجموعة اإلقتصادية بدمشق.
بالمقاب��ل بين خازن المجموعة زاهر ش��رباتي أن المركز يعمل على التنس��يق مع 
التجار الس��وريين في دبي والذين انتسبوا للمجموعة االقتصادية، حيث سيعملون بكل 
إمكانياتهم على تذليل كل الصعوبات هناك لتس��هيل حركة االس��تيراد للمنتج السوري 
وتس��ويقه. وكان أمين س��ر المجموعة عماد الموات قد لفت مؤخراً إلى أن المركز تم 
افتتاح��ه في دبي ديره  جانب دوار الس��اعة بناء إم��ارات كونكور ويمكن للمصدرين 

والتجار السوريين التواصل مع مكتب المجموعة االقتصادية السورية في دمشق.

سامر رباطة

وافق صن��دوق النقد 
من��ح  عل��ى  الدول��ي 
تحت  قرض��اً  الع��راق 
 5.4 بقيم��ة  الطل��ب 
وق��ال  دوالر.  ملي��ار 
العراقي  المالي��ة  وزير 
هوش��يار زيب��اري: إن 
االتفاق الذي تم التوصل 

إلي��ه بعد محادثات على مدى أس��بوع مع صندوق النقد 
ف��ي األردن، قد يس��مح للعراق بالع��ودة لالقتراض في 
األس��واق العالمي��ة، وإنها ليس��ت نهاي��ة الطريق، لكن 
االتفاق ضروري لتجاوز األزمة التي يواجهها العراق.

م��ن جانب��ه، قال رئيس بعث��ة الصندوق إل��ى العراق 
كريس��تيان غوتش: إن االتفاق خطوة مهمة تعطي الثقة 
للمانحين اآلخرين لتقديم مزيد من التمويل للعراق، وأن 
القرض س��يوزع على 13 شريحة على مدى 3 سنوات 
حتى يونيو/حزيران من عام 2019 وسيكون السداد على 
8 س��نوات، 3 منها فترة س��ماح. وسيتراوح سعر الفائدة 

من 1 % إلى 1.3 % بناء على حجم اقتراض العراق.

قرض للعراق بـ5.4 مليارات دوالر

هوشيار زيباري

كش��فت الوكالة الدولية للطاقة أن إنتاج إيران النفطي 
ش��هد ارتفاع��اً ف��ي نيس��ان/أبريل 2016، وبلغ 3.56 
مليون برميل يومياً، أي مس��توى ما قبل فرض الحظر 
على طهران، مش��يرةً الى أن تنامي إنتاج إيران وزيادة 
المعروض م��ن الكويت والعراق، دفعا مس��توى إنتاج 
منظمة اوبك إلى مستويات قياسية بلغت 32.46 مليون 
برميل في نيس��ان/أبريل الماضي. وأكدت أن صادرات 
إي��ران من النف��ط ازدادت 600 ألف برمي��ل يومياً في 
نيسان/أبريل بفعل ارتفاع مشتريات الصين وأوروبا من 
النفط اإليراني، حيث اش��ترت األولى 800 ألف برميل 

والثانية 500 ألف برميل يوميا في الشهر المذكور.

إنتاج إيران النفطي
عند مستوياته الطبيعية
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كشفت شركة توماس 
كوك البريطانية للسياحة 
أن كثيرا من الس��ائحين 
أصبح����وا يفضل����ون 
قض��اء العط��الت ف��ي 
إس��بانيا ب��دالً من تركيا 
وتون�س ومصر، بسبب 
المخ���اوف األم�ن�ي���ة، 

مشيرةً الى أن ذلك أدى إلى انخفاض الحجوزات الصيفية 
لدى الشركة إذ لم تتمكن من تدبير ما يكفي من األماكن 
في إس��بانيا. وحولت الشركة رحالت من تركيا وتونس 
ومصر إلى جزر الخالدات وجزر البليار وإسبانيا. وقال 
الرئيس التنفيذي للشركة بيتر فانكهاوزر: إن تركيا -التي 
كانت ثاني أهم مقصد لرحالت الش��ركة العام الماضي- 
لم تتعاف على النحو المأمول بعد الهجوم على س��ائحين 

في إسطنبول في يناير/كانون الثاني 2016.

اسبانيا بديل سياحي لتركيا

بيتر فانكهاوزر

أعلن رئيس اتحاد الصناعات الهندية نوش��اد فوربس 
عن إعادة إنش��اء “أنبوب الس��الم” الذي س��ينقل الغاز 
اإليراني إلى الهند عبر س��لطنة عم��ان عن طريق قاع 
البح��ر. وأكد خ��الل لقاء بي��ن الوفد التج��اري الهندي 
ونش��طاء إيرانيين في غرفة تجارة طه��ران، أن إيران 
والهند حققتا خطوات هامة في اطار الجهود الرامية لحل 
األزم��ات والخالفات االقتصادية بينهم��ا، وأن القضايا 
المتعلقة بتحويل عملة اليورو الى الريال اإليراني على 
وشك االنتهاء، الفتاً إلى أن العالقات التجارية لم تنقطع 
حتى في أثناء مرحلة العقوبات ضد إيران، إال أنه حصل 
تباعد بين النش��طاء في المجال االقتصادي، وأن البلدان 
يس��عيان لتحقيق مش��اريع مش��تركة في مجال صناعة 

المنسوجات لتصدير المنتوجات إلى بلدان أخرى.

إعادة إنشاء “أنبوب السالم”

سورية: مباحثات لخط ائتماني من بيالروسيا

وقع معاون وزير الصناعة  السوري نضال فلوح ونائب وزير الصناعة البيالروسي 
ديمتري كورتشيك بروتوكول االجتماع األول لمجموعة العمل السورية-البيالروسية 
لمتابعة آفاق التعاون في المجال الصناعي وتوطيد العالقات االقتصادية والتجارية بين 
البلدي��ن وذلك في ختام زيارة وفد اقتصادي س��وري الى جمهورية بيالروس مؤخراً. 
وكشف عن إمكانية التوصل الى نتيجة في موضوع الخط االئتماني البيالروسي، حيث 
أن المشاريع المتفق عليها بين الطرفين ستبدأ بالتنفيذ فور الموافقة على الخط المذكور.

وفي س��ياق، متصل بحث الوفد االقتصادي الس��وري المشارك في أعمال المنتدى 
الصناعي الدولي الذي عقد في العاصمة البيالروسية مينسك مع عدد من المسؤولين في 
بيالروس سبل تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين البلدين ومساهمة الشركات 
البيالروس��ية في مرحلة إعادة إعمار س��ورية. وناقش الوفد م��ع نائب وزير خارجية 
بيالروس فالنتين ريباكوف آليات تعزيز التبادل التجاري وفتح األس��واق البيالروسية 

للمنتجات الوطنية السورية وتقديم التسهيالت الالزمة.

روسيا تعتزم شراء األلماس

أك��د نائ��ب وزير المالية الروس��ي أليكس��ي مويس��ييف 
أن وزارت��ه تعت��زم اقتناء أحجار ألم��اس بقيمة 5 مليارات 
روبل )74.7 مليون دوالر( في عام 2016، لتجديد موارد 
الصندوق الحكومي، موضحاً أن بالده تعتزم تجديد موارد 
الصندوق بش��كل عام  بم��ا قيمته 12 ملي��ار روبل )179 

مليون دوالر(.
تجدر اإلشارة إلى أن بنك روسيا المركزي احتل المركز 
األول في قائمة أكبر مش��تري الذهب بين البنوك المركزية 

العالمي��ة، وفقاً لبيانات صادرة عن صندوق النقد الدولي في ش��باط/فبراير 2016 ،إذ 
اقتنى 356 ألف أوقية )ما ال يقل عن 10 أطنان( من هذا المعدن النفيس.

أليكسي مويسييف

ال قروض ألوكرانيا قبل مكافحة الفساد

أكد صندوق النقد الدولي أنه لن يتم تقديم أي ش��رائح من القروض المتفق عليها مع 
أوكرانيا قبل أن تقوم كييف بتنفيذ اإلجراءات االقتصادية ومكافحة الفساد، لكنه قال انه 
اتفق مع كييف على إجراء سياس��ات اإلصالح التي يجب تنفيذها الحكومة األوكرانية 
لكي يوافق مجلس مديري الصندوق في تموز/يوليو المقبل على تحويل الشريحة الثالثة 
م��ن القروض. وتبلغ قيمة الش��ريحة الثالثة 1.7 مليار دوالر م��ن قروض الصندوق 

ألوكرانيا وقد تم تأجيلها منذ تشرين األول/أكتوبر 
2015 بسبب االضطرابات السياسية والمشاكل 
المتعلقة بتفش��ي الفس��اد ف��ي البالد. أم��ا برنامج 
اإلنق��اذ المالي الذي رص��ده الصندوق ألوكرانيا 

فتبلغ قيمته االجمالية 17.5 مليار دوالر.
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الصين وروسيا األكثر شراًء للذهب

أظه��رت بيان��ات لصندوق النقد الدولي أن مش��تريات الصين وروس��يا مثلت 85 
% من إجمالي مش��تريات البنوك المركزي��ة من الذهب خالل العامين الماضيين، إذ 
اش��ترت الدولتان 1084 طناً من الذهب، مع سعيهما لتنويع احتياطاتهما. وأوضحت 
البيانات أن نسبة مشتريات البنوك المركزية من إجمالي الطلب العالمي على الذهب 

ارتفعت من 2 % في 2010، إلى 12 % خالل عام 2015.
يُذكر أن الذهب يش��كل 2.2 % من احتياطيات الصين البالغة 3 تريليونات و200 
مليون دوالر، بينما يمثل الذهب حوالى 75 % من االحتياطيات في الواليات المتحدة.

روسيا: قطعة أراض لكل مواطن

وقع الرئيس الروس��ي فالديمير بوتين  قانوناً 
ينص عل��ى أمكانية امتالك كل مواطن روس��ي 
يقدم طلباً للحصول على هكتار واحد من األرض 
من دون مقابل. لكن القانون ال يشمل كل المناطق 
الروسية وهو مخصص لألراضي التابعة للدولة 
الواقعة في دائرة الش��رق األقصى الفدرالية التي 
تش��مل جمهورية ياقوتيا، شبه جزيرة كامشاتكا، 
منطقة بريموري، خاباروفس��ك كراي، ومنطقة 
آمور. ويش��ترط على كل مواطن روسي راغب 

في الحصول على هذه المنحة االلتزام باستصالح األرض، أي إقامة مبنى واحد على 
األقل أو إطالق مشروع عملي عليه، في غضون 5 سنوات.

فالديمير بوتين

اليابان تستقدم العمالة األجنبية

دف��ع البحث ع��ن ع��الج لمش��كلة االرتفاع 
السريع بأعداد كبار السن وتقلص أعداد العاملين 
في اليابان فريق رسم السياسات الذي يعمل مع 
رئيس الوزراء شينزو آبي إلى النظر في مسألة 
جلب مزيد من العمال األجانب من دون إطالق 
مسمى سياسة الهجرة على هذه الخطوة التي قد 
تثير خش��ية المحافظين. وعلى نقيض الواليات 

المتحدة ال يوجد في اليابان تاريخ يذكر لمسألة الهجرة. غير أن ذلك يجعل مسألة التنوع 
العرق��ي والثقافي خطرا في اليابان أكبر مما تبدو في دول أخرى. وازداد الطلب على 
األيدي العاملة ألعلى مس��توياته منذ 24 عاماً بفضل تحس��ن الوضع االقتصادي منذ 
تولى آبي منصبه في ديس��مبر/كانون األول 2012 وعمليات إعادة البناء بعد موجات 
تس��ونامي وطفرة البناء قبل استضافة طوكيو لدورة األلعاب األولمبية 2020. وساهم 
ذلك في زيادة عدد العمال األجانب بنس��بة 40 % منذ العام 2013، ويمثل الصينيون 

أكثر من ثلثهم، يليهم الفيتناميون، ثم الفلبينيون والبرازيليون.

شينزو آبي

ال�رئ�ي����س  واف���ق 
المص��ري عب��د الفتاح 
السيس��ي على االتفاقية 
الموقع��ة بين موس��كو 
والقاه��رة بش��أن تقديم 
قرض حكومي روسي  
بقيمة 25 مليار دوالر، 
من أجل تمويل األعمال 
الخاص��ة  والخدم��ات 

بمعدات اإلنشاء والتشغيل لوحدات الطاقة رقمي 1 و4 
الخاصة في أول محطة طاقة نووية في مصر. 

وسيستخدم القرض لتمويل 85 % من قيمة كل عقد 
لصالح تنفيذ األعمال والخدمات والش��حنات بالمعدات 
الخاصة بالمش��روع، على أن يس��دد الجانب المصري 
القيمة المتبقية البالغة 15 % في أقس��اط، إما بالدوالر 
أو بالجني��ه المص��ري، لصالح المؤسس��ات الروس��ية 
المفوضة بما يتوافق مع العقود في صورة دفعة س��داد 
مقدم��ة أو أي مدفوعات، بعد تنفيذ األعمال والخدمات 
وتسليم التوريدات. ويبلغ أجل القرض 13 عاماً خالل 
الم��دة الزمنية من 2016 وحت��ى 2028، بفائدة 3 % 

سنوياً.

قرض روسي لمصر بـ25 مليار دوالر

عبد الفتاح السيسي

قدم محامي ش��ركة 
بترولي��وم  ك��ورال 
القابضة مالكة مصفاة 
س��امير المغربية عبد 
الكبي��ر طبيح، خطابا 
من  مغربية  لمحكم��ة 
الملياردير الس��عودي 
مالك  العمودي  محمد 
يعلن  القابضة  كورال 
في��ه التزام��ه بض��خ 

680 ملي��ون دوالر أميركي في س��امير لمحاولة إلغاء 
ق��رار تصفيتها. ويطل��ب الخطاب اللج��وء للتعويض 
القانون��ي ب��دالً من تصفي��ة مصفاة النف��ط الوحيدة في 

المغرب.

680 مليون دوالر لمصفاة
سامير المغربية

محمد العمودي
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وزي��ر  أعل��ن 
المالي��ة الس��عودي 
العس��اف  إبراهي��م 
المالي��ة  وزراء  أن 
مجل��س  دول  ف��ي 
الخليجي  التع��اون 
االتفاقي��ة  أنه��وا 
بضريبة  الخاص��ة 

القيمة المضاف��ة مؤكداً أنها جاهزة للتطبيق، لكن الدول 
الس��ت تحتاج إلى إجراءات وأنظمة وتجهيزات القطاع 
الخ��اص، وكذلك تّكيف الجهات الضريبية في كل دولة 
لالس��تعداد للتطبيق في 2018. وكشف العساف عن أن 
اجتماع ال��وزراء الخليجيين ناق��ش الضرائب األخرى 
أيضاً مثل الضرائب االنتقائية التي اتفق عليها، وأسلوب 
التطبيق، وغيرهما، مؤكداً على ضرورة اإلس��راع في 
إنهاء جمي��ع اإلجراءات المتعلقة به��ا. وضريبة القيمة 
المضافة ه��ي ضريبة مركبة تفرض عل��ى الفرق بين 

سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.

إقرار ضريبة القيمة المضافة بالخليج

إبراهيم العساف

السعودية تدرس فرض رسوم على التحويالت

أحال��ت الهيئ��ة العام��ة لمجل��س 
الش��ورى الس��عودي عل��ى جدول 
أعم��ال المجل��س مقترح مش��روع 
نظام فرض رسوم على التحويالت 
النقدية للعاملين األجانب في المملكة 

البالغ عددهم 11 مليون وافد.
وبحس��ب التقرير الش��هري لمؤسس��ة النقد العربي الس��عودي )البن��ك المركزي( 
س��جلت تحويالت األجانب المقيمين في المملكة مس��توى قياس��ياً جدي��داً خالل عام 
2015 وبلغت حوالى 156.9 مليار لاير )41.85 مليار دوالر(، بزيادة قدرها 4 % 

مقارنة بالعام 2014 حيث بلغت آنذاك 153.3 مليار لاير )40.89 مليار دوالر(.

من هو وزير البترول السعودي الجديد؟

بع��د إعفاء وزير البترول الس��عودي علي النعيمي 
من منصبه، عين خالد الفالح وزيرا للطاقة والصناعة 
والثروة المعدني��ة، بموجب قرار ملكي بإعادة هيكلة 
أجهزة مجلس الوزراء السعودي. إعفاء النعيمي جاء 
بع��د أيام قليلة على إعالن خطة اقتصادية تحت اس��م 
“رؤية السعودية 2030”، التي تهدف إلى التقليل من 

اعتماد االقتصاد السعودي على النفط.
والفال��ح ال��ذي ش��غل  منصب وزي��ر الصحة في 

المملك��ة حتى تعيينه بمنصبه الجديد في 7 ايار/مايو 2016 ، كان قد ش��غل منصب 
الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية.

خالد الفالح

صحيف��ة  ذك��رت 
اليومي��ة  أوجلوب��و 
حكومة  أن  البرازيلي��ة 
ميشيل تامر تدرس بيع 
أصول  ف��ي  حص��ص 
الدولة  تس��يطر عليه��ا 
من بينها ش��ركة البريد 
وحي��ازات  الحكومي��ة 
النق��ل  ف��ي  أخ��رى 

والكهرب��اء وش��ركات تأمين في محاول��ة لجمع أموال 
وترشيد القطاع العام. ودرست تلك الخطوة في سنوات 
التس��عينات وأوائ��ل األلفي��ة الثانية لكن ح��زب العمال 
اليس��اري أحجم عن تنفيذها خالل 13 عاما قضاها في 
السلطة أثناء حكم الرئيس األسبق لوال دا سيلفا وخليفته 
ديلما روس��يف. والبرازيل غارقة ف��ي ركود اقتصادي 
ح��اد في ظل ارتفاع البطال��ة ومعدل تضخم يقترب من 
خان��ة العش��رات إضافة إل��ى ضعف ثقة المس��تهلكين 

وأنشطة األعمال.

البرازيل  تدرس بيع أصول حكومية

ميشيل تامر

1.24 تريليون دوالر ديون أميركا للصين

أظهر تقرير نشرته الخزانة األميركية أن حيازات الصين من سندات وأذون الخزانة 
األميركية انخفضت في مارس/آذار 2016 الى  1.244 ترليون دوالر، مقابل 1.252 
ترلي��ون دوالر في فبراير/ش��باط الماضي. في الوقت نفس��ه، زادت حي��ازات اليابان 
)صاحبة المركز الثاني خلف الصين( إلى 1.137 تريليون دوالر ،بينما قامت روسيا 
على غرار الصين ببيع ما تملكه من أدوات الدين الحكومي األميركي، ليصل إجمالي 
حيازاته��ا في مارس/آذار إلى 86 مليار دوالر. وأظهر التقرير للمرة األولى حيازات 
أدوات الخزانة األميركية لدى الس��عودية والدول األخ��رى المنتجة للنفط. وتصدرت 

الس��عودية حي��ازات المصدري��ن الخليجيي��ن بمبلغ 
116.8 ملي��ار دوالر. وحلت اإلمارات في المركز 
الثان��ي بحيازتها أدوات خزان��ة قيمتها 62.5 مليار 
دوالر في مارس/آذار، بينما بلغت حيازات الكويت 

31.2 مليار دوالر.
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أوضح وزي��ر التغير 
ف��ي  والبيئ��ة  المناخ��ي 
االمارات ثاني الزيودي، 
أن اإلمارات قدمت أكثر 
م��ن 177 مليون درهم 
دوالر(  ملي����ون   48(
لدعم مش�روعات الطاقة 
المتج��ددة، خصوص���اً 
الطاقة الشمس��ية وطاقة 
الري��اح بعدد م��ن دول 

العالم. وأش��ار إلى الدور الري��ادي لإلمارات في قطاع 
الطاق��ة المتج��ددة عالمياً، مؤك��داً أنها أنفق��ت مليارات 
ال��دوالرات على تأس��يس مش��روعات متمي��زة وغير 
مسبوقة في قطاع الطاقة المتجددة، أبرزها مدينة مصدر.

إنفاق اإلمارات على الطاقة المتجددة

ثاني الزيودي

أعلنت إمارة أبوظبي إغالق طرحها بنجاح لس��ندات 
س��يادية بمبلغ 5 مليارات دوالر أميركي وآلجال تصل 
إل��ى 10 س��نوات موزعة عل��ى ش��ريحتين بمبلغ 2.5 
مليار دوالر أميركي لكل منهما األولى ألجل 5 سنوات 
تستحق في عام 2021 والثانية ألجل 10 سنوات تستحق 
في عام 2026. وقد تم تس��عيرها في 25 نيس��ان/أبريل 
2016 بنس��بة عائد 2.218 % لس��ندات ال�5 س��نوات 
ونس��بة عائد 3.154 % لس��ندات ال�10 سنوات، وذلك 
بواقع 85 و125 نقطة أس��اس فوق نس��بة عائد سندات 

الخزينة األميركية على التوالي.
وحظيت هذه الس��ندات بإقبال كبير من المس��تثمرين 
على المستويين اإلقليمي والعالمي مسجلة أكثر من 600  
طل��ب تجاوزت قيمتها 17 مليار دوالر وبنس��بة تغطية 

تزيد على 340 %.

أبوظبي تصدر سندات سيادية

قطر تحرر أسعار الوقود

ق��ررت وزارة الطاقة والصناع��ة القطرية إعادة 
هيكلة أس��عار الوق��ود في الس��وق المحلية، وربطها 
بأس��عار الس��وق العالمية للمش��تقات النفطية ،وذلك 
بهدف رفع كفاءة اس��تخدام الطاقة ف��ي قطر وزيادة 
الوع��ي ل��دى المس��تهلكين بض��رورة االقتصاد في 
اس��تهالك الوقود، حس��بما أكد رئيس لجنة دراس��ة 
أسعار الوقود في السوق المحلية، مشعل بن جبر آل 
ثاني. وكشف  المسؤول القطري أن القرار تم اتخاذه 

بعد أن بدت اآلثار االقتصادية والبيئية غير المرغوبة واضحة للعيان، والتي أس��فرت 
عنها الفروقات بين األس��عار في الس��وق المحلية واألس��واق العالمية، مشيراً إلى أن 

القرار يأتي منسجما مع الممارسات المتبعة في كثير من دول العالم.

مشعل بن جبر آل ثاني

ألمانيا: 94 مليار يورو لالجئين

أفادت مجلة دير ش��بيغل األلمانية بأن الحكوم��ة األلمانية قررت تخصيص حوالى 
93.6 ملي��ار ي��ورو لتغطية نفق��ات الالجئين في البالد حتى عام 2020، مش��يرة إلى 
ان قس��م من هذه األموال س��يخصص لتغطية نفقات إقامة الالجئين )الطعام والس��كن 
والخدم��ات الطبي��ة( والقس��م اآلخر لتغطية نفق��ات تعليمهم وتدريبه��م )دورات اللغة 
األلمانية( ومكافحة أس��باب الهجرة إلى أوروبا، وذكرت أن ألمانيا ستستقبل هذا العام 
600 ألف الجئ من دول الش��رق األوسط و400 ألف شخص في 2017. وباإلضافة 
إلى أموال الحكومة الفيدرالية، ستخصص الحكومات اإلقليمية 21 مليار يورو لإلنفاق 

على الالجئين، ومع حلول عام 2020 سيصل هذا المبلغ إلى 30 مليار يورو سنوياً.

األمطار تعزز الطلب على الذهب

توق��ع مجلس الذه��ب العالمي أن يرتفع  الطلب على الذهب في الهند بنحو 10 %  
في 2016 حيث أدت األمطار الموسمية الوفيرة واالرتفاع المطرد في أسعار الذهب 

إلى زيادة إقبال المزارعين على شراء المعدن األصفر.
وق��ال المدير العام لعملي��ات المجلس في الهند سوماس��وندارام بي.آر: إن الطلب 
تض��رر ف��ي الربع األول لكن العوامل التي تحرك الطلب باتت إيجابية، مش��يراً الى 
أن حج��م الطلب قد يتراوح بين 850 و950 طنا في 2016 مقابل 864.3 طن العام 
2015. وانخف��ض حجم الطلب ف��ي الريف الهندي في األش��هر القليلة الماضية بعد 

أن أدت أول موج��ة جف��اف متكررة 
ف��ي نحو 3 عقود إلى تقلص إيرادات 
المزارعي��ن. وقد تؤدي زيادة الطلب 
م��ن ثاني أكب��ر مس��تهلك للذهب في 
العالم إلى دعم أسعار المعدن األصفر 

في األسواق العالمية.
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أبدى اقتصاديون مغاربة تش��اؤماً بش��أن مؤش��رات 
االقتصاد المغربي بس��بب ش��ح األمط��ار وتأثيره على 
مع��دالت النم��و والبطالة، وحصة الزراع��ة من الناتج 
المحل��ي اإلجمال��ي، ونق��ص الحب��وب في األس��واق. 
وتراجع القطاع الزراعي في المغرب هذا الموسم بسبب 
نقص األمط��ار، ومن ثم فقدت األري��اف المغربية 28 
ألف فرصة عمل خالل الربع األول من 2016 بحس��ب 
بيانات رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط. 
ودفع التراجع الكبير للموس��م الزراعي البنك المركزي 
المغربي ال��ى خفض توقعات مع��دل النمو االقتصادي 
للب��الد خ��الل 2016 إل��ى 1 ٪، حيث تمث��ل المنتجات 
الزراعية بين 15 % و20 % من إجمالي الصادرات.

يذكر أن الحكومة المغربية خصصت 5.3 مليارات 
درهم مغربي )551 مليون دوالر( للحد من تأثير تأخر 
األمطار على النشاط الفالحي الذي يعمل فيه 4 ماليين 

شخص.

شح االمطار
يقلق االقتصاديين بالمغرب

ارتفاع قياسي للطلب على الفضة

أظه��ر تقرير اقتصادي نش��ره معهد الفضة في لندن أن الطل��ب على الفضة ارتفع 
لمس��توى قياس��ي في عام 2015 إلى 1170.5 مليون أوقية مرتفعاً بنس��بة 3 % على 
اساس س��نوي، مشيراً الى أن مش��تريات العمالت المعدنية والس��بائك والمجوهرات 
والقطاع��ات الكهروضوئية عوض��ت تراجع الطلب الصناع��ي. وأوضح التقرير ان 
ارتفاع الطلب أدى الى عجز فعلي في س��وق الفضة يقدر ب�129.8 مليون أوقية، لكن 
ضع��ف االقتصاد العالمي هبط باالس��تهالك الصناعي-الذي يمث��ل ما يزيد قليال على 
نصف حجم الطلب على الفضة- إلى 588.7 مليون أوقية. وارتفع الطلب على الفضة 

لالستخدام في التطبيقات الكهروضوئية مثل األلواح 
الشمسية 23 %  مدعوماً بنمو قوي في الصين.

م��ن ناحية أخ��رى، ارتف��ع إنت��اج المجوهرات 
المصنوعة من الفضة للعام الثالث على التوالي إلى 

مستوى قياسي بلغ 226.5 مليون أوقية.

ش��ركة  مدير  قال 
التركية عمر  الغ��از 
ينغ��ول: إن تل أبيب 
وأنقرة س��تعلنان عن 
لتصدير  اتفاقاً  توقيع 
الغ��از الطبيع��ي من 
ح�ق��ل “ل�ي�ف�ي�ت��ان” 
ال��ذي تبلغ احتياطاته 

8 ملي��ار مت��ر مكعب إلى تركي��ا. وكان وزي��ر الطاقة 
اإلسرائيلي يوفال شتاينتس  قد  أكد في تصريحات سابقة 
أن أورش��ليم القدس وأنقرة اقتربتا جداً من الوصول إلى 
اتفاق، كاشفاً عن أن تركيا قد تشكل معبراً لتصدير الغاز 

اإلسرائيلي الى دول أوروبية أخرى.

تركيا تستورد الغاز من إسرائيل

يوفال شتاينتس

مصفاة نفط إندونيسية جديدة

صّرح وزير االقتصاد الروسي أليكسي أوليوكاييف، 
أن مصف��اة جدي��دة من المنتظ��ر أن تس��اعد بالده في 
إنش��ائها في إندونيسيا ستصل طاقتها اإلنتاجية السنوية 
إل��ى 24 ملي��ون طن )480 ألف برمي��ل يومياً(. وقال 
أوليوكاييف: هذا مش��روع ضخم ومن المهم أن معظم 
مكونات المصفاة ستنتج في روسيا. هذا سيخلق تعاوناً، 
مضيف��اً أن من المتوق��ع أن تقوم بنوك روس��ية بتقديم 

قروض التمويل في حين س��توفر ش��ركات نفطية إمدادات الخام. وقالت وزارة الطاقة 
اإلندونيسية: إن روسنفت وبرتامينا قد تستثمران 8 مليارات دوالر أميركي في مصفاة.

أليكسي أوليوكاييف

فرنسا تفوز بعقد 39 مليار دوالر

للمق���اوالت  الفرنس���ية   DCNS ف��ازت ش��ركة 
البحرية بعقد قيمته 39 مليار دوالر لتحدي�ث اس�ط�ول 
الغواص��ات االوس����ترالي، متفّوق��ة على ش����ركات 
ألماني���ة وياباني���ة. وتع�د ه���ذه الصفق��ة االكبر في 
مجال المش��تريات الدفاعية في تاريخ اوستراليا وهو 
يش��مل 12 غواصة عابرة للمحيط��ات وزن الواحدة 
منه��ا أكثر من 4000 ط��ن، ويفترض أن تحل محل 
الغواص��ات الراهنة وهي من ط��راز كولينز وتعمل 
عل��ى الدي��زل والكهرب��اء. ويت��وج اع��الن رئي��س 

الحكومة االوس��ترالية ملكولم ترنبل، بفوز الش��ركة الفرنسية جهود بذلت على مدى 
سنوات الستبدال غواصات البحرية االسترالية المتهالكة بأخرى جديدة.

ملكولم ترنبل

34





عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2016

ضخ أموال
يمك��ن الق��ول أن الحم��ات االنتخابية للوائ��ح التي يدعمه��ا متمولون ورجال 
أعمال، وحتى قوى سياس��ية، قد ضخت أم��واالً لتغطية متطلبات هذه الحمات، 
م��ن دون اس��تبعاد أن يك��ون البعض قد لجأ الى ما يس��مى الم��ال االنتخابي، أي 
دف��ع االموال مقابل التصويت ألش��خاص معينين. وه��ذا األمر حصل في بعض 
المناطق االنتخابية في جبل لبنان تحديداً وفي البقاع، ال س��يما في المدن والقرى 
التي شهدت معارك انتخابية، كان الفوز فيها بفارق أصوات قليلة. فضخ األموال 
ل��ه آليات مختلفة، لكنه يدفع الحركة االقتصادية الى االنتعاش، وإن كانت موقتة. 
وم��ن االمثلة التي حّركت العجلة في المناطق، تب��رز حركة النقل والمواصات 
وتوزيع بونات النزين، ومواقف الس��يارات وحركة المطاعم واأللبس��ة وغيرها. 
أم��ا اعطاء الم��ال للناخبين، فهو، وإن كان فيه رش��وة، اال أن م��آل األموال في 
النهاية هو الس��وق، فيساهم في شكل أو آخر في تحريك العجلة االقتصادية حيث 
سيتم صرفها على المستلزمات الخاصة بالمواطن. لكن الجانب السلبي في األمر، 
هو ما يؤدي اليه من فساد، وهو في ذاته قد يعطل النمو في االقتصاد مستقباً، ما 

لم نشهد عملية نهوض قريبة.

وإذا كان م��ن المبكر تحديد حجم االنعكاس��ات االقتصادية االيجابية على البلد 
بفع��ل االنتخاب��ات البلدية، إال أن االجماع حاس��م، بأنها ال تعي��د الثقة باالقتصاد 
والبلد،  وهي األس��اس في أي نهوض واس��تقرار، ومدخل لتحريك اإلستثمارات 
واإلس��تهاك. وال ش��ك في أن العوامل التي تؤثر على ثقة الُمستثمر والُمستهلك، 
ال تزال موجودة وقائمة، خصوصاً عدم االس��تقرار السياس��ي واستمرار الفراغ 
في رئاس��ة الجمهورية، وغياب القوانين واالصاحات االقتصادية، واس��تمرار 
ممارس��ات الفس��اد في بع��ض القطاعات، واأله��م عدم وجود خط��ط اقتصادية 
راهنة ومس��تقبلية. في حين يُعاني االقتصاد اللبناني من تدهور في اإلستثمارات، 
حي��ث لم تس��تطع الحكومة اقرار مش��اريع والمبادرة لوق��ف التراجع عبر خطط 

إطالق النهوض يتطلب استعادة الثقة وعودة المؤسسات

اإلنتخابات البلدية حّركت الوضع االقتصادي في لبنان
تجم���ع القطاع���ات االقتصادية والهيئ���ات واألطراف 
السياس���ية على أن إجراء االنتخابات البلدية في لبنان، 
حّرك العجل���ة االقتصادية وأنعش الحي���اة االجتماعية، 
على الرغم من األزمات التي يعيش���ها البلد، بفعل تعطل 

المؤسسات وغياب المشاريع وتراكم األزمات.

أجري��ت االنتخاب��ات البلدي��ة عل��ى أرب��ع مراحل في 
المحافظات اللبنانية كلها تمتد على أربعة أسابيع. وأعادت 
معها بعض الحياة الديمقراطية الى لبنان وممارس��اتها، ما 
يؤكد أن اللبنانيين متمس��كون باس��تحقاقاتهم الديموقراطية 
التوت��رات  م��ن  الرغ��م  عل��ى  التع��ددي،  وبنظامه��م 
والحروب المتنقلة، والمش��كات السياس��ية واالقتصادية 

واالضطرابات االقليمية التي تنعكس عليهم وعلى البلد.

انعكاسات إيجابية على االقتصاد 
انعكس مشهد االنتخابات البلدية واالختيارية إيجاباً على 
اإلقتص��اد، وأعاد ترميم بعض ما خس��رته المؤسس��ات، 
حيث حّركت الحمات االنتخابي��ة العجلة االقتصادية في 
عدد من القطاعات، خصوصاً في المدن، وان كان تحريكاً 
موقتاً، لكنه يؤسس للمرحلة المقبلة. فإعادة إطاق الدورة 
االقتصادية وجذب اإلستثمارات وإعداد المشاريع، يحتاج 
ال��ى أكثر م��ن االنتخاب��ات البلدية، خصوص��اً إعادة ثقة 
المس��تهلك والمستثمر، إذ أن األمر بحاجة الى وقت أكثر، 
إذ أن ما يعيد الحركة لاقتصاد ويدفع المس��تثمرين للعودة 
الى لبنان هو إس��تكمال كل االستحقاقات الديموقراطية من 
اإلنتخابات البلدية الى االنتخابات النيابية التي تنتج مجلس 
نيابي يس��تطيع التش��ريع مج��دداً، باإلضافة ال��ى انتخاب 
رئي��س للجمهوري��ة. واألهم م��ن ذلك اتخاذ الق��رار. لكن 

االنتخابات البلدية قد تكون قتحت كّوة في هذا المجال.

وق��د تكون االنتخابات البلدي��ة خطوة أولى لعودة الحياة 
الى المؤسس��ات والى اإلقتصاد، لك��ن حماتها وعمليات 
التحضي��ر للمعارك اإلنتخابية في الم��دن والقرى حّركت 
القطاعات االقتصادية المحلية، من دون أن يعني ذلك أنها 
حركة يمكن أن تطلق العنان للنهوض االقتصادي مجدداً، 
إذ يس��تلزم ذلك عودة المؤسسات واستقطاب االستثمارات 
وإعان المش��اريع، وباعتبار أن االقتصاد اللبناني مرتبط 
بالعوام��ل السياس��ية وبالمش��كات االقليمي��ة، وبوض��ع 

المنطقة عموماً.
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الرغم من أن االنتخابات البلدية مثاً حركة بعض الجمود الذي يعيشه. وإذا كانت 
المص��ارف القطاع األكثر قدرة على التأقلم مع المس��تجدات والتطورات، اال أن 
مؤسس��ات صغيرة ومتوسطة وصلت الى حد اإلفاس، وهي التي تشكل المؤشر 
األول على االنتعاش واالس��تقرار االقتصاديين. ولذا يبدو تفعيل مؤسسات الدولة 
وعملها، مدخاً لتجديد الثقة باس��تقرار النظام االقتصادي وبإطاق اإلصاحات 

البنيوية إلعادة نهضة القطاع الخاص وتأمين فرص عمل جديدة للبنانييين.

لذا يمكن القول ان االنتخابات البلدية واالختيارية في لبنان، ساهمت في تحريك 
األسواق، لكنها تبقى خطوة ناقصة ما لم تستكمل بخطوات اعادة اكاق المؤسسات 
وعملها، ومعالجة العوامل السلبية التي أثرت على االقتصاد اللبناني في السنوات 
الماضية، بهدف تحس��ين أداء القطاعات االقتصادي��ة ككل، وقد يحتاج لبنان الى 
تركته األوضاع الداخلية واالقليمية والخافات والحوادث والتوترات.نس��ب نمو مرتفعة في المرحل��ة المقبلة ليتمكن من النه��وض مجدداً ومعالجة ما 

اقتصادي��ة مرحلي��ة، فيم��ا يتول��ى مصرف لبن��ان الدعم 
وتحفيز القطاعات عبر القروض، باإلضافة الى دوره في 
حماية النقد الوطني ومس��اعدة السلطات المالية على تأدية 

مهماتها.

االقتصاد والفراغ
مر عامان من الش��غور الرئاس��ي، ومعه جرى التمديد 
لمجلس النواب، الذي لم يس��تطع التش��ريع وش��ن قوانين 
تس��اهم في تقدم البلد. ولهذا السبب، باإلضافة الى عوامل 
أخ��رى تعاني المؤسس��ات من الش��لل والتعث��ر، وتعطيل 
لع��دد كبير من القضاي��ا المتعلقة بحاج��ات اللبنانيين. لذا، 
ش��كلت االنتخابات البلدية التي فس��حة أمل وسط االجواء 
الملب��دة. ورغم هذه األجواء، وما فتحته االنتخابات البلدية 
م��ن ك��وة فيها، يتوقع وف��ق حاكم مص��رف لبنان رياض 
س��امه أن يحقق االقتصاد اللبناني نموا بنسبة 2 في المئة 
عام 2016، فيما اقتصاد المنطقة وبحس��ب صندوق النقد 
الدولي س��ينمو بنس��بة 3 ف��ي المئة. ولذلك نظ��راً للوضع 
الحال��ي في لبنان أن هذا النمو مقبول نس��بة لما يجري في 
المنطقة العربية من أحداث. ويتوقع أن تنمو الودائع بنسبة 
تراوح ما بين 4.5 و5 في المئة أي ما يوازي 8 مليارات 
دوالر، ما يكفي لتمويل القطاعين العام والخاص. أما على 
صعيد التس��ليفات فيتوقع أن تنمو بنحو 5.5 في المئة عن 

العام 2015.

وعل��ى الرغ��م م��ن الحرك��ة االقتصادية الت��ي حققاها 
االنتخاب��ات البلدية، إال أن العجز ف��ي ميزان المدفوعات 
يش��كل مكمن الضع��ف الرئيس��ي لإلس��تقرار المالي في 
لبن��ان، إذ ان عج��زه في الثاثة أش��هر األول��ى من العام 
2016 بل��غ 644 مليون دوالر ناتج عن مدفوعات الدولة 
بالعمل��ة األجنبية. لك��ن حاكم مصرف لبن��ان يؤكد إن ما 
يطمئن السوق هو المستويات المرتفعة لاحتياط بالعمات 
األجنبية لدى القطاع المصرفي ولدى مصرف لبنان، ولذا 
فإن اس��تقرار س��عر صرف الليرة اللبنانية وقاعدة الفوائد 
يس��مح لمصرف لبنان بمتابعة المب��ادرات التحفيزية التي 
أطلقها في المرحلة الس��ابقة لتفعيل الطلب الداخلي وتنمية 

االقتصاد اللبناني وخلق فرص عمل.

أزمة القطاعات
ف��ي الوق��ت الذي تعاني منه المؤسس��ات ف��ي البلد، بدا 
أن القط��اع الخ��اص اللبناني يعاني أيض��اً من صعوبات 
عدة. فغياب المؤسس��ات وعدم قدرة الحكومة على اطاق 
المش��اريع جع��ل المؤسس��ات الخاصة، م��ع تراجع قدرة 
اللبنانيين المعيش��ية، غير قادر على النمو والتطور، على 
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وأظهر المس��ح أن الش��ركات البريطانية تتوقع في المتوس��ط هبوطا بنسبة 12 
ف��ي المئ��ة في قيمة االس��ترليني وتتحوط لهذا االحتمال بنس��بة 83 ف��ي المئة من 

مخصصاتها لالنكشاف على العمالت.
وفقد االس��ترليني حوالي 10 في المئة من قيمته منذ بداية كانون االول/ ديسمبر 
الماضي مع تحرك المس��تثمرين لألخذ في االعتبار عند حسابهم لألسعار توقعات 
بأن تصويتا بالموافقة على ترك االتحاد االوروبي س��يدفع االس��ترليني للهبوط بما 

يصل الى 20 في المئة اخرى أمام الدوالر.

انكماش اقتصادي
م��ن جهتها، توقع��ت مديرة صندوق النقد الدولي كريس��تين الغ��ارد  أن يؤدي 
خروج بريطانيا من أوروبا إلى انكماش تقني لالقتصاد البريطاني، معتبرةً أن نتائج 

مغادرة لندن ستكون سلبية للغاية.
وأوضح الصندوق من خالل رؤيته الس��نوية للمملكة المتحدة أن التصويت على 
مغ��ادرة االتحاد األوروبي قد يؤدي إلى “فترة مطولة من عدم اليقين”، مما يؤدي 
إل��ى تذبذب الس��وق المالية، واإلضرار بالنمو االقتص��ادي، محذراً من أن خروج 
بريطانيا قد يضعف أيضا من وضع لندن كمركز مالي، ويتسبب في تراجع حاد في 

أسعار المنازل واألسهم.
وعلى صعيد متصل، قال نائب المدير العام لشؤون منطقة أوروبا في الصندوق 
محمود بردان إن التصويت على خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي س��يعكس 
عددا من المخاطر بالنس��بة لالقتصاد األوروبي الذي لم تحس��ب بعد حتى النهاية. 

ووفقا له، وبالدرجة األولى سيؤثر على اقتصاد منطقة اليورو.
ب��دوره، حذر محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني من أن بالده س��تواجه 
مخاطر تباطؤ النمو وارتفاع التضخم والركود إذا صوت الناخبون لصالح الخروج 

من االتحاد األوروبي.
صندوق النقد يتوقع تباطؤ النمو الى 1.9 % في العام الحالي.يش��ار الى ان اقتصاد بريطانيا س��جل نمواً بنس��بة 2.2 % في عام 2015، لكن 

ديفيد كاميرون

خسائر اقتصادية بالمليارات وهبوط االسترليني 20 %

خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي قفزة في المجهول
مع اقتراب موعد االس���تفتاء الذي س���تجريه الحكومة 
البريطانية ف���ي 23 حزيران/يوني���و 2016 حول مصير 
بريطانيا في االتحاد األوروبي، ينقسم الشارع البريطاني 
بين مؤيد ومعارض لبقاء الب���اد ضمن التكتل األوروبي 
الذي يبلغ عدد س���كانه 508  مايين شخص ويقدر حجم 
اقتصاده ب���� 18.5 تريليون دوالر، وفق���اً لصندوق النقد 

الدولي.

وعلى الرغم من أن انضمام بريطانيا لالتحاد الذي يضم 
28 دولة منحها مكاسب اقتصادية كبيرة وعزز موقع لندن 
كمركز مالي عالمي، إال أن نسبة كبيرة من البريطانيين اليوم 
تفضل االنفصال عن التكتل األوروبي لعدة اسباب ابرزها 
االخف��اق في معالجة أزمة الهجرة الى أوروبا والس��لطات 

الواسعة التي يتمتع بها االتحاد على الدول االعضاء.
ف��ي المقاب��ل، يؤيد رئي��س ال��وزراء البريطان��ي ديفيد 
كامي��رون البقاء داخل االتحاد، محذراً من أن خروج البالد 
س��يكون بمثاب��ة “قفزة في الظالم”. ويتف��ق معه في الرأي 
عدد كبير من الوزراء أبرزهم وزيرة الداخلية  تريزا ماي.

سنوات من الضبابية وهبوط العملة
وحذرت دراس��ة أجراها مركز جيه.دبليو.جي لألبحاث 
م��ن أن خ��روج بريطانيا م��ن االتحاد األوروبي س��يعقبه 
عشر سنوات من الضبابية التي قد تكلف شركات الخدمات 
المالية البريطانية  مليارات الدوالرات ، مشيرةً إلى أن تلك 
الش��ركات ستسعى للحفاظ على أعمالها المعتادة مع إجراء 

تغييرات جوهرية.
واوضحت الدراسة أن التكلفة اإلضافية لخروج بريطانيا 
م��ن االتح��اد األوروب��ي عل��ى الميزاني��ات المخصص��ة 
للتغييرات التنظيمية ستكون  17 مليار جنيه استرليني )25 
ملي��ار دوالر( حتى عام 2026 مع عدم األخذ في االعتبار 

غرامات المخالفة.
وعلى صعيد آخر،  أظهر مسح أجرته مؤسسة إيست اند 
بارتن��رز لالبحاث المصرفية أن أربعة أخماس الش��ركات 
الكبيرة في بريطانيا اتخ��ذت خطوات للتحوط من مخاطر 
هب��وط يزيد عن 10 في المئة في قيمة الجنيه االس��ترليني 
إذا ص��وت البريطاني��ون لصالح االنس��حاب م��ن االتحاد 
األوروبي. لكن المس��ح أش��ار في المقابل إل��ى أن 83 في 
المئة من الش��ركات الصغيرة والمتوس��طة الحجم تعتقد أن 

االسترليني لن يتضرر من خروج بريطانيا من االتحاد.
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م��ن 20 % ليص��ل إل��ى 15.8 مليون طن في ع��ام 2016. كما ذك��رت الحكومة 
الفيتنامية أن اإلنتاج س��ينخفض بنسبة %1.5 هذا العام ليبلغ 44.5 مليون طن، في 

حين أن الصادرات ستكون 8.7 مليون طن.

قلق من ارتفاع األسعار
وتخش��ى العديد من الدول أن يؤدي انخفاض محصول األرز إلى ارتفاع األسعار 
العالمية، وفي حين أن س��عره حالياً يقل كثيراً عن مستوياته المرتفعة التي بلغها في 
2008، إال أنه بلغ مؤخراً )389.50( دوالر للطن وهو أعلى مستوى له منذ تموز/
يولي��و بزيادة 13 % عن أدنى مستوى له في ثماني س��نوات والبالغ )344( دوالر. 
وفي هذا السياق، قال الخبير االقتصادي في مجلس الحبوب العالمي جيمس فيل: حتى 
اآلن لم نش��هد تأثيراً كبيراً على األس��عار نتيجة الطقس الحار والجاف، نظراً إلى ما 
كان لدينا من محزونات فائضة في الهند وتايالند، لكن ذلك ال يمكن أن يستمر لألبد.

وصعدت أس��عار األرز التايالندي القياس��ي في عام 2008 إلى مستويات قياسية 
قارب��ت أل��ف دوالر للطن. وعادة ما يؤدي ارتفاع األس��عار إلى زيادة الطلب على 
حب��وب أخرى مثل القمح الذي يستخدم في صناعة المعكرونة في آس��يا إلى جانب 

فول الصويا والذرة اللذين يستخدمان في صناعة األغذية واألعالف.

اللجوء إلى التخزين
وف��ي ظل هذه المخاوف ت��درس بعض الدول اآلس��يوية زيادة ال��واردات، فمن 
المتوقع أن تسجل إندونيسيا قفزة في مشتريات تزيد عن 60 % لتصل إلى مليوني 
طن مقارنة مع مستواها قبل سنوات قليلة، وتشتري الصين أكبر مستورد في العالم 
نح��و 5 ماليين طن س��نوياً ومن المرج��ح أن تستمر على هذه الوتي��رة، كما يتوقع 
الثالث على التوالي.مجل��س الحبوب العالمي أن يقل إنتاج الصين في 2016عن حجم االس��تهالك للعام 

انخفاض اإلنتاج ينذر بارتفاع األسعار

زيادة المخاوف من تراجع محصول األرز في آسيا
بعد مرور نحو عشر سنوات على ارتفاع أسعار الغذاء 
العالمية والذي أرس���ل موجات صادمة في ش���تى أنحاء 
العالم، يعاني كبار منتجي الرز في آسيا من موجة جفاف 
شديدة تنذر بخفض اإلنتاج وتعزيز أسعار السلعة الغذائية 
األساسية لنصف سكان العالم حيث من المتوقع أن ينخفض 
اإلنتاج العالمي لألرز هذا العام و للمرة األولى منذ 2010 

متأثراً بموجة الحر المرتبطة بظاهرة النينو المناخية.

ظاهرة النينو
ويواج��ه العال��م موجة جديدة من التغي��ر المناخي، الذي 
ي��ؤدي إلى ارتف��اع درجة حرارة س��طح المحي��ط الهادئ 
ويمكن أن تؤثر على مختلف بقاع العالم ، حيث من الممكن 
أن تسب��ب أمطاراً غزيرة وفيضان��ات في أمريكا الجنوبية  

وطقساً حارا وجفافاً في آسيا.
وكان لهذه الظاهرة أثر كبير على الدول المصدرة لألرز 
في جنوب ش��رق آسيا، السيما الهند وتايالند وفيتنام، حيث 
تعان��ي الهند أكبر مص��در لألرز من موجة ح��ر أدت إلى 
تناق��ص مساحات واس��عة من األراض��ي الزراعية، بينما 
تواجه تايالند ثاني أكبر مصدر له من الجفاف للعام الثاني، 
كما يضرب الجفاف أيضاً مساحات واس��عة من األراضي 
الزراعية في فيتنام ثالث أكبر مورد لألرز مع نضوب مياه 

الري المستمدة من نهر الميكونغ.

قلة اإلنتاج
وبحس��ب رويترز فقد توقعت وزارة الزراعة األميركية 
أن تنخف��ض محزونات األرز في أكبر ثالث دول مصدرة 
ل��ه بنحو الثلث في نهاي��ة 2016 لتصل إلى 19 مليون طن 
وهو أكبر انخفاض سنوي منذ 2003. وإذ حدث أي تعطل 
كبير لإلمدادات، فالوضع سيصبح حساساً للغاية. ففي العام 
2008 حظرت الهند الصادرات بعدما انخفض إنتاج األرز 
اآلسيوي بسبب ظاهرة النينيو، وهو ما دفع األسعار العالمية 
للصعود وأثار أعمال ش��غب في عدد من البلدان المستهلكة 
له، فيما سارع عدد من كبار المستوردين مثل الفيليبين إلى 

اتخاذ إجراءات لمواجهة ذلك.
وف��ي حي��ن أن إنتاج الهن��د من األرز في 2015 كان 
تش��كل  للغاية  المرتفعة  الحرارة  درجات  أن  إال  مستقرا، 
خط��راً على محصول ثان في المناطق الشرقية، كذلك فإن 
تايالن��د لن تنتج محصوله��ا الرئيسي قبل نهاية العام، حيث 
توقعت وزارة الزراعة األمريكية أن ينخفض إنتاجها بأكثر 
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س��ورية على اساس س��عر صرف 350 ليرة 
س��ورية، وهي تكاليف ناجمة عن عدم القدرة 
عل��ى تّسوق القمح المحلي ولجوئنا الس��تيراد 
القم��ح والمشتق��ات النفطية ووس��ائل االنتاج، 
ومع ذلك اس��تمر دعم رغي��ف الخبز وتقديمه 
بج��ودة ممتازة، حي��ث تشهد األس��واق توفر 
السلع ورغيف الخبز، وكذلك لم ينقطع السكر 
والرز والشاي وسواها، فيما مؤسسات التدخل 
االيجاب��ي تتمت��ع باحتياطيات جي��دة ومنطقية 
من المواد تكفي ألش��هر عديدة، وال خوف من 
هذه الناحية بتات��اً، رغم كل المحاوالت لزرع 
الهواجس في نفوس المواطنين من قبل الجهات 

المتآمرة على سورية.
يبدي البعض تبّرمه من أداء الوزارة لجهة 
غياب الرقابة التموينية عن األس���واق، ماذا 

عن ذلك؟
العبرة ليست بالتسمية، فلسنا وزارة للتموين 
بل وزارة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، 
م��ا يعني ان الظروف الحالي��ة وما أحدثته من 
تغيير في بنية الوزارة ومهامها فرضت اعادة 
تفعيل بعض االدوات المتوفرة لدى الحكومة، 
ال س��يما التحكم باألس��واق اكثر من ذي قبل. 
وفي ع��ام 2013 ظهرت فكرة اعادة التسعير 

اإلداري وفق��اً لقرار اللجنة االقتصادية، والتي 
اص��رت على وض��ع هوامش أرب��اح للسلع، 
ومن هنا انبثق مشروع القانون رقم 14 )قانون 
التج��ارة الداخلية وحماية المستهلك( لجمع كل 
قواني��ن التموين والتسعي��ر وحماية المستهلك 
الماضية ف��ي قانون واحد، وال��ذي وضع بين 
يدي وزير التجارة الداخلية العديد من الوسائل 
إلعادة التدخل في السوق، خصوصاً تفويضه 
بتقرير الوس��ائل الالزمة لضبط السعر، وفي 
ذلك س��لطة واس��عة. وتحت ضغ��ط الحصار 
االقتص��ادي الجائر المف��روض على الشعب 
الس��وري اعدن��ا التفكير مج��دداً بإعطاء دور 
جدي��د لل��وزارة لم يك��ن موجود س��ابقاً خالل 
السنوات العشر الماضية، أي اننا نؤسس فعالً 
وزارة م��ن جدي��د تعي��د دور وزارة التموي��ن 
برؤي��ة عصرية وتتوافق مع ض��رورة تدخل 

الدولة في السلع وحماية المستهلك.
والمفارق��ة هنا ان جزءاً من مه��ام الوزارة 
يشم��ل ضمان تدف��ق السلع وجودته��ا وجزء 
اخ��ر يتضمن س��لطة تمنع االحتك��ار والغش 
والتالعب واالتجار بالمواد التموينية المدعومة 
م��ن الدولة، في ظل متغي��رات يومية ال تفسح 

المجال للكثير من الدراسة والتمحيص.

جمال شعبان شاهين

وزير التجارة الداخلية السوري جمال شاهين ل�“البنك والمستثمر”:

الدولة تتحمل كلفة الدعم وتضبط األسواق وتكافح اإلحتكار
أك���د وزي���ر التج���ارة الداخلي���ة وحماية 
المستهلك في سورية جمال شعبان شاهين، 
أن السلع والحاجات األساس���ية الالزمة في 
الحي���اة اليومية للمواطن الس���وري متوفرة 
ضمن حدود س���عرية مقبولة ومنطقية رغم 
ظروف الحصار االقتصادي الجائر المفروض 

على الشعب السوري.
وق��ال ش��اهين ف��ي حدي��ث لمجل��ة البن��ك 
والمستثم��ر: إن الدع��م المق��دم م��ن الدول��ة 
لسلع المواطني��ن تكلفته كبيرة، ال س��يما دعم 
مادة الخب��ز بعشرات الملي��ارات من الليرات 
السورية، بالتوازي مع لجم ارتفاع االسعار في 
االس��واق السورية من خالل المئات من منافذ 
المؤس��سات التابعة للوزارة، الفت��اً الى اعادة 
هيكلة مه��ام ال��وزارة ومسؤولياتها في ضبط 
االسواق ومكافحة االحتكار والتالعب والغش 
واالتج��ار في المواد التمويني��ة المدعومة من 

الدولة.
وفي ما يلي نص الحديث:

رغم الحص���ار الجائر وتخريب االرهاب لم 
تنقطع الدولة عن تأمين االساسيات وضمان 

وفرتها كيف يحصل ذلك؟
بعدما فشلت الحرب الظالمة على س��ورية، 
عسكرياً وامنياً وسياسياً، اصبح اتجاه المؤامرة 
اقتص��ادي يط��ال معيشة المواط��ن السوري. 
ولك��ن الدولة السورية اس��تمرت بدفع رواتب 
العاملين ف��ي الدولة في ك��ل القطاعات، وهو 
قرار اخالقي ووطني وسياسي واقتصادي جاء 
بتوجيه م��ن الرئيس بشار األس��د. وقد عملت 
الدول��ة كلها على اس��اس هذا الق��رار، وكذلك 
وبتوجيه من الرئيس تم العمل على تأمين السلع 
االساس��ية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود 
وضم��ان تنوعه��ا ووفرته��ا بأس��عار مقبولة 
ومعقولة، ال س��يما الخبز ال��ذي تتحمل الدولة 

التكاليف األعلى به وتتقاضى ثمناً رمزياً له.
ووفق اس��عار الصرف الحالي��ة تفوق قيمة 
الدع��م السنوي��ة لمادة الخب��ز 160 مليار ليرة 
س��ورية في حي��ن كان��ت تكلفة دع��م الخبز، 
عندما قدم��ت الحكومة بيانه��ا 76 مليار ليرة 
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التج��ارة الداخلية في كل ما يتعلق باألس��واق 
المحلية وانسياب السلع والمنتجات فيها والعمل 
معاً لتذلي��ل الصعوبات الت��ي تعترض العمل 
التج��اري وتوفير ك��ل احتياج��ات المواطنين 
المطلوب��ة،  والج��ودة  المناس��بة  باألس��عار 
الق��رارات  إص��دار  ف��ي  معه��ا  والتش��ارك 
االقتصادي��ة، والتش��اور والتنسي��ق في كل ما 
يتعلق بالشأن االقتصادي والتجاري، بما يساهم 
في الخروج برؤية مشتركة تصب في مصلحة 
الوطن والمواطنين جميعاً، مع مطالبتنا للتجار 
بتحمل مسؤولياته��م الوطنية من خالل خفض 
األس��عار وتوفير السل��ع في الس��وق المحلية 
باألس��عار المعقولة وبالمواصف��ات المعتمدة، 
مع األخذ بعين االعتبار ان الوزارة تقف على 
مساف��ة واحدة من الجميع، س��واء كانوا تجاراً 
أو مستهلكين، انطالق��اً من دورها المنوط بها 
وتوفير كل احتياجاتهم ومتطلباتهم التي يمكن 

توفيرها في ظل الظروف الراهنة.
أدخلتم تغييرات عدة على البنية التنظيمية 
واإلدارية آلليات اس���تيراد البضائع ونس���ب 

أرباحها، ما هي أبرز مالمحها؟
بالفع��ل، عملنا على تعديل البنية التشريعية 
والتنظيمي��ة آللي��ات التسعي��ر والكشف على 
البضائع وتحديد الح��دود القصوى للربح في 
الم��واد المستوردة من خ��الل جملة قرارات 
درس��ت بعناية تساهم الى حد كبير في س��عر 
المنت��ج النهائي ومبيع��ه للمواطن بالنظر الى 
وج��وب تغييره��ا بم��ا يتس��ق م��ع الظروف 
الراهن��ة، وقد أصدرنا في ه��ذا االطار قراراً 
بإضاف��ة نسب��ة 5 % عل��ى قيم��ة البضاع��ة 
المستوردة م��ن قبل القطاع الخ��اص لمادتي 
ال��رز والسك��ر، إل��ى بن��ود التكلف��ة، بحيث 
أوجبت بع��د التعدي��ل على المست��ورد التقيد 
للمست��وردات  التأش��يرية  األس��عار  بنش��رة 
السورية المح��ددة من قب��ل وزارة االقتصاد 
والتج��ارة الخارجي��ة، مع خض��وع مخالفي 
أحكام هذا القرار للعقوبات المنصوص عليها 
في القانون 14 للعام 2015 الخاص بالتجارة 
الداخلي��ة وحماي��ة المستهل��ك، كم��ا وجهن��ا 
مديرياتن��ا ف��ي دمشق وري��ف دمشق وحلب 
وحم��ص والالذقي��ة وطرط��وس والحسك��ة 
ودرع��ا بتشكي��ل لجنة تق��وم بالكشف الحسي 
على البضائع المستوردة والتحقق من كمياتها 

في ظل هذه المتغيرات أما من رؤية محددة 
للوزارة بالنسبة لنواحي عملها؟

رؤيتن��ا تتضمن السير بخطي��ن متوازيين، 
اولهما تفعيل دور مؤس��سات التدخل اإليجابي 
التي ال تزال، رغم تخريب االرهاب، تملك ما 
يزيد على 800 منفذ للبيع والتدخل في السوق، 
اضافة ال��ى توفير السلع االساس��ية المتنوعة 
ذات الج��ودة، مع وجوب اال تكون مؤس��ساتنا 
مواكب��ة لسرعة تب��دالت س��عر الصرف، بل 
قررن��ا ان تتباطأ المؤس��سات في ذلك حرصاً 
على المواطن وقدرته الشرائية، وكذلك تفعيل 
القانون رقم 14 وتقرير وسائل جديدة لتطبيقه 
بم��ا يضمن اس��تمرارية التاجر وتأمين س��لع 
المواط��ن، م��ع االخذ في االعتب��ار ان تقلبات 
سعر الصرف أدت دوراً سلبياً في التأثير على 
اس��عار السلع، وبالتالي على الق��درة الشرائية 
للمواطن، من جهة، ومن جهة أخرى تتضمن 
رؤيتن��ا امكانية تقري��ر تمويل خ��اص يشمل 
الوزارة والشركاء من القطاع الخاص او فقط 
لل��وزارة، بالت��وازي مع مراقب��ة السلع لجهة 
الجودة والصالحية، ال سيما األساسية منها مع 
تخفيف الوطأة عن باقي السلع غير االساسية، 
حفاظا على التجار الذين أدى الكثير منهم دوراً 

ايجابياً في تدفق السلع رغم الحصار.
ما هي التغييرات التي طرأت على الس���لة 
االس���تهالكية للمواط���ن بعد تباي���ن القدرة 

الشرائية له؟
ال ش��ك ف��ي أن ظ��روف االزم��ة فرضت 
اولوي��ات جدي��دة بالنسب��ة للحكوم��ة وكذل��ك 
المواط��ن وتأطيراً، لذلك أصدر رئيس مجلس 
الوزراء قراراً يتضمن شريحة من السلع التي 
تشكل اساس��يات السلة االستهالكية للمواطن، 
والت��ي تشم��ل السك��ر والسم��ون والزي��وت 
والتون��ا والسردين والشاي والمتّة، اضافة الى 
مكونات اخرى. ولدى وزارة التجارة الداخلية 
وجه��ة نظر في هذه المسال��ة تقوم على تأمين 
احتياج��ات المواطن من دون أن تتأثر بتقلبات 

سعر الصرف، ولكن ضمن اولويات.
استقطبت الوزارة النش���اطات االقتصادية 
للتفاعل م���ع القانون الجديد للتجارة الداخلية 

وحماية المستهلك، كيف نجحتم في ذلك؟
جاء ذلك نتيجة قناعتنا بضرورة اس��تمرار 
التعاون والتنسيق بين الغرف التجارية ووزارة 

ونوعه��ا ومصدره��ا بحض��ور المستورد أو 
من يفوض��ه أص��والً، مع ض��رورة التشديد 
على تعهد المستورد خطياً أو من يفوضه بعد 
الكش��ف على المواد أو طرحها في األس��واق 
قبل تقديم وثائق التكلفة إلى مديرية األس��عار 
بال��وزارة، وإص��دار الص��ك السعري خالل 
م��دة أقصاها 15 يوماً من تاريخ اإلفراج عن 

البضائع من قبل األمانات الجمركية.
ماذا عن األساس���يات التموينية كالس���كر 

والرز وهوامش أرباح استيرادها؟
لق��د وجهن��ا مؤس��ستي الخ��زن والتسويق 
واالس��تهالكية بإل��زام مست��وردي ومنتج��ي 
مادت��ي السكر والرز التقيد، ببيع نسبة 15 % 
من الكمي��ات المنتجة والمست��وردة من قبلهم 
وبسع��ر الجملة المحدد رس��مياً وإعادة النظر 
بنس��ب األرباح المحددة لبعض المواد والسلع 
األساس��ية، منه��ا مادت��ي السكر وال��رز، مع 
االخذ بعين االعتبار ان جملة هذه اإلجراءات 
جاءت لضبط أس��عار المواد والسلع األساسية 
الضروري��ة وتخفيض أس��عارها ضمن إطار 
الخط��ة التسعيرية الجديدة لل��وزارة من أجل 
حماي��ة السلع الت��ي تهم المواطني��ن، كالسكر 
وال��رز والزي��وت والسم��ون والمعلبات من 
تقلب��ات األس��عار، والت��ي ترافقت م��ع تدني 
الق��درة الشرائي��ة، ال س��يما وانه��ا س��تفرز 
تأثي��راً مباش��راً وإيجابي��اً عل��ى المستهل��ك، 
وكذل��ك تنشي��ط حركة البيع والش��راء، حيث 
تعم��ل ال��وزارة على طرح المواد األساس��ية 
الضرورية بأس��عار تناس��ب القدرة الشرائية 
للمواطني��ن وبمواصفات ونوعية جيدة والحد 
من حالة الشطط التي ش��هدتها بعض أس��عار 
الم��واد. ام��ا بالنسب��ة لتحديد الح��د األقصى 
لهام��ش الربح في اس��تيراد وإنت��اج عدد من 
الم��واد والسل��ع الغذائية فقد ح��ددت الوزارة 
الح��د األقص��ى للربح ف��ي اس��تيراد أو إنتاج 
الم��واد والسلع بمع��دالت مختلفة وفق نوعية 
الم��ادة، م��ع اعتبار ك��ل الق��رارات الناظمة 
س��ابقاً والمتضمنة تحديد الحد األقصى للربح 
ف��ي إنتاج أو اس��تيراد الم��واد المحددة معدلة 
بما يتناس��ب مع النسب التي تضمنها القرار، 
ويخضع مخالف��ي أحكام هذا القرار للعقوبات 
وحماية المستهلك.المنص��وص عليها في قانون التجارة الداخلية 
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الخ��زن والتبريد التابعة لها، وخالل السنة الحالية قامت 
المؤسسة لوحدها بتسويق 35 ألف طن من الحمضيات 
داخلي��اً منها 12500 طن خالل الربع االول، كما بلغت 
مخازن البطاطا بنهاية عام 2015 حوالى 10 االف طن 
ت��م طرحها عبر منافذ المؤس��سة )خ��الل الربع االول( 
بسع��ر 120 لي��رة س��ورية في حين ت��راوح السعر في 

االسواق ما بين 160 الى 200 ليرة سورية.
هل يمك���ن القول ان اس���تجرار الحمضي���ات التي 
تعرضت للتلف نتيجة الصقيع جانب اجتماعي في عمل 

المؤسسة؟
ال ش��ك، فقد اثر الصقيع على الحمضيات في الموسم 
الحالي ولكننا استجررناها وتحملنا الخسارة في اسعارها 
لخدمة الفالحين. ومؤخراً طلبت الحكومة من المؤسسة 
مضاعف��ة الرقم المستجّر، فبعد ان كنا نستجر 250 طناً 
اصبحن��ا نستجر في اليوم الواحد ما بين 400 الى 500 
طن نطرحها في صاالتنا، وتأسيساً على ذلك نحاول ايجاد 
صيغة عمل للوصول الى تكامل بين مختلف الجهات في 
وزارات التجارة الداخلي��ة واالقتصاد والزراعة لتأمين 
االس��تقرار المادي للفالحين من خالل التصدير المنظم 
والمثاب��رة في مش��روع اقامة معم��ل العصائر وكذلك 
التسويق الداخلي كون المواس��م كبيرة والمؤس��سة غير 

قادرة على استيعاب كامل الكمية.
ماذا عن المحافظات التي تعاني آفة االرهاب؟

رغ��م كل م��ا تركه االرهاب من عقب��ات وعراقيل لم 
تتوقف مؤسسة الخزن يوماً عن ايصال المواد الغذائية من 

مدير مؤسسة الخزن والتسويق حسن مخلوف ل�“البنك والمستثمر”:

نؤمن المواد الغذائية والحاجات لكل المناطق السورية
الع���ام لمؤسس���ة خزن  المدير  ق���ال 
وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية 
في س���ورية حسن مخلوف: إن المخازن 
التي تمتلكها المؤسسة كبيرة جداً وتضمن 
وفرة المواد في االسواق من دون فقدان 
م���ادة واحدة منها، الفتاً في حديث لمجلة 
البنك والمس���تثمر الى ان اسطول النقل 
ال���ذي تمتلكه المؤسس���ة ضمن وصول 
الم���واد الغذائية واالساس���ية الى معظم 
المحافظات السورية حتى تلك التي تعاني 

من االرهاب.
وفي ما يلي نص الحديث:

عل���ى الرغ���م م���ن االره���اب عملت 
المؤسس���ة عل���ى تأمين الم���واد وباتت 

تضمن الوفرة، كيف توصلتم الى ذلك؟
الخزن والتسويق من مؤسسات التدخل 
االيجابي الرائدة في سورية، وتعتبر ذراعاً 
تنفيذي��ة للحكومة في كل المجاالت وتملك 
كمي��ات كبي��رة من الم��واد الغذائي��ة التي 
خزنته��ا منذ بداية االزم��ة، خصوصاً في 
ع��ام 2013 )عندما اش��تد الحصار على 
سورية( في المناطق اآلمنة، مثل الالذقية 
مخ��ازن  لتك��ون  ودمش��ق  وطرط��وس 
اس��تراتيجية توزع على المحافظات خوفا 
م��ن س��رقة المستودع��ات ف��ي المناطق 
الساخنة نتيجة االرهاب، مع االعتماد على 
تخزين مواد اساس��ية مث��ل السكر والرز 
والمعلبات والسم��ون والزيوت والبرغل 

والعدس.
كم بلغ حجم عمل المؤسسة خالل الربع 

األول من 2016؟
بلغت مشتريات المؤس��سة خالل الربع 
االول م��ن الع��ام الج��اري 2016 نح��و 
4,9 ملي��ارات ليرة س��ورية، بينما بلغت 
مبيعاته��ا في نف��س الفت��رة 5,9 مليارات 
ليرة، في حين تعمل المؤس��سة حالياً على 
اس��تجرار المحاصي��ل االساس��ية كثيف��ة 
االنت��اج كالحمضيات والتف��اح والبطاطا 
وتخزي��ن كميات كبيرة منه��ا في وحدات 

حسن مخلوف

سكر وزيت وس��من ورز وشاي ومعلبات 
الى كل المحافظات حتى المحاصرة منها. 
وبالنسبة لدير الزور تعمل المؤس��سة ومن 
دون توق��ف عل��ى توفي��ر الم��واد الغذائية 
للمواطني��ن فيها من خالل حصص غذائية 
ترس��ل جوا عن طريق مط��ار القامشلي، 
اضافة الى ارس��ال كميات م��ن الغذائيات 
عبر االسقاط المظلي، أما الحسكة فأرسلت 
كمي��ات من السك��ر اليه��ا وطرحت عبر 
صاالت المؤس��سة، فانخفض سعر المادة 
من 1500 ليرة سورية للكيلوغرام الواحد 
الى 250 ليرة، أما حلب فترفدها المؤسسة 
بمواد غذائية متنوعة من س��كر وس��مون 

وزيوت ومياه معدنية.
هل تمّكنك���م أدواتكم اللوجس���تية من 

القيام بكل هذه المهام؟
لدينا 40 الى 50 سيارة شاحنة وسيارة 
مب��ردة ونؤمن حاجة الجي��ش وقواته من 
الغذائيات بسياراتنا ونسلمها الى الوحدات 
العسكرية في أي مكان يحدده الجيش ولو 
ك��ان جبهة قت��ال مع االرهابيي��ن، وتقوم 
المؤسسة من خالل هذا االسطول بمساندة 
القط��اع الع��ام ف��ي نق��ل الم��واد لصالح 
المؤسسة والغير، كما يصل عدد الصاالت 
العامل��ة الى حوال��ى 180 صالة، ما عدا 
السي��ارات التي تشكل نقاط بيع جوالة في 
ش��وارع المدن والق��رى والبلدات، ولكن 
ونتيج��ة اإلرهاب خرج م��ن الخدمة نحو 
90 صالة، وباش��رت المؤسسة تعويضها 
م��ن خ��الل افتت��اح 3 ص��االت جدي��دة، 
اضافة الى استالم عقارين إثنين في حلب 
وثالث ف��ي دمشق لتشييد صاالت جديدة، 
مع العمل عل��ى أتمتة الصاالت وتحديثها 
تباعاً، كم��ا تملك المؤس��سة 330 غرفة 
تبري��د عمالقة تسع كل غرفة منها ما بين 
100 الى 150 طناً. كما تملك المؤس��سة 
منشأة عشت��ار الغذائية الت��ي تقوم بإنتاج 
جيدة واسعار منافسة.المربي��ات والمعلب��ات بأنواعها وبنوعية 
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مفتوح ويزداد ما دام هناك طلب، وال يمكن ان تبقى قرية أو بلدة أو مدينة 
في س��ورية من دون خبز وهو قرار س��يادي ووطني وال يمكن التفكير 
بغير ذلك. ورغم وجود بعض المخابز االخرى، إال ان األزمة اثبتت ان 
القطاع العام هو الحامل الرئيسي الحتياجات المواطنين، لجهة ان بعض 

المخابز الخاصة اغلقت رغم الحاجة لها.
تتحدثون عن دعم الرغيف ما هو حجمه سنويا باألرقام؟

دعم الرغيف مستمر ومكلف جداً، ولكن الدولة وبتوجيه من الرئيس 
بشار األسد استمرت في دعم الرغيف تخفيفاً على المواطن، حيث تبلغ 
تكلفة الكيلوغرام الواحد من مادة الخبز نحو 37 ليرة س��ورية في حين 
تُب��اع ربط��ة الخبز البالغ وزنه��ا 1300 غرام بسع��ر 50 ليرة فقط مع 
االخذ بعين االعتبار ان الربطة الواحدة بوزن 1300 غرام تكلف الدولة 
نحو 225 ليرة وتُباع بسعر 50 ليرة فقط. وبالقياس الى س��عر الرغيف 
السياح��ي الذي ال يختل��ف عن الرغيف التمويني المدع��وم، ياُلحظ ان 
الكيلوغ��رام الواحد منه يباع بسعر 250 ليرة س��ورية ان لم يكن اكثر، 
وهنا يقوم الفارق بين سعر الكيلوغرام لدى الدولة وهو 37 ليرة سورية 
ول��دى القطاع الخاص وهو 250 ليرة س��ورية، ناهي��ك بأجرة العمال 
والصيان��ة واهت��الك اآلالت وترميم االبنية الخاصة بالمخابز وش��راء 
مع��دات جديدة وكلها نواح لم تدخل في س��عر تكلف��ة الرغيف، وبالتالي 
تقدم الدولة دعماً في كل ربطة يصل الى 175 ليرة سورية أي ان البيع 
يكون بسعر رمزي ألنه يتم باقل من السعر الحقيقي بحدود 80 %. ومن 
هن��ا يتبين مقدار الدع��م، وإذا قسناه على مست��وى االنتاج الكلي بمعدل 
3600 طن في عموم س��ورية بين قطاع خاص وعام بشقيه االعتيادي 
واالحتياط��ي نجد ان الدعم يبلغ مئات الملي��ارات من الليرات السورية 
في بالد تُستنزف منذ س��نوات خمس ونيّف من االزمة نتيجة الهجمات 
رغيف الخبز وسواه من تعليم وصحة وكهرباء وسواها.االرهابية عليها، ورغم ذلك تستمر الدولة في تامين الدعم على مستوى 

زياد هزاع

مدير الشركة العامة للمخابز زياد هزاع لـ“البنك والمستثمر”:

ننتج 1600 طن من الخبز يوميًا على مستوى سورية
أكد المدير العام للشركة العامة للمخابز في سورية زياد هزاع لمجلة 
البنك والمســـتثمر، اســـتمرار الدولة بدعم الرغيف المقدم للمواطن 
وبســـعر رمزي، على الرغم من التكلفة العالية التي تتحملها الخزينة 
العامة للدولة، مشـــدداً على ان توجيهات ســـيد الوطن الرئيس بشار 
االســـد وجبت ضرورة استمرار تدفق المادة عبر المنافذ دون انقطاع 

مهما كانت الظروف.
وفي ما يلي نص الحديث:

في أحلك الظروف وذروة األزمة لم ينقطع الرغيف كيف عملتم على 
ذلك؟

رغ��م كل ما جرى لم نتوق��ف يوماً عن تقديم الرغيف الجيد للمواطن 
السوري، واس��تطاعت المخابز تامين احتياجات المواطن من الرغيف 
المدعوم، وذل��ك بجهود جماعية في هذا القطاع، فالشركة تتولى مسالة 
المنت��ج النهائ��ي أي الرغيف تأس��يساً على ما قامت ب��ه الشركة العامة 
للمطاحن وشركة الحبوب. وبعد اس��تهداف االرهابيين لمعمل الخميرة 
الطرية التي كانت مؤسسة السكر موردها الرئيسي تحولنا الى استيراد 

الخميرة الجافة وتوزيعها على كل الفروع والمخابز في المحافظات.
ولكن اختناقات حصلت في سنوات سابقة ما سببها؟

دعم الحكومة كان عامل أساس��ي في استمرارية عمل شركة المخابز 
وعماله��ا من فنيين واداريين ومنتجين وعلى مدار 24 س��اعة من دون 
توق��ف من خالل تأمين مولدات الكهرباء والدعم المالي، حتى ال تحدث 
اي��ة انقطاعات في المادة. وال ننكر حدوث اختناقات، ولكنها ناجمة عن 
تخري��ب االرهابيين لمجموعة م��ن المخابز التي تخ��دم االهالي وتقدم 
له��م المادة الغذائية الرئيسية بالتوازي م��ع النزوح السكاني من مناطق 

االرهاب الى المناطق اآلمنة المستقرة في كنف الدولة، فازداد الطلب.
ما هو عدد المخابز العاملة حالياً في الشركة؟

قبل االزمة، كان لدينا في شركة المخابز 132 مخبزاً، ما عدا المخابز 
االحتياطي��ة والمخاب��ز الخاصة، وق��د خرج منها بسب��ب االرهاب 58 
مخب��زاً، وبالتالي اصبح الضغط كبير عل��ى العاملة وعددها 75 مخبزاً 
يعمل فيها 138 خط انتاجي، ما تطلب زيادة الطاقة االنتاجية، فبدالً من 
أن يعمل خط االنتاج على كمية 9 أطنان اصبح ينتج 15 و16 طناً على 
مدار 24 س��اعة م��ن دون توقف، والحق يق��ال ان الدولة لم تقصر ابداً 
ف��ي دعم الشركة، حيث زادت خطوط االنت��اج بالتوازي مع زيادة عدد 
المخابز الجديدة على مستوى س��ورية ككل، وقريباً س��يتم تأهيل مخابز 

تدمر والقريتين وإعادتها الى الخدمة مجدداً.
كم بلغت مبيعاتكم خالل عام مضى؟

لقد بلغت مبيعات الشركة العامة للمخابز خالل العام المنصرم 2015 
نح��و 485 ال��ف طن م��ن الخبز، بمعدل وس��طي يوم��ي 1600 طن، 
واليزال االنتاج على حاله، ولكنه رقم قابل للزيادة حسب الحاجة بالنظر 
ال��ى ان الشرك��ة ومخابزها غير مرتبطة برقم محدد بل س��قف االنتاج 
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دفع��ات عديدة من المواد الغذائية الى فرع حلب بلغت حوالى 300 طن 
من المواد الغذائية والمنظفات، وما زالت مستمرة بذلك.

ما الذي يبرز في مساهمتكم بالتدخل االيجابي؟
إل��ى جان��ب تأمين الم��واد المتنوعة بأس��عار تقل كثي��راً عن السوق 
المحلية، فقد عمدت المؤسسة الى رفع سقف التقسيط للعاملين في الدولة 
الى 300 الف ليرة س��ورية لكل عامل يرغب بالتقسيط للمواد المعمرة، 
كالمفروش��ات والكهربائيات المنزلية وس��واها، كما شاركت المؤسسة 
خالل عام 2016 بالتخفيضات لمناس��بة اليوم الوطني للمستهلك ولمدة 
3 اي��ام بنسب��ة 5 % على الغذائيات والمنظف��ات، وكذلك بنسبة 10 % 
على المفروشات والعصرونية والكهربائيات، وايضاً بنسبة 35 % على 

االلبسة.

ما هي أبرز الصعوبات التي تعاني منها المؤسسة في المرحلة الحالية؟
يبرز تقلب س��عر الص��رف كعامل مؤث��ر احياناً على سياس��ة البيع 
والش��راء للتدخل االيجابي في السوق، إضافة إلى أن االزمة الحالية في 
سورية ادت الى صعوبة نقل البضائع من والى المحافظات ومنافذ البيع 
ف��ي الكثير من االحي��ان، بالتوازي مع خروج اكث��ر من نصف الطاقة 
التخزينية للمؤسسة من الخدمة وتعرض المستودعات للنهب والتخريب، 
ناهي��ك بصعوب��ة التواصل م��ع الف��روع وصعوبة االش��راف الرقابي 
والمالي والمحاس��بي بسب��ب انقطاع االتص��االت واالنترنت وصعوبة 
التنقل. وبالرغم من ش��راء عشرات الشاحنات واآلليات إال أن العدد ما 
زال غير كاف بسبب فقدان وتضرر الكثير من سيارات المؤسسة، وال 
األزمة وظروف العاملين.بد من ذكر مسأل��ة النقص في اليد العاملة وتوزيع العمالة الذي فرضته 

طارق الطويل

مدير المؤسسة العامة االستهالكية طارق الطويل للبنك والمستثمر:

نؤمن حاجات المواطنين ونتوسع بمنافذ جديدة وأسطول للنقل
أكد المدير العام للمؤسس���ة العامة االس���تهالكية في سورية طارق 
الطويل، أن المؤسسة أدت دورا محورياً في تامين احتياجات المواطنين 
الى جانب مؤسسات التدخل االيجابي األخرى. وأشار الطويل في حديث 
لمجلة البنك والمستثمر إلى استمرار المؤسسة في خطة التوسع االفقي 
م���ن خالل افتتاح منافذ جديدة لها في عدد من المحافظات الس���ورية، 
مؤكداً ان أبرز الجوانب لتطوير عمل المؤسسة تتمثل بتوسعة أسطول 

النقل التابع لها.
وهنا نص الحديث:

ما هي نتائج “االستهالكية” للعام المنصرم والربع االول من 2016؟
لقد حققت المؤس��سة أرقاماً مهمة في ه��ذا المجال، إذ بلغت مبيعاتها 
خالل عام 2015 نحو 22,1 مليار ليرة سورية بنسبة تنفيذ بلغت 93 % 
بالرغم من عدم ورود كميات الرز والسكر المقنن التي كانت س��توزع 
بموجب القسيمة التموينية للمواطنين، في حين بلغت مشتريات المؤسسة 
خ��الل الفت��رة الزمنية نفسها نحو 15,6 مليار ليرة س��ورية بنسبة تنفيذ 
بلغ��ت 73 %. أما عن الربع األول م��ن العام 2016 فقد بلغت مبيعات 

المؤسسة خالله ما يقارب 4,9 مليارات ليرة سورية.

التوسع األفقي شّكل محورا مهماً في خطتكم ماذا حققتم منه؟
س��بق للمؤسسة أن وضعت خطة للتوس��ع االفقي بافتتاح منافذ جديدة 
للوص��ول الى اكبر ع��دد ممكن من المستهلكين، ولك��ن األزمة الحالية 
أرخت بظاللها على نشاط المؤس��سة كما ك��ل القطاع االقتصادي. وقد 
اس��تطعنا تجاوز الظروف الراهنة والتغلب عليها، إذ تمارس المؤسسة 
اعماله��ا التجارية وتقدم خدماتها من خ��الل 613 منفذ بيع في المناطق 
اآلمنة من اصل 1160 منفذاً تابعاً للمؤس��سة، نظراً لخروج 547 منها 
م��ن الخدمة بسبب تخريبها على يد اإلرهاب. ولكن، وفي المقابل بدأت 
المؤس��سة توس��عة منافذها مج��دداً، اذ افتتحت 15 منف��ذ بيع خالل عام 
2015 ضمن خطتها بالتوس��ع. وم��ع بداية العام الحالي 2016 افتتحت 
المؤسسة 5 منافذ بيع جديدة في دمشق. أما في ريف دمشق فقد تم افتتاح 
صالة اليرموك في الزاهرة، كما يتم اآلن تجهيز وتأهيل مول حضاري 
في منطقة برزة- حاميش مسبق الصنع بإسم عبير الشام، الفتتاحه قريباً.

أين نشاط المؤسسة في المناطق التي تعاني اإلرهاب؟
تقوم المؤس��سة العامة االس��تهالكية باس��تمرار وبشكل دائم بإرسال 
الم��واد الغذائية واالساس��يات الى ك��ل المناطق السوري��ة، اما بالنسبة 
للمناطق الساخنة وابرزها دير الزور وحرصاً على اهلنا فيها، فقد قامت 
المؤس��سة بشحن سلل غذائية اليها خالل عامي 2015 - 2016 بحدود 
4000 سلة غذائية وبوزن 48 طناً بالشحن الجوي إما مباشرة الى دير 
الزور أو الى القامشلي ومنها الى دير الزور، كما قامت المؤسسة بشحن 
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منحت ش��ركة الشارق��ة القابضة التي تمثل ش��راكة 
اس��تراتيجية بين حكومة الشارقة وش��ركة ماجد الفطيم 
العقارية، عقد المرحل��ة األولى من تشييد حي النرجس 
الجدي��د ضمن مش��روع “الزاهية” أول مجمع س��كني 
خاص في الشارق��ة، لشركة القبضة لمق��اوالت البناء.   
ويعد المشروع أحد أبرز المشاريع العقارية، حيث يجمع 
بين المعايير العالمية للمعيشة والقيم العائلية والمجتمعية 
والثقافية التي تتميز بها اإلمارة. وتشمل خطة تطوير حي 
النرجس مجموعة من منازل التاون هاوس ذات الثالث 
واألربع غرف والفيالت ذات الخمس غرف. وتتضمن 
متنزه��اً لقاطن��ي المش��روع يحتضن مناط��ق أللعاب 
األطف��ال من مختل��ف األعمار، باإلضاف��ة إلى مرافق 

للياقة البدنية ومساحات مفتوحة متعددة االستخدامات.

منح تشييد
حي النرجس لـ“القبضة”

اتفاق إدارة بين كريستال وهاركو إربيل

دخل��ت مجموعة كريست��ال في اتف��اق إدارة مع 
هارك��و إربيل ويمثلها مصطفي الحريري، لتشغيل 
فندق “ايميرالد إربيل”، وهو ثاني فندق للمجموعة 
في إربيل والثالث في العراق. والفندق هو جزء من 
مشروع ضخ��م متعدد االس��تخدامات على مساحة 
240 ألف متر مربع في إربيل، وسوف يضم 196 
جناحاً وش��قة فندقية جي��دة التأثي��ث، 4 مطاعم، 3 
غرف اجتماعات، جمنازيوم، كريستال سبا ومركز 

تجاري. وتخطط المجموعة إلطالق فنادقها االقتصادية ايميرالد بشكل أوسع مع مشاريع 
تحت التطوير في اإلمارات، السعودية، قطر، البحرين، الكويت، عمان والعراق. وقال 
مدير العمليات في المجموعة كمال فاخوري: إن دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة 

الهالل الخصيب تظل هي محور التركيز الرئيسي الستراتيجية توسع المجموعة.

“إل كيه بروبرتي” تروج لمشاريعها بالخليج

اختارت “إل كيه بروبرتي” األوسترالية، امارة دبي لتقديم مشروع كابيتول غراند 
بقيم��ة 2.1 مليار درهم )570 ملي��ون دوالر(  إلى المستثمرين في اإلمارات ومنطقة 
الخليج، وهو أول المشاريع الترفيهية من فئة 6 نجوم في مدينة ملبورن االوس��ترالية. 
وق��د ثّمن الرئيس التنفيذي للمجموعة الري كيستلمان ريادة دبي في س��وق العقارات 
الفاخرة عالمياً، وقال :اخترنا دبي لتقديم هذا المشروع العمالق لكون اإلمارة تحتضن 
الكثي��ر من فرص النمو للشركات العقارية عموم��اً، ومطوري العقارات الفخمة على 
وج��ه التحديد. ويتضمن المشروع 3 مستويات من المحال التجارية الفخمة، مجموعة 

من المساكن الفاخرة، وبرج “إل كيه” 
االستثنائي. ويتألف البرج من 50 طابقاً 
تضم ش��قق سكنية فخمة ومرافق عالية 
المستوى وغرف خاصة لتناول الطعام 
وغرف مسرح ومكتبة وصالة لأللعاب 

الرياضية وحمام سباحة.

صمم��ت وكال��ة MBLM المتخصص��ة في وضع 
االستراتيجيات والتصاميم واالبداع والتقنيات والمعنية 
بتعزي��ز العالمات التجارية، برنام��ج العالمة التجارية 
الشاملة لمشروع ون سنترال متعدّد االستخدامات، الذي 
تنفذه س��لطة مركز دب��ي التجاري العالم��ي في منطقة 
األعم��ال المركزية بدب��ي، بكلفة 8 ملي��ار درهم )2.1 
ملي��ار دوالر(. وتبل��غ مساحته 540 أل��ف متر مربع، 
ويشتمل عل��ى مبان تجارية وس��كنية وفندقية وتجارية 
ومرافق ترفيهية وخدمية بمواصفات عالمية تتكامل مع 

الخدمات التي توفرها المراكز المحيطة به.

تصميم عالمة “ون سنترال” التجارية

فرض رسوم على األراضي البيضاء السعودية

فرضت وزارة اإلسكان السعودية، رسوماً نسبتها 2.5 % من قيمة األرض المصنفة 
ضمن األراضي البيضاء س��واًء المملوك��ة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية 
أو الصف��ة االعتبارية غير الحكومية. وقالت ال��وزارة: إن األراضي البيضاء المعنية 
بالرسوم هي كل أرض فضاء مخصصة لالستخدام السكني أو السكني التجاري، داخل 
حدود النطاق العمراني. وأكدت على أن نظام الرسوم يهدف إلى زيادة المعروض من 
األراض��ي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وحماية المنافسة العادلة 

ومكافحة الممارسات االحتكارية، وتوفير األراضي السكنية بأسعار مناسبة.
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بداي��ة  ش��ركة  وقع��ت 
لتمويل المنازل مؤخراً عدد 
من الشراكات االستراتيجية 
م��ع مجموعة م��ن أفضل 
المط�وري���ن العق�اري�ي��ن 
الس��عودي��ة. وتهدف  ف��ي 
الشراك��ات االس��تراتيجية 
بين بداية لتموي��ل المنازل 
وش��ركاءها من المطورين 

العقاريي��ن إلى تسهي��ل تملك المنازل م��ن خالل قنوات 
عدة تم االتفاق عليها في مذكرة التفاهم بين ش��ركة بداية 
وش��ركاءها، وتم اختيار أفضل المطورين العقاريين في 
المملك��ة بين 3 مناطق الرياض، جدة والمنطقة الشرقية. 
وتم اختيار الشركات بناًء على خبراتها الطويلة في المجال 
العقاري وعلى جودة المشاريع وتنوع منتجاتها العقارية.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة مازن بن أحمد الغنيم: 
ج��اءت الشركة لتقدم للعمالء منتجات متنوعة يتمكنون 
من خاللها لتملك منازلهم، ولتحقيق هذا الهدف فإننا نبذل 
وباس��تمرار قصارى جهدنا عبر التعاون مع العديد من 

الشركاء ومنهم المطورين العقاريين.

“بداية” توقع عدداً
من الشراكات االستراتيجية

مازن بن أحمد الغنيم

مذكرة تفاهم بين “نخيل” و“العقارية”

وقعت شركة نخيل اإلماراتية 
للتطوير العقاري مذكرة تفاهم مع 
شركة العقارية السعودية، وذلك 
لتقدي��م الدع��م الفن��ي لمجموعة 
م��ن المشاريع الجدي��دة المتعددة 
االستخدامات في مدينة الرياض 
وما حولها. ويقدر أن هناك حاجة 

إلى نحو 3 ماليين وحدة سكنية جديدة في السعودية بحلول عام 2025، وذلك لمواكبة 
النمو السكاني السريع في المملكة، والذي يتوقع أن يصل إلى 37 مليون خالل السنوات 
ال�10 المقبلة. ومن بين المشاريع الجديدة مشروع “الوصل” والذي يمتد على 7 آالف 
هكت��ار، وهو مشروع تطوي��ري متكامل يضم اآلالف من المن��ازل ويقع إلى الشمال 

الغربي من العاصمة السعودية الرياض.

فندق لـ“سوبر كازا” على جزيرة المرجان

أعلنت “سوبر كازا” للتطوير العقاري عن انشاء أول فندق من فئة 5 نجوم سيحمل 
اسم عالمة فندقية دولية، وذلك على أرض جزيرة المرجان أول جزيرة اصطناعية في 
رأس الخيمة. وكشفت الشركة استحواذها على مساحة 75 ألف قدم مربع على الجزيرة، 
مخصصة إلنشاء 320 غرفة فندقية عصرية ذات اطاللة شاطئية، ومطعمين فاخرين 

وآخرين للمأكوالت المتنوعة، عوضاً 
عن حمام سباحة ونادي لياقة ومنتجع 
س��با. ومن المقرر أن تباشر األعمال 
اإلنشائية عل��ى الجزيرة بحلول الربع 
األخير م��ن عام 2016 عل��ى أن يتم 
االنتهاء من المشروع تزامناً مع نهاية 

عام 2018.

أول برجين في جدة من “إعمار”

أطلقت مجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية، مشروع “فيدا باب 
جدة” للشقق الفندقية، وبرج “فيدا رزيدنسز باب جدة”، وذلك ضمن خطتها التوسعية 
في السعودية. وأوضحت الشركة أن المشروع األول عبارة عن برج “فيدا باب جدة” 
المؤلف من 14 طابقاً، والثاني “فيدا رزيدنسز باب جدة” يضم 25 طابقاً بموقع مركزي 

ضم��ن مجمع “باب جدة”. ويتك��ون المشروع 
األخي��ر من 202 غرفة وجناح فندقي بتصاميم 
أنيقة، إضافة إلى 162 شقة فندقية سيتم طرحها 
للبيع، تتنوع في مساحاتها بين الشقق التي تضم 

غرفة نوم واحدة أو 2 أو 3 أو 4 غرف.

اس��تقبلت العاصم��ة اإلماراتية أبوظب��ي افتتاح فندق 
فورس��يزونز أبوظبي في جزي��رة المارية، والذي يطل 
عل��ى الواجهة البحرية المميزة للمدينة. ويُعد الفندق من 
مشاري��ع “مبادلة للعقارات والبني��ة التحتية” التي تقوم 
بتطوير جزيرة الماريه التي تم تصميمها كوجهة حديثة 
لألعمال ونمط الحياة المترف في قلب العاصمة. ويضم 
الفندق 200 غرفة ومجموعة من المطاعم ذات المفاهيم 
الحديثة وسبا عالمي وحوض سباحة أعلى سطح الفندق، 

إلى جانب قاعات للمناسبات.

“فورسيزونز أبوظبي”
في جزيرة الماريه
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تطوير فندقين جديدين من “فيرمونت”

أعلن��ت مجموع��ة فيرمون��ت للفن��ادق 
والمنتجع��ات عن تطوي��ر فندقين جديدين 
ف��ي كل من المغ��رب والسعودي��ة، وذلك 
خ��الل مؤتمر االس��تثمار العربي الفندقي 
لعام 2016. ويحمل المشروعان الجديدان 
المخطط الفتتاحهما قبل عام 2020 اسمي 

“فيرمون��ت تغازوت باي” - المغرب و“فيرمونت الخبر” - السعودية، وعند االنتهاء 
من تطويرهم يرتفع عدد الفنادق التابعة للمجموعة في المنطقة وأفريقيا والهند إلى 20 
فندقاً بحلول عام 2020. وقال نائب الرئيس األول للعمليات في مجموعة “أف آر أتش 
آي” سامي ناصر: إننا نتطلع الفتتاح هذه الفنادق بنجاح فيما نتابع استكشاف المزيد من 

فرص التطوير المستقبلية في مختلف أنحاء المنطقة وفي العالم.

كشف��ت “ مراس القابضة” ع��ن تفاصيل مشروع ذا 
أوتلت فيليدج القريب من “دبي باركس آند ريزورتس”، 
والذي يض��م أكثر من 100 متجر ومطعم على مساحة 
25 ألف متر مربع، متوقعة افتتاح المشروع خالل الربع 
الثالث من عام 2016. وسيقدم المشروع المستوحى من 
تصاميم قرية سان جيمنيانو الواقعة على مرتفعات إقليم 
توس��كانا اإليطال��ي، خيارات متنوعة للتسوق بأس��عار 
مخفضة طوال العام، إذ يعد المشروع إضافة مهمة إلى 
الوجه��ات الفريدة ضمن مشاريع الشركة. واس��تقطبت 
الشرك��ة أفضل المهندس��ين المعماريي��ن والمصممين 
والمستشارين والمقاولين لبن��اء المشروع بالتعاون مع 
فريق عمل يضم أمهر الخبراء، إلعادة تكوين األعمال 

الحجرية نفسها بمهارة حرفية عالية.

“ذا أوتلت فيليدج” من “مراس”

تستعد مجموعة كليندينست العالمية إلطالق مشروع 
“ج��زر قلب أوروبا”، الذي يتميز بفلله السكنية وفنادقه 
العائمة في جزر العالم قبالة سواحل دبي خالل أكتوبر/

تشري��ن األول 2016، بتكلف��ة تقديري��ة تف��وق ال�800 
ملي��ون دوالر. ويض��م المش��روع فل��الً س��كنية بثالث 
مستويات، األول تحت الماء والثاني على مستوى سطح 
البح��ر والثالث ف��وق الماء، حيث س��تكون غرفة النوم 
الرئيس��ة والحم��ام مغمورين تحت الم��اء، في حين أن 
غرفة المعيشة س��تكون على مستوى س��طح البحر. أما 
الطابق العلوي فيضم مطبخاً صغيراً وجاكوزي، ويمكن 

تحويل سطح الفيال إلى غرفة نوم خالل فصل الشتاء.

فنادق عائمة في دبي

عقد بين “موفنبيك” و“ريتشرايت”

وقّعت شركة فنادق ومنتجعات موفنبيك عقد مع شركة ريتشرايت للتطوير العقاري، 
إلدارة واحد من أرقى مشاريعها وهو موفنبيك للشقق الفندقية البرج، الخليج التجاري، 

في واحدة من أرقى المواقع في منطقة الخليج التجاري.
تتمتّع المنشأة الجديدة المكّونة من 40 طابقاً بواجهتها 
الحديثة واألنيقة، بموقع مميز على ش��ارع برج خليفة 
مع إطاللة على أعلى برج في العالم، ويتوقّع افتتاحها 
ع��ام 2017. وتق��ام حالياً مشاريع كبي��رة من منشآت 
بنية تحتية ومواقع جذب س��ياحي عل��ى بعد خطوات 
من الفندق المّكون من 299 شقة فندقية، ومن ضمنها 
جزيرة المدينة القديمة، منطقة األوبرا في داون تاون، 
مول دبي ومشروع قناة دبي، بينما تبعد المراكز المالية 

والتجارية مسافة قصيرة عن المبنى.

تسليم المرحلة األولى من “حد السعديات”

أفادت ش��ركة السعديات لالس��تثمار والتطوير، بأنها س��تبدأ تسليم فيالت المرحلة 
األولى من مشروع “حد السعديات” خالل تشرين الثاني/نوفمبر 2016، مشيرة إلى 
أنها باعت 86 % من فيالت تلك المرحلة والتي تبلغ كلفتها اإلجمالية ملياري درهم 

)مليار دوالر أميركي(.
وق��ال مدي��ر المبيعات في المش��روع مروان حج��ازي: إن المرحل��ة األولى من 
المشروع تضم 461 فيال، تم طرحها في ثمانية نماذج وأحجام مختلفة. وأضاف أنه 
ت��م إنجاز أكثر من 65 % من العمليات اإلنشائية بهذه المرحلة، مبيناً أنه تم االنتهاء 
م��ن أعمال البنية التحتية تمام��اً، كما تم االنتهاء من المراف��ق والتجهيزات الرئيسة 

للمشروع.
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القطاع العقاري، وبالتالي مزيداً من الضوابط لتفادي االنحرافات.

األسواق العقارية
وتناول التقرير أوضاع السوق العقارية في عدد من دول المنطقة شملت:

أبوظبي: وتم��ر الس��وق العقارية في اإلم��ارة بمرحلة تعدي��ل األوضاع 
على مستوى المطورين وقنوات التمويل، كما تسعى لمحاصرة الممارس��ات 
الخاطئ��ة  للوس��طاء في حين س��يكون من غير المسموح ط��رح أي مشاريع 
عقاري��ة للبيع أو عرضها في معارض من دون موافقة إدارة الشؤون البلدية 
وفتح حس��اب ضمان لها. كما تسعى اإلمارة لتطبيق مؤش��ر لإليجارات قبل 
نهاية العام الحالي، والذي س��يعمل على تحديد متوسط أسعار اإليجارات في 
المناطق السكنية، فيما س��تكون مخرجات المؤش��ر ملزم��ة لكل من المؤجر 

والمستأجر وتأخذ بها المراجع القضائية.
قطر: تشهد أس��عار األراض��ي في قطر ارتفاعاً مستمراً م��ع الدور السلبي 
الذي يقوم به السماس��رة، حيث تتجه السوق العقارية عند هذه األسعار السائدة 
إل��ى تقسي��م العقارات من منازل وغيرها رغم مخالف��ة القوانين النافذة في هذا 
ت وتأجيرها من الباطن )قيام المستأجر  الشأن، كما يقوم السماسرة بتقسيم الفيلاّ
بتأجير العقار الذي استأجره( محققين أرباح مالية ضخمة، في حين أن القوانين 

المعمول بها في هذا اإلطار غير قادرة على معالجة هذه الظاهرة.
س���لطنة عمان: تسعى الجهات الرس��مية إل��ى فرض مزيد م��ن الضوابط 
واإلجراءات القانونية التي تنظم عمل مكاتب الوساطة العقارية، بهدف حصر 
وتنظيم عمل الوس��اطة س��واء كان��ت فردية أو عن ط��رق المكاتب بما يحمي 
السوق من الممارس��ات غير القانونية، م��ع التأكيد على منع أي فرد أو مكتب 

عقاري من مزاولة المهنة من دون الحصول على ترخيص رسمي.
وخت��م التقري��ر الق��ول بأن القواني��ن والتشريع��ات المعتمدة س��اهمت في 
الح��د م��ن هذه الظاهرة لدى عدد من األس��واق، لكن الوص��ول إلى الشفافية 
لكل المخالفات.واالس��تقرار والنمو للسوق العقارية يتطلب مزيد وأدوات المراقبة والمتابعة 

ضرورة تبني مزيد من القوانين لمنع التالعب باألسعار

خطط جديدة لدعم السوق العقارية في دول الخليج
تعان���ي األس���واق العقارية في منطقة الخلي���ج العربي من 
تقلبات مالية واقتصادية متتالية مع استمرار بعض السماسرة 
بالتالعب والتش���ويش على األسعار العادلة، األمر الذي يزيد 
م���ن ضعف الس���وق التي لم تعد قادرة عل���ى تحمل مزيد من 
األعباء، وفي ظل هذا الوضع تس���عى العديد من الدول لس���ن 
قواني���ن إضافية لردع مثل هذه الظواه���ر، ذلك وفقاً لما ذكره 

التقرير األسبوعي لشركة المزايا القابضة.
ودع��ا التقرير إلى ضرورة تطبيق قوانين وتشريعات مشددة 
ضد المخالفات التي تع��ود بالضرر على المستأجرين والسوق 
العقارية باإلضافة إلى إيجاد ضوابط المناس��بة لعملية التسويق 

االلكتروني التي ينشط بها السماسرة غير المرخصين.

دور السماسرة
يلعب السماس��رة دوراً كبيراً في األسواق العقارية، ذلك من 
خلل قدرته��م على التأثير في حجم المع��روض من الوحدات 
اإلدارية، وبالتالي السيطرة على األس��عار واللعب بها صعوداً 
وهبوط��اً في ظروف تتسم بالتراجع واالنتعاش. وحذر التقرير 
من األخطار اللمحدودة لهذه الممارسات السلبية على مستقبل 
وواقع السوق العقارية التي تنتظر تسليم مشاريع تتجاوز قيمتها 
مليارات الدوالرات، وتتفق مؤشرات السوق مع تقرير )المزايا 
القابض��ة( والتي مفادها أن بعض ملك العقارات يتعاملون مع 
الوسطاء إلتمام عمليات البيع والتأجير بهدف توفير العموالت 
والمصاريف التي تتطلبها مكاتب الوساطة العقارية المرخصة.

دور القوانين
وبحس��ب التقرير ف��إن اتجاه الحكومات العتم��اد مزيد من 
القواني��ن والتشريع��ات العقاري��ة، قلل من مساح��ة التأثيرات 
الخاطئة للسماس��رة، حي��ث أصبحت إجمالي ه��ذه التأثيرات 
تتناسب طرداً مع التطورات والقوانين والتشريعات العقارية، 
ويمكن ملحظة تراج��ع أنشطتهم من خلل النظر إلى طبيعة 
الصفقات التي تنتجها المعارض العقارية ذات الطابع العالمي 
والت��ي تنظم ل��دى عواصم العقار ف��ي المنطق��ة. كما أوضح 
التقري��ر أن التعليمات والتشريعات لم تفتح المجال للسماس��رة 
باللع��ب على ك��ل مسارات السوق بيعاً وش��راًء وتأجيراً، ولم 
نعد نسمع أن أس��عار العق��ارات على الورق تضاعفت وبيعت 
عدة مرات خلل أيام المعرض أو تضاعفت أس��عارها قبل أن 
ترى النور، فيما بدا أن القوانين والتشريعات ذات العلقة بقيم 
التمويل المناسبة التي تصدرها السلطات الرقابية تضع مزيداً 
من العراقيل والمحددات على قيم وأحجام السيولة المتجه نحو 
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الفاقد والمهدر من األغذية في جميع مراحل س��لسلة القيمة، وأخيراً تحديد خطوط 
األس��اس ورصد التق��دّم المحرز باتجاه الحد من الفاق��د والمهدر من األغذية على 

مستوى االستراتيجيات اإلجمالية والمشاريع على حد سواء.

جهود لمكافحة الهدر
وكشف��ت “فاو” أن حكوم��ات إقليم الشرق األدنى وش��مال أفريقيا بذلت جهوداً 
منّسق��ة لإلق��رار بمسأل��ة الفاق��د والمهدر م��ن األغذي��ة، والتوعية بش��أن الوقاية 
والتخفي��ف، وااللتزام باتخاذ إجراءات اس��تراتيجية، وتمثّل��ت خطوة رئيسية في 
وضع هدف جماعي للحد من الفاقد والمهدر من األغذية بنسبة 50 في المئة على 
فترة 10 س��نوات مع التماس دعم منظمة )الفاو( إلعداد دراس��ات واس��تراتيجية 

شاملة.

كما تم وضع إطار اس��تراتيجي إقليمي للحد من الفاقد والمهدر من األغذية في 
إقلي��م الشرق األدنى وش��مال أفريقي��ا وتم إقراره في ع��ام 2014 حيث يستند هذا 
على السياق االقتصادي االجتماعي والمتعلّق بالموارد الطبيعية السائد في اإلقليم، 
ويدعو إلى وضع خطط عمل وطنية مشفوعة بأهداف وخطوط أساس ومؤشرات 

وغايات واضحة.

إل��ى ذلك تم تكثيف جه��ود التوعية والدعوة للحد من الفاقد والمهدر من األغذية 
م��ع ربط ذلك بشكل قوي باألمن الغذائي ونظم األغذية المستدامة ضمن العمليات 
العالمية الخاصة بالسياسات على غرار إعالن روما الصادر عن المؤتمر الدولي 
الثان��ي المعني بالتغذية وإطار العم��ل المصاحب له، وبرنامج عمل ليما - باريس 
المنبثق عن مؤتمر األطراف الحادي والعشرين في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية 
بشأن تغير المناخ، ومجموعة العشرين برئاسة تركيا، والجلسة العامة للجنة األمن 
والمهدر من األغذية في سياق النظم الغذائية المستدامة.الغذائي العالمي لعام 2014، ودراس��ة فريق الخبراء الرفيع المستوى بشأن الفاقد 

الكميات المهدرة تكفي إلطعام ماليين األشخاص

إهدار المواد الغذائية يهدد األمن الغذائي العالمي
على الرغم من أن الهدر الغذائي يتعارض مع المعايير 
األخالقية في كل الثقافات حول العالم، إال أن هذه الظاهرة 
تتزايد بش���كل مس���تمر، وهو ما يثير غضب العديد من 
المؤسسات االنس���انية، حيث أن كميات الغذاء المهدرة 
والتي تقدر ب�1.3 مليار طن س���نوياً تكفي إلطعام ضعف 
عدد الجياع حول العالم الذي يقدر ب�800 مليون شخص، 

وفقاً لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة “فاو”. 

وقدرت دراسات حديثة أصدرتها المنظمة حجم المواد 
الغذائية التي ننتجها لالس��تهالك البشري وال يستفيد منها 
أح��د وتعتبر مه��درة بنحو ثلث إجمال��ي األغذية المنتجة 
لالس��تهالك البش��ري، موضحةً أن أكثر م��ن 40 ٪ من 
خسائ��ر األغذية تحدث في البل��دان النامية في مراحل ما 
بعد الحصاد والتجهيز، بينما في البلدان الصناعية، تحدث 
أكثر من 40 ٪ من خسائر األغذية على مستويات تجارة 

التجزئة والمستهلك.

وح��ذرت خبيرة الصناع��ات الغذائية والبني��ة التحتية 
في المنظمة جينفر س��موالك من اس��تمرار إهدار المواد 
الغذائي��ة المنتج��ة لالس��تهالك البش��ري، مطالبة بوضع 
خطط متسقة من أجل الحد من الفاقد والمهدر من األغذية 
بما يتماش��ى مع االس��تراتيجيات الوطني��ة وخطط تنمية 
قط��اع الزراعة بالتشاور مع جمي��ع المعنيين من اإلنتاج 
إلى االس��تهالك وعبر االختصاصات المتنوعة كالتغذية 

والتعليم والصحة والصناعة وما إلى ذلك.

كما طالبت أيضاً بأن تتضمن الخطط الجديدة توضيحاً 
لألدوار والمسؤوليات الت��ي تضطلع بها الجهات الفاعلة 
المختلفة أي القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات 

والفاو والمنظمات الدولية.

وأضافت: ينبغي التشديد على الحاجة إلى بيانات أفضل 
م��ن أجل تقييم نطاق الفاقد والمهدر من األغذية وأس��بابه 
وآثاره على طول س��لسلة القيمة الغذائية من الُمزارع إلى 
المستهلك النهائي م��ن أجل فهم اإلمكانيات الكامنة وراء 
الح��د من الفاقد والمهدر من األغذية لتحسين نتائج األمن 
الغذائ��ي والتغذية، والنظر في العالق��ة القائمة بين الفاقد 
والمهدر من األغذية، واآلثار على الموارد، واالس��تخدام 
المستدام للموارد، إلى جانب تحديد حلول عمليّة للحد من 
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النات��ج المحلي اإلجمالي العالمي في صورة رش��ى س��نوياً. 
لكنه��ا قالت: إن التكلفة غير المباش��رة للفساد أعلى بكثير إذ 
أن��ه يقلص اإلي��رادات الحكومية من خ��ال تشجيع التهرب 
الضريب��ي وخفض الحوافز لدفع الضرائب مما يؤدي بدوره 
إلى تراج��ع األموال المتاحة لاس��تثمارات العامة في البنية 

التحتية والرعاية الصحية والتعليم.
وبينم��ا يعتبر البعض أن الرش��ى تعد ببساط��ة عاماً في 
تسهي��ل التجارة، يقول صندوق النقد: إن الفساد غالباً ما يبعد 
االس��تثمارات عن ال��دول التي يتفشى فيه��ا ويزيد من تكلفة 

اإلقراض.
وقالت الورقة البحثية للصندوق: إن هناك ضرورة لتعزيز 
قوانين مكافحة الفساد والماحقات القضائية. لكنها قالت أيضا 
إن تقلي��ص القواع��د التنظيمية ربما يحد من فرص الرش��وة 

ويتيح للشركات مزيداً من الفرص للنمو دون اللجوء إليها.
وقال��ت الغارد: حينما يتمتع مس��ؤول بسلطة تقديرية فيما 
يتعل��ق بالموافقة عل��ى نشاط اقتصادي، يك��ون هناك احتمال 

إلساءة استخدام هذه السلطة.

تحرك دولي لمحاربة الفساد
واس��تكماالً للجهود الدولية لتضييق الخن��اق على عمليات 
غسل األموال الناتجة عن ممارسات الفساد حول العالم، أعلن 
رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن عدة دول تعهدت 
خال قمة مكافحة الفساد التي اس��تضافتها لندن في ايار/مايو 

الماضي بإعداد سجات عامة لملكيات الشركات.
وق��ال مكت��ب كامي��رون: إن فرنس��ا وهولن��دا ونيجيري��ا 

وأفغانستان س��ينضمون إل��ى بريطانيا 
ف��ي تدش��ين س��جات عام��ة للملكي��ة 
الصحيحة للشرك��ات. وأضاف: أن أي 
شركة أجنبية تمتلك عقارا في بريطانيا 
أو تري��د أن تشتري واحداً أو أن تتنافس 
للفوز بعقد حكومي سيكون لزاما عليها 
االنضم��ام إلى السج��ل الجديد. ويهدف 
السج��ل إلى كشف م��ن يستترون وراء 
ش��ركات يستخدمونها كواجهة المتاك 
العق��ارات وهي مشكل��ة كبيرة في لندن 
على وجه الخص��وص حيث تعرضت 
العاصمة البريطاني��ة لفضائح متكررة 
ش��ملت من��ازل فخم��ة يمتلكها ساس��ة 

أجانب ورجال أعمال فاسدون.
م��ن جهت��ه، ق��ال وزي��ر الخارجية 
األميرك��ي ج��ون كي��ري: إن الواليات 
المتحدة أعلنت خطوات لتحسين مستوى 
الشفافية بشأن ملكية األنشطة التجارية.

في المقاب��ل، يق��ول معارضون: إن 
السج��ات المقترحة قد ال تح��دث أثراً 
ملموس��اً ما لم تنهي ماذات الضرائب 
السري��ة أيضاً، والت��ي تحتضن ثروات 
تتراوح قيمته��ا بين 7.3 تريليونات و9 
أعدتها شبكة العدالة الضريبية.تريليون��ات دوالر، وفقاً لدراس��ة قديمة 

ً مليارا دوالر خسائر االقتصاد العالمي سنويا

الفساد يهدد النمو العالمي ويقوض الثقة بالحكومات
على الرغم م���ن كل الجهود الدولية 
المبذول���ة لمحاربة الفس���اد، ال تزال 
هذه اآلف���ة تعتبر من أب���رز معوقات 
النمو في معظم االقتصادات الناش���ئة 
وتش���كل عامل ط���رد لالس���تثمارات 
المحلي���ة واألجنبية وتق���وض التنمية 
العالمي  االقتصاد  وتكبد  المس���تدامة، 
خس���ائر كبيرة، حيث كش���ف صندوق 
النقد الدولي في ورقة بحثية أن الفساد 
في القطاع العام يكبد االقتصاد العالمي 
خس���ائر تتراوح ما بين  1.5 تريليون 
إلى تريليوني دوالر سنوياً في صورة 
رشى ويتسبب في تكاليف ضخمة أكبر 
النم���و االقتصادي  تتمثل في إضعاف 
واس���تمرار  ضريبية  إيرادات  وفقدان 
الفقر، موضحاً أن مكافحة الفساد أمر 
مهم الس���تقرار االقتص���اد الكلي وهو 
أحد المهام الرئيس���ية لتلك المؤسسة 

الدولية.

ويق��ول الصندوق إن اس��تراتيجيات 
مكافح��ة الفساد تتطلب ش��فافية وإطار 
عمل قانونياً واضحاً وماحقات قضائية 
ذات مصداقي��ة وخطط��ا قوية لتقليص 

القواعد التنظيمية.

ً التكاليف غير المباشرة أكثر استنزافا
وفي مق��ال مرفق بالورق��ة البحثية، 
قال��ت مديرة صن��دوق النق��د كريستين 
الغارد “في حين أن التكلفة االقتصادية 
المباشرة للفساد معروفة جيدا فإن التكلفة 
غير المباش��رة ربما تك��ون أكبر وأكثر 
اس��تنزافا. “الفساد له أيضاً تأثير ضار 
أوس��ع نطاقاً على المجتمع. إنه يقوض 
الثقة ف��ي الحكومة ويضع��ف المعايير 

األخاقية لدى المواطنين”.
واس��تنتاجاً م��ن بحث للبن��ك الدولي 
ف��ي عام 2005 تق��در ورقة الصندوق 
أن��ه يت��م حالي��اً دف��ع نح��و 2 % م��ن 
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منتجع جزيرة ميليدهو
يأت��ي افتت��اح 
جزي�رة  منتج��ع 
ميليده�و الجدي��د 
المال�دي���ف  في 
كأح���د أب�����رز 
ي��ع  ر لمش������ا ا
الفندقية المنتظرة 

له��ذا العام م��ع وعود المنتجع، المصنف من فئ��ة 5 نجوم والمقرر 
افتتاحه في 1 تش��رين الثاني/نوفمبر 2016، بفصل جديد من أروع 
تجارب الحياة البسيطة على الجزيرة الصغيرة والواقعة بمنطقة “با 

أتول” في قلب محمية المحيط الحيوي التابعة لليونسكو.

فن مقبالت “دبليو الدوحة” في رمضان

دعا فندق وشقق 
دبليو الدوح�ة الذي 
يُع���د أول ف�ن���دق 
فاخ��ر ف��ي قطر، 
زواره لالس��تمتاع 
في ش�ه�ر رمضان 
بأفض��ل طريق����ة 

ممكنة مع عودة “خيمة السلطان” التي ستستضيف فن المقبالت من 
إعداد المؤلف والش��يف الحائز على نجمة ميشالن جريج معلوف. 
كما س��يقدم الفندق العديد من العروض االستثنائية المثالية لتشاركها 

مع األشخاص الذين تحبهم.

عروض رمضانّية من “الريتز-كارلتون”
فندق  كش��ف 
الريتز-كارلتون 
 ، ظ�ب����ي ب���و أ
غران���د كن���ال 
يش��ته�ر  ال��ذي 
م�����ه   ح�ت�را ب�ا
للتقاليد والثقافات 

المحلية، عن مجموع��ة التجارب والعروض الرمضانيّة التي تشمل 
جلسات سحور وإفطار تقام في أماكن خالبة باإلضافة إلى فعاليات 
خاصة بالش��ركات، وخدمات التموين خ��ارج الفندق، وذلك خالل 

شهر رمضان المبارك في حزيران/يونيو 2016.

افتتاح “كافالي كافيه” في البحرين
اف�ت�ت���ح م�ط�ع��م 
“كافالي كافيه” الذي 
يحمل بصمة مصمم 
األزي��اء اإليطال���ي 
روبرت���و كافال���ي، 
أبوابه مؤخراً بنجاح 
في المنام����ة، حيث 

أقيمت فعالية إعالمية في المطعم الذي يقع في مجمع العالي التجاري 
في ضاحية الس��يف. وتضمنت الفعالي��ة عرض فيديو حديث ثالثي 
األبعاد على واجهة المطعم مما س��لط الضوء على التصميم الفريد 

من نوعه للمطعم.

افتتاح “أوليريز” من تايم للفنادق
افتتحت مجموعة 
ت�اي����م ل�ل�ف�ن���ادق 
مطع���م أوليري����ز 
 )O ’ L e a r y s (
الجدي��د ف��ي دب��ي 
والذي يحمل طابعاً 
ممي�زاً مس���ت�وحى 

م��ن عالم الرياضة األميركية، ويقع المطعم الجديد في مكان مميز 
يمكن الوصول إليه بس��هولة على ش��ارع الش��يخ زايد بدبي قبالة 
محط��ة بنك نور بمترو دبي، وس��يفتح أبوابه للضيوف في ش��هر 

حزيران/يونيو 2016.

مقهى أنتونيا الفريد في باريس
ك�ش�����ف 
ف��ن��دق “ل�و 
ب�ريس���ت�ول 
ب�اري�����س” 
ع��ن إح��دى 
ج�واه�����ره 
المك�ن�ون����ة 

المتمثلة بمقه��ى أنتونيا الفريد. وقد تم اس��تلهام واقع ومحيط مقهى 
أنتوني��ا بدقة وعناي��ة فائقة ليجس��د التاريخ العريق ال��ذي يتميز به 
الفن��دق، وذلك من خالل لمس��ات جميلة ومتناغم��ة من الديكورات 

الداخلية التي عكست مفهوم المنزل الفرنسي.
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Sideralis بالتوربيلون المزدوج
 Sideralis تع����د س����اع��ة
التوربيلون المزدوج المعكوس، 
أحدث موديالت لوي�س موانيه، 
والتي تم تصميمها بش��كل جديد 
مبتكر في تصنيع الساعات من 

األتيليه السويسري.
 Sideralis وق�د ت�م تصمي�م
اس��تثنائيين  توربيلوني�ن  ح�ول 
يتس��م كل منهما بكب��ر الحجم، 
حي��ث يبل��غ قي��اس األقف��اص 

14.9 ملم.

Tissot Bella Ora ساعة

 Tissot س��اعة Tissot أطلق��ت دار الس��اعات السويس��رية
Bella Ora، التي تعد بمثابة اكسس��وار مثالي مكمل ألي مالبس 
يت��م ارتداؤها. فهي تتمي��ز بأناقة طبيعية بفضل البس��اطة المميزة 
للقرص. كما أن العداد الموجود على الساعة 6 والمؤشر المرصع 

باللؤلؤ يضفي عليها أناقة كبيرة.

FOOTBALLISSIME من “سواتش”
أم��م  كأس  ببطول��ة  احتف��االً 
أوروب��ا لك��رة الق��دم، صمم��ت 
شركة “سواتش” الساعة الجديدة 
 FOOTBALLISSIME
SUOZ216 التي تأتي مع حلقة 

تشمل كأس أبيض.
وبإم��كان المتس��وقين ش��راء 
حلقات فرقهم المفضلة المشاركة 
في مباري��ات البطولة مع أعالم 
بلدانه��م، أو ش��راء الطقم بأكمله 

المكون من 24 دولة.

تشكيلة مجوهرات جويل كورنر
دار  طرحت 
م�ج�وه����رات 
جوي��ل كورنر 
تش��كيلة جديدة 
مصاغ���ة م�ن 
الذهب وأحجار 
الماس واللؤل�ؤ 
لتك�ون الخي��ار 

األول لكل من يفكر في ش��راء الهدايا خالل موس��م اإلجازات. كما 
حرص��ت عل��ى تقديم حقيبة س��فر هدي��ة إضافية لكل من يش��تري 

مجوهرات ماسية بقيمة 270 دوالر )999 درهماً( أو أكثر.

تعاون بين BMW و“مون بالن”
 BMW كش���ف�ت 
عن أحدث عضو في 
س����يارات  مجموع�ة 
الفئ��ة الس��ابعة خالل 
فعالية إطالق حصريّة 
عق��دت ف��ي المبان��ي 

التاريخية للشركة.
وتش��اركت BMW Individual الفئة السابعة التي تحمل اسم 
“المئة سنة المقبلة”، والتي سيُصنع منها مئة نموذج فقط، األضواء 
مع قلم مون بالن المصنوع خصيصاً  لتخليد لذكرى المئوية والذي 

سيُقدّم لكل مالك للسيارة الجديدة.

سعر خيالي ألكبر الماسة زهرية
بيع��ت أكبر ماس��ة 
زهرية مصنفة “فيفيد 
بينك” ومصقولة على 
ش��كل إجاصة، بسعر 
قياسي في مزاد بقيمة 
31.56 مليون دوالر 
في جنيف بحسب دار 

“س��وذبيز”. وتحمل الماسة اس��م “يونيك بينك” ومصنفة “فانسي 
فيفيد بينك” من قبل المعهد األميركي لألحجار الكريمة، وهو اللون 
األفض��ل للماس الزهري. وقالت دار الم��زادات: إن المعهد صنف 

الماسة على أنها تتمتع ب�“نقاوة فريدة”.
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Manero flyback ساعة
بوش��رر”  أف  “كارل  أطلق��ت 
Manero Flyback س���اع��ة 

المتميزة بقياس الزمن القصير.
الكالس��يكي  التصميم  يحتض��ن 
الحركة الميكانيكية التي تتحكم فيها 

العجالت المسننة.
وتمث��ل ه��ذه الس����اع�ة األناقة 
الكالس��يكية والعصرية في الوقت 
ذات��ه. كم��ا تتوف����ر ف��ي عل�ب����ة 
مصنوع��ة من الذه��ب الوردي أو 

الستينلس ستيل. 

True Thinline بلون أحادي
قدمت شركة Rado السويسرية 

 True 3 ساعات من عائلة
.Thinline

يتمي����ز مين�اء 
الس���اعات  ه��ذه 
ببس��اطته وخل�وه 
م�ن ال�م�ؤش��رات 
واألق��������راص 

الفرعي��ة والحلي الزائدة وتم االس��تغناء عن عق��رب الثواني. كما 
يبل��غ حجم العلبة الحاضنة 4.9 ملم، وبذلك تكون هذه أرق س��اعة 

.Rado صنعتها شركة

“إمبرساريو ليدي” من “كونكورد”
كش�����ف�ت دار الس��اع��ات 
من  إصداري��ن  “كونك��ورد” 
ساعات إمبرساريو ليدي الذي 

يبلغ قطرها 32 ملم.
الفاخ��ر  ويأت�ي اإلص���دار 
بميناء أس��ود من عرق اللؤلؤ 
والذي يحتوي على 48 ماس��ة 
رائع���ة، و96 ماس�����ة على 
الس��وار. وتتوفر الس��اعة في 
علبة من الفوالذ المقاوم للصدأ 

ببطانة الذهب الوردي.

1884 ساعة كرونوغراف متميزة
السويسرية  الش��ركة  أطلقت 
س����اع��ة  “بريتلين�غ”  العريقة 
“نافيتايم��ر” األيقوني����ة عب��ر 
سلس��لة محدودة تض��م 1,884 

ساعة.
الجدي���دة  الس����اع�ة  تتأل���ق 
بالعناصر الكالس���يكية للطراز 
األساس��ي ش��املة أداة القي��اس 
المنزلقة للطيران مع تقويم يضم 
ذراعاً مؤش��راً للتاريخ وفتحات 

توأمية لتبيان اليوم والشهر.

إصدار خاص تكريمًا لفرقة البيتلز
كشفت دار الساعات 

لس���ويس����ري��ة  ا
الفاخ��رة “ريموند 
ع�����ن  وي������ل” 
اإلص��دار الخاص 
الجديد “مايس��ترو 
بيتل��ز” اإلص��دار 

ذات الكمية المحدودة، وذلك في إطار تاريخ فرقة البيتلز الش��هيرة 
في عالم الموسيقى.

وتع��د الس��اعة الجديدة المودي��ل األحدث في سلس��لة األيقونات 
الموسيقية الشهيرة للعالمة.

ساعة من (لويس موانيه) السويسرية
كش����ف�ت دار الس����اع�ات 
السويس��رية الفاخ��رة “لويس 
موانيه” عن س��اع�ة “وبار” 
الحصرية. وهي ساعة فريدة 
تعم��ل بالتوربيل��ون وتتمي��ز 
تحت��وي عل��ى جزء  بمين��اء 
يدوي الصن��ع نادر للغاية من 

نيزك وبار.
يذكر أن هذه الس�اعة تتوفر 
ضمن إص��دار محدود مؤلف 

من 12 قطعة فقط.
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قياس حرارة الجسم أثناء الرياضةتطوير روبوتات طائرة بحجم الحشرات
ذك����رت دوري������ة 
)العل��وم( أن مجموعة 
العلم��اء صممت  م��ن 
أجهزة آلية )روبوتات( 
ط��ائ�����رة ب�ح�ج������م 
يمكنه����ا  الحش���رات، 
باألس��ط�ح  االلتص�اق 
وإعادة االنطالق منها.

ويس��تخدم الروب�وت 
تق�ن�ي��������ة  الج�دي����د 
تس���م�ى “االل�ت�ص��اق 

الكهروس��تاتيكي”، وهي نفس الطريقة الت��ي تلتصق بها البالونات 
المحملة بالشحنات بالحوائط، حيث يساعد التصاق الروبوت بالحائط 
عل��ى االحتفاظ بالطاقة. والروبوتات محل الدراس��ة هي عبارة عن 

طائرات من دون طيار مبرمجة، بحجم عملة معدنية صغيرة.
وبحس��ب مدير معمل الروبوتات الطائرة ف��ي الكلية الملكية في 
لندن الدكتور ميركو كوفاك، فإن روبوتات مشابهة تخضع للتجربة 

في جهود المراقبة البيئية والتعامل مع الكوارث.

ابتك��ر علماء ف��ي جامعة إلينوي، جهازاً يمك��ن طيّه وتكييفه مع 
شكل الجلد، ويساعد على قياس درجات حرارة الجسم أثناء ممارسة 

الرياضة وإرسال النتائج السلكياً.
وابتك��ر الجهاز فريق بحثي من الجامع��ة في أوربانا بقيادة جون 
روجرز، ونشروا نتائج بحثهم في مجلة “وقائع” الخاصة باألكاديمية 

األميركية الوطنية للعلوم.
وم��ن الممك��ن للجهاز قي��اس درجة ح��رارة جلد اإلنس��ان أثناء 
ممارسة الرياضة، ويخزن نتائج القياس وإرسالها السلكياً إلى أقرب 

وحدة اتصال موجودة في المكان.

تعليم أجهزة الروبوت الشعور باأللممنطاد للرحالت السياحية الفضائية

تخطط ش��ركة زيرو تو انفينيتي اإلسبانية لتسيير رحالت تصل 
إلى أطراف الغالف الجوي لكوكب األرض، عبر اس��تخدام منطاد 
مليء بغاز الهيليوم يحمل اسم “بلون”، ويبلغ طوله 96 متراً ويمكنه 

الوصول إلى ارتفاع 36 كيلو متراً فوق سطح األرض. 
وق��ال لوبيز-أورديالي��ز من “زي��رو تو انفينيتي”، الذي يس��عى 
للحصول على موافقة وكالة س��المة الطي��ران األوروبية واالتحاد 
األميرك��ي الفيدرالي للطي��ران: إن االرتفاع الذي تخطط الش��ركة 
للوصول إليه سيظل كافياً لكي يتمكن السياح من رؤية تقوس الكرة 

األرضية أسفل منهم.

يعكف باحثون من ألمانيا على تط�وير جهاز عصبي اصطناعي 
يه��دف إلى تعلي�م الروبوت الش��ع�ور باأللم، وباإلضافة إلى إتاحة 
اس��تجابة س��ريعة من الروبوت لضرر محتمل يقع ألجهزته، من 
شأن هذه التقنية أن توفر حماية لإلنسان الذي بات يستعين على نحو 
متزايد باألجهزة اآللية. ويطور الباحثون من جامعة هانوفر اليبنيز، 
نظاماً يجعل الروبوت قادراً على اكتشاف الحاالت واالضطرابات 
المادية غير المتوقعة وتصنيفها، وتحديد مس��توى الضرر المحتمل 
واحتمال أس��بابه، واتخاذ التدابير المض��ادة وأي ردود فعل أخرى. 
ومثلما تنقل األعصاب البش��رية الشعور باأللم، ستبعث األعصاب 
االصطناعي��ة معلوم��ات يمكن تصنيفها من جان��ب الروبوت إلى 

مستويات خفيفة أو معتدلة أو شديدة من األلم.
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ولد يكشف ثغرة لـ“فيسبوك”
م�ن�ح������ت 
ك���ة  ش��������ر
في�س�بوك طفالً 
فنلندي��اً يبل����غ 
م��ن العمر 10 
س��نوات جائزة 
مالي��ة قدره���ا 
 1 0 , 0 0 0
دوالر أمي�ركي 
لق��اء اكتش��افه 

ثغرة في التطبي��ق التابع لها Instagram وليكون أصغر مس��تفيد 
عل��ى اإلطالق م��ن برنام��ج Bug Bounty الذي تمن��ح بموجبه 

فيسبوك كل من يكتشف ثغرة في منصتها جائزة مالية.
ونقلت صحيفة إيلتالهتي Iltalehti الفنلندية عن ياني قوله: أردت 
أن أرى إن كان حق��ل التعليقات ف��ي Instagram  يمكن أن يواجه 
شيفرات خبيثة وتبين لي أنه غير قادر، من جانبها وعلى الفور قامت 
فيبسوك بإصالح الثغرة في شهر شباط/فبراير قبل أن تمنحه الجائزة 

في شهر آذار/مارس الماضي

Adobe Spark إلنشاء المحتوى المرئيالواقع االفتراضي يعالج جنون االرتياب
خلصت دراس�ة 
أجراه��ا باحث��ون 
بجامعة أوكسفورد 
استخدام  يمكن  أنه 
تقن�ي����ة ال�واق����ع 
االفتراضي لعالج 
البارانويا  ح��االت 
 P a r a n o i a
الش����دي��دة وذل�ك 
بالسماح للمرضى 

بمواجهة المواقف التي يخشونها، وأنها آمنة وال داعي للخوف منها.
الدراس��ة تجمع بين تقنيات العالج النفس��ي القائم على األدلة مع 
أح��دث التقنيات لمحاكاة مواقف اجتماعي��ة في الواقع االفتراضي 
بهدف الحد من مخاوف المرض النفسي المعروف بجنون االرتياب 
وعدم الثقة الش��ديدة باآلخرين معتقدين أن اآلخرين يحاولون عمدًا 
إلح��اق األذى بهم، الدراس��ة أجريت عل��ى 30 مريض ونجح 15 
منه��م بعد نهاية يوم االختبار بالتخلص من حاالت جنون االرتياب 

الشديدة هذه.

أطلقت “أدوبي” حزمة تطبيقات Adobe Spark الجديدة تسمح 
لمس��تخدمي الويب والهواتف بإنش��اء وتبادل المحتوى المرئي مثل 
تدوين��ات وس��ائل اإلعالم االجتماعي��ة والرس��ومات والفيديوهات 
المتحرك��ة م��ن دون الحاجة إلى الخب��رة. وتحت��وي الحزمة على 
تطبيقات Spark Video وSpark Page وSpark Post لتسمح 
للمس��تخدم بمواصل��ة تحريره وتحكمه للمش��اريع التي ب��دأ العمل 
عليها عبر الهاتف المحمول، اضافة للمس��اعدة على إنش��اء وتبادل 
القصص البصرية. وتعتبر الحزمة الجديدة كجيل مقبل من برنامج 
الفوتوشوب تقوم بكل ما يلزم ألصحاب األعمال التجارية الصغيرة 

ومستخدمي وسائل االعالم االجتماعي.

Instagram تتجه لصفحات األعمال
 Instagram تختبر

م���ن  مجموع���ة 
ميزات جديدة 
تتيح لحسابات 
األع��م�����ال 
الً  ص�������و و
ف��ض�������ل  أ
لمتابعيه�����ا، 
حيث أظهرت 

ص��ور ق��ام موقع Later بنش����رها قي��ام الخدم��ة بإضاف��ة ميزة 
تصنيف صفحات األعمال حس��ب النوع، إضافة إلى زر التواصل 
Contact مع هذه الصفحات للمستخدمين وإمكانية إرسال رسالة 
بري��د إلكتروني للحس��اب المعن��ي وحتى الحص��ول على موقعه 
الجغرافي. وأكدت الخدمة المملوكة لفيس��بوك صحة هذه الصور، 

وأنها قامت بتفعيلها لعدد صغير من المستخدمين لتجربتها.
ويأتي ذل��ك بعد أن قامت Instagram مؤخراً بتمكين العالمات 
التجارية المعروفة وصفحات األعمال والشخصيات المشهورة من 

إنشاء حسابات لها والتحقق منها.
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“غوغل” ُمهددة بعقوبة كبيرة
ي��درس اإلتحاد األوروب��ي معاقبة 
“غوغل” عقوبة شديدة كونها  تتالعب 
بنتائ��ج البح��ث، حي��ث تع��رض في 
المراكز األولى لنتائج البحث خدماتها 
الخاصة قبل المنافس��ين الذين يقدمون 

نتائج بنفس الج��ودة أو حتى أفضل منها. بدورها أنكرت “غوغل” 
االتهام الذي ليس��ت المرة األولى الذي يك��ون موجها لها بعرضها 
نتائج البحث من خدماتها المختلفة قبل الش��ركات المنافس��ة لتحقيق 
المزي��د من األرباح وضمن س��لوك منها الس��تغالل محرك بحثها 
لصالحها أكثر على حساب المنافسين. وتقدر الغرامة المنتظرة التي 

قد تواجهها “غوغل” في هذه القضية ب�3.39 مليار دوالر أميركي.

“فيسبوك” تتصفح رسائلك الخاصة
ت��م مؤخ���راً 
رف��ع دع����وى 
جدي�دة  قضائي�ة 
ض��د ش�����ركة 
يُزعم  فيس��بوك 
فيها بأن األخيرة 
بإج��راء  تق��وم 
فحص للرس�ائل 
ص�������ة  لخ��ا ا

بالمستخدمين وإذا كش��فت أن هناك رابط داخل الرسالة فسوف يتم 
إحتس��ابه كإعجاب بالصفحة، وبناء على اإلعجابات  Likes، تقوم 
فيسبوك بإستخدام هذه البيانات لجمع حسابات المستخدمين للمساعدة 

في تقديم اإلعالنات المستهدفة.
ورداً على ذلك صرحت فس��يبوك لموقع CNet أنها تتفق مع ما 
توصلت إليه المحكمة في كون هذا الس��لوك المزعوم لم يس��فر عن 
أي ضرر فعلي، ومن غير المناس��ب الس��ماح للمتضرر بالمطالبة 
بتعوي��ض، ولكن للمدعين مصممون أن فيس��بوك مس��تمرة بجمع 

عناوين المواقع من الرسائل الخاصة واإلستفادة منها.

Samsung Pay 850 مليون دوالر من

أعلنت “سامسونغ” مؤخراً أن خدمة الدفع عبر األجهزة المحمولة 
التابع��ة له��ا Samsung Pay عالجت أكثر م��ن 1 تريليون وون 
ك��وري وهو ما يعادل 850 مليون دوالر من المعامالت المالية في 
كوريا الجنوبية وحدها، متبعاً بتصريح متحدث رسمي بإسم الشركة 
أن Samsung Pay ق��د غيرت الطريقة التي يدفع بها المس��تهلك  
خصوص��اً أن اإلنج��از يأتي بعد 9 أش��هر من إط��الق الخدمة في 
البالد، كما تم إصدار خدمة الدفع هذه في الواليات المتحدة في شهر 
س��بتمبر/أيلول 2015، وبعد ما يقرب من 6 أشهر، أعلنت الشركة 
أن هناك أكثر من 5 ماليين مستخدم سجلوا في الخدمة وقاموا بأكثر 

من 500 مليون دوالر معامالت مالية.

“مايكروسوفت” تتخلص من “نوكيا”
البرمجيات  عمالق��ة  أعلن��ت 
موقعه��ا  عب��ر  مايكروس��وفت 
الرس��مي عن تخلصها من قطاع 
هواتف نوكيا العادية، عبر بيعها 

القطاع الى فوكس��كون بقيم��ة 350 ملي��ون دوالر، مؤكدة عزمها 
على انتاج خط خاص بها للهواتف الذكية من خالل سلس��لة هواتف 
الس��يرفس التي يتوقع ان يتم الكش��ف عنها مطلع العام 2017. كما 
تتضمن العملية نق��ل كافه الموظفين واالنظم��ه الخاصه بالهواتف 
العدي��ة ال��ى فوكس��كون، دون العلم إذا م��ا كانت األخيرة س��تقوم  
باس��تغالل عالمة nokia ومحاولتها تصني��ع هواتف جديده تحمل 

هذه العالمة التي كانت تتصدر االسواق العالمية في أوقات سابقة.

بنوك السعودية  عرضة لإلختراق
لألم��ن  الوطن��ي  المرك��ز  أك��د 
اإللكتروني بالسعودية حدوث هجوم 
نوعي يس��تهدف البنوك والشركات 
المتعامل��ة معها من خ��الل برمجية 

خبيثة تنتشر عبر البريد اإللكتروني وتنتقل عبر المرفقات التي يتبادلها 
الموظفون ف��ي البنوك من مكتب إلى آخر وبين البنوك والش��ركات 
المتعامل��ة، وعلي��ه عم��ل المرك��ز على ارس��ال انذار ل��كل البنوك 
والشركات والمصارف التي يشتبه أن حواسيبها وشبكتها قد اصيبت، 
من أجل فحص س��المتها مع الخوادم الداخلي��ة وحذف آثار الهجوم. 
وأكد أنه ليس معروفاً من يقف وراء هذا الهجوم، فيما أهداف البرمجية 

حتى اآلن هي جمع معلومات البنوك والعمالء وحجم األموال.
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الكمبيوتر يؤثر سلبًا على الطالب“أمازون” تنافس “يوتيوب غوغل”

أطلق��ت ش��ركة أم��ازون خدم��ة جديدة لمش��اركة الفيدي��و تتيح 
لمس��تخدميها رف��ع المقاطع التي يريدون، وذل��ك على غرار خدمة 
يوتيوب التابعة لغوغل والتي يبدو أنها ستكون المنافس األبرز لخدمة 
أمازون. وقالت عمالقة التج��ارة اإللكترونية: إنه اعتباراً من اليوم  
سيكون بإمكان كل من يملك حساب أمازون رفع محتوى أصلي أو 
مرخص إل��ى خدمة فيديو دايرك��ت Video Direct الجديدة التي 
تدعم اإلعالنات. موضحة أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين االختيار 
بين جعل مقاطع الفيديو التي يش��اركونها مجانية للجميع، أو متاحة 

لالستئجار أو حتى التملك.

أظهرت دراس��ة جديدة بأن س��ماح الطالب باستخدام الحواسيب 
الش��خصية واإلنترنت خ��الل الفصول الدراس��ية يضر تحصيلهم 
العلمي بدرجة كبيرة، وتبين الدراسة التي نشرها معهد ماساتشوستس 
للتكنولوجيا بأن الطالب الذين ُمنعوا من اس��تخدام أجهزة الحاس��ب 
المحمول��ة في المحاضرات كانوا أفضل بنتائ��ج إمتحاناتهم مقارنة 

بمن ُسمح لهم باستخدام األجهزة واإلنترنت.
ويش��ير الباحثون إلى أن أجهزة الحواس��يب لها تأثير سلبي على 
األداء األكاديمي وحتى على مستوى تنمية الذكاء، وان مدة االلتهاء 
باس��تخدام الطالب الحواسيب واإلنترنت فاق اس��تخدامهم أساليب 

تدوين المالحظات أو األبحاث أثناء الدروس والمحاضرات.

كأس أوروبا بتقنية الواقع االفتراضي

كش��ف االتحاد األوروب��ي لكرة القدم UEFA أنه س��يتم تصوير 
بعض مباريات نهائيات كأس أوروبا القادم بتقنية الواقع االفتراضي، 
وتجمع البطولة التي تقام في فرنسا بدءاً من 10 يونيو/حزيران بين 
أفض��ل 24 منتخباً في أوروبا، وقد قرر االتحاد وفقاً لما أعلنه موقع 
صحيفة ديلي ميرور، أنه س��يتيح استخدام العش��رات من كاميرات 
Nokia Ozo االحترافي��ة، والتي يبلغ ثم��ن الواحدة منها 60 ألف 
دوالر، بهدف تصوير الفيديو بزاوية 360 درجة داخل المالعب، إال 
أنه ال تتوفر أي معلومات إن كان االتحاد يعتزم بث المقاطع مباشرةً 

على الهواء أو امكانية رفعها على قناة االتحاد الخاصة بيوتيوب.

“اوبر” ضحية “آبل” الجديدة
أعلنت “آب�ل” 
ع��ن اس����تثم�ار 
ج�دي��د ب�ل�غ����ت 
ملي���ار  قيمت����ه 
دوالر أم�ي��ركي 
م���ع ش������رك�ة 
 Didi ChuXing
الُمنافس الرئيسي 
لش��ركة  واألكبر 

أوبر لخدمة التاكس��ي في الصين. وتهدف “آبل” باس��تثمارها هذا 
الى فهم أفضل للسوق الصيني وزيادةِ مبيعاتها.

وذكر الرئيس التنفيذي ل�“آبل” تيم كوك، أن هناك فرص تعاون 
كبيرة بين “آبل” و“ديدي” مستقبلياً.

وقال: إن شركة ديدي تهيمن حالياً على سوق نقل الركاب بنسبة 
أكب��ر من 87 % وتطبيقها على األجهزة المحمولة بات مس��ؤوالً 
ع��ن تحقي��ق أكثر م��ن 11 مليون معامل��ة يومياً، والتع��اون يأتي 
أيض��اً من أن “آبل” ال تزال تركز على أنظمة التفاعل بين ما بين 

أجهزتها اآليفون والسيارات.
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التبرع األكبر ... لعالج السرطانشراكة بين “تريبل” و“إريكسون”

أبرمت إريكس��ون اتفاقية ش��راكة اس��تراتيجية مع شركة تريبل 
 )Mobile Wallet( لتقدي��م حل��ول المحفظة الجوال��ة )Trriple(
الم��دارة للقطاع المصرفي وقطاع��ات المدينة الذكية في اإلمارات. 
وتدع��م ه��ذه االتفاقية التي تمتد على عدة س��نوات مبادرة الحكومة 
الذكية في اإلمارات، والتي تهدف إلى توفير أكثر من 2000 خدمة 

حكومية متاحة عبر المنصات الذكية مثل األجهزة الجوالة.
وقال الش��ريك المؤس��س والرئيس التنفي��ذي للعمليات في تريبل 
عبد ال��رزاق إبراهيم صالح: إن منصة المحفظة الجوالة س��تمّكن 
المس��تهلك من الدفع بطريقة آمنة ومريحة مع توفير الوقت والمال، 
وإنها تُركز بش��كل خاص على االندماج المالي للمشتركين الذين ال 

يتعاملون مع البنوك.

تبرع الرئيس التنفيذي الس��ابق 
اوراكل الري  ش��ركة  ومؤس��س 
ملي��ون دوالر،  ب���200  الي��زون 
إلنش��اء اح��دى مراك��ز محارب��ة 
السرطان في شرق كاليفورنيا في 
الواليات المتحدة ، ويعد هذا التبرع 
هو االكبر في التاريخ للقضاء على 
هذا المرض. والري هو أحد أثرى 

أثرياء العالم، حيث قامت مجلة فوربس االميركية بتصنيفه بالمرتبة 
الخامسة ضمن قائمة مليارديرات العالم، الذي كان قد وعد في وقت 

سابق ان يتبرع ب��95 % من مجموع ثرواته لألعمال الخيرية.

العالقة بين الهاتف وسرطان الدماغ
نفى باحثون بجامعة سيدني وجود 
أي عالق��ة بي��ن اس��تخدام الهات��ف 
المحمول ومرض س��رطان الدماغ 
في دراس��ة ش��ملت حاالت سرطان 
الدماغ المس��جلة منذ توفرت خدمة 
الهاتف المحمول في أس��تراليا حتى 
اآلن. إذ بحث��وا فيما إذا كانت نس��بة 

تزايد استخدام الهاتف المحمول التي تجاوزت ال�94 % في البالد قد 
أثرت على زيادة نس��بة سرطان الدماغ من دون أن يجدوا أي عالقة 
بين األمرين وأن اإلصابة زادت بنس��بة بس��يطة ل��دى الذكور الذين 
تجاوزوا 70 عاماً أما لدى اإلناث فقد بقيت اإلصابة بالمرض ثابتة. 

التحكم بالهاتف من دون لمس

تعمل “مايكروسوفت” على تطوير تقنية جديدة تتيح للمستخدمين 
التفاع��ل مع الهوات��ف الذكية من دون الحاجة للمس الشاش��ة، وفق 
ما أظهر فيديو نش��رته على القناة الخاصة بقس��م األبحاث التابع لها 
Microsoft Research. وقال��ت “مايكروس��وفت”: إن التقني��ة 
تس��تغل قدرة الهاتف على استش��عار كيفية اإلمس��اك به فضالً عن 
زم��ان ومكان اقتراب األصابع من الشاش��ة، وهي تس��تخدم اليدين 
كناف��ذة إلى عقلك م��ع االعتماد على العديد من المستش��عرات التي 
تُدمج مع جوانب الهاتف للكش��ف عن طريقة اإلمس��اك به مايسمح 
بتفاعل ثالثي األبعاد مع الشاش��ة كإظه��ار خيارات التحكم بالفيديو 

أثناء مشاهدته حتى من دون لمس الشاشة.

100 مليون حساب أعمال للبيع
ق��ام أح��د القراصن��ة بعرض ما 
يزيد عن 100 مليون حس��اب للبيع 
من الحسابات التابعة لموقع “لينكد 
إن” الخاص بمجال األعمال ضمن 

عملية سرقة منذ 4 سنوات من المفروض أنها طالت عدداً ضئيال من 
المعروض حالياً، ورغم أن الموقع قد أعلن سابقاً أنه تمكن من اعادة 
تشغيل الحسابات التي تعرضت للقرصنة وأكدت متحدثته الرسمية 
في حديث لل�“بي بي س��ي” إن الش��ركة تتخذ جميع اإلجراءات من 
أجل حجب األرقام السرية للحسابات التي سبق وتعرضت للقرصنة، 
وس��وف تقوم باالتصال بأصحابها من أجل إعادة ضبطها. وليست 

هناك أي أدلة على حدوث اختراق أمني جديد.
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LG من LTE كاميرا تدعم شبكات
كشـــفــت 
 LG شركة 
النقـاب عــن 
كاميرتـهــــا 
 LG الجديدة
 A c t i o n
CAM  التي  
تدعم شبكات 

الجيل الرابع LTE وتتيح للمستخدمين البث المباشر على يوتيوب، 
مــن دون الحاجة لهاتف ذكــي، كما توفر خاصية الوصول عن بعد 
عبر تقنية 3G وLTE، ما يعني إمكانية استخدامها ككاميرا مراقبة 
أيضاً. وهي تمتاز بمقاومتها للماء والغبار والرمال، فيمكنها الصمود 

تحت عمق متر واحد من الماء لمدة نصف ساعة.
 MA/h 1,400 تأتــي الكاميرا الجديدة  بوزن 95 غ مع بطارية
وقــادرة علــى تصوير  فيديــو بدقة 1080p لمدة  4 ســاعات، هذا 
اضافــة لدعمها تقنية Wi-Fi وبلوتــوث ومنفذ USB، على أن يتم 
طرحها في شهر حزيران/يونيو 2016 الجاري في كوريا الجنوبية 

ثم أميركا الشمالية وأوروبا.

تعاون بين “غوغل” و“فيات كرايزلر”

أعلنت “غوغل” عن اتفاقية تعاون مع الشركة اإليطالية األميركية 
فيات كرايزلر ســابع أكبر شــركات تصنيع الســيارات فــي العالم 
لتصنيع 100 ســيارة ذاتية القيادة، ونشــرت “غوغل” بياناً توّضح 
فيــه أنه بموجــب الصفقة التي تــم إبرامها فإنهــا تخطط لمضاعفة 
أســطول مركباتها ذاتية القيادة عبر تصنيع 100 سيارة إضافية من 
نــوع Chrysler Pacifica Hybrid minivan بشــكل مبدئي، 
وأن عــدداً من هذه المركبات مخطــط له أن يكون في الطرقات مع 
نهاية العام 2016 الحالي، على أن يتولى فريق فيات مهمة تصميم 
السيارات في حين تنصيب أنظمة القيادة الذاتية والحواسيب المشغّلة 

وحّساسات السيارة ستكون من مهمة مهندسي “غوغل”.

شراكة لتعزيز قطاع “ُصنع في مصر”
عـلـنـــت  أ
كـــة  شــــــر
إيمـرســــون 
كاليــمـــــت 
تكنولوجيـــز 
ى  حــــــــد ا
عــــات  قطـا
ل  عــمــــــا أ

إيمرسون العالمية، وشــركة دلتا المصرية لإلنشاء والتصنيع، عن 
نجاحهما في إنتاج مبردات تجارية هي األعلى سعة يجري تصنيعها 
داخــل مصر، األمر الذي يصب في صالح تعزيز قطاع “ُصنع في 
مصر”. وتضمنت هذه الشراكة العمل على تطوير 3 مبردات بسعة 
170 طن لكل مبــرد، وذلك لتلبية احتياجات دقيقة ومتنامية لقطاع 

األدوية في الجمهورية.
ويعتبــر إنتاج مبردات تجارية بالســعة المذكــورة اختراقاً نوعياً 
يُسجل للشركات المصرية العاملة في حقل التبريد والتكييف، إذ تعد 
هــذه هي المرة األولى التــي يتم فيها إنتاج أنظمة تبريد تعمل بتقنية 

الضغط الحلزوني ضخمة على هذا النحو.

Charm ... سوار رياضي “سامسونغ”

أعلنت “سامســونغ” عن إطالقها ســواراً خاصاً بتتبع النشــاط 
الرياضــي يحمــل اســم Charm تــم تصميمــه ليبدو أقــرب إلى 
قطعــة مجوهرات منه إلى جهاز إلكتروني، ويمتلك الســوار الذي 
وصفته الشــركة بغير التقليدي قطعة مربعة الشــكل تعرض عدد 
الخطوات وتقوم بتنبيه المســتخدم باالتصاالت الواردة والرســائل 
وتحديثات شــبكات التواصل االجتماعي، وأيضــاً يتميز بالتزامن 
مع تطبيق “سامسونغ” الصحي S Health من خالل الربط عبر 
البلوتــوث مع الهاتف الذكي، مما قد يمّكن المســتخدمن من متابعة 
اإلحصائيــات الخاصة بنشــاطه البدني عبر الهاتــف، وهو مزود 

ببطارية MA/h 17 تكفي الستخدامه لمدة 14 يوماً.
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هاتف بشاشة 3D ومن دون نظارة
أعــلـــــن 
باحثــون من 
جامعة كوين 
الكنديــة عن 
هاتـف جديـد 
يـتـم العمـــل 
على تطويره 
قــــادر علـى 

عرض صور ثالثية البعد من دون الحاجة لنظارات أو حساسات أو 
حتى تقنيات تتبّع لحركة الرأس. وقد أُطلق عليه Holo Flex، وهو 
سيكون مرناً وقابالً لالنحناء لتوفير تجربة تفاعل أفضل، مستخدماً 
عدسات بالغة الصغر ُمدمجة ضمن شاشة مرنة OLED تتيح لعدة 
مستخدمين مشاهدة العناصر ثالثية البعد على أن يكون التفاعل مع 
ما يظهر على الشاشــة من خالل لمس الجهاز وتحريكه ومشــاهدة 
تفاصيله من جميع الزوايا والجهات. وقد تم إنشاء التأثير ثالثي البعد 
عبر 16 ألف عدسة صغيرة من نوع عين السمكة Fisheye دائرية 
الشكل بقطر 12 بيكسل مدمجة ضمن الشاشة بحيث تقوم كل عدسة  

بإظهار لقطة مختلفة قليالً من العنصر ثالثي البعد.

أول هاتف تركيبي من “موتوروال”Mi Max الهاتف األكبر من شياومي
طرحــت شـــركة 
Xiaomi هـاتـفـهــا 
األكبر “مي ماكس” 
بشاشــة  6.44 انش 
مع بطاريــة 4.850 
mA/h وبموديــالت 
ثالث تميــــز األعلى 
منهــا بمعالــج ثماني 
الـنـــوى كـوالكــــوم 
 642 ســـنابدراغون 
 4GB  مــع ذاكـــرة

وســعة تخزيــن 128GB، والثانــي بذاكرة 3GB وســعة تخزين 
64GB، في حين كان معالج الجهاز الثالث سنابدراغون 650، مع 
ذاكرة 3GB وسعة تخزين 32GB. وتدعم هذه األجهزة شريحتي 
اتصال ومنفذ microSD إضافة لحســاس بصمــات األصابع مع 
كاميــرات 16MP بضوء فالش مــزدوج للخلفية و5MP للكاميرا 
األماميــة، كمــا زود Mi Max بواجهــة MIUI 8 الجديدة القائمة 

على نظام مارشميلو 6 من أندرويد.

لتقريـــر  وفـقـــاً 
نـشـــــره مــوقــــع 
 VentureBeat
شــــــركـة  فـــــإن 
موتــوروال تعتــزم 
عـــن  الكشـــــــف 
هـاتـــف تركيبـــي 
Modular يـتـيــح 
لُمســتخدميــه فــك 
وتركيـب أجــــزاء 
إضافيـــة لدعمــــه 

بميــزات جديــدة، وقد تكون هــذه األجزاء من إنتــاج “موتوروال” 
نفسها أو حتى من إنتاج أطراف ثالثة. ويمتلك الهاتف أسفل غطاءه 
الخلفي 16 فتحة صغيرة تحتوي على تماسات تتيح إضافة الميزات 
الجديدة إلى الهاتف كبطارية كبيرة أوكاميرا. وبحســب المعلومات 
ســيتوفر الهاتف بطرازين بشاشــة 5.5 إنش AMOLED. األول 
بدقة QHD ومعالج كوالكوم Snapdragon 820، في حين يتوفر 

.Snapdragon 612 مع معالج Full HD الثاني بدقة

LG حساس بصمات اصابع جديد من
كشفت LG أنها تعمل 
حســــاس  تطوير  علــى 
بصمــات أصابع يوضع 
تحــت زجــاج الهواتــف 
يتيـــح  بحيــث  الذكيـــة 
الجهاز  فتــح  للمســتخدم 
بمجـــرد وضـع األصبـع 

على الشاشة.
الحســاس الجديد يمنح 
الشــركات حرية تصميم 

الهواتف الذكية ويعزز وظائف مقاومة الماء والحماية من الخدوش 
علــى أن يوضع في طبقــة رقيقة جداً ال تتجاوز ســماكتها 0.254 

ميلمتر تحت الزجاج الذي يغطي الشاشة.
وأكدت LG أن الحســاس الجديد يملــك دقة عالية للتعرف على 
بصمــات األصابع مقارنــة بالنــوع الحالي، إذ ال يتجــاوز معدل 
الخطــأ 0.002 %، متوقعــة أن يزيد الطلب علــى تقنية التعرف 
على بصمات األصابع بشــكل كبير نتيجة التوســع في سوق الدفع 

بواسطة الهواتف المحمولة.

63



جديد تقنية

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2016

براءة إختراع جديدة ... لـ“آبل”
حصلــت شــركة آبــل 

على بــراءة اختراع 
لغـالف حمايــة 

خـــــــاص 
د  يبــــا آل با
قــد تـقـــوم 
بطـرحــــه 
 ، مســتقبـالً

متميـزاً بشــاشـــــة 
AMOLED ويتم اســتخدامه لخدمات كثيــرة كعرض التنبيهات 
وكتابة المالحظات أو حتى للرســم باستخدام القلم الرقمي وليكون 
أكثر فاعلية ودقة من الكتابة على الشاشة الرئيسية مباشرة. وتدور 
فكرة حصوله على طاقة تشــغيله على عدة وسائل كوجود بطارية 
صغيرة خاصة به أو امتالكه ألواح طاقة شمسية ليزود بطاقته من 
الضوء مباشــرةً. وبالرغم من أن حصول الشركات على براءات 
اختراع ال يعني بالضرورة تحولها لمنتجات فعلية لكن تلك العائدة 
لشــركة مثــل “آبل” يمكن أن تُعطــي نظرة مســتقبلية لتكنولوجيا 

المحمول القريبة.

أول كمبيوتر مكتبي بنظام االندرويد

مصنع في الهند لمنتجات “آبل”

عـلـنــــت  أ
كــة  شــــــــر
 Jide جايـــد 
الـمـطـــــورة 
لنظام التشغيل 
ريـمـكــــــس 
 Remix OS
الــذي يوفـــر 
نســخة معدلة 

مــن نظــام أندرويد مصممة ألجهــزة الكمبيوتر، عــن إطالق أول 
كمبيوتــر مــن إنتاجها من فئة الكل في واحد AOC بشاشــة 23.8 
انــش مــع معالج من نــوع Amlogic S905 مكون مــن 4 أنوية 
Cortex-A53 بتردد 2 غيغا هرتز وشــريحة رسوميات من نوع 

Mali-450 MP5 بتردد 750 ميغا هرتز.
وقــد تم تزويد الكمبيوتر بذاكرة GB 2 ليكون أقرب لهاتف ذكي 
متوسط المواصفات بنظام تشغيل خفيف Remix OS 2.0 يساعده 
علــى تقديــم أداء  أفضل ومع خيارين لســعة التخزيــن 16GB أو 

.64GB

ظهرت العديد من الشــائعات حول عزم شركة آبل إنشاء مصنع 
خاص بها في والية ماهاراشــترا بالهند. وتشــير تقارير أخيرة إلى 
أنه قد يتم توقيع صفقة قريبة بين شــركة  فوكســكون المشرفة على 
تصنيع أجهزة آبل والحكومة الهندية، وأن األولى قد حددت مجموعة 
أراضي كبيرة ومتعددة في الوالية لإلختيار بينها لمشروع مصنع قد 
تصل تكلفته لـ10 مليار دوالر، على أن يكون هذا المصنع حصرياً 
لمنتجات آبل وليبدأ العمل به مباشرة بعد 18 شهراً من تاريخ توقيع 
اإلتفاقيــة. ومن المتوقع أن تتواجد عبــارة Made In India على 
أجهــزة األيفون قريباً، وهــي واحدة من البرامــج التي تطمح إليها 

الحكومة الهندية.

AOC من AGON عالمة
 AOC أطلقت 
العالمـة التجاريـة 
العالمية في سـوق 
شـاشـات العرض 
الكـمـبـيـوتــــري 
العالمـة  رســميـاً 
التجاريـة الجديـدة 
لشـاشـات األلعاب 
AGON، والتي 
بناء  من  ستمكنها 

أنشــطة مســتقبلية قوية تتعلــق باأللعاب اإللكترونيــة والعمل على 
التنشيط من تواجدها على صعيد التواصل االجتماعي. وسيتم تجميع 
بعض من منتجاتها الحالية مع منتجات أخرى لتغيير االسم التجاري 

.AGON عليها لتصبح تحت مظلة
ووقع االختيار على االسم AGON وهي عبارة عن كلمة يونانية 
قديمة والتي تشير لمعنى “الصراع والمنافسة”، ليعكس مدى التزام 
AOC تجــاه قطاع ألعاب الكمبيوتر ونشــر الروح التنافســية بين 

عشاق األلعاب.
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TrackR أمازون” تستثمر في“

ذكرت وكالة رويترز أن “أمازون” قررت إستثمار 250 - 500 
آلف دوالر في TrackR، الشــركة التي تشرف على تطوير جهاز 
التتبــع الصغير عن طريق البلوتوث، والــذي يتم ربطه مع الهاتف 
الذكي عن طريق تطبيق رفيق له لتنبيه المســتخدم في حال نســيانه 
المفاتيــح الخاصة به أو حتى محفظة النقود. ويأتي هذا اإلســتثمار 
بتلميح لرغبة “أمازون” في دمج تكنولوجيا TrackR مع مساعدها 
الشــخصي اإلفتراضــي Alexa الــذي يتوفر حالياً فــي الواليات 

المتحدة لتزيد من مهام الربط والتتبع الخاصة به مع المستخدم.

HJX20 وHJX5 من “باناسونيك”

 )HJX20( أطلقت شــركة باناسونيك ســماعات الرأس الجديدة
و)HJX5( في أســواق الشــرق األوســط. وتتميز هذه الســماعات 
بإضافة مجموعة من الملفات اللولبية الصوتية ووحدات المغناطيس 
 ،)RP-HJX20( المصنوعة من النيوديميوم إلى غطاء ســماعات
باإلضافــة إلــى المشــغل المحــوري الثنائــي حيــث تعمــل القوى 
المغناطيســية المؤثرة على الجهتين األمامية والخلفية على تحريك 

غطاء السماعات إلصدار صوت قوي ونقي وواضح.
وتعمــل الحجرات المصنوعة من األلمنيوم في الســماعتين على 
التقليــل من االهتزازات غيــر المرغوب بها للحصول على صوت 
نقي والحد من التشــويش، كما تتيح المســاحة الكبيرة داخل جســم 

السماعة الحصول على مستوى قوي وغني لصوت الجهير.

G5 من “إل جي الكترونيكس”
أعلنت شــركة 
إل جي في دمشق 
عن تواجد جهاز 
الــذي   LG G5
متوفــراً  أصبــح 
في  للمســتهلكين 
الســوق المحلي، 
بعــد أن ظهــــر 
رسمياً ألول مرة 

فــي المؤتمر العالمــي للهواتف المحمولة 2016 حيــن فاز بجائرة 
أفضــل األجهزة والهواتف المحمولــة. وبفضل تصميمه التركيبي، 
 ،Friendsيمكن ربط الهاتف بعدد من األجهزة المرافقة المعروفة بـ
التي توفر أداء أفضل وتقدّم تجربة تتناســب مع اهتمامات ورغبات 

المستهلك الشخصية بشكل كبير.
وتوفر هذه األجهزة المرافقة إمكانية أداء مجموعة من الوظائف 
المتخصّصة، كتحويل الهاتف المحمول إلى كاميرا رقمية، أو مشغّل 
صــوت عالي الدقة )Hi-Fi(، أو تجربــة واقع افتراضي، أو حتى 

جهاز تحّكم ذكي عن بعد بالعديد من األجهزة، وغيرها الكثير.

Land Rover هاتف ذكي من

قررت شركة Land Rover الدخول في مجال الهواتف الذكية 
وأعلنت عن خططها للكشــف عن هاتفها الذكي حيث ستقوم بمنح 
إســمها للشــركة البريطانية Bullitt التي ستشــرف على تصنيع 
هاتــف الشــركة، مع العلــم أن Bullitt كانت  قد ســاعدت العديد 
من الشــركات ســابقا مثل Caterpillar لتصنيع الهواتف الذكية، 
ونظراً لســمعة Land Rover في إنشاء الســيارات القادرة على 
الســير في الطرقــات الوعرة، فهنــاك إحتمال كبيــر أن يأتي هذا 
الهاتــف الذكي الجديد مــع تصميم متين يجعلــه مقاوًما للصدمات 

والخدوش والمياه والغبار أيضاً.
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جاكيت ذكية من “غوغل”

أعلنــت “غوغل” في مؤتمرها للمطورين عن مشــروع مفاجئ 
يحمــل إســم Jacquard بالتعــاون مــع شــركة األزياء الشــهيرة 
Levi’s وهــو عبارة عن جاكيت ذكية لســائقين الدراجات  لتفادي 
تعرضهــم للخطر فــي حال قاموا بإخراج هاتفهم كل مرة، الســترة 
طبعــاً تتصل بهاتفك كأي جهاز من األجهــزة القابلة لإلرتداء وبعد 
ذلــك يمكنك التعامــل معها من خــالل الصوت واســتخدام خرائط 
“غوغل” واإلســتماع إلى المالحة وســماع الموسيقى إضافة للرد 
على المكالمات والكثير من الخدمات األخرى. وأكدت “غوغل” ان 
جاكيت Jacquard التي سيكون إطالقها في العام 2017، ما هو إال 

البداية، وانه سيكون هناك الكثير من المنتجات األخرى.

“غوغل” تطرح مساعدها الشخصي

أعلنــت “غوغل” رســمياً عــن مســاعدها الشــخصي المنزلي 
Google Home، تهــدف بــه للتنافــس مع جهــاز Echo التابع 
لشــركة أمازون بقدرته علــى تلقي األوامر الصوتيــة والرد عليها 
صوتيــاً بفضل مكبــرات صوتية مدمجة به، مــع دعمه بروتوكول 
Google Cast ليمكنك من إرسال األشياء إليه من الهاتف الذكي أو 
حتى الحاسب المحمول ولتطلب منه تشغيل أي شيئ على أي جهاز 
متصــل بالـChromecast ســواء كان محتوى مرئــي أو صوتي 
وتشغيل المحتوى بغرف متعددة داخل المنزل، اضافة لقدرته التحكم 
ببعض األجهزة الذكية في المنزل بما في ذلك المصابيح الكهربائية 

أو أجهزة التكييف.

شاشات في صالونات الحالقة

أطلقت “سامسونغ” شاشاتها العاكسة الجديدة عبر تركيبها للمرة 
االولــى ضمن صالــون الحالقة العاصمة ســول. وقالت الشــركة 
الكورية الجنوبية عبر موقعها: إن شاشاتها العاكسة بقياس 55 انش 
ستتيح لصالون الحالقة توفير التجربة المخصصة لعمالئه مع بيئة 
تفاعليــة كعرض الطرازات واأللوان المختلفــة اضافة الى إمكانية 
عــرض معلومات عن اجــدد صرعات الموضة بصورة مباشــرة 
مع توقعها اســتعمال هذه الشاشات ضمن مجاالت مختلفة كاألزياء 
والتصميم الداخلي واألثاث. من جهة أخرى، أعلنت “سامســونغ”  
أن شاشــاتها المنحنية قد حققت مبيعات  كســرت حاجز المليون مع 

العلم أنها  أطلقتها بشهر ايلول/سبتمبر 2014.

OLED مخرج “العراب” يشيد بتلفاز

أُشاد مخرج هوليوود فرانسيس فورد كوبوال بتلفاز OLED من 
إل جي، واصفاً إيّاه باألفق الجديد في عالم الترفيه المنزلي السينمائي. 
 Apocalypse Now وعلّق قائالً: في أّول مّرة شــاهدت فيها فيلم
علــى تلفاز OLED غمرتني المشــاعر، ليس فقط ألنّه كان أشــبه 
بالحقيقة وشعرت كأنّني أجلس خلف الكواليس على كرسي المخرج 
قبــل 40 ســنة تقريبــاً، وإنّما ألنّنــي تمّكنت أخيراً مــن رؤية الفيلم 
بالصــورة التي كنت دائماً أقصد إظهارها، وكان كل مشــهد نابضاً 
بالحياة، وأدّق التفاصيل واضحة، وأكثر هذه التفاصيل التي ضاعت 

بعرضها على الشاشة أصالً عادت اآلن إلى تألقها.
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أول ساعة ذكية مع جهاز إسقاط

سامسونغ بتصميم (دي غريسوغونو)

أطلقت ASU، وهي شــركة صينية 
ناشــئة، أول ســاعة ذكية تملــك وحدة 
إلســقاط الضوء تهدف مــن خاللها إلى 
التغلب على مشكلة صغر حجم الشاشة. 
ليتمكن مرتدي هذه الســاعة من عرض 
محتوى الشاشة على أيديهم أو ما حولهم، 

واستغنت الشركة عن الشاشة لتصبح مجرد لوحة لمسية للتحكم بما 
تعرضه وحدة اإلســقاط الضوئي بدقة عالية 1280 × 720 بكسل، 
وتضم الساعة معالجاً رباعي النوى من شركة كوالكوم، إضافة إلى 
ذاكرة 768MB. مع دعمها تقنيات الواي فاي والبلوتوث، والشحن 

.LED السريع إضافة الى ميزة اإلشعارات الضوئية

كشفت سامســونغ عن تعاونها 
مــع دي غريســوغونو لصناعة 
المجوهرات والســاعات الثمينة، 
البتكار نسخة محدودة من ساعة 
GearS2 الذكيــة بتصميــم من 

الذهب والمجوهرات ولتجتمع فيها رؤية دي غريسوغونو مع خبرة 
سامســونغ التقنية. وأعلن نائب الرئيس التنفيذي للتســويق وأعمال 
االتصــاالت يونغ هــي لي، أن الدمــج بين األناقــة واألداء حاضر 
فــي جميع األجهزة، وأن هذه الشــراكة هي للتأكيــد على هذا النهج 
بدمج تقنيات سامسونغ مع أسلوب غريسوغونو، لتكون النتيجة في 

المحصلة ساعة ذكية أنيقة ومميزة تماماً كالذي يقرر اقتنائها.

MacBook تطيح بـ Chromebook

أكدت مؤسسة IDC المتخصصة في بحوث السوق أن حواسيب 
Chromebook تجاوزت MacBook من حيث الشحنات للمرة 
األولى على اإلطالق في الربع األول من عام 2016، حيث تمكنت  
آبل من شــحن 1.76 مليون MacBook على الصعيد العالمي في 
Leno- من قبل كل من Chromebook  2 مليون  حين تم شــحن

vo وHP وDell مجتمعة. وتعد Chromebook شــعبية إلى حد 
كبير في المدارس األميركية وإرتفاع الطلب عليها في المدارس هو 
السبب في تزايد مبيعاتها اضافة لكونها رخيصة مع مواصفات تقنية 

متوسطة ونظام تشغيل سحابي  يجعلها مثالية لإلنتاجية.

“حاسب” يتحمل الصدمات
كشــفت “لينوفو” عن حاسبها 
الجديد N42 والذي يعمل بنظام   
Chrome OS مصمــم بهيــكل 
قوي يتحمل الصدمــات ويحمل 
الحاســب منافــذ مدعمــة ومثبتة 

ومفصالت قوية مدعوم  بلوحة مفاتيح مضادة للمياه، بجانب مفاتيح 
مضــادة للخدش، مما يعطي الحاســب حماية أفضــل وأقوى، عند 
حدوث االصطدامات المفاجئة أو غير المتوقعة. وســتوفر الشركة 
الحاسب للشراء بدءاً من شهر يونيو/تموز 2016. وهو يأتي بشاشة 
قابلــة للمــس 14 انش مع ذاكرة عشــوائية 4GB ، وســعة تخزين 

. 32GB  داخلية

طابعات الليزر األحادية من “براذر”
إنترناشونال”  “براذر  أطلقت 
تكنولوجيــا  فــي  المتخصصــة 
بالشركات،  الخاصة  المعلومات 
مجموعتهــا الجديدة من طابعات 
الليــزر، والجيــل الجديــد مــن 
الماســحات الضوئيــة بميــزات 
التواصــل الشــبكي ذات الجودة 

العالية والموثوق بها.
وهــــذه المنتجــــات الثمانيــة 
المصممــة فــي اليابان، تشــكل 
المجموعة الجديــدة من طابعات 
الليــزر األحادية، وتتضمن أربع 

طابعــات ليــزر أحادية، و4 أجهــزة متعددة الوظائــف، توفر كلها 
الجودة العالية لألعمال المكتبية الكبيرة الحجم، باإلضافة إلى ثالثة 
منتجات من الماســحات الضوئية بميزة التواصل الشــبكي. ويمكن 
لطابعات الليزر واألجهزة المتعددة الوظائف دعم طباعة حتى 150 
ألف ورقة شــهرياً، فيما الحبر العالي اإلنتاجية يسمح بطباعة حتى 

20 ألف صفحة.
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شهادة STC لـ“بومباردييه”

حصلت ش��ركة بومباردييه لطائرات رجال األعمال على شهادة 
من النوع التكميلي )STC( صادرة عن مؤسسة النقل الكندية، وذلك 
لخدمات ويف )االنترنت الالس��لكي ف��ي كل مكان( لإلنترنت فائق 

السرعة على متن طائراتها.
ويسمح النظام الجديد للمس��افرين على متن طائرات بومباردييه 
من رجال األعمال بتصفح اإلنترنت ومش��اهدة البرامج التلفزيونية 
وإجراء المؤتمرات بالفيديو على ارتفاع شاهق فوق األرض والبحر 
كما لو أنهم في منازلهم أو مكاتبهم، وقد أصبح اآلن متوفراً كاختيار 
للمسافرين على متن طائرتي غلوبال 5000 وغلوبال 6000، كما 
س��يتم توفيره كباقة اختيارية للمسافرين على متن طائرات غلوبال 

العاملة حالياً.

“االتحاد للطيران” تدعم الموضة
أعلن��ت االتحاد 
للطي��ران الناق���ل 
الوطن���ي لدول����ة 
اإلم���ارات ع����ن 
اتفاقي���ة عالمي����ة 
مع   جديدة  ش��املة 
 WME مؤس��س�ة
IMG | لتصب����ح 
الش��ريك الرئيسي 
األم�����د  طوي����ل 
لصناع�ة الموض�ة 

من خ��الل دعم 17 فعالية ألس��بوع الموضة حول العالم س��نوياً.
وبموج��ب االتفاقي��ة الت��ي تعتب��ر أول رعاي��ة طي��ران متعددة 
الجنس��يات تدعم صناعة الموضة وتس��تمر لعدة سنوات، ستصبح 
االتحاد للطيران ش��ركة الطيران الرسمية لفعاليات أسبوع الموضة 
في نيويورك، لندن، ميالنو، برلين، س��يدني ومومباي. وتعتبر هذه 
االتفاقي��ة مميّزة ألنها تتج��اوز الرعاية التقليدي��ة فضالً عن كونها 

االتفاقية األولى عالمياً بالنسبة لمجموعة طيران.

MEA تختار شاحنات “غرغور”

وفّرت شركة “ت. غرغور وأوالده” الوكيل الحصري لسيارات 
 )ATEGO( مرسيدس - بنز في لبنان، مؤخراً عدداً من شاحنات

 .MEA لقطاع التموين بشركة طيران الشرق األوسط
 ATEGO( وتعم��ل حالي��اً 6 ش��احنات من مرس��يدس - بن��ز
1617( بمدرج المطار، وتتعاون الش��ركة للعمل سوياً مع شركة 
ماالج��ان الت��ي تٌعتبر إح��دى الش��ركات المتخصصة ف��ي توفير 
تجهي��زات الخدمات األرضية بالمطارات، لتزويد ش��ركة طيران 
الشرق األوسط بأفضل وأحدث شاحنات الرفع المقصية سيزرلفت 

)scissor-lift( األكثر تطوراً وتقدماً.

اتفاق بين كاثي باسيفيك ولوفتهانزا

وقعت “كاثي باسيفيك” اتفاقية مع شركة لوفتهانزا للشحن، لتعاوٍن 
ثنائي حيث س��تعمل كال الش��ركتين، فيما يتعلق بطرق التعاون بين 
هونغ كونغ وأوروبا، بشكٍل وثيق في المستقبل على تخطيط الشبكة 
فضالً عن إدارة المبيعات وتكنولوجيا المعلومات وخدمات المناولة 
األرضية مما س��يؤدي إلى تس��هيل إمكانية الوص��ول ما بين هونغ 
كونغ، مركز الش��حن الجوي األكثر ازدحام��اً في العالم، وأوروبا، 

فضالً عن تعزيز واحد من أهم الممرات التجارية في العالم.
وقع االتفاقية كل من مدير قس��م الش��حن في “كاثي باس��يفيك”، 
س��ايمون الرج، والرئيس التنفيذي ورئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 

في شركة لوفتهانزا للشحن بيتر جيربر.
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نظام “ايروالين كرو” لـ“الكويتية”
اختارت الخطوط 
الجوي���ة الكويتي����ة 
إح���دى ش�����ركات 
الط�ي�����ران ف������ي 
المنطق����ة، نظام���اً 
جدي��داً إلدارة طاقم 
ش����ركة  من  عملها 

إنفورميش�ن سيستمز أس��وشيت�س، وهو “ايروالين كرو” المبتكر 
والمصمم وفق أحدث التقنيات لتمكين شركات الطيران من خفض 
تكاليفها التشغيلية وتحسين أدائها وتمكين أعضاء طواقم عملها من 

إدارة احتياجاتهم بأنفسهم.

خط مباشر بين بيروت وزيوريخ
المدي����ر  أعل��ن 
التنفي��ذي لش���ركة 
 GERMANIA
 FLUG AG
سويس��را توبي��اس 
س�وماندن، والمدير 

التنفيذي لش��ركة HOLIDAYS TALA للس��ياحة والس��فر عن 
افتت��اح خط جوي مباش��ر بين بي��روت وزيوريخ، خ��الل مؤتمراً 
صحافياً عقد في بيروت بحضور س��فير سويسرا فرانسوا باراس، 
الذي اعتب��ر ان زيوريخ اصبحت أقرب إل��ى بيروت بفضل الخط 
الجديد الذي من شأنه أن يجعل اللبنانيين أقرب إلى مطار زيوريخ.

القطرية تزيد حصتها في “آي.ايه.جي”
أعلن��ت الخط��وط الجوي��ة القطري��ة أنه��ا رفع��ت حصته��ا في 
انترناش��ونال ايرالينز غروب )IAG( المجموعة المالكة للخطوط 
الجوي��ة البريطانية إل��ى 15 %. وهذه هي الم��رة الثانية التي تزيد 
الشركة حصتها في المجموعة بعد زيادتها في نيسان/أبريل 2015.

رحالت مباشرة بين عمان والرياض
أطلقت ش��ركة العربية للطيران - األردن رحالتها المباشرة بين 
العاصمة األردنية عمان والرياض بواقع 3 رحالت أسبوعياً اعتباراً 
من 14 نيسان/أبريل 2016. وتعد هذه الخطوة أول خطوات التوسع 
التي تقوم بها الش��ركة خالل عام 2016، حيث س��تصبح الرياض 

رابع المدن السعودية ضمن شبكة وجهات الناقلة بعد الدمام وجدة.

“طيران الخليج” تعزز رحالتها االقليمية
اعلن��ت طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين زيادة عدد 
رحالتها االقليمية، وذلك استعداداً لفترة صيف 2016، من وإلى كل 
من مطار )الملكة علياء( ف��ي عّمان، )رفيق الحريري الدولي( في 
بيروت و)أتاتورك الدولي( في إسطنبول، وذلك في الفترة من شهر 

تموز/يوليو حتى نهاية شهر آب/أغسطس 2016.

الخطوط البريطانية مباشرة إلى الدوحة
تعتزم ش��ركة الخطوط الجوي��ة البريطانية إطالق رحالت جوية 
مباشرة إلى الدوحة بدءاً من تشرين األول/أكتوبر 2016، حيث لن 
تتوق��ف رحالتها في مطار البحرين الدولي في طريقها الدوحة إلى 
مبنى رقم 5 في مطار هيثرو بلندن. وتقدّم الش��ركة عروضاً مميزة 

على أسعار تذاكر العودة من الدوحة إلى لندن احتفاالً بالمناسبة.
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أمتعة لـ“رايث” من رولز-رويس

وّسعت شركة رولز-رويس موتور كارز خبرتها لتشمل مجموعة 
من الحقائب الفاخرة األنيقة لتكّمل طراز رايث، الطراز األكثر قّوة 
ف��ي تاريخها. ووضع مصمم برنامج بيس��بوك مايكل برايدن فكرة 
تصميم المجموعة، وقد تّم تصميمها في اس��توديو خاص بالبرنامج 

الذي يرأس إدارته مدير القسم جايلز تايلور.
 Long و3 حقائب ،Grand Tourer تضّم المجموعة حقيبت��ي
Weekender، وحقيبة Garment Carrier واحدة، وتّم تصميمها 
بعناية ودقة لتتس��ع جميعها في صندوق سيارة رولز-رويس رايث. 
وعلى غرار كّل س��يارة من سيارات الشركة، يمكن تخصيص هذه 

الحقائب بما يستجيب لذوق العميل ومواصفاته الدقيقة.

“موستانغ” أفضل كوبيه رياضية مبيعًاانتصار لفورد GT في “الجونا سيكا”

حققت س��يارة فورد GT الجديدة كلياً فوزها التنافسي األول على 
حلب��ة الجونا س��يكا، وذلك بفض��ل اقتصادية اس��تهالك الوقود في 
مح��ّرك )EcoBoost(، والتحّك��م البارع في القيادة من الس��ائقين 

رايان بريسكو وريتشارد ويتسبروك.
وابتدأ الثنائي س��باق الس��اعتين انطالقاً من الصف األول ضمن 
جول��ة التأهي��ل الثانية، ولم يمض وقت طويل حت��ى بدا واضحاً أن 
الفري��ق في طريقه للفوز بالس��باق مع أفضل اقتصادية الس��تهالك 
الوقود في الس��يارة رقم 67 فورد GT، واستطاعت السيارة تحقيق 
هذا االنتص��ار اعتماداً على توقف واحد للت��زّود بالوقود، في حين 

احتاج المنافسون اآلخرون إلى توقفين أو ثالثة.

أصبحت فورد موستانغ أفضل كوبيه رياضية مبيعاً حول العالم. 
ويس��تمر الطلب االس��تثنائي على الس��يارة األيقونة بقوة. وبحسب 
البيانات العالمية لتسجيل السيارات من شركة IHS، باعت “فورد” 
حوال��ى 110 آالف موس��تانغ كوبي��ه خالل ع��ام 2015، لتتصدر 
بذلك جميع منافس��اتها من الس��يارات الرياضي��ة. وجاء تحقيق هذا 
الرقم القياس��ي على الرغم من التوفّر المحدود للسيارة خالل معظم 
أوقات العام ضمن أس��واق رئيسية مثل الصين، والمملكة المتحدة. 
وباإلضاف��ة إلى ذل��ك، باعت “ف��ورد” حوالى 30 ألف موس��تانغ 
مكش��وفة من إجمالي مبيعات موس��تانغ البالغة 141.868 سيارة، 

لتكون بذلك أفضل كوبيه رياضية مبيعاً في العالم.

سيارة من ذهب بمليون دوالر

أعل��ن منظمو معرض أوتوميكانيكا دبي في ميس��ي فرانكفورت 
الش��رق األوسط، عن تألق سيارة “نيس��ان R35 GT-R” المطلية 
كلي��اً بالذه��ب والتي تدع��ى “جودزيال”، في مع��رض قطع غيار 
الس��يارات “أوتوميكانيكا” القائم بمرك��ز التجارة العالمي في دبي، 
ويصل س��عرها إلى مليون دوالر. وتم تطوير الس��يارة ذات األداء 

الفائق وطالؤها بالذهب بحرفية يدوية عالية الجودة.
استغرق العمل في طالء السيارة الثمينة بالذهب أكثر من 7 أشهر 
لتخرج كنموذج فريد عالمياً يُعرض للمرة األولى في دبي من خالل 

المعرض، ويبلغ سعة محرك السيارة 3.8 ليتر وقوة 545.
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920E ليبرتي” تطلق عالمتها الجديدة“
دخلت العالمة الجدي�دة 
920E ذات الم��وروث 
الرف�ي���ع م�ن ش����رك�ة 
منتج��ات ال�م��ركب���ات 
“أوتوموتيف  الس����ابقة 
برودكتس” إلى األسواق 
بقوة مع ابتكارها األول، 
وال��ذي هو عب��ارة عن 

مكبح إيقاف متكامل للمركبات، وهو األول من نوعه في الصناعة. 
فالمنتج يتيح للشركات المصنعة للسيارات نظام كبح كامل بمكابس 

متعاكسة تحظى بعدد من المزايا الهامة.

ألتيما 2017 من “نيسان”
أزاح���ت 
ش������رك��ة 
ن  ن�يس�������ا
الس�تار ع�ن 
ط�راز ع�ام 
2017 م��ن 

نيسان ألتيما في المنطقة، وذلك خالل حفل إقليمي خاص أقامته في 
دبي. وتتميز الس��يارة بتصميمها الخارج��ي الذي ينطلق من مفهوم 
“الطاقة المتدفقة”، فيما يعتمد تصميمها الداخلي على مبدأ “الجناح 
المنزل��ق”، حيث نالت حمل��ة تطوير مكثفة مّكنتها من تصدر فئتها 

لجهة الكفاءة في استهالك الوقود.

صندوق سيادي يقاضي فولكسفاغن
يستعد الصندوق 
السيادي النرويجي 
ة  ض�������ا ل��م��ق��ا
ال��م�ج�م��وع�����ة 
األلمانية لصناع��ة 
الس����������ي��ارات 

فولكس��فاغن التي يعتبر من أكبر مس��اهميها، وذلك بسبب فضيحة 
المحركات المغشوشة التي طالتها والتي أدت النخفاض سعر سهمه. 
وذك��ر الصندوق -الذي يعد األكبر ف��ي العالم- والبالغة قيمة ثروته 
850 مليار دوالر، أن محاميه أش��اروا إلى أن تصرفات المجموعة 

تبرر طلب تعويض بموجب القانون األلماني.

“هيونداي موتورسبورت” بطلة العالم
ح�ق�ق���ت “هيون����داي 
موتورس���ب�ورت” فوزها 
التاريخي الثاني في بطولة 
 2016 للرالي��ات  العال��م 
التي ينظمه�����ا االتح���اد 
الدول�ي للس���ي�ارات )فيا( 
بنتائ��ج مبه�رة ف��ي رالي 
األرجنتين، الجولة الرابعة 

لموس��م س��باقات 2016، حيث حقق هايدن بادون ومس��اعده جون 
كين��ارد، أول فوز لس��يارة هيون��داي )i20 WRC الجيل الجديد( 

خالل الظهور الرابع لها فقط وبفارق 14.3 ثانية.

بايلوت سبورت 4 من “ميشالن”
الش��ركة  “ميش��الن”  أطلق��ت 
العالمي��ة المتخصص��ة ف��ي مجال 
تصنيع إطارات، بايلوت سبورت4 
األوس��ط  الش��رق  أس��واق  ف��ي 
وأفريقيا، الذي تم تطويره بالتعاون 
م��ع ع��دد م��ن أب��رز الش��ركات 
المصنعة للس��يارات األكث��ر طلباً 

في العالم.
ويتميز اإلطار الجديد بأداء عاٍل يضمن السالمة على الطرقات. 
كم��ا يت��م تصميم العالم��ات الجانبية عل��ى معظم أحج��ام اإلطار 

.)Premium Touch( باس��تخدام تقنية

جاكوار F-PACE الجديدة
استضافت ش��ركة سعد 
وط��راد الوكيل الحصري 
ف��ي  جاك��وار  لس��يارات 
لبنان حفل إطالق الس��يارة 
الرياضي��ة العملية األرقى 
جاك��وار F-PACE ف��ي 
الت��ي ُصّمم��ت  بي��روت، 
وُهندس��ت لتقديم مستويات 

الرشاقة وسرعة االستجابة والنقاء. ويوحي الشبك األمامي وغطاء 
 V6 المحرك القوي بالقدرة األدائية للمحركات مثل محرك البنزين

.)F-PACE S( سوبرتشارجد بقوة 380 حصان المتوفر لموديل
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مليار دوالر حجم اإلعالم العربي الرقمي في 2018

“الرقمنة اإلعالمية” اتجاه جديد لإلعالم العربي

هو ثورة تقنية المعلومات، وما أس��فرت عنه 
من ظواهر كان لها أثر كبير في تبديل الوسائل 
والمفاهيم واألدوات التقليدية المتعارف عليها 
في عالم اإلعالم، لتثير تساؤالت مهمة حول 
مصير اإلع��الم التقليدي في مواجهة طوفان 

جارف استحدثته تلك الثورة”.

المزاوجة اإلعالمية
وفي ظ��ل االنتق��ال المرتقب نح��و العالم 
الرقمي أش��ارت المري إل��ى ضرورة التنبه 
إل��ى ذل��ك التط��ور، والعمل عل��ى مواكبته 
بإيج��اد الحلول والبدائل المناس��بة التي تكفل 
إلعالمنا حدوداً تنافس��ية فعّالة، عالوة على 
وجوب التفكير في أساليب تضمن المزاوجة 
بي��ن المنّصات الرقمية م��ن جهة والصحافة 
والتلفزي��ون واإلذاعة من جه��ة أخرى، بل 
وتوظي��ف تل��ك المنصات إلنج��اح اإلعالم 
في صورته وقوالبه التقليدية ومعاونته على 
النم��و واالحتف��اظ بمكانته، بينم��ا يبقى ذلك 
مرهون��اً بإمكانية تطويره من ناحية الش��كل 
والمضم��ون وبم��ا يواك��ب روح العص��ر 

ويراعي متطلباته.

اإلعالم المدفوع
وتوق��ع التقرير أن ينمو س��وق اإلعالنات 
بمع��دل س��نوي مرك��ب بنس��بة 2.5 % في 
الفترة بي��ن األع��وام 2016 و2018، بينما 
ستصل نسبة نمو وس��ائل اإلعالم المدفوعة 
3.7 % خ��الل الفت��رة ذاتها، ف��ي حين من 
المنتظ��ر أن يقود قطاعا التلفزيون واأللعاب 

الرقمية هذا النمو.
وفي تعليقها على الموضوع قالت المري: 
“م��ع مراعاة أن اإلعالم المدفوع مرتبط في 
األس��اس بتقديم محتوى ممت��از،  فإنه يجب 
علينا التوقُّف عند هذا التطور المهم، والتفّكر 
فيم��ا يجب عل��ى إعالمنا المحل��ي والعربي 
القيام ب��ه حياله من خطوات تطويرية تمليها 

تلك المتغيرات المتسارعة”.

دور الشباب
وف��ي وقت يقف قطاع اإلعالم في المنطقة 
العربية على مش��ارف مرحل��ة تطور مهمة 
تؤثر فيها عوامل عديدة، فالتركيبة الس��كانية 
الشبابية وتسارع وتيرة التحول نحو النموذج 
الرقمي، يشكالن قوة دافعة لنموه، حيث أظهر 
التقرير أن نس��ب اس��تخدام الش��باب العربي 
لوس��ائل اإلعالم، جاءت بمتوس��ط استهالك 
ش��بكات  تص��درت  إذ  يومي��ا،  س��اعة   15
التواص��ل االجتماع��ي بنس��بة 50 %، تلتها 
محركات البحث واألعمال ب�29 % واألخبار 

والعقارات ب�14 %، والنساء ب�12 %.
ويشكل جيل الشباب تحت سن ال�24 نسبة 
كبيرة من س��كان المنطقة والت��ي تصل إلى 
50 %، بينما ال تصل النسبة إلى نصف هذا 
المع��دل في العديد من الدول المتقدمة، حيث 
أن تفاع��ل الجيل الجديد مع محتوى وس��ائل 
اإلع��الم أكبر بكثي��ر من األجيال الس��ابقة، 
خاصة مع تحوله إلى جيل مبتكر للمحتوى.

ويوف��ر التقرير للمهتمي��ن صورة تدعمها 
األرقام والحقائق وتساعدهم على فهم الواقع 
يمكن أن يؤول إليه مستقبله.اإلعالمي المحيط ورسم صورة واضحة لما 

دعا تقرير صادر ع���ن “منتدى اإلعالم 
العربي” إلى ضرورة تحول وسائل اإلعالم 
العربية نحو النموذج الرقمي خالل السنوات 
الخمس المقبل���ة، وذلك لمواكبة التطورات 
العالمية وتماش���ياً مع اإلقب���ال الكبير الذي 
تشهده وسائل اإلعالم الرقمية، على اعتبار 
أن تطور اإلعالم يكمن في التحول نحو هذا 

النموذج.

وفي هذا اإلطار، قالت رئيس��ة نادي دبي 
للصحافة من��ى المري: إن أبرز ما س��يميز 
اإلعالم في المرحلة المقبلة هو تنامي ظاهرة 
التحول إلى الخيار الرقمي أو ما بات يعرف 
اصطالح��اً بتوصي��ف “الرقمنة اإلعالمية” 
وذلك مع زيادة اس��تخدام اإلنترنت عريضة 
الحزم��ة )Broad Band Internet( ف��ي 
المنطق��ة وزي��ادة نس��ب مش��اهدة المحتوى 
اإلعالمي عبر األجهزة النقالة، مع توقع نمو 

تلك الظاهرة.

التحول إلى الرقمنة
وتوقع التقرير ال��ذي حمل عنوان “نظرة 
على اإلعالم العربي 2016 - 2018 شباب 
- محت��وى - إع��الم رقمي” أن تصل نس��بة 
النمو في قطاع اإلع��الم العربي إلى حوالى 

مليار دوالر أميركي بحلول عام 2018.
كما توقع أن تش��هد الفترة الممتدة بين عام 
2016 - 2018 مرحل��ة تح��ول العدي��د من 
األس��واق في منطقة الشرق األوسط وشمال 
إفريقي��ا إل��ى أس��واق “النقال أوال” ليش��هد 
اس��تقبال المحت��وى على شاش��ات األجهزة 
النقال��ة ازدهاراً أكبر، حيث يبدو هذا االتجاه 
واضح��اً عند النظر إلى حصة المش��اهدات 
عل��ى الهواتف النقالة التي قفزت من 11 % 
ف��ي عام 2011 إل��ى حوالى 70 % في عام 

.2015
وأضاف��ت الم��ري “إن صناع��ة اإلعالم 
ش��هدت خالل العقدين الماضيي��ن تطورات 
كبيرة في العالم، وربما كان الس��بب الرئيسي 

منى المري
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األمير الوليد يجتمع مع رئيس بلومبرغ

أساليب البقاء على Quest عربية

التق��ى رئي�����س 
مجلس إدارة شركة 
القابض��ة  المملك��ة 
ومال��ك قناة العرب 
األمي��ر الولي��د بن 
طالل، مع مؤس�س 
 B l o o m b e r g

مايكل بلومبرغ في نيويورك،بحضور رئيس مجلس اإلدارة التنفيذي 
لقناة العرب اإلخبارية وشركة روتانا القابضة فهد السكيت، والمديرة 
التنفيذية للعالقات الدولية األستاذة حسناء التركي، والمساعد التنفيذي 
األول لرئيس مجلس اإلدارة فهد بن س��عد بن نافل. وتبادل الطرفان 
عدداً من المواضيع اإلقتصادية واإلستثمارية واإلعالمية باإلضافة 

إلى إستثمارات الوليد في مجموعة روتانا وقناة العرب االخبارية.
وقد ت��م اإلعالن عن توقيع قناة العرب اتفاقية تعاون مع ش��ركة 
بلومبرغ Bloomberg التي ستبث تغطيتها المميزة ألخبار السوق 
واقتصادي��ات المنطقة باللغة العربية بالتعاون مع قناة العرب خالل 
النه��ار. قناة الع��رب قناة إخبارية على مدار 24 س��اعة تبث باللغة 

العربية للمشاهدين في جميع أنحاء العالم.

عرضت قناة Quest عربية حلقة من برنامج المغامرة “شركاء 
البقاء” وثّقت رحلة مليئة بالتش��ويق ألربعة أش��خاص في صحراء 
ايفرجليدز في والية فلوريدا األميركية من دون استخدام أي أدوات 
أو وسائل رفاهية أو تكنولوجية وهم يحاولون البقاء على قيد الحياة 
مع خبيري أس��اليب البقاء ديف كانتربري وكودي لوندين. وقدمت 
الحلقة القواعد األساسية المتفق عليها دولياً للبقاء على قيد الحياة في 
البرية، ومنها العثور على المأوى والماء، وتأمين الطعام والحصول 
على المس��اعدة. وأوضح الخبيران كودي وديف كيفية التعايش مع 
صعوبات الحياة البرية واكتس��اب المهارات المناس��بة للحفاظ على 

الحياة في واحدة من أكثر المناطق قسوة في العالم.

أبو هشيمة يستحوذ على “أون تي في”
اس��ت�ح�وذت ش���ركة 
المصري�ي�����ن  إع����الم 
المملوكة لرجل األعم�ال 
المصري أحمد أبوهشيمة 
عل��ى كام��ل أس��هم قناة 
فضائي��ة “أون تي في” 
المملوكة لرجل األعمال 

نجيب ساويرس.
اتفاقية  توقي��ع  وعقب 
االس������ت�ح��واذ، ق����ال 
أبو هش��يمة: إن شركته 
تس�عى الس��تعادة الريادة 

المصرية في اإلعالم وصناعة التلفزيون والدراما من جديد، مؤكداً 
أن خطوة االستحواذ ستتبعها خطوات أخرى تدعم الهدف األساسي 
للش��ركة. وأضاف أبو هش��يمة، الذي يمتلك عدة مؤسسات إعالمية 
في مصر منها صحيفة اليوم السابع، أنه يأمل في تقديم إعالم تنموي 
شامل بأدوات تلفزيونية شديدة الجاذبية والرقي، وشديدة االحترافية 

والتميز.

149 مليون دوالر خسائر نيوز كوربوريشن
ُمني��ت م�ؤس��س�����ة ن�ي���وز 
كوربوريشن اإلعالمية العمالقة 
 149 قيمته��ا  بلغ��ت  بخس��ائر 
ملي��ون دوالر أميرك��ي خ��الل 
فت��رة  األش��هر الثالث��ة األولى 
المنتهية في آذار/مارس 2016 
مقاب��ل أرباح بقيم��ة 23 مليون 

دوالر خ��الل نفس الفترة من الع��ام 2015 الماضي، كما تراجعت 
ايراداتها بواقع 7.3 % لتصل إلى 1.89 مليار دوالر أميركي.

يذكر أن الخس��ائر الكبيرة التي س��جلتها المؤسسة جاءت بسبب 
دفع رس��وم قانونية بقيمة 280 مليون دوالر لتس��وية دعاوى بشأن 
احتكار فرعها للتسويق اإلعالمي نيوز أميركا اإلعالنات داخل 50 
ألف متجر في أنحاء الواليات المتحدة األميركية، كما أن التأثيرات 
الس��لبية للعمالت األجنبية ساهمت في تعميق خسائر المؤسسة التي 
يسيطر عليها قطب اإلعالم روبرت موردوخ، والتي تعمل في مجال 

الخدمات اإلعالمية واإلخبارية ونشر الكتب والخدمات العقارية.
يشار إلى أن المؤسسة تحصل على نصف إيراداتها من أنشطتها 

خارج الواليات المتحدة.
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قناة ماجد تتبنى كاتبات إماراتيات

أعلن��ت مؤسس��ة ماج��د للترفيه ع��ن تعاونها م��ع مجموعة من 
الكاتبات اإلماراتيات الموهوبات والشابات إلنتاج محتوى حصري 
خ��اص بقناة ماجد لألطفال. ومن خالل هذا التعاون الذي أعلن عنه 
ضم��ن فعاليات معرض أبوظبي الدول��ي للكتاب 2016، بحضور 
عضو مجلس إدارة أبوظبي لإلعالم الدكتور علي بن تميم. وستعمل 
الكاتب��ات اإلماراتي��ات معاً إلنتاج محت��وى  بطابع عصري يهدف 

لترسيخ قيمنا وعاداتنا االصيلة.
ته��دف هذه الخط��وة إلى تقدي��م الدعم الالزم للجيل الناش��ئ من 
الكتّاب اإلماراتيين، وتقديم محتوى آمن وقصص هادفة تتمتع بأعلى 

المعايير لألطفال العرب في جميع أنحاء المنطقة.

G5 الذكرى السنوية السادسة لـ“فيلفت”جيسون ستاثام نجم إعالن

س��يعمل الممثل الش��هير ونجم أفالم الحركة واإلثارة  جيس��ون 
س��تاثام عل��ى أداء أح��دث إع��الن تلفزيون��ي لش��ركة إل ج��ي 
إلكترونيك��س، وذل��ك لعرض هاتفه��ا الذك��ي G5 الجديد، والذي 
يش��كل ثورة في عالم الهواتف الذكي��ة بخصائصه الفريدة، إضافة 

.Friends�إلى مجموعة األجهزة المرافقة المعروفة ب
يشار إلى ان مهمة إخراج فيلم االعالن التلفزيوني هذا سيتوالها 
صانع األفالم المبدع والش��غوف فريدريك بوند، الذي قام بإخراج 
حم��الت دعائي��ة عالمية لعالم��ات تجارية معروفة من جنس��يات 

مختلفة.

احتفل��ت “فيلفت” 
مجل��ة األزياء ونمط 
الحياة في اإلمارات، 
الس��نوية  بالذك��رى 
السادس��ة النطالقتها 
بأس��لوب متألّ��ق في 
ب��االزو فيرساتش��ي 
الحف��ل  دب��ي. وكان 
تحت عنوان “فيلفت 
غ���اال”، وجم����ع 6 
من أش��ه�ر مصممي 
األزي��اء م��ن الخليج 
عرض��وا  وأوروب��ا 

فيه مجموعاتهم من األزياء، على وقع أنغام الموس��يقى والعروض 
البصري��ة الخالبة. وض��م الحفل عروضاً لكل م��ن  فورني أماتو، 
ماي��كل س��ينكو، إي��زرا، House Of Hend أنتوني��و غيرمالدي 
ورينات��و باليس��ترا دار قدّموا في��ه براعتهم في الم��واد والقصات، 

خاطفين األبصار بمدى حرفتهم المتقنة في مجال عرض األزياء.

فرنسبنك يدعم الفنانين الناشئين

نّظ��م فرنس��بنك الدورة ال���12 لمعرض الفنانين الش��باب للفنون 
الجميل��ة في لبن��ان “جبل” برعاية وحضور وزي��ر الثقافة اللبناني 
ريمون عريجي وحضور رئيس مجموعة فرنَسبنك عدنان القّصار 
وعدد من الشخصيات االجتماعية، الفنية، الثقافية واالقتصادية. وقال 
القّص��ار خالل افتتاح المعرض: إن مهّمة البنك من خالل معارض 
“جبل”  تكمن بتوفير أفق جديدة للفنانين الناشئين من جميع مناطق 

لبنان، وتشجيعهم على تنمية مواهبهم وزيادة قدراتهم.
 Arts( يذك��ر أن “جب��ل” 2016  توج��ه نح��و الف��ن التاس��ع
Ludiques( هادف��اً إل��ى إدخ��ال الش��رائط المص��ورة والرس��وم 

التوضيحية وأفالم الرسوم المتحركة في الفن المعاصر.
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جائزة أفضل مصمم للساعات
فاز المصمم البارز نوبوهيرو 
كوسوجي بجائزة أفضل مصمم 
وتكريمه عل��ى إنجازاته المميزة 
وذلك م��ن حكومة الياب��ان التي 
أهدته “ميدالية بش��ريط أصفر”. 
ويعم��ل كوس��وجي ف��ي مج��ال 
تصمي��م وتطوير الس��اعات منذ 
م��ا يقرب من 4 عق��ود. وكان له 
دور فاع��ل في تصميم س��اعات 
“س��يكو” الثالثة الت��ي حصلت 

على جائزة التصميم الجيد.

3 جوائز لبنك الخليج األول
اس��تطاع بنك الخليج األول 
أن يحص��د 3 جوائز من مجلة 
“آي ج��ي غلوبال” و“بي أف 
آي فاينانس” وذلك عن الدور 
الناج��ح الذي لعبه ف��ي العديد 
من الصفق��ات الكبرى، حيث 
حصل على جائ��زة “الصفقة 
الصناعي��ة للع��ام في الش��رق 
األوس��ط وأفريقي��ا” من “بي 
أف آي فاينان��س”، وجائزتين 

من “آي جي غلوبال”.

جائزة لـ“بريستول فاير انجينيرنج”
كرم����ت دائ����رة 
التنمي��ة االقتصادي��ة 
بدبي شركة بريستول 
ف�اي���ر انجيني�رن����غ 
بجائزة دبي التقديرية 
للج��ودة ف��ي إط���ار 
ج�وائ���ز  برن�ام���ج 

التميز لقطاع األعمال. وش��مل التكريم جائ��زة دبي للجودة، جائزة 
دبي للتنمية البش��رية وجائزة دبي للتميز في قطاع األعمال. ونالت 
الش��ركة الجائزة نتيجة لما حققته من قيم فريدة ونضوج متميز في 

تطبيق أفضل المعايير في التصنيع واالنتاج.

جائزة لـ“ماجد الفطيم” 
فازت “ماجد الفطيم” المتخصصة 
بتطوير وإدارة مراكز التسوق ومنشآت 
التجزئة والترفيه على مستوى المنطقة 
وشمال أفريقيا، بجائزة “أفضل تطبيق 
نقال” عن تطبيق س��يتي سنتر النقال 
المبتكر خالل حف��ل الجوائز الرقمية 

بالشرق األوسط وشمال أفريقيا.
وتأخ��ذ ه��ذه الجائزة في الحس��بان 
أصال��ة التطبي���ق النق���ال وفائدت����ه 
لمس���تخدميه، إل��ى جان��ب س���هولة 
استخدامه واالبتكار التقني والتصميم.

3 جوائز لـ“اينوك”
ت  ز ف������ا
شركة بترول 
اإلم�����ارات 
ال�وط�ن�ي�����ة 
ي�ن����وك”  “ا
بثالث جوائز 

خالل حفل توزيع جوائز مؤتمر وجوائز معهد تشارترد  للمشتريات 
راً في فندق العنوان مرسى  والتوريد CIPS، والذي تم تنظيمه مؤخَّ
دب��ي. وتم تكريم “اينوك” ضمن 3 فئات مختلف�ة وهي “الفائز لعام 
2016”، “أفضل مبادرة لتنمية وتطوير الكوادر العاملة” و“أفضل 

إدارة لعالقات الموردين”.

جائزة لـ“الباسل لالستشارات”
حصل��ت ش����رك�ة الباس����ل 
في  المتخصصة  لالس��تش�ارات 
مجال توفير الخدمات االستشارية 
رفيعة المس��توى لقطاع الضيافة 
والعضو في مجموعة ش��ركات 
الباس��ل، مؤخ��راً عل��ى جائ��زة 
تقديرية من فن��دق جميرا أبراج 
اإلم��ارات ف��ي دب��ي. وت��م منح 
الش��ركة ه��ذه الجائ��زة تقدي��راً 

لمس��اهمتها ف��ي تحقيق الفن��دق لمبيعات تج��اوزت المليوني درهم 
)544.4 ألف دوالر( لألشهر الثالثة األخيرة.
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جائزة لـ“غلف كرافت”
ح�ص�ل������ت 
ش��ركة الخلي��ج 
ل�ص�ن��اع�������ة 
القوارب “غلف 
كراف�ت”، ع�لى 
جائ�زة “أفض��ل 
ب���ان لليخ���وت 

الفاخ��رة في آس��يا” لع��ام 2016 والتي تعتبر م��ن الجوائز الدولية 
الرفيعة، خالل احتفال خاص أقيم في معرض س��نغافورة لليخوت، 
وذل��ك ف��ي داللة عل��ى التقدير العالم��ي الذي تحظى ب��ه الصانعة 

اإلماراتية لقاء التزامها بالجودة واالبتكار.

جوائز “بي آر أريبيا” لـ“هيونداي”
ُكرمت شركة هيونداي لتميزها 
في مجال تس��ويق السيارات على 
مستوى الس��عودية، حيث تميزت 
ف��ي فئتي أفض��ل حملة تس��ويقية 
وأفضل حملة ترويجية للسيارات 
الرياضي��ة من فئ��ات جوائز “بي 

آر أريبيا”.
وق��ال نائ��ب الرئي��س ومدي��ر 
المكت��ب اإلقليم��ي للش��ركة جين 

)جايمس( كيم: إننا س��عداء في الش��ركة للفوز بالجوائز التي تؤكد 
على تفوقنا وتميزنا.

جائزة لـ“بنك لبنان والخليج” 
ن��ال بن��ك لبن��ان والخليج 
 MEFTECH ج�ائ������زة 
المنّصة العالمية للتكنولوجيا 
مص��رف  ألفض��ل  المالية، 
الع��ام )2016  تجزئة لهذا 
 ،)Best Retail Bank
خ��الل الح��دث األه��م ف��ي 
منطق��ة الش����رق األوس��ط 

وش��مال أفريقيا الذي يكّرم اإلبداع واالبت��كار في القطاعين المالي 
م في معرض التكنولوجيا في مركز أبوظبي  والمصرف��ي، الذي نُّظِ

الوطني للمعارض.

جائزة لـ“تايم للفنادق”
ف��ازت مجموع��ة تاي��م للفنادق 
بجائ��زة أفض��ل مبادرة ع��ن فئة 
المسؤولية االجتماعية للمؤسسات 
ضمن الدورة األول��ى من جوائز 
رواد قط��اع الضيافة 2016 الذي 
اس��تضافته مجل��ة هوتي��ل ني��وز 
الش��رق األوس��ط. وق��ال الرئيس 
التنفيذي للمجموعة محمد عوض 
هللا: يمثل فوزنا بهذه الجائزة تأكيداً 
على س��عينا المتواص��ل إلطالق 

مبادرات فعالة في قطاع المسؤولية االجتماعية للمؤسسات.

“أودي” أكثر العالمات ابتكاراً
حصدت عالم��ة أودي 
عل��ى 3 جوائ��ز ضم��ن 
في  االبت��كارات  مس��ابقة 
مج��ال الس����ي�ارات التي 
ينظمه��ا معه��د البح��وث 
 )CAM( إلدارة النقليات
وشركة برايس واترهاوس 
كوبرز )PwC(. وحازت 
الجائ��زة  عل��ى  العالم��ة 

الرئيس��ية كأكثر العالمات النخبوية ابت��كاراً باإلضافة إلى جائزتي 
“أفضل مركبة بتقنيات االتصال” و“مفاهيم السيارات والهياكل”.

3 جوائز لـ“نيسان”
ت  ح�ص����د
نيسان  ش��ركة 
م����ن  ث��الث���اً 
جوائز الش��رق 
األوس����������ط 
ل�لس����ي��ارات 
حي�ث   ،2016

ف��ازت س��يارة “ماكس��يما” بالمرتبة األولى عن فئة أفضل س��يارة 
س��يدان كبيرة الحج��م، و“باترول” بجائزة أفض�ل س��يارة رياضية 
كبيرة متعددة االستخدامات )SUV(، فيما نالت “ديزيرت إيديشن” 

لقب الفئة الجديدة “ملك الصحراء”.
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جائزة لـ“بنك الدوحة”
ح�ص����د ب�ن���ك 
للس�����ن�ة  ال�دوح�ة 
الراب�ع�����ة ع�ل���ى 
التوال��ي، جائ����زة 
“أف�ض���ل ب�ن�����ك 
تج���اري إقليم��ي” 
خالل حف��ل توزيع 
ج�وائ���ز م�ج�ل����ة 

“ذا بانك��ر ميدل إيس��ت” 2016 الذي أقيم في فن��دق جميرا أبراج 
اإلم��ارات ف��ي دبي، حيث اس��تلم الرئيس التنفي��ذي لمجموعة بنك 

الدوحة الجائزة الدكتور ر. سيتارامان، نيابةً عن البنك.

كليف بيريرا “نجم ذواقة الطعام”
حصل الطاهي التنفيذي 
في مطعم “ويس��ت 14” 
في نخل��ة جمي��را كليف 
بيريرا، على جائزة “نجم 
ذواق��ة الطع��ام” المقدمة 
ضم��ن ال��دورة األول��ى 
من جوائز رواد الضيافة 

.2016
توزي��ع  حف��ل  وأقي��م 
الجوائز الذي اس��تضافته 

مجلة هوتيل نيوز الشرق األوسط في فندق سانت ريجس - دبي.

جائزة ديستري لـ“لينكسيس”
فازت شركة لينكسيس المتخصصة 
ف��ي مج��ال حل��ول الرب��ط الش��بكي 
والش��ركات،  بالمن��ازل  الخاص��ة 
بالجائ��زة الماس��ية ع��ن فئ��ة أفضل 
شركة في مجال الشبكات للعام خالل 
معرض ديس��تري الش��رق األوس��ط 

2016 في أبوظبي.
وق��ال مدير عام الش��ركة أمان هللا 
خان: ش��ّكل المع��رض فرصة هامة 
وقيمة الس��تعراض أح��دث منتجاتنا 
أمام قطاع تجارة التجزئة في المنطقة.

جائزة لـ“المستثمر األول”
حص��دت االدارة القانوني��ة 
ف��ي ش��ركة المس��تثمر األول 
الذراع المصرفية االستثمارية 
لمجموع��ة بنك ب��روة، جائزة 
“افض��ل فريق قانون��ي” لعام 
2016، ف��ي حف����ل جوائ��ز 
المس��ت�ش���اري�ن  مجم�وع���ة 
القانونيين للشركات في الشرق 
االوس��ط 2016. كم��ا تأه��ل 

الفريق الذي يترأسه ألن مرهج، لجائزة “المستشار القانوني العام” 
وجائزة “االبتكار في المجال القانوني”.

3 جوائز لـ“الخليجي”
الخلي��ج  بن��ك  حص��د 
التج��اري “الخليج��ي”، 3 
جوائ��ز م��ن أب��رز جوائز 
“بانك��ر الش��رق األوس��ط 
2016” وهي “أفضل بنك 
ف��ي الخدم��ات المصرفي��ة 
الش��رق  ف��ي  االس��تثنائية 
األوسط”، “أفضل الخدمات 
في  للش��ركات  المصرفي��ة 

قطر” و“البنك األس��رع نمواً في المنطقة” ، وذلك خالل حفل أقيم 
في فندق أبراج اإلمارات في دبي.

“إريكسون” تحصد جائزتين
حصدت ش��ركة 
جائزتين  إريكسون 
أس��رع  فئ��ة  ع��ن 
الرابع  للجيل  شبكة 
ابتكار  أفضل  وفئة 
ف��ي تطوير ش��بكة 
HetNet، وذل��ك 

خ��الل حفل توزي��ع جوائز عالم الجيل الخامس في منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا 2016 في فندق كونراد دبي، حيث استلم 
رئيس قس��م اإلنترن��ت المتنقل عري��ض النطاق في “إريكس��ون” 

الشرق األوسط راكيش لقاني، الجوائز بالنيابة عن الشركة.
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جائزة لـ“بنك لبنان والمهجر”
اختتم مؤتمر بطاقات المسبقة 
الدفع الشرق األوس��ط وأفريقيا 
2016 في دبي من خالل توزيع 
الجوائز على الالعبين المحليين 
واإلقليميين لما قدموه من احدث 
المنتج��ات واالبت��كارات له��ذه 
الصناع��ة. وت��م من��ح الجائزة 
األولى لإلبداع لبطاقات المسبقة 
الدف��ع له��ذا العام ل�“بن��ك لبنان 
والمهجر” ومقره لبنان، لبطاقته 

“اوبر بلوم” بطاقة فيزا المدفوعة مسبقاً والقابلة إلعادة التحميل.

شريك جديد لـ“بوز آلن هاملتون”
عيّن����ت ش����رك�ة ب���وز 
آل���ن هامل�ت����ون العالم�ي��ة 
لالس�تش�ارات والتكنولوجيا، 
لطف��ي زخور لمنصب نائب 
الرئي��س األول وس�يش��رف 
الخدمات  ممارس��ات  عل��ى 
المالي��ة للش��ركة ف��ي وقت 
يش��هد فيه القط��اع االقليمي 

تحّوالت سريعة.
وبهذا التعيين، يصبح زخور الش��ريك السابع في الفريق القيادي 

المسؤول للشركة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

تعيين لـ“كيرزنر انترناشيونال”
عيّن���ت ش����رك�ة كيرزن����ر 
انترناش��يونال المتخصص��ة في 
مجال تطوير وتشغيل المنتجعات 
والفن��ادق الفاخ��رة، س���ت�وارت 
طومس��ون نائب��اً للرئيس لقطاع 
الم���وارد البش���ري�ة العالمي���ة، 
وسيتولى بذلك إدارة استراتيجية 
الشركة في هذا المجال من خالل 
العم��ل م��ع مس��ؤولي الم��وارد 
البشرية في “كيرزنر” في تنفيذ 

مبادرات الموارد البشرية التي تدعم رؤية الشركة.

جائزة لـ بنك مسقط
مس��قط  بنك  حص��د 
أفض��ل  جائ��زة  عل��ى 
العماني��ة،  الش����ركات 
وذل��ك ضم��ن جوائ��ز 
مجلة )OER( ألفضل 
20 ش����ركة عماني���ة 
س����وق  ف��ي  مدرج��ة 

مسقط لألوراق المالية لعام 2015، حيث قام نائب الرئيس التنفيذي 
لألعم��ال المصرفية االس��المية بالبنك س��ليمان بن حم��د الحارثي 
باستالم الجائزة من قبل مدير عام السوق أحمد بن صالح المرهون، 

وذلك خالل حفل أقيم بفندق جراند حياة مسقط.

اكسيوم أفضل متجر تجزئة
المتخصصة  اكسيوم  فازت 
في مجال بيع وتوزيع األجهزة 
المحمول��ة بجائ��زة  “أفض��ل 
متجر تجزئة للعام” ضمن حفل 
“جوائ��ز الش��ركاء المتميزين 
2016” الذي نظمته “ريسيلر 

ميدل إيست”.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة 

اكسيوم فهد البناي: ساهمت عالقتنا المميزة مع عمالئنا عبر قنوات 
التوزي��ع المختلفة بدور كبير في تحقي��ق نجاحنا. وأضاف: إننا نعد 

جميع عمالئنا باالستمرار في تقديم األساليب المبتكرة.
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متجر باريس غاليري في ُعمان
الدول��ة  وزي��ر  افتت��ح 
ومحافظ مس��قط سعود بن 
هالل بن حمد البوسعيدي، 
ورئيس مجلس إدارة ُعمان 
للمنتجات الفاخرة سالم بن 
عبد هللا الرواس، والرئيس 

التنفيذي لمجموعة شركات باريس غاليري محمد عبد الرحيم الفهيم، 
في مس��قط، متجر باريس غاليري الفاخر التابع لمجموعة شركات 
باريس غاليري. ويهدف المتجر لتلبية متطلبات السوق العمانية من 
المنتجات الفاخرة من الس��اعات والعطور ومستحضرات التجميل 

والنظارات واالكسسوارات والمنتجات الجلدية.
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البشتاوي خبير الخدمات الحكومية
إي��ه  “ب��ي  مجموع��ة  عين��ت 
األوس��ط  الش��رق  لالستش��ارات 
وش��مال أفريقيا” طارق البشتاوي 
في منص��ب كبير خبراء الخدمات 
الحكومية والتعليمية، وذلك ضمن 
مس��اعيها الرامية للتوسع وتطوير 

خدماتها في المنطقة.
تطوي��ر  البش��تاوي  وس��يتولى 
الخدم��ات الحكومية الت��ي تقدمها 
المجموع��ة ف��ي أنح��اء المنطقة، 

مستفيداً من خبرته في القطاعات العامة في الشرق األوسط.

OSN تعّين مرقص رئيسًا تنفيذيًا
 OSN عين��ت 
ش��بكة التلفزي��ون 
ف����ي  المدف����وع 
الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقي��ا، 
عم���اد مرق����ص 
رئيس����اً تنفيذي����اً 
للمحت���وى وه���و 

منص��ب اس��تحدثته الش��بكة مؤخراً. وس��يكون مرقص مس��ؤوالً 
عن إدارة اس��تراتيجية المحتوى المتكامل للش��بكة، كما أنه مكلّف 
باالستحواذ على حقوق البرامج لبثها عبر جميع منصات الشبكة.

تعيين مايك سونغ في “هيونداي”
ع�يّ�ن��ت ش���رك�ة 
هيونداي مايك سونغ 
رئيساً لمنطقة أفريقيا 
والش���رق األوس��ط. 
ويباش�ر س�ونغ عمل�ه 
ف�ي المق���ر اإلقليم�ي 
للش���ركة الواق�ع في 
دب�ي ليش���رف عل�ى 

إدارة العمليات في جميع أنحاء المنطقة وش��مال أفريقيا، فضالً عن 
منطقة جنوب الصحراء الكبرى األفريقية وجزر الكناري. واعتبر 
سونغ أن تعيينه بهذا المنصب يشّكل “تحدياً هائالً وشرفاً عظيماً”.

تعيين لـ“موفنبيك سيتي ستار جّدة”
عيّنت شركة فنادق ومنتجعات 
موفنبي��ك، رم��زي ش��عبان في 
منص��ب المدي��ر الع��ام لفندقه��ا 
الجديد موفنبيك سيتي ستار جدة. 
وستشمل مس��ؤوليات شعبان في 
منصبه الجديد، اإلش��راف على 
إطالق الفندق الجديد، وهو منشأة 
من فئ��ة الخمس نج��وم. ويتمتّع 
شعبان بخبرة واس��عة في قطاع 
الفن��ادق جمعها عل��ى مدى 17 

عاماً في المنطقة.

تعيين لـ“إنيشياتيف مينا”
ع�يّ�ن���ت “إنيش����ياتيف مين��ا” 
ش��بكة االتص��االت العالمية، أمل 
الحمصان��ي مدي��راً عام��اً لها في 
مص��ر، حيث س��تضطلع بش��كل 
أساس��ي ب��إدارة عمليات الش��ركة 
وتطوير عروض المنتجات وتعزيز 

فرص النمو في السوق.
ونظراً لخلفيتها الغنية في وسائل 
اإلع��الم الرقمي��ة، من ش��أنها أن 
تلع��ب دوراً أساس��ياً ف��ي تطوير 

مفهوم التواصل الرقمي واعتماده في مختلف عمليات الوكالة.

”Dell“اسم جديد لـ
أعل�ن المؤس���س 
والرئي��س التنفيذي 
لشركة Dell مايكل 
ديل، عن تغيير اسم 
 Dell الش��ركة إلى
 ،Technologies
استحواذ  بعد  وذلك 
شركته على ش�ركة 

EMC. وق��ال: إن وض��ع كل هذه العالمات التجارية تحت االس��م 
الجديد يش�ب�ه أن تكون ه�ذه الش��ركات هي عبارة ع�ن عائلة واح�دة 

تتشارك نفس االسم لكن بمميزات خاصة لكٍل منها.
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ينبغي التنبه لها واخذها ايضاً بالحسبان، لذا فإن 
إق��رار مجلس النواب اللبناني عام 2015 لعدد 
من القوانين، منها قانون االنضمام الى اتفاقية 
االم��م المتحدة الدولية لقم��ع تمويل اإلرهاب، 
وتعديل قانون مكافح��ة تبيي��ض األم�������وال 
وتم��ويل اإلرهاب، وإق��رار قانون التصريح 
عن نقل األم��وال عبر الح��دود وقانون تبادل 
المعلومات الضريبية كان له وقع إيجابي لدى 
المنظمات الدولية، ووقع إيجابي على س��معة 
لبنان وقطاعه المالي والمصرفي، وأيضاً على 

وضعية امتثاله بالمعايير الدولية.
وأوض��ح أن قانون مكافحة تبييض األموال 
وتمويل اإلرهاب رقم 44 أصبح يجرم تموي�ل 
أنش����ط�ة المقاتلي���ن اإلرهابيي���ن األجان��ب 
Foreign Terrorist Fighters المذك��ورة 
ف��ي قرار مجلس األمن رقم 2178، كما ادخل 
هذا القانون األسس القانونية التي أتاحت وضع 
آلي��ات خاصة لتطبيق العقوب��ات المالية لتنفيذ 
قرار مجلس األم��ن رقم 1267. وقد اتاح هذا 
القانون أيضاً تطبيق المعايير الدولية المرتبطة 
بقرار مجلس االمن رقم 1373، والتي تتطلب 
ان يك��ون لدى الدول لوائحها الوطنية الخاصة 
المرتبطة باإلره��اب وتمويله. وكان مصرف 
لبن��ان وهيئة التحقيق الخاص��ة أصدرا تعميماً 
وإعالم��اً ع��ن “التجميد الف��وري” ذات صلة 
بقرار مجلس األمن رقم 1267. وأكد س��المة 
أنه بالرغم من التحديات التي نواجهها، نواصل 
بذل الجهود الالزمة وإصدار األنظمة المطلوبة 

لمكافح��ة تبييض األموال وتموي��ل اإلرهاب. 
فقد تم إخضاع ش��ركات تحويل األموال لمزيد 
من اإلج��راءات والموجبات، وتم منع إصدار 
البطاقات المسبقة الدفع في حال لم تكن مرتبطة 
بحس��اب مصرفي، ومنع التعامل مع شركات 
اس��همها لحامل��ه، كما ج��رى تعدي��ل التعميم 
األساس��ي رقم 83 الصادر عن مصرف لبنان 
لتعزيز وظيفة االمتثال لدى فروع المصارف 

والمؤسسات المالية.
منصور

م��ن جهت��ه، ق��ال منص��ور، أنه يج��ب أن 
ترتكز االستراتيجيات الفعالة لمكافحة ظاهرة 
اإلرهاب عل��ى التعاون المحل��ي بين الهيئات 
المعنية، أي الهيئات القضائية واإلستخباراتية 
ووح��دات اإلخب��ار المحلي. وهذا ما نش��هده 
اليوم في بل��دان عديدة، خاصة في أوروبا بعد 
هجمات سنة 2015، ال سيما في مجال مكافحة 
تموي��ل اإلره��اب. وهذا ما يحص��ل في لبنان 
أيضاً، إذ نسجل تحسناً ملحوظاً في التعاون بين 
الهيئات المعنية. وأشار الى ان سجل العالقات 
بي��ن لبنان والمجتمع الدول��ي جيد، خاصة مع 
وحدات االخبار في مجموعة اغمونت من جهة 
ومع جهات إنفاذ القانون والس��لطات القضائية 
الدولية من جهة أخرى. وأكد ان لبنان يشارك 
بفعالية في الجهود العالمية الهادفة إلى مكافحة 
تموي��ل اإلرهاب، وذلك م��ن خالل، مجموعة 
عضواً مؤسساً فيها.المينافاتف التي كان لبنان وراء إنش��ائها وكان 

 رياض سالمه

ورشة “المركزي” لمكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب

سالمه: لبنان يلتزم المعايير لحماية قطاعه المصرفي

أكد حاكم مصرف لبنان رياض س���امه أن 
لبنان ملتزم تطبيق المعايير الدولية في مجال 
مكافح���ة تبييض األموال وتموي���ل اإلرهاب، 
كون هذا االمر يحمي مجتمعنا واقتصادنا من 
ه���ذه الجرائم، ويعزز س���امة قطاعنا المالي 
والمصرفي ويحميه من المخاطر. وشدد على 
بذل الجهود الازمة وإصدار األنظمة المطلوبة 

لصيانة سامة القطاعين المصرفي والمالي.
ج��اء كالم س��المه ف��ي الجلس��ة اإلفتتاحيّة 
 Lebanon - U.S. Terrorist ل�ورش��ة 
الت��ي   Designations Exchange
اس��تضافها مصرف لبن��ان، وألقيت فيها كلمة 
لألمين العام لهيئة التحقيق الخاصة في مصرف 
لبنان عبد الحفيظ منص��ور، والقائم باألعمال 

في السفارة األميركية السفير ريتشارد جونز.
أولوية تطبيق المعايير الدولية

وقال سالمه: إن تطبيق المعايير الدولية في 
مجال مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 
أولوي��ة بالنس��بة إلينا، كون ه��ذا االمر يحمي 
مجتمعنا واقتصادنا من ه��ذه الجرائم، ويعزز 
سالمة قطاعنا المالي والمصرفي ويحميه من 
المخاطر ال س��يما مخاطر الس��معة، علماً ان 
لبنان شريك في الجهود الدولية المبذولة في هذا 
المجال، وذلك من خالل مشاركة هيئة التحقيق 
الخاصة في مصرف لبنان بأعمال المنظمات 
الدولية. ولفت الى أن التشدد الذي يشهده العالم 
في مجال تطبيق نظم االمتثال وظاهرة تجنب 
المخاطر )De-risking( هي عوامل اضافية 

عبد الحفيظ منصور ريتشارد جونز
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دور السياسات
تطرق المشاركون في النقاش إلى دور الحكومات في عملية التنمية االقتصادية، 
إذ يتعين على صانعي السياسات أن يعالجوا مواضع فشل األسواق عن طريق تغيير 
الحوافز المتاحة للمنشآت والعمال من أجل االنتقال إلى قطاعات أنشط، وتنمية أسواق 
التصدير، ومن الضروري أن يبدأ تنويع النشاط االقتصادي بالتركيز على مجموعة 
مح��دودة من القطاعات أو الصناعات. كما أكد المش��اركون على ضرورة تيس��ير 
تنظيم المش��روعات مع التس��ليم في الوقت ذاته بأهمية التعليم والتنمية االجتماعية. 
كذلك فإن اختيار تنويع النشاط االقتصادي عن طريق قطاع الخدمات بدالً من قطاع 
الصناعات التحويلية يعتمد على المكاسب المحتمل تحقيقها في اإلنتاجية، حيث يوجد 
م��ن المكاس��ب اإلنتاجية المحتم��ل تحقيقها في قطاع الخدمات م��ا يفوق بكثير تلك 

المكاسب المحتمل تحقيقها في قطاع الصناعات التحويلية.
أساسيات تنويع االقتصاد

وأش��ار البروفيسور تشانج إلى العناصر األساس��ية التي تميز إستراتيجية تنويع 
النشاط االقتصادي الناجحة، حيث قدم الخالصة التالية:

أوالً: إن تنويع النش��اط االقتصادي ال يرتبط بالضرورة  بأنش��طة اقتصادية  تتم 
مزاولتها في البلد المعني بالفعل، إذ أن تجارب عدة بلدان تشير إلى استحداث أنشطة 
اقتصادي��ة ال تكون في غالب األحيان مرتبطة بالصناعات القائمة تقليديا على وفرة 

الموارد الطبيعية في البلد المعني.
ثانياً: عندما يكون تنويع النشاط االقتصادي مرتبطا بالصناعات القائمة تقليديا في 
البلد المعني، فإن التحدي الذي يواجه البلد هو ضمان زيادة مستوى تقدم منتجات تلك 
الصناعة بصورة مطردة، وذلك عند الدخول في مراحل أكثر تطورا في الصناعات 

التحويلية.
ثالثاً: إن تنويع النشاط االقتصادي يتطلب سياسة صناعية وقطاعية انتقائية بدرجة 

عالية، مع مراعاة األوضاع االقتصادية واالجتماعية الخاصة بكل بلد.
تحقيق التنمية المنشودة.ويبقى التطبيق األمثل لهذه النصائح والمتطلبات هو العامل األساس والفصل  في 

التنمية المستدامة ركيزة أساسية للنهضة االقتصادية

المتطلبات األساسية لتنويع النشاط االقتصادي في دول الخليج
مع التراجع الكبير الذي تش���هده أسعار النفط العالمية، 
وما خلفه من تبعات وآثار على دول الخليج العربي، كان 
من الضروري أن يتحول النشاط االقتصادي في تلك الدول 
إلى تحقيق تنمية مستدامة قائمة على إستراتيجية طويلة 
األجل، لمواجهة انخفاض األس���عار ومنع حدوث تراجع 
في مستويات المعيشة، مع التأكيد على ضرورة استلهام 
تجارب العديد من الدول ف���ي نهضتها االقتصادية، وذلك 
وفقاً لما ورد في الحلقة النقاشية التي عقدها صندوق النقد 
الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط والصندوق 

العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي.
 وش��ارك في النقاش مدير مركز صن��دوق النقد الدولي 
لالقتص��اد والتمويل في الش��رق األوس��ط أس��امة كنعان، 
والبروفيس��ور م��ن جامع��ة كامبري��دج ها جون تش��انج، 
واالقتصادي��ان  في صندوق النقد الدول��ي في مجال تنويع 

النشاط االقتصادي رضا شريف وفؤاد حسنوف.
آثار تراجع األسعار

وأش��ار االقتصاديان رضا ش��ريف وفؤاد حسنوف إلى 
االنعكاس��ات المترتبة على تراجع أس��عار النفط من 100 
دوالر للبرمي��ل إلى حوالي 40 دوالرا، وينذر هذا التراجع 
باحتمالية العودة إلى المستوى المنخفض الذي شهدته فترة 
الثمانين��ات والتس��عينات، فال يزال المواطن��ون وصانعوا 
السياس��ات في العديد من البل��دان المصدرة للنفط يتذكرون 
تلك المحنة التي أدت إلى انخفاض مستوى المعيشة وارتفاع 
معدالت البطالة والمديونية. ومع أن التاريخ ال يكرر نفسه، 
لك��ن يجب أال نتجاهل حركته، خاصة مع وجود صعوبات 
أكبر تتمثل في التعامل مع السعر المنخفض في ظل الوضع 
الراه��ن ال��ذي يش��هد ارتفاع اإلنف��اق الحكوم��ي وارتفاع 
التوقعات الخاصة بتوفير الوظائف وتقديم تحويالت الدخل. 

اللجوء إلى االبتكار
ون��وه االقتصاديان إلى أن البل��دان المصدرة للنفط، كي 
تنجح في تنويع نشاطها االقتصادي، عليها أن تغير النموذج 
االقتصادي الس��ائد حالياً. ورغم ما ينط��وي عليه ذلك من 
اختي��ارات معق��دة، فإن م��ن األهمية بم��كان لالقتصادات 
المعتم��دة على النفط أن تتح��ول إلى اقتصادات تعتمد على 
االبتكار، وعليها أن تتعلم من تجارب بلدان أخرى س��لكت 
نفس المسار. ففي سنوات ماضية، قطعت البرازيل وكوريا 
وماليزيا وس��نغافورة أشواطا طويلة في تنويع اقتصاداتها، 
وهن��اك دروس مهمة يمكن أن تقت��دي بها دول الخليج من 

تجارب تلك الدول.

أسامة كنعان
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بنك الدوحة في الغرافة

افتت��ح بنك الدوحة فرع حديث في منطقة الغرافة، س��يعمل على 
خدم��ة العمالء من األفراد والش��ركات، وتقدي��م مجموعة متكاملة 
من الحلول المصرفية التي تش��مل خدمات الحس��ابات المصرفية، 
والخدمات المصرفية للشركات، والحلول المالية الحصرية للعمالء 
ذوي المالءة المالية العالية في بيئة مصرفية مريحة تلبي احتياجات 

العمالء وتتسم بالخصوصية.
وس��يتمكن العمالء في الفرع الجديد من االس��تفادة من مجموعة 
شاملة من الحلول المصرفية الرقمية، بما في ذلك الخدمات المصرفية 
عبر الجوال والخدمات المصرفية عبر ساعات آبل الذكية تماشياً مع 

سعي البنك الدؤوب إلى توفير تجربة مصرفية فريدة.

BLF دفع مبتكر لحساب الزواج من
ابتك��ر البن��ك 
اللبناني الفرنسي 
)BLF(، طريقة 
جدي��دة إلي���داع 
الهداي���ا النقدي��ة 
ف���ي حس������اب 
ع�ب��ر  ال���زواج 
ش��بكة أج�ه���زة 

الص��راف اآللي التابع��ة له والمخصصة لس��حب وإي��داع النقود 
والشيكات. وبات بإمكان أي شخص تقديم هدية الزواج للعروسين 
حت��ى م��ن دون بطاقة مصرفية س��واء أكان زبوناً لدى المصرف 

أو لم يكن.
وفي إطار ال�Wedding Package، يقدم المصرف للعروسين 
مجموع��ة م��ن الخدم��ات الخاص��ة والمميّ��زة بم��ا فيه��ا بطاقتين 
مصرفيتين، قرض زواج، تسديد فواتير االستهالك، حسومات لدى 
ش��ركائه المعتمدين، باإلضافة إلى رسائل قصيرة لشكر المدعّوين 
وإعالم العروسين بتفاصيل الئحة الزواج، ومساعدة خاصة لمرافقة 

العروسين في التحضير للزفاف.

“فرنَسبنك” يكّرم 120 طالبًا

ضم��ن التزامه بمس��ؤوليته االجتماعية، وفي س��ياق بروتوكول 
التع��اون ال��ذي وقعه مع األمان��ة العامة للم��دارس الكاثوليكية عام 
2013، احتفل فرنَس��بنك  بتوزيع شهادات التقدير ل�120 طالباً من 
40 مدرس��ة من كافة المناطق اللبنانية، وتوزيع جوائز نقدية بقيمة 
22ألف و500 دوالر على 15 طالباً منهم في مس��ابقة تربوية كان 
المصرف أطلقها في آذار/مارس 2016، وحملت عنوان “مواهب 
من أجل لبنان”. وقد أقيم االحتفال في مركز األمانة العامة للمدارس 
الكاثوليكية في بيت مري، بحضور مدير عام فرنَسبنك نديم القصار، 
وأمين عام المدارس الكاثوليكية األب بطرس عازار. وأشاد القصار 
بالنتائج التي حققها البروتوكول، متطلعاً إلى البناء على هذا النجاح 

لتنمية وتطوير العالقة االستراتيجية التي تجمع المؤسستين. 

إدارة جديدة لمجلس العمل اللبناني
أع��اد مجلس 
العم��ل اللبناني 
ف�����ي دب������ي 
واإلم�����ارات 
الشمالية انتخاب 
ش���ارل ج�ح���ا 
رئيس�اً لمجل�س 

اإلدارة، وكامل مرقص نائباً للرئيس ومثقال عطاهلل أميناً للسر العام 
ومحمد سوبرة أميناً للصندوق. وفاز بعضوية مجلس اإلدارة كل من 
عدنان قداحة، أدونيس كنعان، طوني افرام، زياد سوبرة، وائل ضو، 
جو الحلبي، الياس كرباج ونضال أبوزكي. وش��هد اجتماع الجمعية 
العمومية العادية الس��نوي للمجلس مناقش��ة وإقرار التقرير السنوي 
ألعمال الجمعية العمومية واعتماد الموازنة السنوية والحساب الختامي 
للمجلس. وقال جحا: سنحرص خالل العامين الجديدين على المضي 
قدماً في بذل الجهود الرامية إلى االرتقاء بآليات العمل في المجلس بما 
يتواءم وحجم التوّسع االقتصادي والتطّورات المتسارعة التي تشهدها 
أسواق دبي واإلمارات الشمالية، مؤكداً على االلتزام الوثيق بمواصلة 

تمتين أواصر العالقات والتعاون المشترك مع اإلمارات.
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نشاطات “سورية الدولي اإلسالمي”

HIBA البركة يرعى حفل تخرج في

بنك  ش��ارك 
س�ورية الدولي 
إلس�����الم�ي  ا
للع��ام الثال���ث 
عل��ى التوال��ي 
ف�ي مش����روع 
 Economic
Days3 ال�ذي 

يقيمه فريق س��ند التنموي والموجه لطالب االقتصاد بهدف دمجهم 
مع الواقع العملي وتقريبهم من س��وق العمل، واس��تضاف في مقره 
عدداً من طالب قسم المصارف والتأمين بكلية االقتصاد في جامعة 
دمش��ق، حيث تم اصطحابهم في جولة لمختلف األقسام واإلدارات 
األساس��ية، وذلك لاللتق��اء بموظفي البنك والتع��رف على مختلف 
األعم��ال المصرفية. كما احتفل مؤخ��راً بتخريج الدفعة األولى من 
ك��وادره الذين أنه��وا دورة تدريبية في العل��وم المصرفية لالرتقاء 
بمس��توى األداء، وذل��ك بحض��ور نائب الرئيس التنفيذي ميس��ون 
غندور. وتهدف الدورة المقامة على مدى 23 يوماً لتطوير الكوادر 

المصرفية وبلورة إمكانياتها للوصول إلى أعلى مستويات األداء.

برعاي��ة وزي��ر التعليم العالي في س��ورية الدكت��ور محمد عامر 
المارديني وبحضور عميد معهد الفتح اإلسالمي الدكتور حسام الدين 
فرفور، وعميد المعهد العالي إلدارة األعمال الدكتور علي الخضر، 
ق��ام بنك البركة س��ورية برعاية حفل تخرج الدفع��ة الثانية والثالثة 
من طالب برنامج ماجس��تيري التأهيل والتخصص بإدارة األعمال 
اختص��اص )إدارة تنفيذية - مصارف إس��المية( في المعهد العالي 
إلدارة األعم��الHIBA. وتأت��ي رعاية البنك له��ذا الحدث كجزء 
م��ن برنامجه للمس��ؤولية االجتماعية لع��ام 2016 “البحث العلمي 
... برك��ة” والهادف لرفد القطاع��ات العامة والخاصة والمصرفية 
بك��وادر ذات تأهيل عالي ق��ادر على تطوير العم��ل واالرتقاء به. 
وشهد حفل التخرج تسليم اإلدارة التنفيذية لبنك البركة سورية درع 

التكريم من إدارة المعهد تقديراً لرعاية البنك للحفل.

MTN في احتفالية “الكيميائي العربي”

ش��اركت ش��ركة MTN س��ورية الجمعية الكيميائية الس��ورية 
باحتفالية يوم الكيميائي العربي، والتي أُقيمت بجامعة دمشق مؤخراً 
تحت عنوان “الكيمياء رسالة السالم”. وتأتي هذه الرعاية في إطار 
س��عي الشركة الدائم للمش��اركة الفاعلة بقضايا التنمية االجتماعية، 
ال س��يَما دعم قطاع التعليم والقطاع��ات الحيوية للمجتمع من جهة، 
وتركيز االهتمام على ش��ريحة الطالب من جهة أخرى، باعتبارها 

من الدعامات الهامة في تطوير وتنمية المجتمعات.
وكان��ت MTN ق��د قدمت لجمي��ع الطالب المش��اركين خطوط  
3G مجاني��ة، باإلضاف��ة ألجهزة موديم مجانية لط��الب الدكتوراة 

والماجستير تقديراً لجهودهم و إنجازهم.

اجتماع الهيئة العامة لبنك الشام

عقد بنك الشام مؤخراً اجتماع هيئته العامة العادية، حيث تضمن 
جدول أعمال االجتماع س��ماع تقرير مجلس اإلدارة عن نش��اطات 
المصرف للسنة المالية المنصرمة 2015، وخطة العمل لعام 2016 
والمصادق��ة عليهما، وكذلك س��ماع تقرير هيئة الرقابة الش��رعية 
عن مدى التزام المصرف بأحكام الش��ريعة اإلسالمية في ممارسة 
نش��اطاته والمصادق��ة عليه، وس��ماع تقرير مدقق الحس��ابات عن 
الميزانية وعن أحوال البنك وحساباته للسنة المالية الفائتة والمصادقة 
علي��ه. وأكد الرئيس التنفيذي للبنك أحمد اللحام على مواكبة اإلدارة 
تطوير الخدمات والمنتجات المصرفية اإلسالمية، وتقديم كل ما هو 
عصري وس��هل، مشيراً إلى توسع االنتشار الجغرافي للبنك بافتتاح 

3 فروع جديدة في المزة، الحريقة بدمشق وشارع المينا بطرطوس.
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مؤتمر الذهب وآفاق االستثمار العربي

عقد في العاصمة اللبنانيّة بيروت مؤخراً المؤتمر السنوي الثاني 
لإلتح��اد العربي لصناعة وتج��ارة الذهب واأللم��اس تحت عنوان 
“الذه��ب وآفاق االس��تثمار العربي مع دول البريك��س وتحدياته”، 
بمش��اركة مجموعة كبيرة من األعضاء والضي��وف وممثلي دول 
عربية وآسيوية وأوروبية. وأوضحت الجهات المنظمة أن المؤتمر 
اعتبر محطة أساسية في  مجال االقتصاد العربي واالستثمار وشؤون 
تجارة الذه��ب واأللماس وما يواجهها من صعوبات، والدعوة لفتح 

أفق جديدة تسعى لتطويرأساليب العمل في تلك المضامين.
وقد ألقى رئيس اإلتحاد طارق عيروط كلمته الش��املة لموضوع 
المؤتمر،  تالها تقديم عدة كلمات من قبل مجموعة من العاملين في 

مجال السياسة واالقتصاد وإدارة األعمال العرب منهم واألجانب.

الجمعية العمومية العادية لـ“العربي”

عقدت الجمعية العمومية العادية للبنك العربي - سورية اجتماعها 
الس��نوي في دمش��ق مؤخ��راً برئاس��ة رئيس مجل��س اإلدارة خالد 
الوزني، حيث تم اس��تعراض أهم مالم��ح أداء البنك ونتائج أعماله 
المالية للعام 2015 من حيث ارتفاع ودائع العمالء وتحس��ن نس��بة 
كفاية رأس المال. وأش��ار الوزني إلى اإلنجازات التي حققها البنك 
في المجاالت غير المالية كاس��تمراره ف��ي العمل والمحافظة على 
موظفي��ه ومعالجته لحاالت التعثر االئتماني، مس��تعرضاً أهم بنود 
خط��ط وتوجهات البنك للع��ام 2016، والتي ترتك��ز على محاور 
أساس��ية كالمحافظة على جودة المحفظة ومستويات مقبولة للسيولة 
والمحافظ��ة على الموظفي��ن المتميزين، إلى جان��ب تعزيز الدور 

الرقابي للدوائر المعنية للتخفيف من أثر المخاطر التشغيلية.

“الريجي” احتفلت بعيد العمال

بمناسبة عيد العمال والعيد الثمانين لتأسيسها، أقامت إدارة حصر 
التب��غ والتنباك اللبنانية )الريجي( ونقاب��ة موظفيها وعّمالها احتفاالً 
حضره المدير العام لإلدارة ناصيف سقالوي وأعضاء لجنة االدارة 
جورج حبيقة ومازن عبود وعصام سلمان وممثلو  سلطة الوصاية، 

باإلضافة إلى مديري “الريجي” ورؤساء المصالح فيها.
وش��دد سقالوي خالل االحتفال على أن الريجي تطمح من خالل 
خطتها للتنمية المس��تدامة، إل��ى أن تكون في المرحل��ة المقبلة من 
شركات التبغ المستدامة عالمياً، مجِدداً التزامها االستمرار في خدمة 

البلد واقتصاده، معتبراً اياها من أهم المؤسسات العامة في لبنان.

عرض بصري في مهرجانات بيروت
فتتح���ت  ا
ة  ر و ل�������د ا
األول��ى م��ن 
مهرج��ان��ات 
ب��ي������روت 
الثق�اف��ي������ة 
ب�ع�������رض 
ب�ص�������ري 

موس��يقي راقص بعنوان )رواية بيروت( س��لط الضوء على تاريخ 
العاصم��ة اللبنانية. أقيم العرض داخل قبة دائرية بمس��احة 4 آالف 
مت��ر عند الواجهة البحرية لبيروت أقيمت خصيصا بهذه المناس��بة 
وجلس تحتها نحو 1500 شخص من بينهم رئيس الوزراء اللبناني 
تمام س��الم والرئيس الس��ابق ميش��ال س��ليمان وعدد من الوزراء 

الحاليين والسابقين.
ورافق العرض البصري -المؤلف من رس��وم أنجزت من خالل 
تقني��ة مس��ح خرائط ثالثي��ة األبع��اد- 70 عازفاً من األوركس��ترا 
الفيلهارموني��ة اللبناني��ة. وش��ملت مهرجانات بيروت في نس��ختها 

األولى حفالت موسيقية وغنائية راقصة وأنشطة رياضية.
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Folic Automotive ترعى حفاًل موسيقيًا

رعت ش��ركة Folic Automotive العضو في مجموعة توتل 
غروب للسيارات والوكيل الحصري لعالمتي “فورد” و“لينكون” 
في لبنان، حفل العش��اء الموسيقي لجمعية Heartbeat، من خالل 
م الحفل في البيال - بيروت،  تقديم سيارة Ford Fusion SE. ونُّظِ

جامعاً أكثر من 50 مغنياً موسيقياً وراقصاً.
وف��ي إط�ار تعاونه�ا األس��اس����ي مع الجمعية، قدّمت ش����ركة 
Folic Automotive السيارة التي ُعرضت للبيع في مزاد علني 
لجمع التبرعات ودعم قضية الجمعية الس��امية وجهودها المستمرة 

لتحقيق مستقبل مليء بالفرح لألطفال المصابين بأمراض القلب.

AFIL تعقد اجتماعها السنوي
عقدت جمعية 
ت  س��س���ا لمؤ ا
المال�ي����ة ف���ي 
 AFIL ل�ب�ن��ان
اج�ت�م�اع�ه�����ا 
ف��ي  الس���نوي 
 LeGray فندق
ش�����ارك ف�ي��ه 

ممثلي المؤسس��ات المالية المس��جلة في مص��رف لبنان. وعرض 
 ،AFIL رئي��س الجمعية أنط��وان ديب، لإلنجازات الت��ي حققتها
مشيراً إلى أن هدف الجمعية هو المحافظة على حقوق المؤسسات 
المالي��ة واالهتم��ام بش��ؤونها ورعاية مصالحه��ا وتنظيم األعمال 
فيم��ا بينها، وأنها أخذت على عاتقها مس��اعدة المؤسس��ات المالية 
عل��ى فهم وتطبيق التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان وهيئات 
الرقاب��ة التابعة له وحل اإلش��كاالت التي ق��د تصادفها، باإلضافة 
الى االس��تماع لمطالب المؤسس��ات المالية والنظ��ر الى حاجاتها 
إلبالغها ال��ى المراجع المختصة والعمل على اس��تصدار قوانين 

وتعاميم جديدة.

Spider 488 لبنان يستقبل فيراري

أطلقت ش��ركة س��كوديريا لبنان الوكيل الحص��ري لفيراري في 
لبنان، فيراري الجدي��دة Spider 488 في The Villa - الضبيه، 
جامع��ةً عدد كبير من الش��خصيات المرموقة في المجتمع اللبناني، 
وعّش��اق عالمة الحصان الجامح. وش��ّكل الحفل تجربةً فريدة إلى 
 V8 الحضور، حيث ُعرضت السيارة المكشوفة الجديدة من طراز
Spi-  من خالل فيديو ثالثي األبعاد يُظهر تطّور مجموعة سيارات

der، انطالقاً من طراز GTS 308 عام 1977، وصوالً إلى سيارة 
Spider 488 اليوم. وقد اختبر الحضور مواصفات سيارة فيراري 
الجديدة خالل حفل اإلطالق االس��تثنائي، حيث تعّهدت الش��ركة أن 

تواصل تطّورها ونشاطاتها المستقبلية.

USJ تكّرم غسان عّساف
كّرمت جامع�ة 
يوس���ف  القديس 
رئي���س   )USJ(
م�ج��ل����س إدارة 
وم�دي����ر ع�����ام 
ب�ن�ك ب��ي�����روت 
والب��الد العربي��ة 
)BBAC( الشيخ 
غس��ان عّس���اف 
لعطائ���ه  تقدي��راً 

وانجازات��ه في القطاع المصرفي، وذلك بحضور عدد من الوزراء 
والنواب وس��فراء، باإلضافة الى عمداء الكليات والهيئات التعليمية 

في الجامعة في حفل أقيم في فندق الفينيسيا.
وقال رئيس الجامعة البروفس��ور س��ليم دكاش: إن التكريم يمنح 
لشخصية واحدة كل عام تتميز بمجال عملها وتتخطى المهنية البحتة 
الى جوانب متعددة تس��اهم إيجاب��اً بالتطور االجتماع��ي والثقافي. 
وأشاد بإنجازات ومسيرة الشيخ غسان عّساف، وتحدث عن أعماله 

وبصماته التي أغنت االقتصاد اللبناني كرجل أعمال ومصرفي.
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إطالق دار النمر للفن والثقافةجوائز للفائزين في البورصة االفتراضية

نّظم بنك لبنان والمهجر لألعمال للسنة السابعة على التوالي مسابقة 
البورصة االفتراضية في الجامعة األميركية في بيروت، وهي مبادرة 
تندرج من ضمن مسؤولية المصرف االجتماعية المؤسساتية القائمة 
على تعريف طالب الجامعات على التداول في أس��واق رأس المال، 
وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية البورصة وتنمية حّس التداول 
في االسواق المالية لدى الطالب واكتشاف مواهبهم في هذا المجال. 
وقامت لجنة مشتركة من ادارة كلية عليان إلدارة األعمال في الجامعة 
األميركي��ة ممثلّة بالدكتور جورج نمور، وم��ن بنك لبنان والمهجر 
لألعمال ممثالً بالدكتور فادي عسيران، باختيار الفائزين الثالثة األول 

الذين نالوا جوائز نقدية يصل مجموعها إلى 5000 دوالر.

افتتحت “دار النمر للفن والثقافة” مركزها في العاصمة اللبنانية 
بيروت واطلقت برامجها للعام 2016 - 2017. وقال مؤس��س دار 
النمر رامي النمر: إن دار النمر هو منبر فني وثقافي ارتأينا تأسيسه 
نيابة عن الش��عب الفلسطيني ليكون عربون شكر حضاري للبنان، 
مشيراً إلى أن  الشعب الفلسطيني فقد ثقته بحضارته وإرثه بعد النكبة 
فبات في عيون البلدان المس��تضيفة ش��عب الجئ بال تاريخ وثقافة. 
ل��ذا فإن ه��ذه المبادرة هي أيضاً نوع من رد االعتبار للفلس��طينيين 
وإش��راكهم لتخيل مس��تقبل أفضل، مضيفاً أن غايةَ ه��ذه الدار هي 
رعايةُ الثقافِة والفنون، وتحفيُز اإلبداعات المتنوعة من خالل توفير 

فضاء حيوي للتفاعل.

فرع جديد لبنك البركة - لبنانمنتدى المخاطر في لبنان

نّظمت ش��ركة فيزا العالمية لتكنولوجيا الدفع االلكتروني، منتدى 
المخاطر في لبنان بالتعاون مع مصرف لبنان المركزي، لمناقش��ة 
أحدث التوّجهات ف��ي إدارة مخاطر وأمن المدفوعات االلكترونية. 
وناقش المنتدى التهديدات المتنامية لعمليات االحتيال وأمن البيانات 
الت��ي تط��ال القطاع، وأبرز دور الش��ركة في تطوي��ر حلول أمنية 
مبتك��رة لتخفيض حجم المخاطر األمنية في المعامالت المالية على 
شبكة االنترنت وفي المتاجر مباشرة. وقال المدير التنفيذي المسؤول 
عن قسم أنظمة الدفع في المصرف رمزي حمادة: نعمل حالياً على 
ط��رح نظ��ام PAY-GOV للدف��ع الحكومي بهدف تس��هيل عملية 
الدفع في المؤسس��ات الحكومية من خالل تمكين المؤسسات إجراء 

عمليات الدفع والقبض بطريقة آمنة وسريعة.

اف�ت�ت���ح 
بنك البركة 
- ل�ب�ن����ان 
ع��ض�����و 
مجموع���ة 
ال�ب�رك����ة 
المصرفي�ة 
ف��رع������ه 

الجديد في بيروت في منطقة الزيدانية - ش��ارع االس��تقالل، وذلك 
بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية عدنان احمد 
يوس��ف، والمدير العام عضو مجلس االدارة  معتصم محمصاني، 
ومفت��ي زحلة والبقاع الغربي الش��يخ خليل المي��س، باإلضافة إلى 
حش��د كبير من رجال االعمال والش��خصيات المالية واالقتصادية  
والمجتم��ع األهل��ي، وممثلين عن مختلف وس��ائل اإلعالم اللبنانية 

والعربية.
وقد قص يوس��ف يحيط به المفتي الميس ومحمصاني، ش��ريط 
افتت��اح الف��رع الجديد، إيذاناً ببدء العمل في��ه، ثم أقيم حفل كوكتيل 

شارك فيه جميع الحضور.
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استراتيجية جديدة لبنك الموارد
نّظ��م بنك الم��وارد حف��ل غدائه 
الس��نوي ف��ي فن��دق موفنبي��ك في 
بيروت، في حضور رئيس مجلس 
م��روان  الع��ام  المدي��ر   - اإلدارة 
خيرالدين، أعضاء مجلس اإلدارة، 
وإدارة وموّظف��ي المصرف. وكما 
في كل عام، ش��هد الغداء الس��نوي 
الموظفي��ن  للبن��ك تكري��م جه��ود 
واإلعالن عن استراتيجية المصرف 

لع��ام 2016. وبعد القاء الضوء على نجاحات عام 2015 واالعالن عن االس��تراتيجية 
الجدي��دة، هنّأ خيرالدي��ن الموّظفين على جهودهم من خالل توزيع جوائز تقديراً لاللتزام 
والمهنية اللذين أظهروهما خالل عام 2015، موضحاً أن جهود فريق العمل ساهمت في 

تحقيق نمٍو  كبيٍر على صعيد المؤشرات األساسية للمصرف.
وتعليقاً على اس��تراتيجية عام 2016، أش��ار خيرالدين إلى أن بنك الموارد يسعى إلى 
تفعيل موارده لتقديم منتجات وخدمات مبتكرة، تلبّي احتياجات الزبائن المتطّورة، خالل 
مراحل حياتهم المختلفة. وش��دّد على مساهمة البنك في نشاطات اجتماعية عديدة، تُثبت 
الت��زام المصرف تجاه مختلف فئات المجتمع وخصوصاً الش��باب، ُمحدداً موقعه الرائد 
 ،YOUTHinc كونه المصرف األول في لبنان الذي دعم الشركات الناشئة عبر اطالق
مبادرة تهدف إلى االستثمار في شركات ناشئة ، لتطوير اقتصاد المعرفة بناًء على تعميم 

مصرف لبنان رقم 331.
يذك��ر أن البنك يعت��زم افتتاح فرع جديد ف��ي منطقة أنطلياس س��يكون أحد أهم فروع 
المصرف نظراً لموقعه االستراتيجي وحداثة تصميمه ووفرة المواقف المخصصة للزبائن.
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ال بد من فك ألغاز ما يسمى سياسة االمتحانات الرسمية الجديدة، ومعرفة ما يدور في ذهن 
المعنيين عن هذا اإلس��تحقاق التربوي والتعليمي المرتبط بالش��هادة الرسمية. وبينما انطلقت 
االمتحانات، كنا تابعنا خالل األس��ابيع الماضية ما أعلنته وزارة التربية عن سياس��ة جديدة 
لإلمتحانات تقوم على التطوير عبر مش��روع زيادة المراكز وخفض عدد المرشحين وزيادة 
أعداد المراقبين، الى إجراءات أخرى تتعلق باألس��ئلة والتصحيح وقبل ذلك أسسه، من دون 
أن تعلن تفاصيل محددة، وهو أمر اس��تغربه األس��اتذة والمعنيين بهذا االستحقاق،باعتبار أن 

الوزارة كانت تضعهم بأي جديد يتعلق باالمتحانات وطبيعة اإلجراءات المنوي اتخاذها.

وندرك أن أي تغيير في سياسة االمتحانات، يبقى قراراً يتعلق بالوزير وفريقه، فيما إعادة 
النظر في فلسفة اإلمتحانات ومفهومها ومعناها، يخضع لتقويم وقراءات ونقاش وأستفادة من 
أنظمة االمتحانات العديدة المتداولة عالمياً وفلس��فاتها، وم��ا إذا كان في اإلمكان تطبيقها في 
لبنان. نبلور تصوراً لإلمتحانات الرسمية يستلهم فلسفة معينة، قبل أن نعتبرها مجرد إجراء 
إداري أو سياس��ة تبقى في حدود ما يصدر من قرارات، وهذا التصور يحتاج الى استش��ارة 
الخبراء والمتابعين، وهم األساتذة في القطاعين العام والخاص بالدرجة األولى، الى التربويين 
أيضاً، إذا أردنا أن نحدث نقلة نوعية في إجراء االمتحانات وكل ما يلحق بها. وهو ما ينعكس 

على مستوى التعليم والشهادة والتخصصات والعمل.

وإذا كان م��ن كالم يقال في الموضوع، فإن االمتحانات تحتاج دائماً للتقويم، الى تعديالت 
وإج��راءات ضروري��ة للحفاظ على هيبته��ا. أما إذا كان الحديث ي��دور حول بنيتها وهيكلها 
ونظامها، وفلسفتها طبعاً، فيحتاج األمر الى نقاش مستفيض ووضع تصورات ومقارنات مع 
أنظمة امتحانات عالمية، خصوصاً األوروبية واألميركية والبريطانية، خصوصاً إذا ما كنا 
مقتنعين بأن نظام التعليم هو األس��اس وصوالً الى اإلمتحانات، فاإلعداد يبدأ خالل س��نوات 
الدراسة، لتكون االمتحانات مجرد اختبار وليس حاجزاً للتطور. أما تناول االمتحانات كمجرد 
إج��راءات وقرارات، فذلك يدل الى قصور في مقاربتها وفي إمكان تطويرها ايضاً. والكالم 

هنا أن اصالح االمتحانات ال يأتي من السياسة بل من فلسفتها أوالً وأخيراً.

تعليم وامتحانات ... اختصاصات وفرص عمل
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االقتصادات العربية تهتز بأزمات املنطقةاالقتصادات العربية تهتز بأزمات املنطقة

االنتخابات البلدية أنعشت األسواقاالنتخابات البلدية أنعشت األسواق


