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ال ينقص لبنان أزمة داخلية جديدة ترتبط هذه المرة بقطاعه النابض أي 

المص�ارف. األزمة االقتصادية التي يعانيها لبنان والش�لل في عدد كبير 

من مؤسس�اته وتراجع الدورة االقتصادية واالنتاج وغياب االس�تثمارات 

الكب�رى، ال تحتم�ل المزيد م�ن المش�كالت إذا كنا نتح�دث عن قانون 

العقوب�ات األميرك�ي والمص�ارف اللبنانية، وال�ذي أثار أخي�راً جملة من 

االجراءات والسجاالت كادت أن تهز البلد واقتصاده لوال أن من قرر التدخل 

وضبط الموضوع تجنبًا لمزيد من النزف مما تبقى من مناعة في البلد.

كان ال ب�د م�ن تدخل العقالء والحريصين على حماية القطاع الذي ال يزال 

نابض�ًا في لبنان، وف�ي المقابل حماية المودعين وحس�ابات العمالء من 

مختلف األطياف، بغض النظر عما اذا كانت العقوبات تس�تهدفهم. تم 

تج�اوز األزمة مبدئيًا بحكمة مصرف لبنان وحاكمه رياض س�المه، الذي 

أع�اد ضبط العالق�ة بين المصارف وأصحاب الحس�ابات وتأكيد مرجعية 

مص�رف لبنان ف�ي أي قرارات واجراءات، ليحدد ف�ي المقابل مروحة تدور 

حولها عقارب ضبط الملف من دون أن يحمل معه أي ارتدادات قد يكون 

لها تأثيرات على الوضعين النقدي والمالي في لبنان.

المه�م ف�ي األم�ر أننا ش�هدنا وتابعنا ما تق�رر على صعي�د العالقة بين 

المص�ارف والعقوبات. ذل�ك أن أي اهتزاز في القطاع المصرفي س�يؤدي 

حتمًا الى انعكاسات سلبية خطيرة على النقد واالقتصاد، وهو أمر تبدو 

المصارف نفسها والقوى السياسية أيضًا تحمالن الحرص ذاته على إبقاء 

لبن�ان اليوم بمعزل ع�ن االضظرابات واألزمات واالهت�زازات في المنطقة، 

وحماية نظاميه النقدي والمصرفي.

حماية لبنان بنظاميه النقدي والمصرفي

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2016
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بالتعام��ل مع العقوب��ات وإجراءاتها، كي ال 
تأخ��ذ قضية اقفال الحس��ابات بعداً سياس��ياً 
خطي��راً، وتفس��ر أنها تتناقض مع الس��يادة 
الوطنية. ووفق الحل الذي صاغه المركزي، 
أعيد النظر بالحس��ابات التي أقفلت س��ابقاً، 
ووضع��ت آلية تؤمن الت��وازن بين االلتزام 
بالقوانين اللبنانية من منطلق س��يادي، وبما 
ال يتناقض مع المعايير الدولية واالجراءات 
وم��ن ضمنها العقوبات، انطالقاً من احترام 
المص��ارف المراس��لة، لك��ن بالبقاء ضمن 
س��يادة الدولة اللبنانية وحفاظاً على عالقتها 

بمواطنيها.

م��ا يثبت عدم صحة الكالم الذي يش��اع عن 
وجود سياس��تين للمصارف في التعامل مع 
الواقع. وكل ما يحكى عن س��وق موازية أو 
حسابات أخرى من خارج الحسابات الرسمية 
غير دقيق. وتشير الى أن المصارف ليست 
ض��د أحد م��ن األط��راف السياس��ية أو من 
اللبنانيي��ن، فهي وقعت ف��ي بعض االرتباك 
بعد ص��دور العقوبات، انطالق��اً من طبيعة 
عالقته��ا مع المصارف المراس��لة وتعاملها 
مع األس��واق وف��ي موض��وع الحس��ابات 
واالس��تثمارات واألم��وال وحركتها، وقبل 
أن ترسم سياس��ة واضحة ودقيقة كان اقفال 
بعض الحسابات سريعاً حيث تبين أنه يطال 
جمهوراً واس��عاً قد يؤثر على التوازنات في 
البلد، فكان��ت المبادرة التي قام بها مصرف 
لبن��ان واحت��وى من خاللها التوت��ر، والذي 
استخدم أيضاً اتصاالته وتجربته في التعامل 
مع هك��ذا أزمات. كما ويجدد التذكير بكيفية 
كي��ف تعامل مص��رف لبنان م��ع موضوع 
البنك اللبناني الكندي، وكيف احتوى إمكان 

المصارف والعقوبات: الحل عند مصرف لبنان

المصارف  وراء  صارت  العقوبات  أن  متابعة  مصرفية  مصادر  تتحدث 
ولبنان، وأن األزمة التي نشأت في البلد بسببها تمت معالجتها بنسبة 
كبرى، حيث تولى حاكم مصرف لبنان رياض سالمه إخراج الحل بإعادة 
عامة  إجراءات محددة وسياسة  والتزامها  المصارف  مع  العالقة  ضبط 
بها من  إجراءات خاصة  بأي  الشروع  قبل  المركزي،  المصرف  يحددها 

قبيل حجز ودائع وإلغاء حسابات وغيرها.

وفق مس��ار التطورات المتعلق��ة بالعقوبات 
الوالي��ات  اتخذته��ا  الت��ي  واإلج��راءات 
المتحدة األميركية وش��رعتها قانوناً، لم تعد 
المصارف اللبنانية الت��ي ذهب بعضها الى 
االلت��زام المطلق باإلج��راءات في المرحلة 
األولى، مرتبكة أو خائفة، وذلك بعدما صار 

الموضوع سيادياً بعهدة مصرف لبنان.

وقال��ت المص��ادر المصرفي��ة: إن المل��ف 
بكامل��ه عول��ج، وهو على طري��ق اإلنجاز 
أيضاً، بطريقة متوازنة ال تحرج المصارف 
التي س��تبقى تلتزم القوانين الدولية والعالقة 
مع المصارف المراسلة والنظام المصرفي 
العالم��ي، فيم��ا يتولى مصرف لبنان رس��م 
أطر للسيادة اللبنانية، حيث تطبق المصارف 
قوانينها وتحترمها. ولذا في الش��أن الداخلي 
وتوازنات��ه وفي موض��وع الس��يادة، تعود 
المص��ارف ال��ى حاكم مص��رف لبنان بأّي 

قرار تتّخذه في المستقبل.

ترتيب العالقات
على الرغ��م من التوتر الذي س��اد عالقات 
بعض المص��ارف ب�“حزب هللا” وجمهوره 
على خلفية العقوبات واإلجراءات، يبدو أن 
العالق��ة بي��ن الطرفين عادت ال��ى الهدوء، 
وأعي��د ضبط الوضع، م��ن دون تضخيم ما 
حص��ل في الفترة الس��ابقة. عولجت األمور 
ال��ى ح��د بعيد، وأعي��د التواص��ل أيضاً مع 
المص��ارف وقبل ذلك مع مص��رف لبنان، 
وذلك على قاعدة احتواء التوتّر الذي ارتفع 
بس��بب س��جاالت أعطيت أكبر من حجمها. 
ولذا ب��ادر مصرف لبنان بإش��راف الحاكم 
رياض س��المه، الى رس��م سياس��ة متكاملة 

أي تصعيد خارجي ضد المصارف ولبنان. 
وعل��ى رغ��م أن التفاصيل لم يكش��ف عنها 
في الحل ش��به الش��امل الذي يرضي معظم 
األطراف ويريح المصارف، إال أنها كشفت 
بعض المعطيات من خالل التزام المصارف 
عدم اقفال حس��ابات الجمهور أو مؤسسات 
انسانية وخيرية. وقد استخدم حاكم مصرف 
لبن��ان عالقاته انطالقاً م��ن تجربته الطويلة 
لضمان الح��ل، وأبلغ من يعنيه��م األمر أن 
مصرف لبنان ال يس��تطيع وال يس��مح أيضاً 
باغالق حس��ابات لمؤسس��ات أو ألشخاص 

مدنيين بطريقة عشوائية.

علم��اً ان  الجهات الدولي��ة لم تبد أي رفض 
عن هذه السياس��ة الت��ي بادر ال��ى تطبيقها 
مصرف لبن��ان والتزمت المص��ارف بها، 
خصوص��اً وأن المص��رف المركزي يلتزم 
القواني��ن الدولية والمعايير، ولم يقصر يوماً 
عب��ر هيئ��ة التحقيق الخاص��ة التابعة له في 

مكافحة األرهاب وتبييض األموال.

رياض سالمه 
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وليس األمر أن هناك مصرفاً يتشدد في إقفال 
الحسابات أكثر من مصرف آخر، فالمعروف 
أن هناك مصارف متشددة بالمعنى المصرفي 
اإلئتمان��ي لإلحتفاظ بس��يولة كبيرة لمواجهة 
األزمات السياس��ية واألمني��ة واالقتصادية، 
وكذلك مصرف لبنان يتبع هذه السياس��ة، إذ 
يتحرك سريعاً بوجود احتياطات مالية كبيرة 
لديه تس��مح بتجاوزاألزمات عند التدخل في 
الس��وق. وبص��رف النظر ع��ن الحديث أن 
هناك مصارف س��ارعت الى إقفال حسابات 
ملتزمة الق��رار األميركي، ف��إن األمور لها 
أوجه أخ��رى، إذ أن قدرة أي مصرف على 
سداد التزاماته واالحتكام الى المعايير الدولية 
يحس��ن تصنيفه وييس��ر تعاطيه مع مراسليه 
المصرفيين الخارجيين بثقة كبيرة. لكن تقليل 
حج��م المخاط��ر ال يعني االلت��زام بالمطلق 
بقرارات تتناقض أحياناً مع السيادة الوطنية، 
وذلك بسبب االرتباك والخوف من اجراءات 
خارجية، كانت آخرها طبعاً اجراءات وزارة 
الخزان��ة األميركية نس��بة لقان��ون العقوبات 
األميركي، وهي ش��ملت آخري��ن من خارج 
“حزب هللا”، بعدما توس��عت دائرتها لتشمل 
أفراداً وكيانات، تجاوزت المصارف نفس��ها 
عل��ى جبهها، وهذا ما دفع مصرف لبنان في 
النهاي��ة الى التدخل لوقف ما يمكن أن تحمله 
التزام��ات المصارف من أبعاد سياس��ية في 
المستقبل وتؤدي الى أزمات داخلية ال يمكن 

جبهها.

تجاوز األزمة
لو اس��تمرت األم��ور م��ن دون توضيحات 
ومعه��ا اتص��االت واجتماع��ات نت��ج عنها 
تفاهمات بلورها مصرف لبنان، لكانت األزمة 
دخلت في المحظور. لكن التأكيد الذي حصل 
من الجميع بعد انفجار بنك لبنان والمهجر في 
دعم مصرف لبنان والقطاع المصرفي، أعاد 
األمور ال��ى النقطة األصلي��ة. فدعم القطاع 
المصرفي وتعزي��ز دور مصرف لبنان هما 
صمام أم��ان لالقتص��اد. حت��ى األميركيين 
أنفس��هم أكدوا دعم مص��رف لبنان وحاكمه، 
حي��ث كان الفتاً كالم مس��اعد وزير الخزانة 
األميركية لش��ؤون اإلرهاب دانيال غاليزر 
عند زيارته بي��روت أخيراً، بوصف رياض 

ضمان االستقرار
ج��اء الحل عبر مبادرة حاكم مصرف لبنان 
رياض س��المه لعدم ترك االمور تتأزم في 
البل��د، ومن أج��ل ضمان االس��تقرار، لذلك 
امتنع��ت المص��ارف وف��ق التوجيهات عن 
اخ��ذ أي تدابير حول أي حس��اب قبل رفعها 
ال��ى هيئ��ة التحقي��ق الخاصة، وذل��ك تجنباً 
لخلق مش��كلة سياس��ية واقتصادي��ة. فأعاد 
الحاك��م رس��م طريق��ة التعامل م��ع األزمة 
بهدوء، فأعيد التواصل مع الفريق السياسي 
الذي تضرر م��ن إجراءات العقوبات، وهو 
ال��ذي يع��رف مقدار الثق��ة الت��ي يتمتع بها 
حاك��م مصرف لبنان، وه��و الذي يتصرف 
بحكم��ة في المنعطف��ات الخطرة، والتي مر 
به��ا لبنان أخيراً، فمن��ع وصول األزمة الى 
االنفج��ار، خصوصاً وأن المس��تهدف ليس 
حزب��اً بذاته فق��ط انما أيضاً فئ��ة كبيرة من 
الجمهور اللبناني. وبالحل الذي رسم ووافق 
علي��ه الجميع، والتزمت به المصارف، منع 
سالمه أي اخالل باالس��تقرار االقتصادي، 
وذل��ك بالح��د م��ن مفاعيل ق��رار العقوبات 
االميرك��ي، فأعيد ضبط الوض��ع من دون 
تس��جيل امتناع أميركي أيضاً. وهي رسالة 
فهمها الجميع، إذ ان أي اخالل باالس��تقرار 
االقتص��ادي س��يؤدي الى اهت��زاز أمني ال 
يتحمل��ه البلد، وال تس��مح به أيض��اً المظلة 

الدولية تجاه لبنان.

انطالقاً من ذلك، أخذت المواقف التي أعلنت 
بعد انفجار بنك لبنان والمهجر، أبعاداً كثيرة، 
وكأن هناك حرباً ستنش��ب ضد المصارف، 
بغ��ض النظر ع��ن خطورة م��ا حصل. لكن 
التطمين��ات كان��ت واضحة م��ن الجميع أن 
األم��ور لن تتطور، ولن يس��مح باهتزازات 
أمني��ة وال بتعريض االس��تقرار للخطر. لذا 
أعيد اس��تيعاب الواقع، فال أرض المصارف 
هي س��احة ح��رب لتصفي��ة حس��ابات، وال 
أيضاً اقفال حس��ابات الجمهور ساحة تصفية 
سياسية. فبالمبادرة منع مصرف لبنان العبث 
الداخلي باالس��تقرار، وكذل��ك قلّص مفاعيل 
الق��رار األميركي، ك��ي ال يتعرض الوضع 
المال��ي والنق��دي للخط��ر، وكذل��ك الوضع 

المصرفي.

س��المه أنه من أفض��ل محافظي المصارف 
المركزي��ة في العالم. علماً أن س��المه واجه 
األميركيين في موضوع البنك اللبناني الكندي 
قبل سنوات قليلة، وتمكن من أن يخرج األمر 

من دائرة الشبهات.

المه��م في األمر، أن الجميع عاد الى المفهوم 
األول أو االلتزام األول، فال القوى السياسية 
المعنية بالعقوبات يمكنها أن تعادي مصرف 
لبن��ان والمصارف، وال المص��ارف يمكنها 
أن تذه��ب بعي��داً ف��ي إج��راءات داخلية قد 
تؤثر عليها، وإن كان��ت مضطرة في أماكن 
كثي��رة الى االلت��زام بمعايير دولي��ة محددة. 
لك��ن مهمة مص��رف لبن��ان، اذا اعتبرنا أن 
تعميم��ات الحاك��م تطل��ب م��ن المصارف 
االلت��زام بتوجهات��ه، تب��دأ بالمحافظ��ة على 
النقد لتأمين أساس نمو اقتصادي واجتماعي 
دائ��م، باإلضافة الى المحافظة على س��المة 
النقد واالس��تقرار اإلقتصادي وحماية النظام 
المصرف��ي وتطوير الس��وق. ومعروف أن 
مص��رف لبن��ان المركزي يم��ارس مهماته 
أكث��ر مما أعطي ل��ه، وأحياناً ي��ؤدي أدواراً 
على الحكومة أن تتحملها. لذا فإن صالحياته 
كبي��رة ودوره تاريخياً بقي��ادة الحاكم رياض 
سالمه ساهم في منحه الثقة، فيما المصارف 
تلت��زم بتوجهات��ه، وهذه األخي��رة تعرف أن 
قانون العقوبات األميركي يشمل المصارف 
المركزي��ة أيضاً، وبالتال��ي لو أراد مصرف 
لبن��ان أن يذه��ب ال��ى النهاي��ة ل��كان اتخ��ذ 
اجراءات يعرف أنها ال تفيد البلد بل تذهب به 
الى أزمات خطي��رة. فالمصارف ومصرف 
لبنان في موضوع العقوبات في سلة واحدة. 
ل��ذا كانت مبادرة مصرف لبنان الى تس��وية 
الوض��ع بين المص��ارف والط��رف المعني 
بالعقوبات، من خالل حماية الوضع الداخلي 
وااللت��زام بحدود القواني��ن الدولية. مع العلم 
أن لبن��ان كان أق��ر مجموع��ة م��ن القوانين 
عبر مجل��س الن��واب أخيراً أك��دت التزامه 
القوانين والمعايير الدولية. لذا، طرح سالمه 
حالً تبل��ور بعدما اقتنع الجمي��ع أنه ال يمكن 
الخ��روج عن س��كة اإللت��زام بالقانون، منعا 
لتعري��ض النظ��ام المصرف��ي اللبناني ألي 
اهتزاز قد ال تكون ألحد قدرة على تحّمله في 

7



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2016

الدولية وابالغ مص��رف لبنان قبل اقفال أي 
حساب، ووصول التأزم الى مرحلة خطرة، 
ع��ادت األمور لتتخذ منحى التفاهم والتعامل 
بواقعي��ة م��ع األزمة، إذ ب��دأ الحزب يتعامل 
بواقعية مع مخاوف المصارف اللبنانية التي 
تتعرض لضغ��وط لتطبيق االجراءات، لكنه 
أعلن بطريقة غير مباشرة انه ال يقبل بمزايدة 
المصارف في تطبيق االجراءات األميركية 
وش��روطها وإغالق الحس��ابات. ل��ذا جرى 
التوصل، انطالقاً من الهواجس المشتركة الى 
الحل الذي أداره مصرف لبنان بالتعاون مع 
الفئات كلها، كانت بدايته تعميم حاكم مصرف 
لبن��ان، األخير، الذي خفف من التوتر، حيث 
طلب من المصارف إعطاء مبررات عن كل 
حساب تريد إقفاله وإنتظار ردّ هيئة التحقيق 
الخاص��ة. وقد حدد هذا التعميم خطوط الحل 
الذي صاغه مصرف لبنان، وأعاد اإلطمئنان 

الى الجميع.

األم��ور حالياً باتت هادئ��ة، وال خوف على 
وضع القط��اع المصرفي وال على الودائع، 
إذ ال اقف��ال لف��روع مصرفي��ة ف��ي مناطق 
مح��ددة، وال س��حب لودائع م��ن مصارف 
ووضعها في مص��ارف اخرى. األمر يبدو 
مس��تقراً بضمانة مصرف لبنان، خصوصاً 
وأن العقوبات لم تصدر عن المرجع الدولي 
ال��ذي هو مجلس األمن. هي تبقى اجراءات 

هذه الظروف الضاغطة، وفي المقابل هناك 
اعتب��ارات داخلي��ة ال يمك��ن تجاوزها ألنها 

تعرض الوضع اللبناني برمته للخطر.

حماية القطاع المصرفي والودائع
م��ع اجراءات مصرف لبنان، ال خوف على 
القط��اع المصرف��ي اللبناني. وه��ذا القطاع 
لطالم��ا كان محصناً ض��د األزمات ونما في 
بيئة متعددة المخاط��ر، حيث مر البلد ومعه 
المص��ارف بأزم��ات أخط��ر بكثي��ر طوال 
الس��نوات الماضي��ة، وف��ي العق��د األخي��ر. 
وبالتالي أزيلت الهواجس أو هي على طريق 
ال��زوال، إذ ال خ��وف على الوض��ع النقدي 
وال تأثي��ر عليه، برغم الضغ��وط الخارجية 
والداخلي��ة على البل��د. وكذلك ال خوف على 
لبنان فهو ب��اق على الخريطة المالية الدولية 
م��ن خالل تحدي��د آلية لتطبي��ق القانون، مع 
األخذ في االعتبار الحفاظ على حقوق الجميع 
في القط��اع المصرفي، وهو م��ا أكده حاكم 
مص��رف لبنان ويعمل عليه بالتعاون مع كل 

األطراف الحريصة على البلد.

ومنذ صدور القانون األميركي وملحقاته بدءاً 
من كانون األول/ديس��مبر 2015، وصدور 
التعامي��م ع��ن مص��رف لبنان ف��ي المرحلة 
األول��ى، والت��ي فهم��ت خطأ م��ن البعض، 
خصوص��اً ال��كالم ع��ن االلت��زام بالقوانين 

أميركي��ة وان كان��ت خطي��رة، باعتبار أن 
الواليات المتحدة تش��كل مرجعية مصرفية 
لمعظ��م التحويالت ح��ول العال��م، وبالتالي 
لك��ن  اللبناني��ة،  المص��ارف  عل��ى  تؤث��ر 
قانون الكونغ��رس االميرك��ي، يبقى قانونا 
أميركياً محلياً ال يتس��م بصف��ة دولية، وفق 
م��ا يقول خب��راء قانونيون، وه��و أمر دفع 
بحاكم مصرف لبن��ان الى اجراء اتصاالت 
ومفاوض��ات لوق��ف مفاعيل��ه أو الحد منها 

تجاه لبنان ومصارفه واللبنانيين.

يبقى أن حاكم مصرف لبنان رياض س��المه 
امتص رعب المصارف من تداعيات القانون 
األميركي، وعمل على تهدئة مخاوف “حزب 
هللا” أيضاً، عبر حل يطمئن الجانبين والجميع 
أيضاً. لذا كان تكريس مرجعية مصرف لبنان 
كصاحب الس��لطة المخولة اتخ��اذ القرارات 
النهائية في كل ما يتعلق بإقفال حسابات معينة 
أو اإلبقاء عليها. ولذا ال تس��تطيع المصارف 
اإلغالق الفوري ألي حس��اب، ما يفتح الباب 
أمام النظر في الحس��ابات قبل اتخاذ أي قرار 
بش��أنها، ومنح أصحابها فرصة نقل األموال 
أو إثبات طبيعة الحساب والهدف منه، وفق ما 
تقول مصادر قانونية. وقد شكل ذلك انفراجاً 
وتجاوزاً لألزم��ة وحماية للقطاع المصرفي 
واالستقرار العام.ولودائ��ع اللبنانيي��ن وأيضاً للوض��ع النقدي 
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“تحويل الراتب” من “ميثاق للصيرفة”

أطلق ميثاق للصيرفة اإلس��امية من بنك مس��قط، 
برنامج “تحويل الراتب” بهدف تقديم الشكر والتقدير 
للزبائن الذين ينضمون إلى أس��رته من خال تقديم 
جائ��زة نقدية مضمونة عبارة عن 5 % من الراتب 
وكحد أقصى 500 لاير عماني )1294 دوالر( لكل 
زبون يقوم بتحويل راتبه إلى حساب ميثاق للتوفير. 
ويأتي طرح هذا البرنامج بناء على الدراسة التي قام 
بها فريق “ميثاق” وتلبية لرغبة الزبائن والجمهور 

بشكل عام. وسيساهم  البرنامج على تشجيع الجمهور لانتقال وإعطائهم الفرصة لفتح 
حس��اب التوفير والتمتع بالخدمات والتسهيات المصرفية المتوافقة مع مبادي وأحكام 
الشريعة اإلسامية التي يقدمها ميثاق واالستفادة من الخبرة والريادة التي يتمتع بها في 

القطاع المصرفي من خال تقديم المنتجات والبرامج والخدمات المختلفة.

العراق يحدد سعر بيع الدوالر

أص��در البنك المركزي العراقي قرارا يحدد س��عر بيع الدوالر األميركي في الس��وق 
المحلية ب�1200 دينار عراقي، ويتوعد المخالفين بعقوبات، بعد أن وصلت األس��عار 

إلى 1300 دينار في ظل ضائقة مالية شديدة.
ودع��ا البنك المواطنين والتج��ار الذين يدفعون أكثر من 1200 دين��ار مقابل الدوالر 
عند ش��رائه من المصارف أو شركات الصرافة أو التعامل بالحواالت أو االعتمادات 

المس��تندية، إلى تقديم شكوى للبنك المركزي 
مع وص��ل الدف��ع، إذ تعهد البن��ك بدفع فرق 
الزيادة للمشتري واقتطاعه من حساب الجهة 
البائع��ة. كم��ا س��يوجه البنك عقوب��ات تجاه 
الجهات المخالفة تتمثل بمنعها من الدخول في 

المزادات اليومية لبيع الدوالر التي يعقدها.

تعتزم بريطانيا إصدار أوراق نقدية مصنعة من مادة ال 
تتأثر بالرطوبة أو أي نوع من األوساخ وال يمكن تمزيقها 
تقريباً، وهي قادرة على الصمود أمام غسيلها في درجة 
ح��رارة تبلغ 90 درجة مئوية. وس��تصدر بريطانيا في 
سبتمبر/أيلول 2016 أوراقاً مالية جديدة من فئة 5 جنيه 
اس��ترليني بمقدار 440 مليون قطعة، وس��تطبع عليها 
صورة الزعيم البريطاني الراحل ونس��تون تشرتش��ل. 
كذلك سيتم ومن نفس المادة تصنيع أوراق مالية من فئة 

10 و20 جنيها وسيباشر باستخدامها في عام 2017.

بريطانيا تصدر
أوراقًا نقدية بالستيكية

أعل��ن بنك صحار العماني أن الرئيس التنفيذي بالوكالة 
للبنك، رشاد علي المس��افر، استقال ألسباب شخصية، 
موضح��اً أنه س��يبقى ف��ي الخدمة طوال م��دة اإلخطار 
القانوني��ة وأن مجل��س إدارة البنك س��يقوم بتعيين بديل 
مناسب له قبل نهاية هذه المدة. ويتولى المسافر منصب 
الرئي��س التنفي��ذي بالوكال��ة لبنك صحار من��ذ أكتوبر/ 

تشرين األول 2014.
يش��ار ال��ى ان بنك صحار يج��ري محادث��ات مع بنك 
ظفار المنافس األكبر له بش��أن صفق��ة اندماج محتملة. 
وفي أبريل /نيس��ان 2016، قال بنك ظفار: إنه استكمل 
دراس��ة الوضع المالي والقانون��ي وقدم بنود صفقة إلى 

بنك صحار.

أوروبا تتواصل مع بنوك إيراناستقالة الرئيس التنفيذي لبنك صحار

أكدت مس��ؤولة السياسة الخارجية في االتحاد األوروبي 
فيديري��كا موغيرين��ي أن االتحاد يتواصل مع ش��ركات 
وبنوك لتش��جيعهم على تنفيذ أنش��طة في إيران بعدما تم 
توقيع االتفاق الن��ووي. وقالت خال مؤتمر صحفي في 
النرويج: في األشهر األربعة األولى من العام 2016 زاد 
حجم التجارة بين االتحاد األوروبي وإيران بنسبة 22 %. 
ونتواصل بنشاط مع مجتمع األعمال والبنوك في أوروبا 

وأماكن أخرى لتشجيع العمل في إيران.
يذكر ان رفع العقوبات الدولية عن ايران، وإعادة ربط بنوكها بشبكة )سويفت(، أتاح 

للمصارف االيرانية استئناف التعامات الدولية مع البنوك األجنبية.

فيديريكا موغيريني

10



عالم البنوك

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2016

عزل محافظ المركزي الجزائري

قام الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة بعزل محافظ 
البنك المركزي محمد لكصاسي الذي تعرض لضغوط 
من معارضيه بالحزب الحاكم بش��أن إدارته لتداعيات 
هبوط أس��عار النفط العالمية. وس��يخلف لكصاسي في 
منصب محافظ البنك المركزي محمد لوكال المدير العام 
لبنك الجزائ��ر الخارجي، أحد أكب��ر البنوك الخاضعة 
لس��يطرة الدولة. ويأت��ي عزل لكصاس��ي، الذي تولى 
منصب محاف��ظ المركزي منذ أكثر من 10 س��نوات، 
في الوقت الذي تواجه فيه الجزائر هبوط أس��عار النفط 
العالمية التي أدت إلى تراجع عائدات الطاقة وانخفاض 

قيمة الدينار إلى مستويات قياسية فضاً عن تحول الفائض التجاري إلى عجز.
محمد لكصاسي

وق��ع البنك األهلي المصري عق��د قرض بقيمة 1.982 
ملي��ار جني��ه )223.72 ملي��ون دوالر( م��ع ش��ركة 
االسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات “أنربك” 
لتمويل مشروع إنش��اء وحدتي إصاح وتحسين النافتا 
بالعامل المساعد واألزمرة لمضاعفة إنتاج البنزين عالي 

األوكتين في الشركة.
وق��ال وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق 
الما، بعد أن وقع العقد كل من رئيس شركة أنربك خالد 
خليفة ورئيس البنك األهلي المصري هشام عكاشة:  إن 
ه��ذا المش��روع يأتي ضمن حزمة مش��روعات تطوير 
ورف��ع كفاءة معامل التكرير التي تق��وم وزارة البترول 
بتنفيذه��ا، والتي تهدف إلى تحقيق االس��تفادة القصوى 
من الوحدات اإلنتاجية القائمة أو إضافة وحدات إنتاجية 

جديدة بمعامل التكرير لزيادة طاقتها اإلنتاجية.

“األهلي المصري”
يمّول مشروعًا نفطيًا

االمارات: اتفاقية بين “المالية” والمركزي

وقعت وزارة المالية في مقرها بأبوظبي، 
اتفاقي��ة تع��اون مع مص��رف اإلمارات 
العربية المتحدة المركزي، بهدف تعزيز 
أواص��ر العمل والتعاون ف��ي المجاالت 
المش��تركة ش��املة اإلحصائيات النقدية 
والبيانات المصرفية والمالية الحكومية. 
ووق��ع االتفاقية عن جانب الوزارة وكيل 
وزارة المالي��ة يونس حاج��ي الخوري، 

وع��ن جان��ب المصرف نائب المحافظ محمد علي بن زايد الفاس��ي، بحضور مديري 
اإلدارات واألقسام وموظفي الوزارة. وبموجب االتفاقية سيقوم المصرف بتزويد الوزارة 
بالمعلومات والبيانات المصرفية المجمعة للبنوك والمؤسسات المالية الواقعة تحت إشرافه 
واإلحصائيات النقدية والمالية األخرى ذات العاقة من خال دائرة البحوث واإلحصاء 
في المصرف، في حين ستوفر الوزارة بيانات إحصائيات مالية الحكومة والبيانات المالية 

األخرى المرتبطة من خال إدارتها لتنسيق السياسات المالية في الدولة.

يونس حاجي الخوري محمد علي الفاسي

بنك الجزيرة يسّعر إصدار صكوك

حدد بنك الجزيرة السعودي سعر إصدار صكوك تبلغ قيمته ملياري لاير )533 مليون 
دوالر( لزيادة احتياطيات رأس المال، محدداً سعر اإلصدار عند 190 نقطة أساس فوق 
س��عر الفائدة المعروض بين البنوك الس��عودية ألجل 6 أشهر. وس��يعزز هذا اإلصدار 

من الصكوك اإلسامية المس��توى الثاني من رأس 
المال )رأس المال التكميلي( ويبلغ أجله 10 سنوات 
لكن��ه يتضمن خياراً أمام البنك الس��ترداد الصكوك 
بعد 5 س��نوات. ويأتي إجمالي نس��بة كفاية رأسمال 
بن��ك الجزيرة  بين المع��دالت األضعف بين البنوك 
السعودية لكنه يظل مرتفعاً مقارنة مع البنوك الغربية.

وقَع��ت تمكي��ن وبن��ك البرك��ة 
اإلس����امي اتفاقي����ة لزي����ادة 
حج��م محفظ��ة برنام��ج تمويل 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
بمبلغ 10 مايي��ن دينار )26.3 
قيم��ة  لتص��ل  دوالر(  ملي��ون 

المحفظة المشتركة اإلجمالية بينهما إلى 20 مليون دينار 
بحرين��ي )52.6 ملي��ون دوالر(. وتأت��ي ه��ذه االتفاقية 
ضمن جهود الطرفين لطرح تس��هيات تمويلية تتماشى 
مع مبادئ الشريعة اإلسامية لمؤسسات القطاع الخاص 
الناش��ئة والصغيرة والمتوسطة ومساعدتهم على تحقيق 
أهدافهم التنموية. وقال الرئيس التنفيذي للبنك محمد عيسى 
المطاوعة: مع توقيع هذه االتفاقية، ستستطيع العديد من 
المؤسسات والمشاريع التي تسهم في دفع اإلنتاج المحلي 

من تحسين وتطوير خدماتها ومنتجاتها.

اتفاقية بين “تمكين” وبنك البركة
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أكد بنك ستاندرد تشارترد أنه سيتوقف عن تقديم تمويل 
لقطاع��ات من صناع��ات األلماس والحلي، وأنه س��يتم 
وقف األنش��طة التي تشمل قروضا بنحو ملياري دوالر 
لما يعرف بشركات القطاع الوسيط بين المنبع والمصب 
في مجال األلماس والحلي والتي تعمل في تجارة وصقل 
المعادن النفيسة، وذلك في إطار مراجعة لمدى انكشاف 
البن��ك البريطاني على قطاعات تنط��وي على مخاطر. 
وقامت بنوك في بعض من أكبر أسواق األلماس والحلي 
مثل الهند بتقليص اإلقراض في العامين السابقين خشية 
التخلف عن السداد وسط قواعد تنظيمية أشد صرامة في 

القطاع وهو ما أدى إلى شح االئتمان على نطاق واسع.

“ستاندرد تشارترد”
يتخلى عن  األلماس

أفادت مذكرة داخلية ل�“اتش.اس.بي.سي” أن المصرف 
البريطاني بصدد إعادة هيكلة قس��م األنشطة المصرفية 

العالمية بهدف خفض التكاليف وزيادة “المرونة”.
وتعتب��ر ه��ذه التغيي��رات ج��زءاً م��ن خط��ط )اتش.

اس.بي.س��ي( التي أعلنت ف��ي يونيو/حزيران 2015 
لاس��تغناء عن نحو ُخمس الوظائف وتقليص أنش��طة 
بنك االس��تثمار بمق��دار الثلث مع س��عي البنك لتعزيز 
األرباح. وتشمل التغييرات إقامة وحدة جديدة لألنشطة 
المصرفي��ة الموجهة للش��ركات والمؤسس��ات المالية 
والكيان��ات متع��ددة الجنس��يات برئاس��ة فيليب هنري 
حسبما ورد في المذكرة الصادرة عن رئيسي األنشطة 

المصرفية العالمية روبين فيليبس وماثيو وسترمان.

(اتش.اس.بي.سي)
يعيد هيكلة انشطته

النقود تختفي من السويد

أظهرت بيانات صادرة عن  البنك المركزي السويدي تراجع استخدام األوراق النقدية 
في التعامات اليومية للمواطنين، خال السنوات األخيرة، اذ وصلت المعامات النقدية 
إلى 2 % من قيمة المعامات التي تمت في السويد عام 2015، ومن المتوقع أن تصل 
إل��ى 0.5 % بحلول عام 2020. واوضحت البيانات ان النقود تش��كل 20 % فقط من 
معامات الس��ويديين في المتاجر، وهذا نصف المعدل الذي تم إحصاؤه قبل 5 أعوام، 
وهو أقل بكثير من المعدل العالمي البالغ 75 %. وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية، 
أن 900 من الفروع ال�1600 للبنوك في السويد، لم تعد تعطي النقود باليد أو تقبل الودائع 

النقدية، وكثير منها وباألخص في المناطق الريفية لم تعد تمتلك أجهزة صرافة آلية.

مجموعة QNB تتوسع اقليميًا

بع��د أن اس��تحوذت مجموع��ة QNB عل��ى حص��ة 
نس��بتها 99.81 % ف��ي “فاينان��س بن��ك”  - خامس 
أكبر مصرف  مملوك للقط��اع الخاص في تركيا من 
حيث إجمالي الموجودات وودائع العماء والقروض- 
أصبحت المجموعة  القطرية تتواجد في أكثر من 30 
دولة وثاث قارات حول العالم، وارتفع عدد العاملين 
فيها ال��ى 27,300 موظف في أكثر من 1,200 فرع 
ومكتب تمثيل��ي. وقال الرئيس التنفيذي ل�QNB علي 
أحمد الكواري: إن هذه الصفقة تش��كل خطوة رئيسية 
نح��و تحقي��ق رؤي��ة مجموعة QNB ف��ي أن تصبح 

العام��ة المميزة في الش��رق األوس��ط وأفريقي��ا بحلول ع��ام 2017، حيث نعتمد في 
اس��تراتيجيتنا على التركيز على األسواق التي تتمتع بميزة تنافسية عالية. وتعد تركيا 

واحدة من تلك األسواق، فهي تشكل بوابة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.

علي أحمد الكواري

“االسترداد النقدي” من بنك الدوحة

قدم بنك الدوحة لعمائه عرضاً جديداً وحصرياً يتيح االسترداد النقدي ل�5 % من قيمة 
تحوياتهم المالية التي يقومون بها عن طريق ويس��ترن يونيون باس��تخدام خدمة بنك 
الدوحة المصرفية عبر اإلنترنت والهاتف الجوال، وذلك احتفاًء بالش��هر الفضيل وما 
يجسده من روح المشاركة والعطاء. ويسري العرض بدءاً من 15 حزيران/يونيو 2016 
وحتى 31 تموز/يوليو 2016. وخال هذه الفترة سيتم إضافة نسبة ال�5 % المتراكمة 

ل عبر ويسترن  من قيمة المبلغ األساسي المحوَّ
يونيون إلى رصيد العميل مرة أسبوعياً. ويقدم 
البنك الخدمة المصرفية اآلمنة والمحسَّنة عبر 
اإلنترنت والهاتف الجوال على مدار الس��اعة 
طوال أيام األسبوع، ليستفيد العماء من العديد 
من المزايا المصممة خصيصاً لمساعدتهم في 

إدارة احتياجاتهم المصرفية.
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ف��از ب�ن��ك لبنان والمهج��ر بجائ��زة “أفضل مصرف 
ف�ي ل�ب�ن��ان ل�ع��ام 2016”.

وتس��لم رئي��س مجل��س إدارة مدي��ر ع��ام البنك س��عد 
 Euromoney أزهري، الجائزة م��ن المجلة العالمية
مؤخراً، وذلك خال حفل حاشد جمع ما يقارب ال�200 
شخصية مصرفية من المنطقة في أوتيل Raffles في 

دبي.

جائزة لـ“لبنان والمهجر”

سالمه: قطاعنا المالي أظهر متانة عالية

أك��د حاكم مصرف لبنان رياض س��امه أن 
القط��اع المال��ي اللبناني أظه��ر متانة عالية 
رغ��م األزمات التي م��ّر بها لبنان، مش��يراً 
إل��ى أن “هدف البنك المرك��زي هو الحفاظ 
عل��ى الثقة واالس��تقرار النق��دي، واالبتكار 
المتواص��ل عبر هندس��ات مالية من ش��أنها 
ص��ون المس��تويات العالية ف��ي الموجودات 
الخارجي��ة الجاه��زة، مما يطمئن األس��واق 

حول استقرار الليرة اللبنانية”.
ج�اء ذلك خ�ال كلمة القاه��ا س������امه في 
مؤتم�ر Euromoney، حيث اش��ار الى ان 

مص��رف لبنان أطلق مؤخراً هندس��ة مالية تقضي بتبادل س��ندات حكومية بالدوالر 
وس��ندات خزينة بالليرة اللبنانية، بينه وبين وزارة المالية. وقد س��اهمت هذه الهندسة 
في خلق 3 مليار دوالر أميركي إضافية كاحتياطيات بالعمات األجنبية في حس��اب 

مصرف لبنان.
وأوضح س��امه أن “عملي��ة ضّخ الس����ي�ولة التي قام بها مصرف لبنان المركزي 
اس����تهدفت ع��دّة قطاعات، وذل��ك لتعزيز الطل��ب الداخلي والمس����اهمة في النمو 

االقتصادي”.

رياض سامه

رفول رئيساً لبيمو السعودي الفرنسي - سورية

أقر مجلس ادارة  بنك بيمو السعودي الفرنسي - سورية تعيين جوزيف رفول رئيساً 
تنفيذياً للبنك، وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي.

كما أعلن البنك عن تعيين كل من عمر الغراوي بصفة نائب الرئيس التنفيذي األول، 
وآندريه لحود بصفة نائب ثاني للرئيس التنفيذي.

 وق��ع بنك البرك��ة - س��ورية ممثاً برئيس��ه التنفيذي 
محم��د عبد هللا حلب��ي وجمعية غراس ممثل��ةً بزاهرة 
ش��يخ الصاغة اتفاقية تعاون تش��مل تقديم منح دراسية 
جزئية لعدد من الطاب المس��جلين ف��ي الجمعية لمدة 

عام كامل.
وص��ّرح حلبي قائ��اً: إن البنك ملتزم ب��دوره في دعم 
المجتم��ع وخاص��ة م��ن خ��ال الجمعي��ات الخيري��ة 
المس��جلة لدى وزارة الشؤون االجتماعية والتي تعتبر 
دعامة رئيسية من دعائم التنمية في المجتمع، مؤكداً أن 
برنامج المسؤولية االجتماعية للبنك موجهٌ للمستحقين 
ويركز على القطاعات التي من ش��أنها تنمية المجتمع 

ككل.

البركة سورية يوقع اتفاقيات تعاون

“عوده” أفضل مصرف إلدارة الثروات

منح��ت مجلّ��ة يورومان��ي بن��ك 
ع��وده للخدم��ات الخاصة جائزة 
“أف��ض�����ل م��ص����رف إلدارة 
الثروات في الش���رق األوس�ط” 
أثن��اء احتف���ال بتوزي��ع جوائ�ز 
لع���ام  التقديري����ة  يورومان����ي 
2016، وذلك خال عش��اء أُقيم 
في فندق Raffles في األول من 
حض�ره   ،2016 حزيران/يونيو 

ضيوف من كب��ار المدراء التنفيذييّن ف��ي المصارف والمؤّسس��ات الماليّة اإلقليميّة 
البارزة.
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ليبيا تطبع عملتها في روسيا

طبع مصرف ليبيا المركزي التابع لمجلس النواب الليبي في مدينة البيضاء شرقي ليبيا 
4 مليارات دينار ليبي )3 مليارات دوالر( لدى شركة روسية بهدف حل أزمة السيولة 
النقدية في المصارف التجارية وتسديد مرتبات موظفي الدولة. لكن هذه الخطوة أثارت 
جدالً داخلياً حيث رفض مصرف ليبيا المركزي في طرابلس التعامل بالعملة الجديدة، 
وح��ذر من تداولها في البنوك الليبية. ووصلت الدفعة األولى من النقود المطبوعة في 
روسيا إلى خزينة المصرف المركزي بقيمة 400 مليون دينار )298 مليون دوالر(، 

وتم ضخها في المصارف التجارية في يونيو/
حزيران 2016. واعتب��رت دول عدة -بينها 
الواليات المتحدة ومنظمات- أن هذا اإلجراء 
ق��د يق��وض الثق��ة الممنوحة لمص��رف ليبيا 
المرك��زي المعت��رف به دولياً ف��ي العاصمة 

طرابلس على إدارة السياسة النقدية لليبيا.

رص��د مجلس االحتياط��ي االتحادي )البن��ك المركزي 
األميرك��ي( أكث��ر من 50 خرق��اً إلكتروني��اً بين عامي 
2011 و2015 ووصفت بعض هذه الخروق في أروقة 
المجلس بأنها حاالت “تجس��س” وفقاً لس��جات البنك.  
وتلعب أنظمة الكمبيوتر في مجلس االحتياطي االتحادي 
دوراً مهم��اً ف��ي النظ��ام المصرف��ي العالم��ي وتحتفظ 
بمعلومات سرية عن مناقشات بشأن السياسة النقدية التي 

تحرك األسواق المالية.

“المركزي األميركي”
يتعرض لتجسس إلكتروني

أك��د محافظ مؤسس��ة النق��د العربي الس��عودي )البنك 
المرك��زي( أحمد الخليف��ي، أن المملكة ال تنوي تغيير 
سياس��ة س��عر الص��رف، وان��ه “ال يوج��د فوائد من 
تغيير س��عر الصرف الحالي”، مش��يراً الى أن الريال 
شهد مضاربات بس��بب تكهنات السوق باحتمال تغيير 

السياسة.
وقال الخليفي: إن ما يتعرض له الريال الس��عودي هو 
بعض المضاربات في أس��واق الصرف بسبب تكهنات 
تظه��ر بي��ن الحين واآلخر بأن المملكة س��تغير س��عر 
الص��رف نظراً ألن المضاربين يعتقدون بأن انخفاض 
دخل النفط س��يؤثر على وتيرة النمو االقتصادي بشكل 
ح��اد. وقد يك��ون هذا مقبوالً ف��ي االقتصاديات التي ال 
تتمت��ع باحتياطيات حكومية كبي��رة لكن وضع المملكة 

مختلف.

السعودية: ال تغيير في سعر الصرف

Paypal توقف عملها في تركيا

أوقف��ت  ش��ركة  Paypal األميركية، أكبر خدمات الدف��ع اإللكتروني، خدماتها في 
تركي��ا ف��ي حزيران/يوني��و 2016 بعد رفض الجه��ات المعنية منحه��ا التراخيص 

الازمة الستمرار عملها في تركيا.
يذكر أن خدم��ة Paypal هي أكبر خدمات 
الدف��ع اإللكترون��ي وتحوي��ل األم��وال في 
العالم ويستخدمها مئات المايين في تسهيل 
معاماتهم المالية والتس��وق عبر اإلنترنت 

بطريقة آمنة.

بنوك االستثمار تتنافس على أسهم ارامكو

عل��ى  االس��تثمار  بن��وك  تتناف��س 
المش��اركة ف��ي صفق��ة إدراج جزء 
من أس��هم ش��ركة النفط الس��عودية 
الحكومي��ة العماق��ة أرامك��و ف��ي 
البورص��ة باعتباره��ا مدخ��ا إلى 
صفقات مربحة يتوقعون تدفقها من 
خط��ة المملكة إلص��اح اقتصادها. 

وقال مصدر رفيع في بنك اس��تثماري كبي��ر: إن الطرح العام األولي ألرامكو في حد 
ذاته ال يحظى بأهمية كبيرة لنا من حيث النشاط. لن تكون الرسوم مرتفعة لكن األمر 

يتعلق بما سينتج عن ذلك من أنشطة أخرى.
وستتيح األنشطة الجديدة المرتقبة متنفساً للبنوك االستثمارية التي تواجه صعوبات مع 
تض��اؤل اإليرادات في ظل تباطؤ االقتص��اد العالمي والقواعد التنظيمية التي تضغط 

على أنشطتها.
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ال��واردة من الخ��ارج والمباعة 
إلي��ه م��ن طري��ق المص��ارف 
وش��ركات الصرافة الى حدود 
توازي أسعار الصرف السائدة 
في الس��وق جاء لمنح عائد جيد 
للمواطنين المس��تفيدين من هذه 
الح��واالت والذين يتعاملون مع 
السوق الرسمية، وغالبيتهم من 

ذوي الدخل المحدود.

مخاطر التأجيج
المرك��زي  المص��رف  كثّ��ف 
حملته لتوعي��ة المواطنين على 
مخاطر تأجيج س��عر الصرف، 
مؤكداً أن ما يس��ّوق من أسعار 
الدوالر مقابل  مرتفعة لصرف 
يأت��ي  إنم��ا  الس��ورية  اللي��رة 
ضمن الحملة الشرس��ة للضغط 
على الشعب الس��وري، ومبيناً 
أن��ه يس��عى جاه��داً للدفاع عن 
س��عر صرف الليرة السورية، 

والفتاً الى أن اعتماد المس��تهلك على المنتج 
المحل��ي والعزوف عن المس��تورد يس��اهم 
بش��كل إيجابي في تخفي��ف الطلب التجاري 
على القط��ع األجنبي، مع اس��تمرار تدخله 
في الس��وق بش��كل يومي عب��ر المصارف 
وشركات الصرافة، وجاهزيته لتلبية حاجة 
الس��وق م��ن القط��ع األجنب��ي مهم��ا بلغت 
بغرض تمويل المس��توردات واالحتياجات 

غير التجارية، كالطبابة والدراسة.

وقد س��مح المركزي للمصارف المرخصة 
ببي��ع حصيل��ة القط��ع األجنب��ي المش��تراة 
لتموي��ل العمليات التجاري��ة وغير التجارية 
م��ن دون أي قي��ود )وف��ق اآللي��ة األخيرة 
المتبعة( بالبطاقة الش��خصية وبش��كل دائم، 
وبالتوازي مع تخفيضه سعر صرف تمويل 

خطط مصرف سورية المركزي أنعشت الليرة

تطور مفاجئ في االقتصاد السوري ظهر في انخفاض سعر صرف الدوالر بعد سلسلة من االجراءات والتدابير 
غير المسبوقة التي لجأ اليها مصرف سورية المركزي على رغم الهجمة الشرسة التي كان يتعرض لها.

كان س��عر ص��رف الدوالر خالل األش��هر 
القليلة الماضية قد ارتفع بش��كل غير مبرر 
الى حدود 630 ليرة س��ورية، وهو ارتفاع 
وهم��ي نظ��راً لع��دم ارتباطه ب��أي عوامل 
بنيوي��ة ف��ي االقتص��اد الس��وري، ولغياب 
الطل��ب الحقيق��ي على الدوالر في الس��وق 
الس��ورية تبعا لتموي��ل المصرف المركزي 
كل المس��توردات األساس��ية، االم��ر الذي 
اكد تأجيج الطل��ب “الوهمي” على الدوالر 
نظ��را إلبرام عمليات ش��راء مح��دودة بين 
المضاربين أنفسهم ورفضهم شراء الدوالر 

من المواطنين باألسعار التي اشتروا بها.

بالتوازي، لم ينس المركزي الوضع المعيشي 
للمواطنين من خالل وجوب انعكاس س��عر 
القطع بعد انخفاضه على السلع والحاجيات، 
حيث أعلن حاكم مصرف سورية المركزي 
الدكتور أديب ميالة أن خطة التدخل المطبقة 
ته��دف بالدرج��ة األولى اليوم إلى تحس��ين 

المستوى المعيشي للمواطن السوري.

روافد القطع
وبالع��ودة ال��ى تدابير المركزي ف��ي الفترة 
الماضي��ة فق��د عقد جلس��ات تدخ��ل عديدة 
وق��ارب س��عر تس��ليم الحواالت مع س��عر 
الس��وق الرائج، االمر الذي أّم��ن له روافد 
اضافية من القطع االجنبي من خالل ضمان 
سعر مجٍز للمواطنين الذين باتوا اكثر اقباالً 
على التحويل بالقنوات الرس��مية، بالتوازي 
مع الزام ش��ركات ومكاتب الصرافة بشراء 
القط��ع االجنب��ي وتس��ديد قيمت��ه بالليرات 
الس��ورية نق��داً ل��دى المركزي، م��ا خفّض 
الطلب على الدوالر ورفع منس��وب الطلب 
عل��ى اللي��رة الس��ورية، على رغ��م معاندة 
الس��وق الس��وداء إلفش��ال إجراءات��ه، وقد 
أوضح المرك��زي في هذا الس��ياق أن رفع 
س��عر صرف تس��ليم الحواالت الش��خصية 

المس��توردات إل��ى 470 ليرة ورفع س��عر 
ص��رف تس��ليم الح��واالت إل��ى 475 ليرة 

بالتناسق مع واقع االسعار.

استراتيجية مختلفة
المرك��زي الذي غيّر اس��تراتيجيته بش��كل 
مفاج��ئ أربك المضاربي��ن، وهو اتبع خطة 
طويلة المدى بدأ بها بش��كل س��ري منذ نحو 
ستة أشهر لضمان استقرار سعر الصرف، 
بالتوازي مع مضيه في إدارة تخفيض سعر 
الصرف بشكل مدروس وبشكل يحقق نوعاً 
م��ن الثبات واالس��تقرار بما يحق��ق المنفعة 
االقتصادي��ة للمواط��ن م��ن دون اإلضرار 

باالقتصاد الوطني.

وب��دأ المرك��زي بتطبي��ق الناحي��ة المعلنة 
من خطت��ه بعقد جلس��ة للتدخل في س��وقي 

 أديب ميالة
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وحلب والمحافظات األخرى، وموضحاً أن 
االرتف��اع الحاصل والذي تجاوز 100 ليرة 

سورية غير مبرر على اإلطالق.

وانطالق��اً من معرفة المص��رف المركزي 
األجنب��ي  القط��ع  عل��ى  الطل��ب  بحج��م 
والمع��روض منه وحجم الس��يولة بالليرات 
السورية الالزمة لشراء القطع، خفض سعر 
التدخل في الس��وق الس��وداء الى 600 ليرة 
س��ورية ورفع س��عر تس��ليم الحواالت الى 
540 لي��رة، مؤك��داً أنه س��يزيد من عرض 
القط��ع األجنبي في الس��وق وبكميات كبيرة 
مع لحظه تحس��ناً في س��عر الصرف بفضل 
اس��تيعاب الس��وق لخط��ة التدخ��ل، إضافة 
للزي��ادة في عرض القط��ع األجنبي، تقابلها 
زي��ادة ف��ي الطلب عل��ى الليرة الس��ورية، 
ليعاود تخفيض سعر التدخل بعد بدء تجاوب 
الس��وق م��ع إجراءات��ه، حيث ب��دأ التداول 
بأس��عار تقارب 590 ليرة للدوالر الواحد، 
بالت��وازي مع تحديد س��عر ص��رف تمويل 
المس��توردات عند مستوى 575 ليرة ورفع 
سعر صرف تسليم الحواالت الى 575 ليرة 
للدوالر، وتخفيض س��عر التدخل الى 585 
ليرة س��ورية. وقد س��جل يومذاك حالة من 
الهل��ع ل��دى المضاربين دفعته��م إلى طرح 
كميات كبيرة من الدوالر في الس��وق نتيجة 
تكبده��م خس��ائر كبيرة، مع توقع��ات كبيرة 
بتحسن س��عر صرف الليرة، في ظل وجود 
كمي��ات م��ن القطع األجنب��ي معروضة في 
الس��وق تفوق الطلب عليه، األمر الذي يدفع 

األسعار إلى مستويات توازنية أقل.

خسائر المضاربين
الصيارف��ة ب��دأوا بإدخ��ال بع��ض صغ��ار 
المضاربي��ن في دمش��ق على خ��ط الدعاية 
ألس��عار المواقع االلكتروني��ة المعادية من 
دون تمكنهم من س��حب األس��واق إلى سعر 
يتج��اوز 600 إلى 605 لي��رات وهم باعة 
وليسوا مش��ترين للدوالر، أي أنهم يعلمون 
أن التدخل حقيقي ولكنهم يكذبون ويحتالون 
للتخل��ص من مراك��ز ال��دوالر لديهم حتى 
ال يتعرضون للخس��ارة، ك��ون حجم القطع 
األجنب��ي المطروح من قب��ل المصرف فاق 

دمش��ق وحل��ب برئاس��ة حاك��م مص��رف 
س��ورية المركزي الدكتور اديب ميالة وفي 
حضور ممثلي ش��ركات ومكاتب الصرافة 
المرخصة، مع تثبيته س��عر صرف الدوالر 
لتس��ليم الحواالت الش��خصية عند مس��توى 
515 لي��رة س��ورية، ليفاجئ الس��وق بعدها 
بإعالن��ه من��ح عملي��ات التصدي��ر مرونة 
جديدة من خالل استثناء تعهدات إعادة قطع 
التصدي��ر التي س��تخرج البضاعة بموجبها 
من سورية قبل تاريخ 1/6/2016 من شرط 
اعادة القطع، وذلك ضمن استراتيجيته دعم 
اإلنت��اج المحلي وتنش��يط عمليات التصدير 
وبما ينعكس ايجاباً على االقتصاد الوطني، 
بحيث تعتبر التعهدات مس��ددةً تس��ديداً كلياً 
ضم��ن ضوابط،  مع إعف��اء المصدرين من 
المنص��وص  والج��زاءات  الغرام��ات  كل 
عليه��ا، وذل��ك نتيجة زي��ادة القط��ع المباع 
والناجم عن التصدير والحد من أّي عمليات 
تحايل لش��راء حواالت من السوق السوداء 
لتس��ديد تعهدات التصدير المس��تحقة وغير 
المس��ددة، مع التزام المص��در حصراً عند 
تنظيم تعهد اع��ادة قطع التصدير منذ تاريخ 
نفاذ هذا القرار بتسديد مبلغ التأمين بالليرات 
الس��ورية حصراً وفق النس��ب المحددة في 
الق��رارات ذات الصل��ة الناظم��ة لتعهدات 

إعادة قطع التصدير.

شركات ومكاتب الصرافة
المص��رف  أعل��ن  نفس��ه،  الس��ياق  وف��ي 
المركزي ع��ن آلية جديدة للتدخل من خالل 
إلزام كل ش��ركات ومكاتب الصرافة بشراء 
القط��ع األجنبي، بحيث يصار إلى بيع فعلي 
وحقيق��ي لفئة القط��ع األجنب��ي المطروحة 
للتدخل من المركزي للمواطنين بسعر 620 
لي��رة للدوالر من دون تقاضي أي عموالت 
مقابل البيع، بالتوازي مع التزام كل ش��ركة 
صراف��ة بش��راء ملي��ون دوالر وكل مكتب 
بشراء 100 ألف دوالر تحت طائلة إغالق 
الشركة أو المكتب في حال عدم إتمام عملية 
الش��راء قبل ظه��ر الي��وم التالي للجلس��ة، 
ومع اس��تمرار ه��ذا االجراء أليام )عش��رة 
أيام( ولحين وصول الس��عر إلى مس��تويات 
مقبولة، كاشفاً عن زيادة العرض في دمشق 

كل التوقع��ات، ف��ي ظل إع��الن المركزي 
اس��تمراره بسياس��ته بصب��ر وت��أٍن وهدوء 
مطمئن��اً المواطني��ن بأن��ه قادر عل��ى تنفيذ 
خطط��ه لدعم االس��تقرار والتوازن بس��وق 
الص��رف، ومح��ذراً ف��ي الوقت نفس��ه من 
االنجرار خلف أي دعايات س��وداء للمواقع 
المش��بوهة، لجهة أن الصفحات االلكترونية 
المضارب��ة بدأت ببث ش��ائعات س��لبية عن 
تخفي��ض أو ايق��اف التدخل بغرض س��حب 
األسعار مرة أخرى لألعلى ولو إلكترونياً.

تقريب اسعار الحواالت
وف��ي ما يتعل��ق بأس��عار تس��ليم الحواالت 
وتموي��ل المس��توردات، ف��إن أخذه��ا إل��ى 
مس��تويات قريبة من التدخ��ل يأتي بغرض 
فرض الكفاي��ة بين الع��رض والطلب لمدد 
طويل��ة م��ن دون أي إنه��اك غي��ر منت��ج 
للموجودات، في ضوء اس��تمرار انخفاض 
طلب��ات الش��راء للغاي��ات التجاري��ة وغير 
التجارية بفعل تخم��ة المعروض من القطع 
األجنب��ي في المناف��ذ الش��رعية، بالتوازي 
م��ع اس��تمرار المص��رف المرك��زي على 
أرض الواقع بإجراءاته للوصول إلى تثبيت 
الت��وازن بين الطل��ب الش��رعي والعرض 
المقاب��ل بالمؤسس��ات النظامية من دون أي 

تغيير.

دراسات نقدية واقتصادية
باش��ر مصرف س��ورية المركزي في هذه 
الفت��رة جملة من الدراس��ات الخاصة بتقديم 
كل المحف��زات لتش��جيع النش��اط اإلنتاجي 
وتذليل الصعوبات التي تعيق ازدهار وتقدم 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بالتوازي 
مع دراس��ة وإعادة النظر بموضوع الفوائد 
المصرفي��ة واألوض��اع النقدي��ة، وكذل��ك 
ال��واردة،  الح��واالت  مراجع��ة موض��وع 
وتعهد إعادة قطع التصدير، وكذلك إصدار 
س��ندات وأذون��ات الخزينة، بالت��وازي مع 
اش��راك الصاغ��ة ف��ي ادارة الطل��ب على 
القطع االجنبي تالياً. وقد عقد الدكتور أديب 
ميال��ة اجتماعاً مع رئي��س وأعضاء مجلس 
إدارة الجمعي��ة الحرفي��ة للصياغة بدمش��ق 
)المركزية( لمناقشة عدد من المواضيع ذات 
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كما كش��ف المركزي ع��ن مخاطبة وزارة 
المس��تهلك  وحماي��ة  الداخلي��ة  التج��ارة 
العتماد س��عر الص��رف الوارد في نش��رة 
أس��عار ص��رف العمالت األجنبي��ة لتمويل 
المس��توردات بتاريخ البي��ان الجمركي بدالً 
من تاريخ منح إجازة االس��تيراد عند تسعير 
المواد المس��توردة، وذلك حرصاً منه على 
استقرار وضبط األسعار في السوق المحلية 
بم��ا ينعك��س إيجاباً على مس��توى معيش��ة 
المواط��ن، بالش��كل الذي يضم��ن انعكاس 
إج��راءات المصرف التي أدت إلى تحس��ن 
س��عر الصرف وأسعار السلع وبالتالي على 

معيشة المواطن.

نسب التحّسن
اج��راءات  سلس��لة  ف��ي  االخي��رة  الحلق��ة 
المرك��زي بع��د اس��تقرار س��عر الصرف 
كانت م��ا أوضحه الدكت��ور أديب ميالة من 
تسجيل تحس��ن جوهري وملموس في سعر 
ص��رف اللي��رة بح��دود 160 - 170 ليرة 
س��ورية للدوالر األميرك��ي الواحد، منوها 

الصلة بتنظيم سوق الذهب، وذلك في إطار 
الجهود الت��ي قام بها المص��رف المركزي 
والت��ي أدت إلى إيجاد إطار تنظيمي واضح 

لهذه الصناعة المهمة.

ترميم مراكز القطع
ولف��ت حاك��م مص��رف س��ورية المركزي 
الدكتور أديب ميالة الى خيبة أمل المراهنين 
على قدرة المصرف المركزي في االستمرار 
بعملي��ة التدخل في س��وق القط��ع، حيث أن 
ف��ي تحس��ن مس��تمر  المص��رف  واردات 
وتغط��ي كامل االحتياج��ات، مؤكداً في هذا 
الس��ياق قيام المصارف بتلبي��ة الطلب على 
القط��ع األجنبي من خالل حصيلة مراكزها 
بالقطع والتي تم ترميمها بش��كل كبير جراء 
تدافع المواطنين لبيعها القطع األجنبي خالل 
الفت��رة الماضية، منوه��اً باس��تمرار تزايد 
حصيل��ة الح��واالت ال��واردة والمباعة إلى 
المصارف وشركات الصرافة، ما يؤكد أن 
الس��عر المحدد من المصرف المركزي هو 

السعر األنسب واألكثر منافسة.

بما اتبع��ه المصرف المركزي من سياس��ة 
تس��عير مرن��ة صع��وداً وهبوط��اً لضمان 
استمرار المصرف بالس��يطرة على الوارد 
من الح��واالت وكس��ر أي دورات مضاربة 
والحفاظ على سعر صرف مستقر، ومؤكداً 
أن خط��ة المص��رف تس��تهدف مزي��داً من 
االنخفاض في الس��عر مع احتفاظه بموجب 
الخطة في تحديد وتوقيت وحجم االنخفاض 

المستهدف.

ولفت الدكتور ميالة إلى أن تحس��ن الس��عر 
والذي وصل إل��ى حوالى 30 % هو نتيجة 
عمل مكثف من المص��رف المركزي مدته 
ستة أشهر استطاع بنتيجتها جذب الحواالت 
ال��واردة إلى س��وق القطع عب��ر األقنية بعد 
رفع سعر صرف تسليم الحواالت إلى حدود 
مغري��ة، باإلضافة إلى تمدي��د العمل بإعفاء 
المصدري��ن من إعادة تعه��دات إعادة قطع 
التصدي��ر حتى تاريخ 1/9/ 2016، معتبراً 
إلى السعر التوازني المناسب.أن األمور تسير باالتجاه الصحيح للوصول 

18



19

عالم البنوك

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2016

صعوبة ايجاد مكان للتخزين
تعاني المملكة المتحدة من مش��كلة إيجاد مكان تخزن فيه ذهبها، وذلك ألن 
معظ��م مدينة لندن مبنية على تربة طينية، بينم��ا يعتبر الذهب مادة كثيفة، 
لذلك تعمل لندن على وضع الس��بائك في م��كان مرتفع قبل أن تبدأ الخزنة 

التي تضمها في الغرق بالطين.
ونتيج��ة لذل��ك، تفرض قيود عل��ى كمية الذه��ب التي يمك��ن تخزينها في 
خزنات البنك المركزي، ففي الطابق األعلى، يمكن تخزين س��بائك الذهب 
على ارتفاع 4 حوامل خش��بية، بينما في الدور األسفل يمكن تخزينها على 
ارتف��اع 6 حوامل كح��د أقصى. وهذا يعني أن لندن تحت��اج إلى أن يوزع 
ذهبه��ا إلى أماك��ن أكثر للحيلول��ة دون غرقه، وتحتاج إل��ى خزنات أكثر 

بأحجام أصغر.
ونتيجة لذلك، ال يخزن الذهب تحت شوارع لندن فحسب، لكن هناك أيضاً 
سبع خزنات أصغر حجماً داخل طريق “ام 25” السريع الذي يحيط بلندن 
الكبرى، وتملكها بنوك مثل “جي بي مورغان” و”إتش إس بي سي”، بما 

في ذلك ثالث خزنات في شركات مواصالت حول مطار هيثرو.

أميركا في المركز األول
يذك��ر ان لن��دن تحتفظ  ب�11 % م��ن احتياطات ألماني��ا الذهبية، في حين 
تحتف��ظ الواليات المتحدة ب�45 % م��ن الذهب االلماني  وباريس ب�13 % 

والبنك المركزي االلماني ب�31 %.
وتق��در احتياطات المانيا الذهبية ب�3381 طناً وفقاً لمجلس الذهب العالمي، 
لتحت��ل بذل��ك المرك��ز الثاني عالمي��اً خلف الوالي��ات المتح��دة األميركية 
)8133.5 طن��اً(، ف��ي حي��ن يحتل صندوق النق��د الدولي المرك��ز الثالث 
)2814 طن��اً( وايطالي��ا المرك��ز الراب��ع )2451 طنا( وفرنس��ا المركز 
المركز السابع )1392 طناً(.الخام��س )2435 طناً( والصين المركز الس��ادس )1762 طناً( وروس��يا 

لندن تحتفظ باحتياطات ذهب 30 دولة

ويوجد تحت رصيف ش��ارع “ثريدنيدل” الش��هير مجمع 
يض��م نحو 8 خزائن ذهب تابع��ة للبنك المركزي، يحوي 
كل منها على أطنان من س��بائك الذه��ب تصل قيمتها إلى 
حوال��ى 141 مليار جنيه اس��ترلييني، أي ما يعادل 200 
ملي��ار دوالر أميرك��ي، حس��بما ذك��رت “بي بي س��ي” 

البريطانية.
وتصط��ف الس��بائك على رف��وف زرقاء مرقم��ة، وتزن 
كل س��بيكة منه��ا 400 أونص��ة بالضب��ط، أي زهاء 12 
كيلوغرام��اً، وتبلغ قيمتها نحو 350 ألف جنيه اس��ترليني 
)500 ألف دوالر(، وهذا المبلغ أكثر من متوس��ط س��عر 
منزل في المملكة المتحدة. وتبدو كل س��بيكة مختلفة بشكل 
طفيف عن األخرى، بناء على المكان الذي تم استخالصها 
وتنقيته��ا فيه، فبعض الس��بائك حوافها منس��ابة لتس��هيل 
حملها، بينما يبدو البعض اآلخر مشابهاً لرغيف من الخبز 

اإلفرنجي.

حماية من االضطرابات
تشكل احتياطات الذهب في أي دولة من دول العالم درعاً 
واقية من الصدمات االقتصادية والمالية وتحمي اس��تقرار 

العملة المحلية.
ويقول المدير اإلداري لمؤسسة جي كيوبد ميتال جوناثان 

سبال: إن الذهب عنصر حماية من االضطراب.
ويوج��د في لندن نحو خمس الذه��ب الذي تملكه حكومات 
العالم، إذ تضم العاصمة البريطانية وما حولها ما مجموعه 
6.256 أطن��ان من الذهب بقيم��ة إجمالية تصل إلى 172 

مليار جنيه استرليني أي نحو 248 مليار دوالر.
وتض��م خزائن البنك المرك��زي البريطاني “بنك انكلترا” 
وحده��ا حوال��ى 5.134 أطنان، بما في ذل��ك االحتياطي 
الرس��مي لوزارة المال البريطانية، والغالبية العظمى من 
الذه��ب الذي يتم التعامل ب��ه في لندن. أما الذهب المملوك 
ل���30 دولة أخ��رى في العالم، فهو محف��وظ أيضاً في هذه 

الخزائن، إلى جانب ممتلكات حوالى 25 مصرفاً.

من  متقدماً  على رغم كونها ال تحتل مركزاً 
حيث احتياطات الذهب (المركز الثامن عشر 
عالمياً)، إال أن بريطانيا تحتفظ داخل خزائنها 
بخمس الذهب الذي تملكه حكومات العالم، 
منجمًا  عاصمتها  شوارع  أحد  تحت  وتخفي 
أكثر من 300  الذهب يمتد على مساحة  من 

ألف قدم مربع في حي المال بقلب لندن.
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هل يكون اإلعفاء من الديون

حاًل مؤقتًا لألزمة االقتصادية العالمية؟

ستيف برايس
كبير استراتيجيي االستثمار، إدارة الثروات، بنك ستاندرد تشارترد

ثمة اعتقاد يزداد ش��يوعاً مفاده أن السياس��ة النقدية تفقد قدرتها على حل المش��كالت االقتصادية التي يواجهها العالم، لكن لعل هذا 
االعتقاد مضلل. وعلى األرجح فإن عوائد سياسة التيسير التدريجي تتضاءلت � أو اصبحت سلبية. لذا قد تحتاج البنوك المركزية - 
والحكومات � إلى حلول غير تقليدية لتغيير الوضع. وتبدو اليابان األقرب إلى نقطة التحول في هذا الصدد، رغم الدالئل المحدودة 

التي تشير إلى انتصارها في هذه المعركة.

وبينما تتعثر خطى االقتصاد العالمي الذي يتعافى من أطول فترة ركود ش��هدها منذ الكس��اد العظيم، فإن البنوك المركزية في العالم 
المتقدم قد انتقلت من مجرد خفض أسعار الفائدة - وصوالً الى الصفر - إلى إصدار التوجيهات الشفهية مع إطالق الوعود بالحفاظ 
على أس��عار الفائدة منخفضة  لفترة طويلة من الزمن ... إلى ش��راء الس��ندات، وخفض أسعار الفائدة في نهاية المطاف إلى مستوى 

سلبي. ومن أبرز األمثلة على ذلك دول منطقة اليورو واليابان وبعض الدول االسكندنافية.

وتكمن المشكلة في عدم كفاية معدالت النمو االقتصادي ومعدالت الطلب. فعلى الرغم من أن االقتصاديات المتقدمة قد تعافت من 
الركود العظيم إلى حد ما، فإن معدالت النمو التي تحققها لم تعد إلى سابق عهدها قبل وقوع األزمة. وهذا أمر ال يبعث على الدهشة 
خاصة إذا ما وضعنا في االعتبار حقيقة أن النمو االقتصادي في أثناء األربعين عاماً التي سبقت األزمة المالية التي وقعت في عام 
2008 - 2009 كان يتم تمويله عن طريق الديون إلى حد كبير. ورغم مقاومة االقتصاديات الناش��ئة لهذا االتجاه لفترة من الوقت، 
ساعدها في ذلك بزوغ نجم الصين الذي بدى أنه لن يأفل أبدا، ولكن في أعقاب األزمة المالية زاد تمويل االزدهار االقتصادي الذي 
شهدته الصين عن طريق الديون، ومن ثم أدت المحاوالت الرامية إلى تصفية الديون إلى حدوث تباطؤ شديد في معدالت النمو في 
الصين وغيرها من األس��واق الناش��ئة. لقد علمونا منذ الصغر أننا ال نستطيع أن نواصل اإلنفاق بما يفوق حدود قدراتنا المادية إلى 
األبد وأنه البد وأن نواجه عواقب أفعالنا في نهاية المطاف. وينطبق األمر ذاته على البلدان وعلى االقتصاديات، ومن ثم مع مواصلة 
مستويات الديون العالمية ارتفاعها الشديد فمن المرجح أن يشهد العالم حدوث تباطؤ مستمر في معدل النمو، بل وسيستمر، في أحسن 

األحوال، لسنوات قادمة.

إذا كيف نتعامل مع ذلك األمر؟
من الناحية النظرية، ثمة سبل شتى يمكن عن طريقها الحد من المخاوف إزاء التمويل بالدين مثل:

1 - خفض تكاليف التمويل
2 - سداد الديون

3 - تحقيق معدالت نمو سريعة
4 - شطب الدين

ولكن أحلى الخيارات األربعة مر. ولنبدأ بالخيار األول - إن أسعار الفائدة منخفضة للغاية بالفعل ومن ثم سيكون من الصعب خفض 
تكاليف التمويل أكثر من ذلك. وينطبق األمر ذاته كذلك على الخيار الثاني، فإذا ما حاول الجميع سداد الديون سوف يؤدي ذلك إلى 
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خفض اإلنفاق واالس��تثمار، وتدني مس��توى الطلب، وإيرادات الشركات والنمو االقتصادي مما يدخلنا في دوامة سلبية، خصوصا 
إذا اقترنت بحالة من االنكماش االقتصادي )أو انخفاض األس��عار( وهو األمر الذي من ش��أنه زيادة عبء ديون المقترضين وفق 
ش��روط تم تعديلها على ضوء معدالت التضخم. ومن الواضح أن الخيار الثالث - أال وهو تحقيق معدالت نمو أس��رع - يعد النتيجة 
المثلى فالمهم في هذا المقام هو النمو االسمي )النمو الحقيقي باإلضافة إلى التضخم(. ومع ذلك، فإن ارتفاع مستويات الديون يجعل 

من الصعب تحقيق تلك النتيجة.

وكما أس��لفنا أعاله فعلى الرغم من وجود اس��تجابات نقدية استثنائية كان النمو العالمي بطيئاً والتضخم ليس خطيراً. ولكن قد تتبدل 
األحوال، خصوصاً إذا أصبحت الحكومات أقل حرصاً على ضغط النفقات، بيد أن أي سياسة تحفيز مالي لن تحسم األمر بالضربة 
القاضية ولن تكفي لتحقيق النمو و/أو تتسبب في حدوث تضخم. بل وفي حقيقة األمر فإن مثل هذا الطريق من شأنه أن يثقل كاهل 

االقتصاد بمزيد من الديون، مما يعيد المشكالت إلى نقطة البداية.

على ضوء تلك الحقائق، فإن احتمال نجاح سياس��ة التيس��ير النقدي تدريجيا في تسريع معدالت النمو -عن طريق شراء المزيد من 
الس��ندات أو خفض أس��عار الفائدة حتى تصل إلى معدل س��لبي - ال يبدو قوياً. ولكن في حقيقة األمر فإن أنصار النظرية القائلة بأن 
أسعار الفائدة السلبية تحفز ارتفاع معدالت االدخار، بدالً من اإلنفاق حينما يستعد األفراد للتقاعد - يتزايد عددهم يوماً بعد أخر )على 
الرغم من أنني لست على يقين من أن رفع أسعار الفائدة سوف يشجع على المزيد من االنفاق كذلك(. لذا لم يعد أمامنا سوى الخيار 
األخي��ر - أال وهو ش��طب الديون. ومن الناحية التاريخية لجأت الحكومات التي تخلفت ع��ن أداء التزامات ديونها إلى ذلك الخيار. 
وتعد األرجنتين واليونان من الدول معتادة التعثر )ولكن من المفارقات أن األرجنتين نجحت في استغالل أسواق السندات الدولية في 
نيسان/ابريل الماضي للمرة األولى منذ تخلفها عن السداد عام 2001(، ولكن الضرر الذي يلحقه ذلك باالقتصاديات واضح للعيان.

من األفكار التي تبث عبر وسائل اإلعالم، وإن لم تؤخذ على محمل الجد بعد، هي اللجوء إلى اإلعفاء من الديون، وليس التخلف عن 
سدادها. قد يبدو هذا ضرب من الجنون: فمن ذا الذي يُقرض شخصاً ماالً ليعفيه بعد ذلك من سداده؟ ولكن إذا فكرنا في ماهية الجهة 
التي تملك هذا الدين حينئذ تصبح الفكرة أقل جموحاً. لقد أدت سنوات من التيسير الكمي الذي لجأت إليه االقتصاديات المتقدمة إلى 
كثرة الديون الحكومية التي تملكها البنوك المركزية التي تتمتع من الناحية النظرية بإمكانية غير محدودة للوصول إلى األموال )عن 

طريق سيطرتهم على المطابع(. ماذا إذاً يمنع البنك المركزي من شطب تلك الديون المستحقة له؟

من ناحية عملية هنالك ثمة قيود هائلة تحول دون قيامه بذلك: فمن المحتمل أن يكون األمر غير مقبول سياسيا بل وربما تكون هناك 
مخاوف حقيقية من أن يتس��بب ذلك في حدوث تضخم ال يمكن الس��يطرة عليه - إذ نادراً ما ينتهي التمويل النقدي المباش��ر للعجز 
الحكومي نهاية طيبة )اس��أل أي ش��خص في زيمبابوي أو أقرأ تاريخ جمهورية فايمار التي كانت تقع في ألمانيا إبان فترة ما قبل 
الحرب العالمية الثانية(. ولكن على المرء أن يصدق أن هناك نقطة تحول محتملة تقل عندها مخاطر الجانب السلبي من هذه الخطوة 
)التضخم الجامح، أو على األقل تزايد ارتفاع معدل التضخم تزايداً كبيراً( مقارنة بالمخاطر الس��لبية للتقاعس عن القيام بأي عمل 
بمعنى حدوث كساد. ففي النهاية يكون لدى محافظي البنوك المركزية أدوات أفضل لخفض معدل التضخم عن محاربة االنكماش.

هل وصلنا إذا للحل؟ كال البتة. فال يوجد بنك مركزي يفكر جديا في مثل هذه الخطوة. ربما تكون اليابان هي األقرب لتنفيذها– إذا 
يشهد اقتصادها ومعدالت التضخم حالة من التذبذب في حين استعاد الين الياباني عافيته رغم ذلك الكم الهائل من التحفيز النقدي. فهل 
سيكون للقيام بالمزيد من عمليات شراء السندات )واألسهم( وخفض أسعار الفائدة إلى مستويات سلبية متدنية للغاية جدوى حقيقية؟ 
أشك في ذلك. ولكن إذا قام بنك اليابان بشطب جانب كبير من الديون الحكومية، فإنه يقضي بذلك على الحاجة لتعزيز الوضع المالي 

وإبطاء عجلة االقتصاد.

وبطبيعة الحال فإنه سيتحتم التعامل مع القيود األخرى كذلك على المدى الطويل. ومما ال شك فيه أن اإلصالحات االقتصادية، في 
البلدان المتقدمة والناشئة -التي من شأنها زيادة اإلنتاجية، والحد من انعدام المساواة وزيادة الطلب العالمي الكلي على السلع والخدمات 
فإن شطب الديون قد يمنح السلطات وقتا أطول التخاذ تدابير مبتكرة لزيادة كفاءة جانب العرض وإنعاش النمو العالمي.في نهاية المطاف -هي الحل الحقيقي لمشكالت العالم. ولكن تستغرق اإلصالحات االقتصادية وقتا حتى تحقق الهدف منها. ومع ذلك 
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استحوذت مجموعة الخليج 
في  المتخصصة  للتأمي��ن 
الخدم��ات  تقدي��م  مج��ال 
الكوي��ت  ف��ي  التأميني��ة 
والمنطقة على 90 % من 
ش��ركة تورينس سيكورتا 

التركية للتأمينات العامة. 
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي 
للمجموع��ة خال��د س��عود 

الحس��ن: إن ه��ذا االس��تحواذ يتماش��ى مع اس��تراتيجية 
التوس��ع اإلقليم��ي لدينا، ما يمهد لتوس��يع نطاق خدمات 
المجموعة لعمالئها والمس��تثمرين الكويتيين. وأنش��ئت 
“تورينس س��يكورتا” عام 2013، وهي ش��ركة تركية 
مختصة بالتأمينات العامة، إذ تقدم الحلول التأمينية لألفراد 
والش��ركات، والتغطيات التأمينية للحوادث الش��خصية، 
وتأمين الس��فر، والتأمين ضد الحريق والحوادث العامة، 

والتأمين البحري والطيران، وتأمين السيارات.

“الخليج للتأمين” تستحوذ
على “تورينس سيكورتا”

خالد سعود الحسن

شراكة جديدة بين “كيدزموندو” و“آروب”

أعلن��ت ش��ركتي كيدزمون��دو وآروب للتأمي��ن، 
عن ش��راكتهما الجديدة وذلك خ��الل حفل التوقيع 
الّرس��مي الذي أقي��م في مدين��ة “كيدزموندو” في 
بيروت - الواجهة البحرية، بحضور كّل من رئيس 
مجلس إدارة “كيدزمندو” علي كزما ونائب رئيس 
مجل��س إدارة ومدير عام “آروب” للتأمين )عضو 

مجموعة بنك لبنان والمهجر( فاتح بكداش.
وأعرب بكداش عن حماس��ته لهذا التّعاون مش��دّداً 

على أّن الش��ركتين التقيا معاً لهدف مس��تقبل أطفالنا. فمن جهتها، تعمل “كيدزمندو” 
على تنمية قدرات األوالد وتوجيههم نحو غٍد أفضل. أّما “آروب” فتعمل على حماية 
مس��تقبلهم الدّراسي منذ صغرهم من خالل برنامج “تعليم” لتأمين الدراسة، وبالتّالي 

تأمين راحة البال.

“السكن البديل” يكبد اإلماراتيين تكاليف اضافية

دع��ت مجموعة نيكزس المس��تأجرين في اإلمارات الى 
األخ��ذ بعين االعتب��ار التغطية بتأمين “الس��كن البديل” 
ضمن حزمة حلول تأمين السكن لألفراد، لتجنب تكاليف 
باهظة لقاء السكن في حاالت الحوادث أو الطوارئ التي 
تدفعهم إلى االنتقال إلى سكن جديد مؤقت، مشيرةً الى انه 
وعل��ى الرغم من أن المالك ملزمون بتأمين س��كن بديل 
للمستأجرين لديهم في إطار سياسة التأمين الشامل للبناء، 
إال أن فترة اإلقامة القصوى في السكن البديل غير كافية 

معظم األحيان.
وقال رئيس قس��م التأمينات العامة ل��دى المجموعة فيل 

أشكوري: ال يشكل السكن البديل والمؤقت المقدم من قبل مالك السكن خياراً كافياً في 
كثير من الحاالت، ما يمكن أن يعرض المستأجرين لمتاعب وتكاليف مادية إذا تطلب 

األمر منهم قضاء عدة أشهر قبل العودة إلى منازلهم.

فيل أشكوري

ملوك نائب المدير العام لـ“العربية” إلعادة التأمين

ق��رر مجل��س إدارة ش����ركة إع�ادة التأمي�ن العربي�ة في جلس��ته المنعق��دة بتاري��خ 
23 / 5 / 2016 ترقية حسين ملوك إلى رتبة نائب المدير العام.

ويتمت��ع مل��وك بمؤهالت علمي��ة وخبرة عملية، وه��و حائز عل��ى بكالوريوس في 
إدارة األعم��ال وCPA من أميركا ولديه خبرة في العلوم المالية والتأمينية والتدقيق 
الخارج��ي وإعداد التقاري��ر المالية وفق المعايير الدولية، كما ش��ارك في العديد من 
الدورات والمؤتمرات العربية والدولية. وسيس��اهم ملوك في تطوير أس��لوب العمل 
ورفع مس��توى خدمات الشركة وس��يعمل مع كافة المسؤولين والعاملين على تعزيز 

مكانة الشركة وتنمية عالقاتها مع عمالئها.
أطلق��ت هيئة التأمين في االمارات نظاماً إلكترونياً يتيح 
لشركات وساطة التأمين إدخال بياناتها المالية بشكل آلي، 
بهدف جمع البيانات المالية وتطوير عمليات مراقبة أداء 
شركات الوس��اطة. ويأتي تطبيق النظام في إطار خطة 
الهيئة لتطوير قطاع وس��اطة التأمين وتعزيز تنافس��يته 
والتي بدأت مع إصدار نظام وساطة التأمين عام 2013، 
وإعادة تنظيم الس��وق وفق معايير ضبط مزاولة المهنة 
وتحس��ين بيئة عمل الوس��يط بما يضمن وجود وسطاء 
مؤهلين وحماية مصال��ح جميع األطراف ذات العالقة. 
ويه��دف النظام إلى تحليل البيانات المجمعة الواردة من 
ش��ركات الوساطة بما يتيح للهيئة الوقوف على الوضع 
المالي للشركات خاصة وأدائها ومعرفة تفاصيل بياناتها 

المالية من حيث إجمالي األقساط والعموالت.

نظام لتطوير
شركات الوساطة في اإلمارات
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مفاوضات الستثمار آبل في السعودية

أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لالستثمار ماجد بن 
عبدهللا القصبي أن هناك مفاوضات مع شركة آبل للدخول 
إلى السوق السعودي واالستثمار فيه والتي لم تكتمل بعد 
بس��بب بعض االستفس��ارات لشركة آبل س��يجري الردّ 
عليها قريباً. وتوقع القصبي تسليم ولي ولي العهد األمير 
محمد بن سلمان شركات أخرى تراخيصها بعد أن سلمه  
الرئيس التنفيذي لشركة “داو كيميكال” األمريكية اندري 
ليفي��رز أول ترخيص اس��تثماري في القط��اع التجاري 

ماجد بن عبدهللا القصبيبملكية أجنبية بالكامل للشركة.

18 مليار دوالر استثمارات في صناعة اإلسمنت

تش��هد صناعة اإلس��منت والجير والجص في منطقة الخليج نم��واً متواصالً في حجم 
االس��تثمارات، حيث أظهر تقرير لمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية )جويك( أن 
حجم االس��تثمارات في هذه صناعة ارتفع من 15.4 مليار دوالر في عام 2011 الى 
18.1 ملي��ار دوالر  في الع��ام 2015. كما لفت التقرير الصادر عن “مركز المعرفة 
الصناعية الخليجي” الى ارتفاع عدد المصانع العاملة في هذه الصناعة في دول مجلس 
التعاون الخليجي، من 59 مصنعاً عام 2011 ليصل إلى 69 مصنعاً عام 2015، أي 
بمعدل نمو تراكمي بلغ 4 %، بينما ارتفع عدد العاملين في هذا القطاع عن الفترة نفسها 

من 25304 عامالً ليصل إلى 26469 عامالً، أي بمعدل نمو تراكمي بلغ 1.1%.
وأشارت بيانات إدارة المعلومات الصناعية في “منظمة الخليج لالستشارات الصناعية” 
إلى أن نس��بة هذه الصناعة مثلت في صناعة مواد البن��اء عام 2015 حوالي 2.4 % 
من إجمالي عدد المصانع، و47.3 % من إجمالي االستثمارات، و9.7 % من إجمالي 
عدد العاملين. وتشمل هذه الصناعة صنع ُكتل إسمنتية غير مطحونة )كلينكر(، وأنواع 
اإلس��منت المائي، بما في ذلك إس��منت بورتالند واإلسمنت األلومينيومي، واإلسمنت 
الخبثي، وأنواع اإلسمنت السوبر فوسفاتي، إلى جانب صنع الجير الحّي والجير المطفأ 

والجير المائي، وكذلك ُصنع الجص من الجبس المكلَّس أو كبريتات الكالسيوم.
يذك��ر أن منظمة الخليج لالستش��ارات الصناعية جويك ه��ي منظمة إقليمية تضم في 
عضويتها اإلمارات، البحرين، السعودية، سلطنة عمان، قطر، الكويت، اليمن. وتعمل 

المنظمة كجهاز استشاري قائم على المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة.

وقعت “س��تاروود العالمية 
والمنتجع��ات”،  للفن��ادق 
اتفاقية مع الشركة العقارية 
السعودية “العقارية” الفتتاح 
فندقين جديدين في الرياض 
تح��ت عالمتي “ويس��تن” 
و“إليمنت”. وس��وف يضم 
الرياض”  “ويس��تن  فندق��اً 
و“إليمن��ت الرياض” 632 
وم��ن  مجتمعي��ن،  غرف��ة 

المقرر افتتاحهما في عام 2022. ويعكس توقيع االتفاقية 
عودة عالمة “ويستن” إلى السعودية وافتتاح أول فندق 
لعالمة “إليمنت” في المملكة. وس��وف تشكل المنشأتان 
الفندقيتان جزءاً من مش��روع متعدد االس��تخدامات يقع 
بالق��رب من مركز الملك عب��د هللا المالي في قلب مدينة 
الرياض. وقال رئيس “س��تاروود” في أوروبا وأفريقيا 
والشرق األوسط مايكل ويل: يسعدنا أن نعزز حضورنا 

في البالد بفندقين جديدين بالتعاون مع “العقارية”.

اتفاقية بين “ستاروود” و“العقارية”

مايكل ويل

بداي��ة  ش��ركة  وقع��ت 
لتمويل المنازل، شراكة 
اس��تراتيجية جديدة مع 
“قرار لالس���تشارات” 
إحدى الشركات العاملة 
بق�ط����اع التحلي����الت 
المتقدم��ة وحلول إدارة 
وأُب�رم���ت  المخاط��ر. 
الش��راكة ف��ي أعق��اب 

اتفاق س��ابق لتزوي��د “بداية” بمنصة متقدمة إلش��راك 
العم��الء م��ن خالل نظ��ام تش��غيل يعمل وف��ق نموذج 
البرمجيات عند الطلب “ساس”. وسوف تستفيد الشركة 
أيضاً من خدمات شركة “قرار”، وذلك في إطار سعيها 
نحو المزيد من االبت��كار والتميز والنمو. وقال الرئيس 
التنفيذي لشركة بداية، مازن بن أحمد الغنيم: حريصون 
على أن نجعل من شركة “بداية” منسجمة مع طموحات 
وتصورات المتعاملين نحو قطاعي العقارات واإلسكان، 

وكذلك تسهيل التواصل معهم بشكل مبسط وسريع.

شراكة استراتيجية
بين “بداية” و“قرار”

مازن بن أحمد الغنيم
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خصخصة البريد السعودي قد تبدأ في 2017

ق��ال وزي��ر االتصاالت الس��عودي محمد الس��ويل: إن 
عملية خصخصة مؤسسة البريد السعودي وتحويلها إلى 
شركة تجارية قد تبدأ أوائل عام 2017، مشيراً إلى أنها 
المؤسس��ة س��تكون من بين أولى الهيئات التي سيجري 
خصخصتها وإن التفكير األولي يتجه نحو إنشاء شركة 
قابضة تضم تحت مظلتها الش��ركات األخرى التي تقدم 
خدم��ات البري��د والنقل وتحويل األموال مثل ش��ركات 
ناقل والبريد الس��ريع والبريد الممتاز. وتشمل األهداف 
االستراتيجية لوزارة االتصاالت تحويل مؤسسة البريد 

الس��عودي إلى شركة مجدية تجارياً والتوس��ع في خصخصة الخدمات الحكومية. كما 
تس��تهدف زيادة إجمالي اإليرادات من خدمات البريد الس��عودي إلى 2.75 مليار لاير 
)733 مليون دوالر( بحلول عام 2020 من 1.02 مليار لاير )272 مليون دوالر( حالياً.

محمد السويل

أول رخصة لشركة أجنبية في السعودية

أصبحت ش��ركة داو كيميكال األميركية أول ش��ركة أجنبية تأخ��ذ رخصة تجارية من 
السعودية، وذلك مع اعتزام المملكة تنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على صادرات 
النفط. وذكرت داو كيميكال -وهي أكبر شركة أميركية لصناعة الكيمياويات من حيث 

حجم المبيعات- أن الرخصة تخولها ملكية كاملة في القطاع التجاري بالمملكة.
ويأتي ذلك بعد أن أعلنت السعودية في أبريل/نيسان 2016 “رؤية 2030” التي تتضمن 

حزمة سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف إلى 
زيادة اإليرادات غي��ر النفطية إلى 600 مليار 
لاير )160 ملي��ار دوالر( بحلول عام 2020، 
وإل��ى تريلي��ون لاير )266.47  مليار دوالر( 
بحل��ول 2030، مقارنة مع 163.5 مليار لاير 

)43.61 مليار دوالر( في 2015.

اعلن��ت ش��ركة أوبر االميركي��ة لخدمات األج��رة، أن 
صندوق االستثمارات العامة السعودي استثمر فيها 3.5 
مليارات دوالر. وأوضحت أنه بموجب هذا االس��تثمار 
سيش��غل المدير الع��ام للصندوق ياس��ر الرميان، مقعداً 
ف��ي مجل��س إدارتها. ووص��ف الرميان الخط��وة التي 
اقدم عليها الصندوق بأنها “اس��تثمار استراتيجي مهم”. 
وبحسب أوبر، فإن المشاركة السعودية تمت على اساس 
احتساب القيمة االجمالية للشركة ب�62.5 مليار دوالر، 
لتتعزز بذلك مكانتها العالمية كأضخم شركة ناشئة غير 
مدرجة في البورصة. وسيس��اهم االس��تثمار السعودي 
ايضاً في رفع مالءة الش��ركة من الس��يولة الى اكثر من 
11 مليار دوالر، كما سيس��اهم في انتش��ار الخدمة في 

الشرق االوسط عموماً والسعودية خصوصاً.

تستثمر في أوبر

عيّن��ت الخط��وط الجوي��ة الس��عودية ش��ركة ج��دوى 
لالستثمار، مستشاراً مالياً لخصخصة الوحدة التابعة لها 
“السعودية للخدمات الطبية” medical. وأوضح مدير 
عام “الخطوط الس��عودية” صالح الجاس��ر أن خطوات 
تخصي��ص وحدة الخدم��ات الطبية تس��ير وفق الخطة 
المقررة، وفي مراحلها النهائية، مشيراً إلى أن الهدف هو 
تحويل medical إلى شركة ذات ملكية وإدارة مستقلة، 
مضيفاً أن قرار خصخصة الش��ركة يتماشى مع “رؤية 
المملكة 2030”، والتي تهدف إلى خلق اقتصاد مزدهر 
عبر مش��اركة القطاع الخاص في عملية التنمية وإيجاد 

قيمة مضافة للخدمات التي يتم تقديمها في المملكة.

“جدوى” مستشاراً
لخصخصة “مديكال”

السعودية تتيح زيادة االستثمارات االجنبية

أق��رت الس��عودية ضوابط وش��روطاً تتيح 
للش��ركات االجنبية زيادة اس��تثماراتها في 
قط��اع تجارة الجمل��ة والتجزئة، في خطوة 
تأتي ضمن خطة التحول االقتصادي. وقرر 
مجلس الوزراء خالل جلسته، الموافقة على 

الضوابط والش��روط الالزمة للترخيص للشركات االجنبية االستثمار في قطاع تجارة 
الجملة والتجزئة بنسبة ملكية 100 %. ويأتي هذا القرار تماشياً مع ما ورد في رؤية 
السعودية 2030 التي احتوت على التوجه بتخفيف القيود المتعلقة بالملكية واالستثمار 
االجنبي في قطاع التجزئة لجذب العالمات التجارية االقليمية والعالمية، بما يسهم في 

خلق فرص العمل للمواطنين في هذا القطاع.
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أبوظبي تطرح 100 مشروع استثماري

أكد رئيس دائرة التنمية االقتصادية في أبوظبي علي ماجد 
المنصوري، أن فعاليات ال��دورة األولى لمنتدى أبوظبي 
لألعمال الذي تنظمه غرفة أبوظبي بالش��راكة والتعاون 
مع الدائرة يأتي ترجمة لرؤى قيادتنا الحكيمة حول الدور 
المنتظر من القطاع الخاص كشريك مهم للنهوض بجهود 
التنمية في إمارة أبوظبي. واستعرض وكيل دائرة الشؤون 
البلدية والنق��ل خليفة محمد المزروع��ي، خالل فعاليات 
الدورة، مشروعات وفرصاً استثمارية وصل عددها إلى 
100 مش��روع استثماري بقيمة 15 مليار درهم )4 مليار 

دوالر(. ونوه المزروعي بأنه سيتم طرح 53 مشروعاً منها بقيمة 5 مليارات درهم )1.3 
مليار دوالر( خالل عام 2016، إضافة إلى مشروعات أخرى تمت ترسيتها عام 2015 

بقيمة تطويرية تجاوزت المليار درهم )272.1 مليون دوالر(.

علي ماجد المنصوري

وقعت ش��ركة فينكانتي��ري اإليطالية لبناء الس��فن التي 
تس��يطر عليها الدول��ة اتفاقاً مع قطر لبن��اء 4 طرادات 
وس��فينتي دعم وس��فينة إنزال برمائية بقيمة 4 مليارات 
ي��ورو تقريبا )4.47 ملي��ار دوالر(، موضحة في بيان 
انها س��تبني جميع الس��فن في أحواض لبناء الس��فن في 
إيطاليا بدءا من 2018، وانها س��تقدم خدمات الدعم في 
قطر لمدة 15 عاما بعد التس��ليم. ووقع االتفاق في روما 
الرئي��س التنفيذي لفينكانتيري جيوس��يبي بونو مع قائد 
الق��وات البحرية القطرية محم��د بن ناصر المهندي في 
حضور وزيرة الدفاع اإليطالية روبرتا بينوتي ونظيرها 

القطري خالد بن محمد آل ثاني.

سفن ايطالية بـ4 مليارات يورو لقطر

 MegaBots Inc جمعت ش��ركة الروبوتات الناش��ئة
مبل��غ 2.4 مليون دوالر عبر تموي��ل أولي لجعل فكرة 
قتال الروبوتات أمراً حقيقياً ورغبة بتحويلها إلى دوري 
رياضي من فِرق و متحكمين حول العالم كحدث رياضي 
ضخم مش��ابه للفورم��وال ون أو المصارع��ة، مادفعها 
أيضاً لعقد ش��راكةً م��ع Latham Watkins القانونية 
لللمساعدة بإقامة الدوري دولياً ،الفكرة بدأت عام 2015 
عندما كش��ف فريق ميغابوتس ع��ن الروبوت العمالق 
 Maker Faire 2015 الخاص بهم بمع��رض MkII
 Suidobashi لشركة Kuratas  وتحدوا به الروبوت

للصناعات الثقيلة في نزال حتى الموت.

دوري من الروبوتات ... قريبًا

اتفاقيتين استراتيجيتين لتعزيز قطاع األغذية

“يوني��كاي”،  قام��ت 
بش��راكتين استراتيجيتين 
 Zebak Emirates مع
وذل��ك   ،Eco Labو
البحث  عملي��ات  لتعزيز 

والتطوي��ر في قط��اع األغذية في اإلمارات والمنطقة. وتبلغ م��دة االتفاقيتين 5 أعوام 
حيث ستقوم شركة Zebak Emirates بإنشاء مختبر مركزي ضخم للبحث والتطوير 
ل�“يونيكاي” في إطار س��عي الش��ركة لتعزيز جودة منتجاتها. كما تشمل االتفاقية مع 

Eco Lab تعزيز تجهيزات النظافة ضمن عمليات الشركة.

العبار يشتري أسهم الخرافي في أمريكانا

وق��ع رجل األعمال اإلماراتي محمد العبار اتفاقا يقضي 
باس��تحواذ شركة أدبتيو التي يقودها على أسهم مجموعة 
الخرافي في الشركة الكويتية لألغذية )أمريكانا( ،ليسيطر 
بذل��ك على حصة األغلبي��ة في المجموع��ة التي تنافس 
عليها كثيرون على مدى س��نوات. وأعلنت شركة أدبتيو 
ومجموعة الخير لألسهم والعقارات الذراع االستثمارية 
لمجموعة الخرافي في بيانين منفصلين توقيع اتفاق ملزم 
لبيع حصة الخرافي في أمريكانا وقدرها 69 % بس��عر 
2.65 دينار )8.79 دوالر( للس��هم الواحد وذلك بعالوة 

س��عرية 26 % فوق آخر س��عر للسهم في البورصة. وستكون البنوك المستفيد األكبر 
من الصفقة التي تقدر قيمتها بنحو 2.4 مليار دوالر إذ أن مجموعة الخرافي تدين لعدد 

من البنوك الكويتية بمليارات الدوالرات.

محمد العبار
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أكد المدير العام 
للشركة الوطنية 
االي�ران�ي�������ة 
ت  ا ر د لص�����ا
الغ����از ع�ل���ي 
رض��ا كامل��ي، 
ش������ركات  أن 
أجنبي��ة دولي���ة 
تعتزم العمل في 

البالد إلنش��اء وحدات للغاز الطبيعي المسال، كاشفاً أن 
المفاوضات جارية مع ثماني ش��ركات قدمت عروضا 
إلنشاء وحدات للغاز الطبيعي المسال في إيران، مشيرا 

إلى أن أغلب هذه الشركات هي شركات دولية.
وأعرب كاملي عن أمله بالتوصل إلى نتائج جيدة خالل 
المفاوضات مع هذه الش��ركات، منوها إلى أن الش��ركة 
الوطني��ة االيراني��ة لصادرات الغاز تنتظ��ر من وزارة 
النف��ط تحديد الخطوط العامة في هذا المجال، والموافقة 

على المشاريع للمباشرة بها.

الصين والهند تستثمران في روس نفط

استثمارات أجنبية في الغاز االيراني

تعت��زم روس��يا  بيع 19.5 % من أس��هم ش��ركة روس 
نف��ط الحكومية للطاقة إلى الصين والهند حس��بما ذكرت 
وكالة بلومبرغ، التي أش��ارت إلى أن روس��يا تعتزم بيع 
األس��هم بنحو 11 مليار دوالر عل��ى األقل. فيما أعربت 
كل من الصين والهند عن رغبتهما في ش��راء أس��هم في 
“روس نفط”، بهدف ترسيخ موطئ قدم لهما داخل أكبر 
دولة مصدرة للطاقة في العالم. وقال وزير النفط الهندي 
دارمن��درا برادان: نحن لس��نا منافس��ين للصي��ن، فلدى 

شركة كورب الهندية للطاقة، وشركة البترول الوطنية الصينية مشاريع مشتركة، وإن 
تشاركنا أيضا في عملية شراء أسهم روس نفط، فهذا سيكون جيداً جداً.

دارمندرا برادان  لبلومبرغ

علي رضا كاملي

المي��اه  وزي��ر  كش��ف 
وال��ري األردني حازم 
الناصر أن األردن تسلم 
الش��ركات  ع��روض 
في  الراغب��ة  العالمي��ة 
مش��روع  لتنفيذ  التأهل 
في  البحري��ن”  “ناق��ل 

مرحلته األولى.
أن  الناص��ر  وأوض��ح 

الوزارة “اس��تلمت وثائق عطاء التأهيل المسبق”، وأن 
لجنة العطاءات الخاصة فتحت العروض أمام الشركات 
المتقدمة وعددها 17 ائتالفا من الشركات العالمية. ويمتد 
مشروع ناقل البحرين من مدينة العقبة األردنية بجنوب 
البالد حتى البحر الميت بوسطها عبر مد خطوط أنابيب 
وإقامة محطات لتحلية المياه على أن يتم تحويل جزء من 
مي��اه العقبة وتلك الناتجة عن عمليات التحلية إلى البحر 
الميت الذي يش��هد جفافاً وتراجعاً في مس��احته بس��بب 

عمليات التبخر الطبيعية.

األردن: فرز الشركات
لمشروع “ناقل البحرين”

حازم الناصر

كوريا تستثمر في نيجيريا

ق��ال وزير االتص��االت النيجيري عب��د الرحمن أديبايو 
ش��يتو: إن وكال��ة التع��اون الدول��ي الكوري��ة “كويكا” 
اس����تثمرت 8.56 ملي�����ون دوالر ف��ي التدريب وتنفيذ 
مش��روع الحكوم��ة اإللكترونية ف��ي نيجيريا، ويتضمن 
المش��روع 3 عناص��ر ه��ي: وض��ع الخطة الرئيس��ية 
للحكومة اإللكترونية - وبرنامج تنمية القدرات - وإنشاء 
مركز تدريب الحكومة اإللكترونية في نيجيريا. أضاف: 
إن التعاون مع الحكومة الكورية يعزز قدرة نيجيريا في 

عبد الرحمن أديبايو شيتوالكفاءة والشفافية والمساءلة في الحكم.

15 مليار دوالر حصيلة منتدى بطرسبورغ

ش��هدت الدورة ال���20 لمنتدى 
سان بطرس��بورغ االقتصادي 
ال��ذي اس��تضافته روس��يا  في 
الفترة من 16 الى 18 حزيران/
يونيو 2016 توقيع 332 اتفاقية 
بقيم��ة 1.024 تريليون روبل 
دوالر(.  ملي��ار   15.5 )نح��و 

وم��ن ضمن هذه االتفاقيات، عقود وصفقات أبرمتها روس��يا م��ع إيطاليا، التي كانت 
لها مش��اركة واس��عة هذا العام، حيث حضر رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينتس��ي 
على رأس وفد رفيع المس��توى. وفي ختام المباحثات التي جرت بين الرئيس الروسي 
ورئيس الوزراء اإليطالي، وقع الجانبان عقوداً وصفقات بقيمة 1.3 مليار دوالر، في 
قطاعات البناء والطاقة وتكنولوجيا الكهرباء والبنية التحتية وتمويل المشاريع. ويشهد 
المنتدى زخماً، من عام إلى عام، حيث بلغت قيمة العقود في العام الحالي 15.5 مليار 

دوالر، مقابل 4.5 مليارات دوالر في العام 2015.
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الصين تخصص حصة لالستثمارات األميركية

أعلن نائ��ب محافظ البن��ك المرك��زي الصيني يي 
جان��غ، أن بالده س��تخصص حصة لالس��تثمارات 
األميركي��ة تصل إلى 250 مليار ي��وان )38 مليار 
دوالر( لشراء أسهم وسندات وأصول أخرى وذلك 
ألول مرة من أجل تعمي��ق أواصر الروابط المالية 

واالعتماد المتبادل بين أكبر اقتصادين في العالم.
وأكد مسؤولون صينيون  بعد محادثات مع نظرائهم 

م��ن الوالي��ات المتحدة أنهم ال يرون ضرورة ألن يس��تمر ضعف اليوان لفترة طويلة 
وهو ما يخشى مستثمرون أن يؤثر على اقتصادات الواليات المتحدة ودول العالم التي 
تعان��ي من تباطؤ بالفعل ويثير اضطرابات في األس��واق العالمية. وتتيح هذه الخطوة 
لبكين تحقيق طموحها بالتوسع في استخدام اليوان كعملة عالمية بينما تتيح فتح األسواق 

المحلية أمام مستثمرين أميركيين بشكل أكبر.

يي جانغ

“تات نفط” تخطط الستئناف عملها بسورية

أوضحت شركة تات نفط الروسية للطاقة في تقرير لها  أنها تتابع الوضع في كل من 
سورية وليبيا لتقييم إمكانية استئناف نشاطها في هذين البلدين العربيين بعد استقرارهما 
والحص��ول على ضمانات س��المة العاملين بالحق��ول. وقال التقري��ر: نظراً للوضع 
السياسي على أراضي المناطق التعاقدية لشركة تات نفط في ليبيا وسورية للفترة منذ 

عام 2011، توقف تنفيذ برنامج أعمال االستكشاف الجيولوجي.
يذك��ر ان اإلنت��اج الصناع��ي من قبل 
الشركة الروسية في سورية كان قد بدأ 
ف��ي عام 2010 بحقل كيش��ما الجنوبي 
الذي قدرت االحتياطات النفطية القابلة 
لالستخراج فيه ب�4.9 مليون طن. علماً 
أن المشروع مش��ترك بين “تات نفط” 

والهيئة السورية العامة للبترول.

وقعت شركة الغاز الروسية العمالقة غازبروم اتفاقاً مع 
ش��ركة شل النفطية بشأن مشروع مزمع للغاز الطبيعي 
المس��ال في البلطيق وذلك في حضور الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين والرئيس التنفيذي لش��ل بن فان بوردن. 
وتعتزم غازبروم االنتهاء من بناء المحطة التي س��تنتج 
م��ا يصل إلى 20 مليون طن من الغاز المس��ال س��نويا 

بحلول كانون األول/ديسمبر 2021.
وكانت صحيفة كومرس��انت اليومية الروسية قالت: إن 
شل ترغب في االستحواذ على حصة بين 25 و35 في 

المئة في المشروع.

مشروع مشترك
لغازبروم وشل بالبلطيق

بي.بي تستثمر بمشروع نفطي في روسيا

وقعت ش��ركتا “بي.بي” اليريطانية و“وروس��نفت” الروس��ية المملوكة للدولة، اتفاقاً 
لتأس��يس مش��روع مش��ترك للتنقيب ع��ن النفط في روس��يا، حيث تخط��ط “بي.بي” 
الس��تثمار ما يصل إلى 300 مليون دوالر فيه. وستس��اهم “روس��نفت” بتراخيصها 

ومنش��آت اإلنتاج التابعة لها في المشروع في الوقت 
الذي س��تقوم الوحدات التابعة للشركة الروسية بحفر 
اآلبار األولى في غرب وش��رق سيبيريا. وستحصل 
“روسنفت” على حصة نس��بتها 51 % في مشروع 
يرماك في حين ستسيطر “بي.بي” على 49 %. ومن 

المقرر أن تبدأ أعمال التنقيب الشتاء المقبل.

الروس��ي  الصن��دوق  م��ع  وقع��ت ش��ركة روس��تيخ 
لالس��تثمارات المباش��رة وعدد من صناديق االستثمار 
الشرق أوسطية اتفاقية لبيع 25 % من أسهم شركة روسيا 
للطائ��رات المروحية لهذه الصنادي��ق في صفقة بلغت 
قيمتها حوالي 600 مليون دوالر. وقالت “روس��تيخ”، 
التي تتبع لها شركة روسيا للطائرات المروحية: إن بيع 
حصة أس��هم إلى مؤسس��ات تابعة لدول تقع في الشرق 
األوسط يعني دخول شركة روسيا للطائرات المروحية 

في تعاون استراتيجي مع منطقة الشرق األوسط.
يشار إلى أن شركة مروحيات روسيا تمكنت على مدى 
األع��وام األخيرة من تحقيق زيادة كبيرة في حجم حقيبة 
الطلبات، إضافة إل��ى أنها بدأت بإنتاج أنواع جديدة من 

المعدات والقيام بتحديث للمعدات المستخدمة.

استثمارات في المروحيات الروسية
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اتفقت شركتا توتال الفرنسية والمبيريس البلجيكية على 
أن تس��تحوذ األول��ى على جميع أس��هم الثانية في صفقة 
س��تتراوح بين 150 و200 مليون ي��ورو )224 مليون 
دوالر(. وقال متحدث باس��م توتال: إن االس��تحواذ على 
المبيريس سيعطي توتال منصة تشغيلية سريعة وخبرة 
بالزبائن ستس��مح لها بتطوير عروض مبتكرة والدخول 
إلى س��وق كهرباء المنازل، مش��يراً الى ان الدخول إلى 
سوق كهرباء المنازل سيساعد توتال على إحداث تكامل 
بين سوقي الكهرباء والغاز. وتريد توتال أن تصبح أكبر 
الع��ب في مجال تجارة الكهرب��اء والطاقة المتجددة في 
غضون 20 عاماً، وقد حققت تقدماً في سوق الكهرباء من 
خالل االستحواذ على شركة سافت المتخصصة بصناعة 

البطاريات في صفقة بلغت قيمتها 1.1 مليار دوالر.

“توتال” تستحوذ
على “المبيريس” البلجيكية

تق��در قيم��ة مجمع “مع��ادن” ف��ي مدين��ة رأس الخير 
بالس��عودية ب�10.8 مليارات لاير )2.88 مليار دوالر( 
مم��ا يجع��ل منه أكبر منش��أة متكاملة إلنت��اج األلمنيوم 
ف��ي العالم. ويضم مين��اء ومحطة لتحلي��ة المياه وإنتاج 
الكهرب��اء بطاق��ة 2400 ميغ��اوات، باإلضافة إلى خط 
للسكك الحديدية يربط المجمع مباشرة بمناجم البوكسايت 
والفوس��فات، وبالتالي يس��اهم في الحفاظ على سلس��لة 
م��وارد داخل الس��عودية. وق��ال رئيس “مع��ادن” عبد 
العزي��ز الحربي: إن مدينة رأس الخير مجهزة للتوس��ع 
ف��ي صناعات ع��دة، لكن أرى أن األلمنيوم س��يكون له 
دور أساسي في االستراتيجية المستقبلية للشركة.  وتأتي 
معظم العوائد النقدية للش��ركة م��ن األلمنيوم، الذي وفر 
لها 4.8 مليار لاير )1.28 مليار دوالر( العام الماضي.

“نابكو” تعزز قدرتها اإلنتاجية“معادن” تدير أكبر منشأة ألمنيوم

اس��تثمرت الش��ركة الوطني��ة لمنتج��ات األلمنيوم 
“نابكو” لعمانية، في مكبسي سحب ألمنيوم جديدين 
لتعزيز قدرتها اإلنتاجية. كما قامت الشركة بتركيب 
خط جديد للدهان العمودي بتقنية مس��حوق الطالء 
)Vertical Powder Coating Line(، وه��ي 
تقني��ة جديدة ستس��هم ف��ي تقديم الش��ركة لمنتجات 
جديدة مع تحسين الكفاءة وتوفير التكاليف وضمان 
االستدامة البيئية. وقال الرئيس التنفيذي في الشركة 
روبرت هولتكامب: تمكنا من ضمان تقديم عملياتنا 

اإلنتاجية للمنتجات عالية الجودة لعمالئنا، ونتوقع أن نحقق نتائج أفضل خالل الربع الثاني 
من العام، حيث نعمل وبشكل استباقي على زيادة قيمة منتجاتنا في مختلف األسواق.

روبرت هولتكامب

“انفستكورب” تستحوذ على “كورنلياني”

ق��ال رئي��س االس��تثمار المؤسس��ي-أوروبا ف��ي 
انفس��تكورب، ح��ازم بن جاس��م، لوكال��ة رويترز 
إن المجموع��ة الخليجية اش��ترت حصة أغلبية في 
كورنليان��ي اإليطالية للمالب��س الرجالية في صفقة 
تق��در قيم��ة الش��ركة اإليطالية بنح��و 100 مليون 
دوالر. وأضاف: هذا اس��تثمار رأس��مالي يستهدف 
النم��و. نعتق��د أن المالب��س الرجالي��ة الفاخرة أحد 
القطاعات األسرع نموا في صناعة الموضة وهناك 

آفاق كبيرة لتنمية هذا النشاط.

“اي أف أس” تستحوذ على “سكيوربلس”

استحوذت ش��ركة “اي أف أس” المتخصصة بمجال 
توفي��ر خدمات إدارة المرافق المتكامل، على ش��ركة 
س��كيوربلس للخدمات األمنية التي تتخذ من اإلمارات 
مق��راً لها. وتأتي عملية االس��تحواذ في أعقاب إطالق 
“اي أف أس” مؤخراً قسم خدمات األمن المدارة لتلبية 
متطلبات ش��ريحة واس��عة من العمالء ف��ي القطاعين 

العام والخاص.
وقال الرئيس التنفيذي ل�“اي أف أس” طارق شوهان: 
تسهم هذه الخطوة بترسيخ مكانتنا كوجهة شاملة لتوفير 
متطلبات إدارة المراف��ق المتكاملة. وأضاف: وتهدف 

اس��تراتيجيتنا إلى توس��يع نطاق عمليات “س��كيوربلس” ضمن اإلمارات كجزء من 
مرحلة أولى نس��عى بعدها إلى طرح خدماتنا األمنية في أس��واق رئيسية أخرى مدرة 

لألرباح.

طارق شوهان
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مذكرة بين هيئة تنظيم االتصاالت والسنغال

وقع��ت الهيئة العامة لتنظي��م قطاع االتصاالت 
ممثل��ة لدول��ة اإلمارات مذك��رة تفاهم مع هيئة 
تنظي��م االتصاالت في الس��نغال، بهدف تعزيز 
التعاون والتنس��يق ومشاركة الخبرات وأفضل 
الممارس��ات في قطاع االتصاالت وتكنولوجيا 
المعلوم��ات، وذل��ك خالل مش��اركة الهيئة في 
اجتم��اع مجلس االتح��اد الدول��ي لالتصاالت 
الذي عقد في جنيف. وتتمحور أهداف المذكرة 
حول سبل تنظيم المصالح المشتركة فيما يتعلق 

بتكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت، في إطار مش��اركة الخبرات واألطر التنظيمية 
وتنمية صناعة االتصاالت ونظم المعلومات بين البلدين.

الخدمات  شركة  وقعت 
النفطية الفرنسية تكنيب 
اتفاقا بقيمة 500 مليون 
دوالر مع كونسورتيوم 
يضم المؤسسة الوطنية 
الليبية وش��ركة  للنف��ط 
للنفط  اإليطالي��ة  إين��ي 
والغ��از لتجدي��د منصة 

نفطية بحرية.
وجرى توقيع االتفاق بين كل من الكونسورتيوم وتيري 
بيلينكو الرئيس التنفيذي لشركة تكنيب في حضور رئيس 
المؤسس��ة الوطنية للنفط مصطف��ى صنع هللا. ووصف 
بيلينكو الصفقة بأنها “عالمة فارقة” للشركة الفرنسية. 
وقال وزير الخارجية الفرنس��ي جان مارك ايرولت: إن 
توقيع االتفاق ضروري إلظهار أن الش��ركات األجنبية 
تب��دأ ف��ي العودة للعمل في ليبيا الت��ي عانت من صراع 
استمر ألكثر من 5 سنوات، وإن االتفاق يعطي الليبيين 

فرصة لزيادة اإلنتاج وتوزيع الموارد وخلق وظائف.

“تكنيب” توقع اتفاقا في ليبيا

جان مارك ايرولت

“لوك أويل” تزيد استثماراتها بالعراق

ق��ال الرئيس التنفيذي لش��ركة لوك أويل الروس��ية 
وحيد علي كبيروف: إن العراق فاجأ شركات النفط 
الكبرى بش��كل إيجابي بالبدء سريعا في سداد ديون 
متراكمة وتعهد بزيادة االستثمارات بما يسمح لثاني 
أكبر منتج للخام في أوبك بالحفاظ على النمو القوي 
في االنتاج. وتباطأ سداد الديون المستحقة للشركات 
الكبرى عن اس��تثماراتها خ��الل العامين الماضيين 

بدرجة أكبر مع الهبوط الشديد ألسعار النفط، لكن كبيروف قال على هامش اجتماع أوبك 
في فيينا: إن الوضع بدأ يتغير وإن العراق يسدد مستحقات الشركات بشكل نشط للغاية. 

وحيد علي كبيروف

احتل��ت الش��ركات االيطالي��ة الص��دارة بي��ن ال��دول 
المس��تثمرة في قطاع المحروقات ف��ي الجزائر، تتبعها 
الش��ركات البريطانية، حس��ب ما افادت دراسة نشرتها 
مجلة “الجزائر طاقة” ونقلتها وكالة االنباء الجزائرية.

وبحس��ب دراس��ة المجلة التي تصدرها وزارة الطاقة، 
فإن القيمة اإلجمالية لالستثمارات األجنبية المباشرة في 
قطاع الطاقة في الجزائر بلغت 14.01 مليار دوالر في 
الفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 بمتوسط سنوي يقدر 
ب� 2.3 مليار دوالر. وتصدرت الشركات االيطالية قائمة 
الدول المس��تثمرة في الطاقة في الجزائر، باس��تثمارات 
بلغت 3.155 مليار دوالر تلتها بريطانيا ب�2.185 مليار 

دوالر والواليات المتحدة 1.646 مليار دوالر.

ايطاليا تستثمر
في المحروقات بالجزائر

أول مترو أنفاق بالطاقة الشمسية

تشيلي التي تصدرت العناوين 
مؤخراً بس��بب توليد محطاتها 
للطاق��ة الشمس��ية للكثي��ر من 
الكهرباء م��اأدى إلى انخفاض 
س��عر الكهرب��اء ليص��ل إل��ى 
الصف��ر، تخط��ط حالي��اً إل��ى 
تشغيل شبكة مترو األنفاق في 
المتجددة  بالطاق��ة  عاصمته��ا 

معتمدة على الطاقة الالزمة من محطة طاقة شمس��ية س��عتها 100 ميغاواط بصحراء 
أتاكاما، على أن توفر المحطة 60 % من الطاقة الالزمة لنقل 2.5 مليون راكب يومياً، 
في حين أن طاقة الرياح س��توفر أيضاً 18 %، وستس��تخدم محطة الطاقة الشمس��ية 
وحدات ألواح منخفضة التكلفة من خالل روبوتات مصممة لتحافظ على األلواح نظيفة 

ولتعمل بكفاءة في أجواء الصحراء الشديدة الغبار.
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وقيد التنفيذ وفق قوانين تش��جيع االس��تثمار 
 )116(  ،2016  -  2011 الفت��رة  خ��ال 
مش��روعاً، منها )92( مش��روعاً صناعياً، 

)18( مشروعاً زراعياً، )6( مشاريع نقل.
وعن كيفية تحديد اإلستثمار، قالت األموي، 
أن��ه ال يمك��ن الخروج من األزم��ة من دون 
إع��داد خط��ط تطويري��ة جذري��ة، وحالي��اً 
تركز الهيئ��ة على إعداد فرص اس��تثمارية 
في مختل��ف القطاعات التنموي��ة واإلنتاجية 
وص��والً إل��ى خارط��ة اس��تثمارية متكاملة 
تش��مل مختلف المج��االت )البُن��ى التحتية، 
الصناعات الكيميائية، الغذائية والنس��يجية، 
الطاقات البديلة، مستلزمات إعادة اإلعمار(، 
م��ع إعط��اء أهمي��ة للتنس��يق م��ع الجهات 
المعنية إلعداد فرص اس��تثمارية جديدة عن 
الصناع��ات المع��دة للتصدير، والمش��اريع 
المتوسطة والصغيرة والمشاريع المطروحة 

للتشاركية.

طريقة تفكير الهيئة
تؤكد األموي أن رؤية الهيئة هي العمل على 
عدد من المحاور الرئيسة والبرامج التنفيذية 
لتحسين مناخ االس��تثمار وتبسيط إجراءاته  
وتحس��ين مرتبة س��ورية في  مؤشر سهولة 
أداء االعمال وتحقيق المزيد من العدالة في 
توزيع االس��تثمارات الخاص��ة في المناطق 
الت��ي تحتاج الى مزيد من االس��تثمار، وفي 
هذا الس��ياق، ب��دأت الهيئة من��ذ مطلع العام 

إيناس األموي: اإلستثمار يتعافى في سورية

أكدت المديرة العامة لهيئة االستثمار السورية الدكتورة إيناس األموي 
إطالقًا،  سورية  في  يتوقف  لم  االستثمار  أن  والمستثمر،  البنك  لمجلة 

وإنما تأثر عدد المشاريع االستثمارية خالل الفترة بين 2011 - 2016.
وتعمل الهيئة على إعداد ملف خاص بالفرص االستثمارية ذات االولوية  
موجهة  كرسالة  والتراخيص  المبدئية  الموافقات  بعض  يتضمن 
للمستثمرين مفادها جاهزية هذه المشروعات وقابليتها للتنفيذ، لذلك 
تسعى الهيئة إلصدار قانون واحد موحد جديد لالستثمار يراعي التعافي 

ويعطي حوافز لإلنتاج والتصنيع والتصدير والتوظيف.
إقامة  إجراءات  لتبسيط  المتبعة  الطرق  لتطوير  األموي  وفق  وتهدف 
وتشغيل المشاريع االستثمارية التي سيتم طرحها على المستثمرين 

المحتملين.

تعافي االستثمار
تختلف النظ��رة لاس��تثمار، فالبعض يرى 
أن  فكرة االس��تثمار في مث��ل هذه المرحلة 
الراهنة غير مجدية، والبعض يراها تستحق 
المجازفة للبدء بمش��اريع اس��تثمارية حقيقة 
ولكنه��ا تبق��ى وجه��ات نظر، تق��ول إيناس 
األم��وي، لكن  الحقيقة التي تظهرها بيانات 
الس��ورية  االس��تثمار  هيئ��ة  وإحصائي��ات 
تش��ير إل��ى أن االس��تثمار ل��م يتوق��ف في 
س��ورية إطاقاً، وإنما تأثر عدد المش��اريع 
المش��ملة خ��ال الفت��رة 2011 - 2016، 
حي��ث انخفض عددها ف��ي جميع القطاعات 
إل��ى 408 مش��اريع، أي ما نس��بته  43 % 
من إجمالي المش��اريع المشملة خال الفترة 
2007 - 2010، وم��ن المتوق��ع أن تؤم��ن 
ه��ذه المش��اريع 49308 فرص��ة عمل. إال 
أنه ومن��ذ عام 2014 بدأت مرحلة التعافي، 
ووفق��اً لبيانات الهيئة هن��اك ارتفاع ملحوظ 
بعدد المش��اريع المش��ملة للعام نفسه ليصل 
إل��ى 63 مش��روعاً اس��تثمارياً، منه��ا 51 
ومش��روعين زراعيين  مش��روعاً صناعياً 
وستة مشاريع نقل وأربعة مشاريع قطاعات 
أخرى وهو مؤشر قوي لبدء مرحلة التعافي.

أما عن نس��بة تنفيذ المش��اريع االستثمارية 
المنفذة وقيد التنفيذ إلى المش��اريع المش��ملة  
خال فترة األزمة  فقد كانت  قريبة جداً من 
نس��ب التنفيذ عما كانت علي��ه قبل األزمة، 
حيث بلغ عدد المشاريع االستثمارية المنفذة 

2016 الحال��ي بنمذج��ة بع��ض أعماله��ا، 
حيث س��يتم تطبيق أفضل المعايير العالمية 
 The Best في إعادة هندس��ة اإلج��راءات
Practice Of BPR، وص��والً لتصمي��م 
نموذج جديد )To-Be( لتقديم الخدمة يركز 
على إجراء تحّول نوعي في نظم وأس��اليب 
العمل يرتقي إلى مس��توى خدمات حكومية 
الكتروني��ة، كما س��تعتمد الهيئة في التطبيق 
على أس��لوب المح��اكاة Simulation من 
خال تنفي��ذ تجريبي للتحس��ينات المقترحة 
على نطاق ضيق قبل تنفيذها على المستوى 

الكلي.
وف��ي خط��وة تالية ومكمل��ة لما ت��م إنجازه 
خال الفترات الماضية، ستعمل الهيئة على 
تحوي��ل الخدمات التي تقدمه��ا إلى خدمات 
إلكترونية. وقد استهلت خدماتها اإللكترونية 
له��ذا العام بإطاق خدمة جديدة عبر الموقع 
اإللكتروني للهيئة تس��هل على المستثمرين 
التواصل م��ع الهيئة بما يتعلق بإقامة وتنفيذ 
مشاريعهم، حملت عنوان )تابع مشروعك(. 
باإلضاف��ة إل��ى إط��اق تطبي��ق إلكتروني 
عب��ر الهواتف الذكية )اس��تثمر من جوالك( 
لتكون هيئة االستثمار السورية أول مؤسسة 
حكومي��ة تق��دم خدماته��ا اإللكتروني��ة عبر 

الهواتف.

د. إيناس األموي
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م��ن خال إحداث مديرية متخّصصة باس��م 
مديرية الخارطة االس��تثمارية في مايو/أيار 
2013، وه��ي تُعنى بإع��داد الدليل الخاص 
بالفرص االس��تثمارية، الت��ي يمكن تنفيذها 
كمشاريع استثمارية مناس��بة لمرحلة إعادة 
اإلعم��ار. فقد تم تنويع هذه الفرص لتش��مل 
كل المج��االت )صناعي��ة، زراعية،  طاقة 
وطاق��ة متجددة( من خال إع��داد أكثر من 

200 فرصة استثمارية.
وقال��ت األموي: إن الس��بب في تعثر س��ير 
المشاريع يعود إما للظروف األمنية الراهنة، 
أو تأخر ص��دور الموافقة والتراخيص لهذا 
المش��روع م��ن قب��ل الجه��ات ذات الصلة. 
وأدى الحص��ار االقتص��ادي المطب��ق على 
الحكومي��ة والخاصة  البنوك والمؤسس��ات 
م��ن قبل العديد من الدول، إلى توقف بعض 
المشاريع بس��بب قلة التمويل أو فتح اعتماد 
مال��ي ل��دى المصارف من أجل االس��تيراد 
والتصدي��ر. باإلضافة الى ع��دم وجود آلية 
للتنسيق بين الهيئة والجهات العامة األخرى 

للموافقة على تشميل بعض المشاريع.
وكذل��ك، تقلب��ات أس��عار الصرف بالنس��بة 
لمس��تلزمات اإلنتاج والمواد األولية وس��عر 

بيع المنتج للسوق المحلية.

أهم ما تم تنفيذه من الخطة االس���تراتيجية 
عام 2014:

للتخطي��ط  نموذجي��ة  منهجي��ة  اعتم��اد   -
االس��تراتيجي ورسم سياسات العمل ووضع 
البرام��ج لتنفيذها، ترجم��ت إلى خطط عمل 
تنفيذي��ة للمديريات المركزي��ة والفروع وتم 
تتبع تنفيذها بشكل دوري وفق أسس ومعايير 

منهجية.
- ت��م تألي��ف فريق ف��ي الهيئة بالتنس��يق مع 
الفريق المركزي في رئاسة مجلس الوزراء 
ومشروع تطوير وتحديث الخدمات الحكومية 
لتبس��يط اإلج��راءات، وتم حص��ر الخدمات 
الرئيسة التي تقدمها الهيئة للمستثمرين وجرد 
كاف��ة إجراءاتها وتوصيفها وتحليلها ووضع 
أسس لتبس��يطها وقد أجري اختبار تجريبي 
على الخدمات المراد تبسيطها  بهدف دراسة 

أثرها االقتصادي.
- اس��تكمال أتمتة العمل في هيئة االستثمار 

تنفيذ المشاريع
بلغ إجمالي المش��اريع المشملة لعام 2015 
)46( مش��روعاً، 27 مش��روعاً ف��ي قطاع 
الصناعة، وأحد عش��ر مش��روعاً في قطاع 
النقل، وسبعة مش��اريع زراعية، ومشروع 
واحد ف��ي قطاعات أخ��رى، بتكلفة إجمالية 
تقديرية بلغت 10145 مليون ليرة سورية، 
ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع 3170 

فرصة عمل.
وتوزعت هذه المش��اريع عل��ى المحافظات 
السورية على الش��كل اآلتي: السويداء 16، 
حل��ب 4، الاذقي��ة 3، حماة 2، دمش��ق 1، 
ريف دمش��ق 8، طرط��وس 12. وبلغ عدد 

المشاريع 46 مشروعاً.
أم��ا عدد المش��اريع المنفذة وقي��د التنفيذ من 
 2015 الع��ام  المش��ملة خ��ال  المش��اريع 
)المش��اريع المنف��ذة وقي��د التنفيذ محس��وبة 
عل��ى أس��اس ع��ام التش��ميل ولي��س عل��ى 
ع��ام الترخي��ص(، فقد بلغت 21 مش��روعاً 
اس��تثمارياً بتكلفة اس��تثمارية تقديرية بلغت 
2015 مليون ليرة سورية، وبالتالي فإن نسبة 
تنفيذ المشاريع من إجمالي المشاريع المشملة 
خال العام نفسه بلغت 45.6 % وهي نسبة 
جي��دة إذا م��ا ت��م األخ��ذ بعين االعتب��ار أن 
قوانين تشجيع االستثمار قد منحت المستثمر 
ثاث س��نوات لتنفيذ مشاريعه االستثمارية، 
ه��ذه المش��اريع توزعت عل��ى المحافظات 
الس��ورية على الش��كل اآلتي: الس��ويداء 6 
زراع��ة و6 صناع��ة، الاذقي��ة 2 صناعة، 
حم��اة 1 صناعة، ريف دمش��ق 1 صناعة، 
نق��ل.   2 وحل��ب  3 صناع��ة،  طرط��وس 
ومجموع المش��اريع 21 مش��روعاً. وخال 
الع��ام الجاري تم تش��ميل 20 مش��روع من 
بداية ع��ام 2016 ولغاية تاريخه، وتوزعت 
المش��اريع على الش��كل اآلتي: الس��ويداء 1 
صناع��ة و 1 زراعة، الاذقي��ة 2 صناعة، 
حم��اة 2 صناعة، ريف دمش��ق 8 صناعة، 

طرطوس 3، حلب 1 ودمشق 1.

كيف تبدلت الخارطة االستثمارية؟
أول��ت هيئة االس��تثمار الس��ورية، وفق ما 
تق��ول مديرته��ا العام��ة، اهتمام��اً خاص��اً 
بالخارطة االس��تثمارية في س��ورية، وذلك 

الس��ورية من خ��ال األرش��فة اإللكترونية 
ونظام البري��د اإللكترون��ي للهيئة وتصميم 

وتطوير عدة برامج إحصائية  وإدارية.
- تطوي��ر الموق��ع االلكتروني للهيئة وتفعيل 
الخدم��ات االلكترونية )اس��تمارة التش��ميل 
االلكتروني، الخارطة االستثمارية( وتصميم 
صفحة للهيئة على موقع التواصل االجتماعي 

.facebook
- تطوير النافذة الواح��دة وتفعيلها في الهيئة 
وفي فروعها في المحافظات لتسهيل عمليات 
الش��ركات االستثمارية  الترخيص وتسجيل 
وذلك من خال مشروع الربط الشبكي الذي 
يهدف إلى تحسين وتطوير الخدمات المقدمة 
إل��ى المس��تثمر وقطاعات األعم��ال وربط 
الفروع إلكترونياً ليرتقي إلى مستوى خدمات 
حكومية إلكتروني��ة، واعتباره نواة للحكومة 
اإللكتروني��ة والتوقي��ع االلكترون��ي والدفع 

اإللكتروني.
- متابعة العديد من المشاريع االستثمارية من 
خال التواصل مع المستثمرين والقيام بعدد 
من الجوالت الميدانية للوقوف على العقبات 
الت��ي تعترضهم وبذل الجهود الممكنة لتذليل 
هذه العقبات من خال التوس��ط لدى الجهات 
العام��ة األخرى لحل المش��كات التي تعيق 
التنفيذ  أهمها تامين المشتقات النفطية لبعض 

المشاريع.
- ت��م إنج��از برنام��ج إلكترون��ي إحصائي 
يضم قاعدة بيانات عن الفرص االس��تثمارية 
المتاح��ة، وترجم��ة 224 فرص��ة إلى اللغة 
اإلنكليزي��ة، كم��ا ت��م إنج��از وتوزي��ع دليل 
الفرص االس��تثمارية مع دراس��ات الجدوى 
ألكثر من 100 مش��روع استثماري ويجري 
العم��ل عل��ى تحديث بيانات هذه الدراس��ات 

باستمرار.
- إنج��از وإط��اق التقري��ر الوطن��ي األول 
لاس��تثمار األجنبي المباش��ر في سورية في 
االس��تثمارية،  والنش��اطات  المج��االت  كل 
وبغ��ض النظر عن القانون الناظم لها، وذلك 
بالتنس��يق مع الجهات الرسمية ذات الصلة، 

ومنها المكتب المركزي لإلحصاء.
- تم توقيع مذكرات تفاهم  بين هيئة االستثمار 
وتشجيع االستثمار.الس��ورية والجه��ات الحكومية به��دف دعم 
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يمتلك رؤية واضحة حول األدوار والمهام الُمناطة بالموظفين ضمن 
ل إطالق “ميثاق الحوكمة الخليجي” أهمية خاّصة  الشركة. ويُش��ّكِ
للشركات العائلية في المنطقة كونها مبادرة األولى من نوعها، حيث 
أن العديد من حكومات دول العالم قد قامت بإنش��اء معايير ومبادئ 
للحوكمة المؤسس��ية -معظمه��ا في أوروب��ا واألميركيتين مع عدد 
محدود في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا- إال أن القليل منها 

فقط قد قام بوضع أنظمة حوكمة خاّصة بالشركات العائلية.

قوانين وهيكلية
��ن “ميثاق حوكمة الش��ركات العائلية الخليجي��ة” القوانين  ويتضمَّ
والهيكيلية لتطبيق أش��كال متعددة للحوكمة، منها الحوكمة العائلية، 
وحوكم��ة الُملِكيّة، وحوكمة الش��ركة، وحوكمة الث��روة. ويحتوي 
الميث��اق كذل��ك عل��ى معايي��ر وأنظم��ة التواص��ل م��ع الجمهور 
واس��تراتيجيات تأهيل الجيل التال��ي باإلضافة إلى قائمة مخّصصة 

لمراجعة وتدقيق معايير التطبيق.
وتمَّ العمل على إنش��اء “ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية” 
وعدد من خبراء إدارة الثروات من المنطقة والعالم.بالتعاون مع نخبة من المستشارين والخبراء القانونيين المتخّصصين، 

عبد العزيز عبد هللا الغرير

دليل لـ“ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية”

ويهدف “الميثاق” إلى مس��اعدة الش��ركات العائلي��ة في وضع نُُظم 
حوكم��ة مدروس��ة لكل القواني��ن والسياس��ات واإلج��راءات وفق 
أفض��ل المعايير الُمعتََمدَة في حوكمة الش��ركات العائلية، وذلك من 
أج��ل ضمان ازدهار األعمال واس��تدامتها لألجي��ال المقبلة. وقد تمَّ 
َطرح “ميثاق حوكمة الشركات العائلية الخليجية” باللغتين العربية 
واإلنكليزية، كأول َمرِجع رسمي ودليل إرشادي في المنطقة لتطبيق 
الحوكمة ضمن الش��ركات العائلي��ة. ويتَِّصف المرجع باإلحكام في 

الصياغة وااليجاز في المعنى وسهولة االستخدام والقراءة.

تطبيق الحوكمة وتقوية الشركات
وقال رئي��س مجلس إدارة مجلس الش��ركات العائلية الخليجية عبد 
العزيز عبد هللا الغرير، في تعليق له على إطالق الميثاق: لقد باتت 
ة في  مس��ألة تطبيق الحوكمة ضمن الشركات العائلية ضرورة ُمِلحَّ
وجه توس��ع إدارة ش��ؤون األعمال والعائلة في الش��ركات العائلية، 
فوضع نظم حوكمة توفر قواعد وإجراءات ترس��خ كل من الشفافية 
واالحترافية وتعزز القيم العائلية يسمح بتقوية الشركات العائلية في 
وج��ه تحديات التوس��ع. أضاف: إن نقل القيادة للجيل التالي مس��ألة 
غاية في األهمية. ومن دون امتالك الشركات لنظام حوكمة مدروس 
وواض��ح، فإن أعمال هذه الش��ركات س��تكون ُمه��دَّدَة على المدى 
المتوسط والبعيد. فقد أظَهَرت البحوث التي قام بها المجلس في وقت 
سابق أن ثُلثَي الشركات العائلية الكبيرة في المنطقة قد بدأت بالفعل 
بوضع نُُظم حوكمة ضمن مؤسساتها، ولكنَّ ثلث هذه الشركات فقط، 

قد أنجز وضع هذه األنظمة موضع التنفيذ.
يذكر ان إحدى الدراس��ات الت��ي نظََّمها مجلس الش��ركات العائلية 
الخليجية بالتعاون مع شركة ماكينزي آند كو العام الماضي، َكَشفَت 
ع��ن تأخر تبنّ��ي الحوكمة ضمن الش��ركات العائلية ف��ي المنطقة، 
خصوصاً في سن السياسات المؤسسية المتعلِّقَة بتأهيل ودمج الجيل 
التال��ي ضمن الش��ركات العائلية. وقد أظهرت الدراس��ة أن 44 % 
من الش��ركات العائلية تمتلك سياس��ات توظيف تُعنى بمسألة انتقال 
القيادة للجيل التالي من أفراد العائلة، غير أن 17 % فقط منها يمتلك 
منهجيات وُطُرق تقييم فعّالة لتحديد أدوار ومسؤوليات الجيل التالي 
من القيادات. وأظَهَرت الدراس��ة بأن 32 % فقط من هذه الشركات 

وهو  الخليجية،  العائلية  الشركات  مجلس  أطَلَق 
الشركات  لـ“شبكة  لة  الُمَمثِّ اإلقليمية  المؤسسة 
رسمي  مرجع  أّول  المنطقة،  في  الدولية”  العائلية 
لتطبيق  ــط  األوس الشرق  في  ــادي  إرش ودليل 
العائلية  الشركات  ضمن  المؤسسية  الحوكمة 
حوكمة  “ميثاق  مسّمى  تحت  وذلك  الخليجية، 

الشركات العائلية الخليجية”.
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ثانياً: اس��تحواذ االئتالف االستثماري الذي 
قادت��ه ال��ذراع االس��تثمارية لبنك س��تاندرد 
تش��ارترد عل��ى حص��ة بقيم��ة 175 مليون 
دوالر ف��ي ش��ركة فاين لتصني��ع المنتجات 

الورقية ومقرها األردن.
ثالثاً: ارتفعت قيمة صفقات التخارج بنس��بة 
35 %  لتصل إلى 21 صفقة، حيث تركزت 
على البيع إلى شركاء استراتيجيين، وكان من 
أبرزها استحواذ “ووربيرغ بنكس” و“جنرال 
أتالنت��ك” على حص��ة مجموعة أب��راج في 

“نتوورك إنترناشيونال” والبالغة 49 %.

توزع العمليات االستثمارية
وبل��غ عدد العمليات االس��تثمارية 14 عملية 
بقيم��ة 25 ملي��ون دوالر توزعت على عدد 
من دول المنطقة، مع ابتعاد المستثمرين عن 
العمليات في مجال النفط والغاز بسبب تراجع 
األس��عار. واس��تقطبت اإلم��ارات العربي��ة 
المتحدة أعلى حجم استثمارات ملكية خاصة 
بنس��بة 35 % عل��ى خلفية نمو اس��تثمارات 
رأس المال الجريء، تلتها الس��عودية ولبنان 

ازدهار العمليات االستثمارية في المنطقة العربية

شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا تقدمًا ملحوظًا لقطاع األسهم الخاصة خالل عام  2015، كما 
حققت استثمارات رأس المال الجريء المعلنة نمواً بثالثة أضعاف، مكللًة بالعديد من الصفقات ومدفوعة 
بالتطور التكنولوجي والبيئات الحاضنة لريادة األعمال، على الرغم من وجود صعوبات أثرت سلبا في سير 

هذه العمليات، ذلك وفقًا للتقرير السنوي العاشر لألسهم الخاصة ورأس المال الجريء.

وص��در التقرير عن اتحاد األس��هم الخاصة 
في منطقة الش��رق األوسط وش��مال إفريقيا 
بمش��اركة كل م��ن “ديلوي��ت كوربوري��ت 
فاينان��س المح��دودة” و“زاوي��ة للمعلومات 
المالية التابعة لش��ركة تومس��ون رويترز”، 

وبرعاية مركز دبي المالي العالمي.

األسهم الخاصة ورأس المال الجريء
بل��غ إجمال��ي الزي��ادة ف��ي إجمال��ي ع��دد 
اس��تثمارات األس��هم الخاص��ة 100 عملية 
مقارنة بالعام 2014 لتصل إلى 175عملية، 
م��ع انخفاض طفي��ف في قيمته��ا من 1.57 
ملي��ار دوالر في 2014 إلى 1.49 مليار في 
2015. وترك��زت ه��ذه العمليات  في قطاع 
الم��واد االس��تهالكية والتجزئ��ة وفي قطاع 
تكنولوجي��ا المعلومات حي��ث بلغت 30 % 
و15 % عل��ى التوالي، مدفوعة باس��تقطاب 

قطاع التكنولوجيا الستثمارات رأس المال.
أما بالنس��بة ل��رأس المال الج��ريء، فقد بلغ 
حج��م العمليات المعلنة 122 عملية تجاوزت 
ال�100مليون دوالر، بزي��ادة 3 أضعاف في 
حجم العملي��ات المعلنة. وج��اءت اإلمارات 
العربية المتحدة في مقدمة اس��تثمارات رأس 
الم��ال الجريء ب�50 عملية، تلتها لبنان ب�22 
عملية ثم السعودية ب�17 عملية، وكان من أبرز 
الصفقات حصول “كريم” لحجز الس��يارات 

على استثمار بقيمة 60 مليون دوالر.

صفقات معلنة
وأش��ار التقرير إلى مجموع��ة من الصفقات 
الكب��رى التي ش��هدها الع��ام 2015 ، حيث 

توزعت على الشكل التالي:
أوالً: اس��تثمار مجموعة أبراج، وشركة تي 
بي جي في سلسلة مطاعم الوجبات السريعة 

الشهيرة في السعودية “كودو”.

بنسبة 14 % لكل منها.
أما من حيث القيمة، فقد استقطبت السعودية 
أعلى قيمة اس��تثمارات، كذلك حققت مصر 
نم��واً في هذه القيمة، إال أن حالة االس��تقرار 
األمني وأس��عار الص��رف األجنبي ال تزال 
تش��كل عوامل قلق للمستثمرين. كما شهدت 
تركي��ا واألردن وتونس إقب��االً متزايداً على 

استثمارات الملكية الخاصة.

آثار البيئة المضطربة
للتقري��ر فق��د واجه��ت الصنادي��ق  ووفق��اً 
االس��تثمارية تحدي��ات كب��رى، ناجم��ة عن 
البيئ��ة االقتصادي��ة العالمي��ة الت��ي ينتابه��ا 
القل��ق والمخاوف من حالة عدم االس��تقرار 
الجيوسياسية، باإلضافة إلى غياب إنجازات 
بعض الش��ركاء. وعليه ت��م إغالق مجموعة 
من الصناديق والبال��غ عددها 12 صندوق، 
تجاوزت قيمة ثالثة منها 100 مليون دوالر. 
وكان أكبرها صندوق “أبراج” االستثماري 
الثاني لمنطقة ش��مال أفريقيا الذي أغلق عند 
375 مليون دوالر، كما أغلقت “دويت-سي 
آى س��ي كابيت��ال” صن��دوق “فرص مصر 

بقيمة 300 مليون دوالر.
وف��ي تعليقه على نتائج التقرير، قال الرئيس 
التنفي��ذي لتطوير األعمال ل��دى مركز دبي 
المالي العالمي س��لمان جعفري: من المتوقع 
أن يواص��ل الع��ام 2016 نف��س التوجه في 
العمليات االس��تثمارية، حيث يستمر مديري 
الصنادي��ق ف��ي التركي��ز عل��ى القطاع��ات 
االس��تهالكية الدفاعية، والتي م��ن المرجح 
أن توف��ر مزيداً من الف��رص لتوظيف رأس 
المال. لكن تأثيرات أسعار النفط والفجوة في 
توقعات التس��عير بين المشترين والبائعين قد 
ظل عدم وجود تقييمات مرضية.تجعل العام 2016 أكث��ر تحدياً للتخارج في 

سلمان جعفري 
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كش��ف وزير الس��ياحة 
تس��يير  حكوم��ة  ف��ي 
األعم��ال ف��ي س��ورية 
ع��ن  يازج��ي  بش��ر 
خط��ة حكومية متكاملة 
إلعمار قطاع الس��ياحة 
تتضم��ن  ب��اده،  ف��ي 
أمني��ة  ش��ركة  إنش��اء 
لحماي��ة الس��ياح تق��دم 
خدماتها لحماية األفواج 

الس��ياحية أو لمن يرغب باالس��تفادة من خدماتها سواء 
كان م��ن الس��ياح أو المغتربي��ن أو رج��ال األعمال أو 
اإلعاميين، إضافة إلى تقديم خدماتها لحماية المنش��آت 
الس��ياحية ومنها فنادق وزارة السياحة. وأكد يازجي أن 
ال��وزارة تعمل عن طريق ذراعها، الش��ركة الس��ورية 
للسياحة، على ترخيص شركة تقديم الخدمات للزائرين 
والمغتربين في المعابر الحدودية والمطارات، لتس��هيل 
وصول المس��افرين والمغتربين الس��وريين وإجراءات 
دخوله��م، إضاف��ة إلى تأمي��ن خدمات النق��ل من وإلى 

المطار والمعابر الحدودية.

سورية تنشئ شركة أمنية سياحية

بشر يازجي

“المصدرين السوريين” يوقع اتفاق شراكة

وقع اتحاد المصدرين الس��وري مع المجلس النرويجي 
لاجئي����ن اتفاقي��ة تتيح إقامة مش��اريع مش��تركة بين 
الطرفي��ن غايتها تقديم الدع��م للمتضررين من الحرب 
على س��ورية، وإعادة تمكينهم ودمجهم بالمجتمع، ويعد 
دعم مش��روع  بنك الب��ذار المجاني في االتحاد باكورة 
الشراكة بين الطرفين في هذا المجال. بدوره أكد رئيس 
االتح��اد محم��د ناصر الس��واح أن االتح��اد وبموجب 
االتفاقية الموقعة سيكون شريكاً في العديد من المشاريع 
المش��تركة التي من خالها س��يتم إي��اء اهتمام خاص 

للفئات األكثر ضعفاً وحاجة للمساعدة ممن تأثروا بمنعكسات الحرب على سورية.
محمد ناصر السواح

العراق يعيد هيكلة اقتصاده

أعلنت الحكومة العراقية ع��ن إعادة هيكلة اقتصاد 
الباد وتوجيهه بالش��كل الذي يضم��ن إقامته على 
أس��س س��ليمة وتنويع مصادره ونقله م��ن اقتصاد 
ريعي ال��ى اقتصاد إنتاج��ي وتحويل نظ��ام الدولة 
االقتصادي من استهاكي الى إنتاجي متعدد الموارد 
وتوفي��ر ربع مليون فرصة عم��ل وتوفير 36 ألف 
وحدة س��كنية. وقال س��عد الحديثي، المتحدث باسم 
رئي��س ال��وزراء العراقي حيدر العب��ادي:إن إعادة 

هيكل��ة االقتصاد س��تكلف حوالى 6 ملي��ارات دوالر، وذلك ضمن مح��اور البرنامج 
االصاحي الشامل الذي اعلنته الحكومة قبل بضعة أشهر.

حيدر العبادي

تحّسن مؤشر دورة األعمال الفلسطيني

شهد مؤشر سلطة النقد الفلسطينية لدورة األعمال لشهر أيار/مايو 2016 تحسناً ملحوظاً 
في الضفة الغربية، وتحسناً نسبياً في قطاع غزة، لترتفع بذلك قيمة المؤشر في فلسطين 
إلى 10.0 نقطة خال ايار/مايو، مقارنة مع 4.1 نقطة في نيسان/ابريل 2016، ونحو 
0.1- نقط��ة في أيار/مايو من العام الس��ابق. وارتفع المؤش��ر ف��ي الضفة الغربية إلى 
أعلى مس��توى له منذ نحو عام، واستقر عند 20.4 نقطة جّراء تحّسن غالبية األنشطة 
الصناعية. فيما تراوح أداء القطاعات المتبقية ما بين التحّسن الطفيف والثبات النسبي. 

ويعزى التحّسن خال شهر أيار/مايو 
بش��كل أساس��ي إلى تحّس��ن في حجم 
المبيعات. أما في قطاع غزة، تحّس��ن 
المؤشر بشكل طفيف إلى نحو 19.2- 
نقط��ة ج��ّراء تحّس��ن أداء األنش��طة 
الصناعية الرئيسية في القطاع، وبشكل 

أساسي صناعة الغذاء.

تس��تعدّ منظومة التصدير 
السورية لنقلة نوعية جديدة 
تمثل بإحداث أربعة مراكز 
متكاملة لتلقّف الصادرات 
م��ن  كل  إل��ى  الس��ورية 
الع��راق وإيران والجزائر 
لف��ت  حي��ث  وروس��يا، 
عضو مجلس إدارة اتحاد  
المصدرين إياد محمد إلى 
أن ه��ذا التوج��ه يأتي في 

سياق خطة وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية الهادفة 
إلى مساعدة المصدّرين على فتح أسواق جديدة لبضائعهم 
ف��ي هذه ال��دول، مضيفاً أن العمل س��يجري بمس��ارين 
متناغمي��ن، األول يتعلق بفتح مراكز ومس��تودعات في 
البلدان األربعة الحتضان السلع السورية والثاني يخّص 
دعم عمليات شحن البضائع وتجاوز العقبات التي تعتري 

هذا الجانب.

أربعة مراكز للصادرات السورية

إياد محمد

36



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2016

69 % نمو صادرات األسمدة العربية للبرازيل

س��جلت صادرات المنطق��ة العربية من األس��مدة إلى 
البرازي��ل نمواً كبي��راً خال الرب��ع األول من 2016 
،حيث بلغت 1.14 ملي��ون طن مقارنةً ب� 675 طن تم 
تصديره��ا خال الفت��رة ذاتها م��ن يناير/كانون الثاني 
إلى أبريل/نيس��ان من العام الماضي، أي بزيادة قدرها 
69 %. وق��ال األمين العام والرئي��س التنفيذي للغرفة 
التجارية العربية البرازيلية ميشيل حلبي: تعتبر األسمدة 
ثاني أكب��ر صادرات العالم العربي إل��ى البرازيل إلى 
جانب المع��ادن والنفط. ويواصل منتجو األس��مدة في 

المنطقة لعب دور حيوي في النمو الزراعي للبرازيل. وتش��ير نتائج الربع األول إلى 
نمو مربح خال هذا العام، حيث س��يكون لس��وق األسمدة مس��اهمة كبيرة في تعزيز 

العاقات االقتصادية بين البرازيل والعالم العربي.

ميشيل حلبي

اتفاقية بين “سابك” و“شينهوا نينغشيا”

وقع��ت الش��ركة الس��عودية للصناع��ات األساس��ية “س��ابك” إحدى كبرى ش��ركات 
البتروكيماويات في العالم اتفاقاً مع ش��ركة ش��ينهوا نينغش��يا لصناعة الفحم المحدودة 
لبناء مجمع للبتروكيماويات في الصين. وقالت س��ابك: إن المش��روع المشترك سيقام 
في منطقة نينغش��يا هوي بالصين، ويأتي “في إطار استراتيجية سابك الرامية لتحقيق 

التنويع الجغرافي لعملياتها والس��عي الكتشاف فرص 
اس��تثمارية جديدة تمّكن الش��ركة من دخول أس��واق 
جدي��دة”. وأضاف��ت: يتمي��ز مجم��ع البتروكيماويات 
الجديد بموقعه المميز في منطقة نينغشيا الغنية بتوافر 
الفحم الذي سيستخدم إلنتاج المواد الخام للمجمع والذي 

ستقوم شركة شينهوا نينغشيا لصناعة الفحم بتوريده.

العام  األمين  كش��ف 
المص��ارف  التح��اد 
العربية وس��ام حسن 
تحويات  ان  فت��وح 
إل��ى  المغترب�ي�����ن 
ال���دول الع�رب�ي�����ة 
بلغت، بوجود عمال�ة 
مهاجرة تقدر بحوالي 

24 مليون نسمة، حوالى 49 مليار دوالر العام 2015، 
واحتل��ت مصر المرتبة األولى عربياً والس��ابعة عالمياً 
ف��ي التحوي��ات النقدية التي بلغ��ت 19.7 مليار دوالر 
العام 2015 أي ما يمثل 40.4 % من مجمل تحويات 
المغتربي��ن إلى المنطقة العربية، ف��ي حين  احتل لبنان 
المرتبة الثانية عربيا بتحويات بلغت حوالى 7.2 مليار 
دوالر. وأدت ظاه��رة تجنب المخاطر وتراجع أس��عار 
النف��ط والتباطؤ االقتصادي في ال��دول العربية المنتجة 
للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويات المغتربين إلى لبنان 
بنس��بة 3.3 % العام 2015، وه��ي أفضل بمقارنة مع 

العام 2014 حيث كانت نسبة االنخفاض 8.4 %.

لبنان الثاني عربيًا
في تحويالت المغتربين

وسام حسن فتوح

كاليفورنيا سادس أكبر اقتصاد في العالم

كش��فت  إدارة المالية في والية كاليفورنيا االميركية  أن الناتج االجمالي للوالية التي 
تُعد أكثر الواليات األميركية س��كانا بلغ 2.46 تريليون دوالر في 2015 للتوفق بذلك 
الوالية االميركية على فرنس��ا وتصبح س��ادس أكبر اقتصاد في العالم. وقالت الخبيرة 
االقتصادي��ة في االدارة  إيرينا أسموندس��ون: إن كاليفورني��ا كانت ثامن أكبر اقتصاد 

في العالم في 2014، لكنها حققت أداء 
طيبا على نحو اس��تثنائي في 2015. 
وكاليفورني��ا مركز اقتص��ادات قوية 
متنوع��ة من بينه��ا وادي الس��يلكون 
وهولي��ود . وأضاف��ت: أن قطاع��ي 
التصنيع والزراعة حققا أداء طيبا على 
الرغم من جفاف شديد شهدته الوالية.

كشف رئيس هيئة الموارد الطبيعية في روسيا ، يفغيني 
كيس��يليوف،  أن روس��يا تمتلك احتياطيات نفطية مثبتة 
تكفيه��ا لمدة 30 عاما، مش��يراً إلى وج��ود احتياطيات 
نفطية صعبة االستخراج، األمر الذي يستوجب تطوير 
تكنولوجيا عالية القدرة تساعد على استخراج النفط من 
المكام��ن الصعبة خال هذه الفترة، الفت��ا إلى أن عددا 
من الشركات الروسية تمتلك التكنولوجيا المطلوبة، كما 

تقوم بتطويرها.
يش��ار إلى أن إنتاج روس��يا، التي تع��د أكبر منتج للنفط 
الخام في العالم، من النفط بلغ في عام 2015 نحو 534 

مليون طن.

احتياطات روسيا النفطية
تكفيها 30 عامًا
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وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية االردنية والشركة 
األردنية الحديثة لإلسمنت والتعدين )المناصير(، اتفاقية 
إلقامة محطة لتوليد الطاقة الكهربائية باس��تخدام الفحم 
البترول��ي والحج��ري في منطق��ة القطران��ة بقدرة 30 
ميغاواط بكلفة 75 ملي��ون دوالر. ووقع االتفاقية وزير 
الطاقة والثروة المعدنية االردني الدكتور ابراهيم سيف 
ونائ��ب رئيس هيئ��ة المديرين ف��ي مجموعة المناصير 
معي��ن قدادة. وقال قدادة أنه س��يتم اس��تيراد الفحم الذي 
سيستخدم في المحطة من االسواق العالمية مثل الواليات 

المتحدة وأفريقيا وروسيا وغيرها.

اتفاقية لتوليد الكهرباء
من الفحم بالقطرانة

تعتزم بلدية دبي إنش��اء محطة لتحويل النفايات الصلبة 
إل��ى طاقة، في منطقة الورس��ان وبتكلفة تقدر بملياري 
دره��م إماراتي أي حوال��ى 540 ملي��ون دوالر، ومن 
المقرر تنفيذها في غضون 3 سنوات، وستكون جاهزة 
للعم��ل في العام 2020 لتصب��ح أكبر محطة من نوعها 
في الش��رق األوس��ط. وتس��تفيد دبي من تجارب الدول 
المتط��ورة، كالواليات المتح��دة األميركي��ة، واليابان، 
ودول أوروبا الغربية، في االستفادة من أطنان النفايات 
التي تجمعها البلدية في المدينة يوميا وتحويلها إلى طاقة 

كهربائية وحرارية.

دبي تحول نفاياتها  إلى طاقة

هيئة كهرباء ومياه دبي توقع اتفاقيتين

وق��ع العض��و المنت��دب الرئيس 
التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي 
س��عيد محم��د الطاي��ر، اتفاقيتي 
شراء الطاقة والشركاء لمشروع 
مجم��ع حصي��ان إلنت��اج الطاقة 
بتقني��ة الفحم النظي��ف مع رئيس 

مجلس إدارة شركة أكوا باور، وممثل الكونسورتيوم الذي تقوده “أكوا باور” السعودية 
وشركة هاربن اليكتريك الصينية محمد عبد هللا أبونيان، لتنفيذ المشروع إلنتاج 2400 
ميغ��اوات م��ن الطاقة بتقنية الفحم النظيف. وس��يتم تنفيذ المش��روع وفق نظام المنتج 

.)BOO( على أساس البناء والتشغيل )IPP( المستقل

الحكومة العمانية توقف مكافآت الوزراء

المالي��ة ف��ي  أوقف��ت وزارة 
سلطنة عمان صرف المكافآت 
الس��نوية، التي تمنح للوزراء 
المس��ؤولين  والوكاء وكبار 
في الحكومة بسبب انخفاض 
اس��عار النف��ط، موضحةً في 
بيان أنها مستمرة في مراجعة 

كافة أوجه اإلنفاق، كما أنها تعمل جاهدة على تنشيط اإليرادات غير النفطية، لتقليص 
العج��ز الناتج عن االنخفاض الحاد في اإليرادات النفطية، وتقليل االعتماد على النفط 
كمصدر رئيسي للدخل. وبموجب القرار ستنخفض المكافآت السنوية لكبار المسؤولين 
في الحكومة “الوزراء والوكاء” ومن في حكمهم بنسبة تتراوح بين % 30 و40 % 
من الرواتب التي تخصص للمس��ؤولين في الحكومة، مضيفاً أن هذه المكافآت، تشكل 
أهمية لهؤالء المسؤولين الذين اعتادوا الحصول عليها سنويا وتشكل جزءا من الراتب 

وليست مكافآت تمنح سنويا نظير عمل أو نجاح أو تقييم.

قطر تتوقع عجزاً لسنوات

توقعت وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء القطرية ان تسجل قطر عجزاً مالياً بنسبة 
7.8 % من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2016، وس��يكون هذا أول عجز تش��هده 
الباد في 15 عاماً. وهذا الرقم أعلى من التوقعات التي وردت في آخر تقرير نش��رته 

الوزارة في ديسمبر/كانون األول، حيث توقعت فيه عجزاً بنسبة 4.8 % في 2016.
كم��ا توقع��ت أن يرتفع  العجز في 2017 المقبل إلى 7.9 %، لينخفض في عام 2018 
إل��ى 4.2 %، منوهة بأن تحقيق التقديرات المتوقعة يتطلب مزيداً من التقش��ف. وجاء 
في التقرير أن هذه التقديرات تفترض أن الحكومة ستقلص اإلنفاق المتكرر، وتكبح نمو 
اإلنفاق الرأسمالي ليقل عن المستويات التي وضعت في برامج سابقة. إضافة إلى خفض 
فعال للتكلفة في قطاع النفط والغاز والحصول على إيرادات إضافية من خارج القطاع.
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1.5 مليون يمني عاطلون عن العمل

كشف مركز الدراسات واالعام االقتصادي اليمني عن فقدان 1.5 مليون يمني وظائفهم 
بس��بب الحرب، إضافة إلى ارتفاع كبير في أس��عار السلع االساسية خال الربع االول 
من عام 2016، بنسبة 25 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2015. وأوضح في تقريره 
عن الوضع االقتصادي، أن محافظة تعز احتلت المرتبة االولى في ارتفاع االس��عار، 

بمتوسط 45 %، تلتها الحديدة بنسبة 27 %، ثم عدن وحضرموت ومأرب وصنعاء.

نقل موقع معلومات 
وزارة ال�ن�ف���������ط 
ع�ل�ى  اإلي�ران�ي����ة 
االنترن��ت )ش���انا(  
عن مدير الش���ؤون 
الدولي��ة في ش��ركة 
النف����ط الوط�ن�ي���ة 
اإليراني��ة محس���ن 

قمص��ري قوله إنه يج��ري تنفيذ نحو 80 % من عقود 
النفط المبرمة بين إيران وأوروبا.

ورداً على س��ؤال عن تعاقدات إيران لبيع ما بين 600 
و800 أل��ف برمي��ل يومي��اً لمش��ترين أوروبيين، قال 
قمص��ري: إن 80 % منه��ا جار تنفيذه��ا، مضيفاً أن 
باده مس��تمرة في محادثات مع شركات نفط أوروبية 

كبرى لبيعها المزيد من النفط.

إيران تواصل بيع نفطها ألوروبا

محسن قمصري

وقعت ش��ركة برتامين��ا اإلندونيس��ية الحكومية للنفط 
والغاز اتفاقاً مع ش��ركة النفط الوطنية اإليرانية لشراء 

600 ألف طن من غاز البترول المسال المبرد.
ومن المقرر أن تش��حن الشركة اإليرانية أول شحنتين 
من غ��از البترول المس��ال في الرب��ع األخير من عام 

2016 تليها 12 شحنة أخرى في 2017.
وقالت المتحدثة باس��م برتامينا وياندا بوس��بونيجورو: 
من المتوقع أن تساهم الشحنة في تلبية الطلب المتنامي 
على غاز البترول الم��س��ال في إندونيسيا، مضيفةً أن 
من المتوق��ع أن ترتفع مبيعات الش��ركة من هذا الغاز 

13.6 % إلى 7.5 مليون طن هذا العام.

اتفاقية بين إندونيسيا وإيران

مشروع صناعي صيني - مغربي

ح��ل وفد صيني بجهة طنج��ة - تطوان - الحس��يمة، من أجل 
الش��روع في تنفي��ذ االتفاقي��ة الصينية- المغربي��ة التي جرى 
التوقيع عليها في بكين اثناء زيارة الملك محمد السادس االخيرة 
للصين، وتتعلق بإنشاء مجمع صناعي وسكني صيني - مغربي 
ف��ي طنجة، يتوقع ان يخلق أكثر م��ن 300 ألف فرصة عمل. 
واس��تقبل الوفد الصيني من لدن رئيس الجهة الياس العماري، 
في حضور وزير الصناعة والتجارة واالستثمار الرقمي حفيظ 
العلمي، ووالي الجهة محمد اليعقوبي. وقال العلمي ان مشروع 

المنطقة الصناعية والس��كنية بمنطقة طنجة، حيث س��تنطلق أعمال التهيئة قريباً، يعد 
مشروعاً استراتيجياً يرمي إلى تعزيز التنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب، وكذا 

تعزيز القدرة التنافسية للصين.

حفيظ العلمي

قرض لتونس من االتحاد األوروبي

واف��ق االتحاد األوروبي عل��ى تقدي�م ق�رض لتون��س 
بقيم���ة 500 ملي��ون يورو لمس��اعدتها على مواجهة 
التحديات االقتصادي���ة ودع���م مس���ارها الديمقراطي. 
ولق��ي تحول تونس إل��ى الديمقراطية ترحيباً كنموذج 
ناجح النتفاضات الربيع العربي في 2011 لكن التنمية 
االقتصادية تعثرت منذ اإلطاحة بالرئيس زين العابدين 
بن علي. وفي ش��هر أيار/ماي��و 2016 وافق صندوق 
النق��د الدولي على برنام���ج ق�روض لتون��س مدت��ه 

4 سنوات بقيمة 2.88 مليار دوالر لدعم اإلصاحات االقتصادية والمالية.
زين العابدين بن علي

أكثر من 77 ألف متقاعد في ُعمان

ارتفع عدد المتقاعدين في س��لطنة ُعمان بنهاية عام 2015 ليصل إلى 77 ألفا و540 
متقاعداً مقارنة ب�72 ألفا و424 متقاع�داً بنهاي�ة ع�ام 2014 وبزيادة بلغت نس�����بتها 
7.1 %. كم��ا بلغت قيمة المعاش��ات المس��تحقة للمتقاعدي��ن 357 مليون لاير عماني 
)97.9 مليون دوالر( في عام 2015 مقارنة ب�315 مليون لاير )86.4 مليون دوالر( 
ف��ي عام 2014، وفق ما أش��ارت نش��رة إحصاءات المس��جلين ف��ي صناديق التقاعد 

الصادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات.
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88 مليار دوالر ائتمان جديد للمكسيك

وافق صندوق النقد الدولي على خط ائتمان مرن جديد للمكسيك بقيمة 88 مليار دوالر 
في مس��عى لدعم ثاني أكبر اقتصاد في أميركا الاتينية والتي تضررت عملتها بسبب 
التقلبات العالمية. وقال الصندوق أنه ألغى خط ائتمان مرن سابقاً بلغت قيمته 67 مليار 
دوالر، وأق��ر في 26 تش��رين الثاني/نوفمبر 2014، مضيف��اً أن خط االئتمان الجديد 

يس��تمر لعامين. وقال النائ��ب األول للمدير 
العام للصندوق ديفيد ليبتون: إن السياس��ات 
المتعلقة باالقتصاد الكلي في المكس��يك “ال 
ت��زال قوي��ة للغاي��ة” لكن ثم��ة مخاطر في 

ضوء التقلبات العالمية.

1.7 تريليون دوالر ثروة الشركات األميركية

أظه��رت دراس��ة صادرة ع��ن وكالة موديز، أن معظ��م الحيازات النقدية للش��ركات 
األميركية غير المالية تقع في أيدي عدد قليل من الشركات، حيث تستحوذ 5 شركات 
على ثلث هذه األموال، موضحةً أن “آبل” و“مايكروسوفت” و“ألفابت” و“أوراكل” 
و“سيسكو” تملك حيازات نقدية تبلغ 504 مليار دوالر من أصل 1.7 تريليون دوالر، 
أي ما نس��بته 30 %. واس��تحوذ قطاع التكنولوجيا في الع��ام 2015 على 46 % من 
السيولة النقدية للشركات، مرتفعاً من 41 % في عام 2014. بينما تمتلك 3 قطاعات، 

وهي “الرعاية الصحية والمستحضرات”، 
و“المنتجات االستهاكية”، و“الطاقة” نحو 
31 % من إجمالي السيولة النقدية للشركات.
ولفتت الدراس��ة إل��ى أن نحو ثاث��ة أرباع 
األم��وال النقدي��ة ل��دى الش��ركات تقع في 
الخارج بعيداً عن نطاق السلطات األميركية.

تعديالت للملصقات على األغذية

كش��فت إدارة األغذية والعقاقير األميركية، أن 
الحكوم��ة تخط��ط لتعديات تاريخي��ة وكبيرة 
ف��ي طريق��ة وض��ع الملصقات عل��ى األغذية 
المعلّبة، ليعرف المس��تهلك بالضبط ماذا يأكل، 
حيث س��تذكر الملصقات، تفاصيل الس��كريات 
المضافة. وتأتي هذه االجراءات في وقت يكافح 
فيه عدد متزايد من األميركيين البدانة والسكري 

وأم��راض القلب، وس��تؤثر على 800 ألف منتج من “الكوكا ك��وال” والبوظة وحتى 
صلص��ة المعكرونة. وبناًء على القواعد الجديدة يتعين على الش��ركات تقديم تفاصيل 
عن كميات السكر المضاف في منتجاتها، مثل السكر األبيض والبني. وأمهلت اإلدارة 
الش��ركات المصنعة حتى تموز/يوليو 2018 لالتزام بالقاعدة الجديدة، ولكنها منحت 

الشركات الصغيرة التي يقل رأسمالها عن 10 مايين دوالر عاماً إضافياً.

أظه��ر تقرير صادر ع��ن مكتب االستش��ارات المالية 
“بوس��طن كونس��التينغ غروب” أن أصحاب المايين 
ال يمثلون س��وى 1 % من س��كان العالم )18.5 مليون 
ش��خص(، لكنهم يس��تحوذون على 47 % من الثروات 
الموزعة بين مداخيل وحس��ابات في المصارف وأسهم 
ف��ي البورص��ة. وهم يملكون نح��و 78 تريليون و800 
مليار دوالر، أي أكثر بقليل من إجمالي الناتج العالمي. 
وأوضح التقرير أن الواليات المتحدة تضم أكبر عدد من 
أصحاب المايين )8 مايين(، وحلت الصين في المرتبة 
الثانية بنحو مليوني مليونير، في حين تضم فرنسا 445 
أل��ف مليونير. وأظهر التقرير أن الثروات المجمعة في 
مراك��ز األوفش��ور حيث تقل الضرائب، زادت بنس��بة 

%3 خال عام لتصل إلى عشرة تريليونات دوالر.

نصف الثروة العالمية بأيدي األغنياء

ال��وزراء  أعل��ن رئيس 
الجزائ��ري عب��د المالك 
س��ال أن باده ستفتتح 
جدي��داً  مصنع��اً  قريب��اً 
“النوع  من  للمروحيات 
أن  مؤك��داً  الرفي��ع”، 
إنت��اج المصن��ع موج��ه 
أساس��ا للتصدير. وقال: 
إن الموافق��ة على إنجاز 
المش��روع حصلت  هذا 

من قبل المجلس الوطني لاستثمار ومجلس مساهمات 
الدولة بالتعاون مع مؤسسة وطنية تابعة لوزارة الدفاع.

يذك��ر أن الجزائر تعد من أكثر الدول العربية اس��تيراداً 
للمروحيات الروس��ية، وكانت اش��ترت في وقت سابق 
من العام الحالي 40 طائرة مروحية هجومية من طراز 
“م��ي - 28 - أم إي” )صي��اد الليل( بموجب عقد ثنائي 

مبرم بين الدولتين.

الجزائر تعتزم انتاج المروحيات

عبد المالك سال
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ال��وزراء  ق��ال رئيس 
الروس����ي دميت����ري 
مدفيدي��ف ان��ه اعتم�د 
برنامجا لتطوير مجمع 
الصناع��ات الدفاعي��ة 
الروسي ما بين عامي 
و2020   2016
تتجاوز تريليون  بقيمة 
م�ل�ي����ار   16( روب�ل 
م�وض�ح�����اً  دوالر(، 

أن ه��ذا البرنام��ج موجه نح��و تعزيز القدرة التنافس��ية 
لمنتج��ات مجم��ع الصناع��ات الدفاعي��ة، وتعزيز نمو 
اإلنتاج الصناعي والترويج للس��لع العس��كرية الروسية 
في األس��واق العالمي��ة. ولفت مدفيديف إلى أن روس��يا 
تحتل المرتبة الثانية عالمياً من حيث تصدير األس��لحة، 
مؤك��دا وجوب المحافظة على ه��ذا اإلنجاز، وقال: إننا 
نحتاج لصناعات دفاعية حديثة قادرة على تلبية مطالب 

العسكريين، أي تنفيذ برنامج إمدادات األسلحة لجيشنا.
يذكر ان صادرات روس��يا من األس��لحة ق��د بلغت 15 

مليار دوالر في عام 2015.

الغاز الروسي األقل تكلفة

روسيا: 16 مليار دوالر
للصناعات العسكرية

أكد نائب رئيس ش��ركة غازبروم الروسية ألكسندر 
مدفيديف أن متوس��ط تكلفة إنتاج الغاز لدى الشركة 
ال تزال األدنى عالمياً حيث أن متوس��ط سعر إنتاج 
1000 مت��ر مكع��ب من الغ��از يبل��غ 20 دوالراً، 
مشيراً إلى أن “غازبروم” تمد خطوط أنابيب جديدة 
باس��تخدام حلول ابتكارية تتيح تقليص نفقات النقل 
بشكل كبير.وقال مدفيديف: إن نفقاتنا للنقل والتوزيع 

تتيح لنا القدرة التنافسية مهما كانت السيناريوهات.
يشار إلى أن صادرات “غازبروم” بلغت 159 مليار 

متر مكعب في عام 2015، فيما تشير التوقعات إلى أن متوسط سعر الغاز ألوروبا يبلغ 
170 دوالر لكل ألف متر مكعب.

ألكسندر مدفيديف

دميتري مدفيديف

وزي��ر  نائ��ب  أك��د 
المالي����ة الروس����ي 
س�يرغي ستورتشاك 
أن ب��اده تعتزم منح 
إي��ران قرض��اً بنحو 
2.8 ملي����ار دوالر، 
لتمويل مشاريع البنية 

التحتي��ة، موضح��اً ان تحديد مبلغ الق��رض يعتمد على 
العقود المبرمة بين الشركات الروسية واإليرانية، بسبب 
صعوبة احتس��اب كل  األخطار خال مرحلة التطوير 

واإلنشاء.
يذكر أن الرئيس الروس��ي فاديمير بوتين كان قد أعلن 
في نوفمبر/تش��رين الثاني 2015، أن موس��كو مستعدة 
لتوفي��ر م��ا يص��ل إل��ى 5 ملي��ارات دوالر، كقروض 
لطهران، بهدف تعزيز التعاون الصناعي. كما سيتم منح 

إيران 2 مليار يورو كقرض تصدير.

قرض روسي إليران بـ2.8 مليار دوالر

سيرغي ستورتشاك

روسيا تسدد دينًا قديمًا للكويت

سدّدت روسيا ديناً قديماً للكويت يعود إلى أيام االتحاد السوفياتي، ويبلغ مليارين و720 
مليون دوالر، كان االتحاد قد اقترضه في أيامه األخيرة لدفع فواتير واردات “حيوية”. 
وقال��ت وزارة المالية الروس��ية: إن أصل الدين يبلغ ملي��اراً و100 مليون دوالر، في 

حين وصلت الفوائد المتراكمة إلى 620 مليون 
دوالر. ولم تس��دد روسيا ديوناً مستحقة لكوريا 

الجنوبية ومقدونيا والبوسنة حتى اآلن.
يُذك��ر أن الديون الخارجية لروس��يا تبلغ 516 
مليار دوالر، حيث تشكل ديون البنوك والشركات 

أكثر من 92 % من إجمالي هذه الديون.

توقيع عقود تعاون صينية - ألمانية

أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، نضج العاقات بين 
الصين وألمانيا، ونّوه بنمو التعاون المشترك على مدى 
العقود األربعة الماضية منذ اقامة العاقات الدبلوماسية 
بي��ن الدولتين. ودعا بينغ خال اس��تقباله المستش��ارة 
األلمانية أنجي��ا ميركل، إلى تعزيز الثقة المتبادلة بين 
البلدين ومراعاة المصالح األساسية لبعضهما البعض، 
وتوس��يع نط��اق التع��اون الثنائ��ي وتقوي��ة التواصل 
االس��تراتيجي ف��ي المج��االت الدبلوماس��ية واألمنية، 

وزيادة وتطوير التعاون المشترك تجاه الشؤون الدولية، وتشجيع التعاون بين الشركات 
بكا البلدين سواء على المستوى الثنائي أو الثاثي مع شركات من دول أخرى. وتطرق 
النقاش بين الجانبين الصيني واأللماني إلى إدماج خطة الصين المس��تقبلية “صنع في 
الصين 2025” باالس��تراتيجية األلمانية “الصناع��ة 4.0” وكذا التعاون في مجاالت 

التصنيع الذكي واالبتكارات الجديدة وريادة األعمال.

شي جين بينغ
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على الصعيد المحلي.
• تخصص الخطة اهتماماً لدور المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة 
وتعزيز مساهمتها  في اقتصاد المملكة العربية السعودية. وتعطي 
الخطة دوراً كبيراً لتلك المشاريع التي تعد مصدراً رئيسيا لتحقيق 

التنويع االقتصادي.
• تهدف الرؤية إلى تقليص معدل البطالة في السعودية من 11.5 % 

إلى 7 % وزيادة معدل مشاركة اإلناث من 22 % إلى 30 %.
• تلت��زم الرؤية أيضاً بتقديم إصالحات للنظام التعليمي في المملكة. 
وتق��دم مخططاً إلعادة النظر في التعليم وتحقيق التوازن بين التعليم 

الديني والتعليم الذي تتطلبه مقومات النهوض باالقتصاد الحديث.
• تش��مل إعادة تخطيط متكامل للحكومة ومؤسس��اتها المختلفة مع 
التركي��ز عل��ى التقليل م��ن البيروقراطي��ة وزيادة تحس��ين األداء 

وتطويره.
• تق��دم الخطة أيضاً برنامجاً للمقيمين في الس��عودية تحت مس��مى 
“البطاقة الخضراء”، والذي من ش��أنه تمكين غير الس��عوديين من 

الحصول على توظيف طويل المدى في المملكة.
• تطم��ح الرؤي��ة لزيادة نس��بة امت��الك المنازل في الس��عودية من 

مستواها الحالي البالغ 47 % إلى 52 % بحلول 2020.

تحول مفصلي لالقتصاد
من المفترض أن تس��اهم البنود المذكورة أع��اله في إحداث عملية 
تحويل مفصلية للس��عودية. وإن دلت هذه الرؤية على ش��يء فإنها 
حتماً تدل على جدية المملكة في مواجهة تدني أس��عار النفط ومدى 
تأثيره على االقتصاد وعلى األوضاع االجتماعية والسياسية تباعاً. 
وتبقى التس��اؤالت ما إذا ستنجح السلطات في تحقيق هذه األهداف، 

لكن الوقت مبكراً جداً للتنبؤ بالنتائج.
يعدّ أمراً يُحسب للمملكة ويعكس مدى قوة وجدية الخطة.ويجدر القول بأن قيام ولي ولي العهد محمد بن سلمان بترؤس الخطة 

رؤية السعودية 2030: تنويع االقتصاد وإصالحات مالية

وتحدد الخطة الرؤية االس��تراتيجية الطموحة التي ستس��ير عليها 
المملكة خالل ال�14 عاماً المقبلة، والتي تعتمد على بندين أساسيين 
هم��ا، وقف االعتماد الحالي للمملكة على النفط عن طريق  إنعاش 
اإليرادات غير النفطية، وتحقيق االستدامة المالية من خالل ضبط 
المصروف��ات ومس��توياتها. كما تقدم الس��عودية ف��ي خطتها عدداً 
م��ن اإلصالحات التي من ش��أنها زيادة فاعلي��ة القطاع الحكومي 
وش��فافيته وتطوير القطاع الخاص وما يش��مله من إصالحات في 
النظ��ام التعليمي لجعله أكثر مواءم��ة  في تلبية احتياجات القطاع. 
كما ستولي الخطة اهتماماً لإلنفاق تجنباً لما قد تثيره سياسة التقشف 
المالي من آثار س��لبية على االنتاج االقتصادي، حيث يتوقع تباطؤ 
نم��و االقتصاد غي�ر النفطي إل��ى 2.1 % خالل العام 2016 م�ن 

3.6 % في 2015.

أهم بنود الرؤية 2030
ومن أهم بنود رؤية 2030 اآلتي:

• إنع��اش اإليرادات غير النفطية من خالل تحقيق إيرادات إضافية 
بقيمة 600 ملي��ار لاير )160 مليار دوالر( بحلول 2020، وبقيمة 
تريلي��ون لاير )266 ملي��ار دوالر( بحل��ول 2030، وذلك مقارنة 

بمستوى إيرادات العام الماضي البالغ 163 مليار لاير.
• تبقى إصالحات الدعم إحدى أهم اهتمامات الس��لطات الس��عودية 
التي من شأنها تحقيق التعزيز المالي، إال أنها تستبعد وجود تحرير 
��ن الحكومة من  ضخ��م لدعم الطاقة قب��ل توفُّر مخطط واضح يمّكِ

تحديد الفئات ذات الدخل المنخفض.
• تطمح السلطات أيضاً إلى القيام بخصخصة جزئية لشركة أرامكو 
النفطي��ة من أجل خلق أضخم مؤسس��ة عمالقة للطاقة عالمياً. ومن 
المتوقع أن يتم طرح أقل من 5 % من أسهم الشركة محلياً وعالمياً 

بحلول 2017 على أبعد تقدير.
• تتضمن الخطة أيضاً إعادة رس��ملة صندوق االستثمارات العامة 
وتحويل��ه إلى صندوق للثروة الس��يادية بقيمة تص��ل إلى تريليوني 

دوالر.
• تش��مل الخط��ة أيض��اً بنداً لتأس��يس ش��ركة قابض��ة للصناعات 
العسكرية بحلول نهاية 2017 من أجل تنشيط الصناعات العسكرية 

تسعى المملكة العربية السعودية من خالل رؤيتها 
التحّول  محاور  من  العديد  لتحقيق   2030 للعام 
والنمو  المالية  واالستدامة  كالتنويع  االقتصادي، 
عن  اإلعالن  ويأتي  الطويل.  المدى  على  االقتصادي 
ظل  في  وعالمي  إقليمي  ترقب  وسط  الخطة  هذه 
ما تشهده بيئة النفط في الفترة األخيرة من تدّني 

مستمر وملحوظ في األسعار.

 محمد بن سلمان
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المستهلكين: وبحسب النتائج فإن المستهلكين 
م��ن س��كان المنطق��ة س��يتحملون التكاليف 
اإلضافي��ة له��ذه الضريب��ة ب��دالً م��ن تجار 
التجزئ��ة، ألنه��م هم م��ن س��يدفع قيمة تلك 

لة النهائية. الضريبة في المحّصِ
وفي هذا اإلطار، قال رئيس جمعية المحللين 
الماليي��ن المعتمدي��ن في اإلم��ارات العربية 
المتح��دة، وعض��و معهد المحللي��ن الماليين 
المعتمدين عامر خان صاحب: إن التأثيرات 
المباشرة لذلك التغير سوف يفرض تحديات 
جديدة على المس��تهلكين والشركات على حد 
سواء. وبينما لن يشعر المستهلك سوى بتأثير 
طفي��ف لذلك التغير على نفقات��ه اليومية، إال 
أن ذل��ك س��يترك آثاراً أكبر عل��ى ميزانيات 
المش��تريات األكبر حجماً. حيث ذكر 73 % 
من ممتهني االس��تثمار األعضاء في المعهد 
أن أسعار السلع االستهالكية في دول الخليج 
أعلى من تلك الس��ائدة ف��ي بلدانهم األصلية، 
ما يعني أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض 
أعباء إضافية على المستهلكين وسوف تؤدي 

إلى ارتفاع األسعار ومعدالت التضخم.

تكاليف خفية: كشف أعضاء المعهد عن وجود 
مجموعة من التكالي��ف الخفية أو الضرائب 
غي��ر المباش��رة المفروض��ة بالفع��ل، حيث 
أشاروا إلى الضرائب الفندقية باعتبارها أكثر 
التكالي��ف الخفي��ة وضوحاً، تتبعها الرس��وم 
المفروض��ة عل��ى عبور الطرقات ورس��وم 

مواقف السيارات في المواقف العامة.

العودة لالنتعاش
وأش��ار عامر خان إلى أن المكاسب طويلة 

ضريبة القيمة المضافة والتغييرات الخليجية المحتملة

مع اتجاه دول الخليج العربي إلى فرض ضريبة القيمة المضافة، في إطار 
العديد من سكان  المالية، يخشى  النهج اإلصالحي للسياسات  تغيير 
االقتصادية  االضطرابات  من  مزيد  إلى  الضريبة  تؤدي هذه  أن  المنطقة 
كبرى  تحديات  سيفرض  بدوره  والذي  فيها،  الحيوية  القطاعات  وتأثر 
على المستهلكين والشركات، قبل أن تبدأ األمور بالتحسن التدريجي 
على المدى البعيد،وذلك وفقًا لنتائج استبيان حول تأثير تطبيق ضريبة 

.VAT القيمة المضافة

وص��در االس��تبيان ع��ن جمعي��ة المحللين 
الماليي��ن المعتمدين في اإلم��ارات، الجمعية 
العالمية لممتهني االستثمار التي تضع معيار 
التفوق واالعتراف المهنيين، كما استعرض 
من خالله آراء أعضاء جمعية المعهد وحملة 

شهاداته في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

النتائج
وم��ع ك��ون اإلم��ارات أول��ى دول مجل��س 
التعاون التي ستطبق ضريبة القيمة المضافة 
بحل��ول 2018، أكد 82 % من المش��اركين 
ف��ي االس��تبيان أن ي��ؤدي ذلك إل��ى ارتفاع 
معدالت التضخم ف��ي الدولة، حيث توزعت 

أبرز النتائج على النحو التالي:

القطاعات: توقع المش��اركون أن يكون قطاع 
الس��لع الكمالية أكب��ر المتأثرين بتكاليف هذه 
الضريبة من حيث حجم الطلب، يتبعه قطاع 
الس��يارات ثم التب��غ ثم العق��ارات. في حين 
سيكون قطاع الرعاية الصحية أقل المتأثرين.

مقرات العمل: قال 80 % من المشاركين أنهم 
قد ينقل��ون مقرات أعمالهم إل��ى الخارج في 
حال فرض ضريبة دخل على مؤسس��اتهم، 
حي��ث أكد 59 % منهم أن بيئة العمل الخالية 
م��ن الضرائب ه��ي العامل الرئيس��ي الذي 
دفعه��م للعمل واإلقامة ف��ي دول الخليج. في 
حين أشار 59 % من ممثلي قطاع الشركات 
أنه��م لن يفك��روا بنقل مق��رات أعمالهم إلى 
الخ��ارج إذا ما تم فرض ضرائب دخل على 
شركاتهم، بينما صرح 41 % أنهم سيفكرون 

بذلك.

األمد التي ستوفرها ضريبة القيمة المضافة 
القتص��ادات المنطق��ة، س��تعّوِض آثاره��ا 
الس��لبية قصيرة األمد، وبالتالي هناك حاجة 
��ة لتنوي��ع مصادر عائ��دات الحكومات  ُمِلحَّ
الت��ي ال ت��زال تعتم��د إل��ى حد كبي��ر على 

تصدير النفط والغاز.
كما س��تكون ضريبة القيمة المضافة إجراًء 
يتي��ح المزي��د م��ن االس��تقرار االقتصادي 
نظراً الس��تمرار تذبذب أسعار النفط الخام. 
إضافة إلى ذلك، سوف تشجع هذه الضريبة 
المس��تهلكين على إتباع أس��اليب إنفاق أكثر 
مس��ؤولية، ولكي يواكب حج��م الطلب هذه 
التوجه��ات ال بد من تخفيض األس��عار، ما 
س��يؤدي في المحصلة النهائية إلى انخفاض 

معدالت التضخم.
من جهة أخرى، أكد 66 % من المشاركين 
ف��ي االس��تبيان أن حكوم��ات دول الخلي��ج 
ستدير العائدات اإلضافية التي سوف تجنيها 

من ضريبة القيمة المضافة بكفاءة عالية.
وم��ن المتوق��ع أن تجن��ي دول��ة اإلمارات 
العربي��ة المتحدة عائدات تت��راوح بين 10 
ملي��ارات و12 ملي��ار دوالر أميرك��ي من 
تطبيقها.هذه الضريبة خالل الع��ام األول من أعوام 

 عامر خان صاحب
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العربية المتحدة والكويت عن اس��تعدادها لالنضم��ام لهذا االتفاق 
ش��ريطة التزام جمي��ع المنتجين الكب��ار في المنظم��ة إضافة إلى 
روس��يا، أما ليبيا فقد أعلنت دعمها لكنها لم تؤكد التزامها بخفض 
اإلنت��اج. ونتيجة لذلك، ف��إن محادثات الدوحة فش��لت مع المملكة 
العربية السعودية بشكل قاطع، وتم اإلعالن بوضوح أن السعودية  
س��تكون مس��تعدة لتجميد اإلنتاج فقط في حال مشاركة والتزام كل 

األعضاء باالتفاق.

أثار انخفاض األسعار على الدول اإلقليمية
ومن جانب إقليمي، توقع خبراء أن يكون فشل محادثات الدوحة له 
أثره السلبي على المدى المتوسط والقصير، السيما مع قلة االتفاقات 
العالمية لتحقيق التوازن في س��وق النفط، كما أن أساسيات السوق 
بقي��ت في حال��ة جمود م��ن دون تغيير. ومن المرجح أن تس��تمر 
معدالت إنتاج النف��ط باالرتفاع، حيث أن دول األوبك تنتج بالفعل 
عن��د أعلى مس��تويات، كما أن بعض الدول األعضاء فيها تس��تعد 
لزيادة اإلنتاج خالل األشهر القليلة المقبلة. وهذا يعني أن األسعار 
س��وف تبقى تح��ت الضغط، في حي��ن أن تنام��ي االختالفات بين 
األعضاء في المنظمة سيكون له أثر سلبي على اتجاهات األعمال 
واألنش��طة االستثمارية وتوسع أس��واق رأس المال اإلقليمية على 

األقل في المدى القصير.

باإلضاف��ة إل��ى ذلك، فإن انخفاض أس��عار النف��ط وضعت المزيد 
م��ن الضغوط على اإليرادات الحكومي��ة وأدت إلى ارتفاع العجز 
الذي من الممكن أن يحد من قدرات الحكومات على تمويل برامج 
اإلنفاق الطموحة، وهو ما يؤثر سلباً على مسار النمو االقتصادي 

في المنطقة.

وفي حين أن التأثير المباش��ر لفشل محادثات الدوحة كان محدوداً 
على األسواق اإلقليمية وأس��عار النفط، فإن الخالفات المتصاعدة 
بي��ن الدول المنتجة له من الممكن أن تؤثر بالس��لب على اتجاهات 
ومي��ول األعمال واألنش��طة االس��تثمارية في المنطق��ة، وهو ما 
س��يؤدي إل��ى الضغط المتزايد نحو مزيد من هبوط األس��عار. كل 
ذلك ال يبش��ر بالخير بالنسبة لألسواق اإلقليمية والتي بدأت بالفعل 

تعديل أوضاعها لتتكيف مع هذه البيئة.

باإلضاف��ة إل��ى ذلك، س��وف يؤدي مزي��د من انخفاض األس��عار 
بش��كل غي��ر متوقع إلى وض��ع المزيد من الضغط عل��ى الموارد 
المالي��ة الحكومية، مما قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في النش��اط 

االقتصادي.

السياسات النفطية “ألوبك” وتأثيرها على األسواق اإلقليمية

وكانت أس��عار النفط بدأت باالنخفاض منذ يونيو/حزيران 2014 
متأثرة بوفرة المعروض النفطي، وفي ضوء هذه األوضاع سعت 
المملكة العربي�ة الس����ع��ودي�ة للقيام بدوره�ا القيادي في “أوبك” 
محاول��ةً تحقي����ق االس�������ت�ق�رار ع��ن طري�ق تقلي��ص إنتاجها 
النفط��ي، ولك��ن تبددت تلك اآلم��ال بعد أن ق��ررت المنظمة رفع 
سقف اإلنتاج من 30 مليون برميل يومياً إلى 31.5 مليون برميل 
ف��ي ديس�����مب�ر/كان�ون األول 2015. وعللت قرارها بأن خفض 
اإلنتاج من جانب أوبك وحدها لن يكون كافياً لتحقيق االس��تقرار، 
وبالتال��ي هن��اك حاجة لب��ذل الجهد والتع��اون بين أوب��ك والدول 
غي��ر األعضاء فيها لتعزيز ديناميكية س��وق النف��ط في هذه البيئة 

المضطربة.

اتفاق الدوحة لتخفيض اإلنتاج
وفي محاولة للسيطرة على تقلبات األسعار بدأت العديد من الدول 
األعض��اء وغي��ر األعضاء في منظمة أوبك، الس��يما الس��عودية 
وروس��يا أكبر مصدرين للنفط في العالم، بحوار ش��امل في ش��هر 
يناير/كان��ون الثان��ي 2016 ف��ي مدين��ة الدوحة، وذل��ك من أجل 
تجميد اإلنتاج عند المس����توي��ات الحالية. لكن هذه اآلم��ال قوبلت 
بالرفض م��ن قب��ل العضوي��ن في أوبك إي��ران والع��راق، حيث 
أعلن��ت إيران عن رغبتها في زيادة اإلنتاج إلى مس��تويات ما قبل 
العقوب��ات م��ن منطلق حرصها على العودة لس��وق التصدير مرة 

أخرى.

وبحس��ب التقرير الش��هري ألوبك فقد ضخت إي��ران في فبراير/
ش��باط 3.1 ملي��ون برميل يومي��اً، علماً أن إنتاجه��ا كان يبلغ قبل 
العقوب��ات أربع��ة ماليين برمي��ل يومياً، بينما تس��عى العراق إلى 
طرح المزيد من النفط لتعزيز وضعها في الس��وق بعد سنوات من 

االضطراب بسبب النزاعات الداخلية.

 وفي الوقت ذاته أعلنت دول أخرى داخل أوبك من بينها اإلمارات 

العامين  خ���ال  العالمية  ال��ن��ف��ط  أس��ع��ار  ش��ه��دت 
السوق  تسلم  ل��م  حيث  ك��ب��رى،  تقلبات  الماضيين 
الحثيثة  المحاوالت  رغم  األسعار  تراجع  من  النفطية 
للنفط   ال��م��ص��درة  ال���دول  م��ن  العديد  بذلتها   التي 
لضبط اإلنتاج وإعادة التوازن إلى السوق، هذه األحدث 
الدول  منظمة  إلى  تتجه  العالم  أنظار  جعلت  كلها 
المصدرة للنفط “أوبك” متسائلين عن الدور المتوجب 

عليها القيام به في ظل هذه التحديات.
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جماع��ي لإلنتاج  وإنها تريد أن يترك��ز النقاش حول حصص كل 
دولة على حدة، وأضاف “نحن نس��تحق الوصول إلى مس��تويات 

تاريخية قائمة على حصة 14 % من اإلنتاج الكلي ألوبك”.

وفي تعليقه على الموضوع، قال القائم بأعمال األمين العام لمنظمة 
“أوبك” عبد هللا س��الم البدري: ليس س��راً أن إيران تريد أن تنتج 
بكمي��ات ما قبل العقوبات، وع��الوة عل��ى ذلك تنض��م إلينا الدول 
التي كان��ت غائبة وكمية النفط التي ننتجها اآلن معقولة والس��وق 

تستوعبها.

وأضاف الب��دري: ان دول أوب��ك تحتاج إلى وقت لتقييم مس��توى 
اإلنتاج واتخاذ القرارات به��ذا الشأن، ومن تجربتي،ف��إن صناعة 
النف��ط دائماً تواجه مثل هذه الح��االت، ونحن حالياً بحاجة لبعض 
الوقت للتوصل إلى قرار نهائي، ولتقدير كم نحن في أوبك سننتج.
وبعد انتهاء المشاورات رجح المشاركون أن تشهد األسعار النفطية 
تحس��ناً ملحوظاً نتيجة الرغبة االيجابية للدول المصدرة للنفط في 
عودة االستقرار للس��وق ومالئمة العرض والطلب، وتوقع وزير 
وكالة النفط العراقية فياض حسن نعمة أن يتراوح سعر النفط بين 

55 و65 دوالر للبرميل في النصف الثاني من العام 2016.

كم��ا نقلت وكالة األنباء الكويتية )كونا( ع��ن وزير النفط الكويتي 
أنس الصالح تأكيده رغبة بالده في الوصول إلى سعر عادل يحقق 
التوازن في األسواق ويحمي مصالح المنتجين والمس��تهلكين على 
ح��د سواء، كذلك رج��ح وزير الطاقة اإلمارات��ي سهيل بن محمد 
المزروع��ي ارتف��اع األسعار مؤك��داً أهمية ذل��ك للمحافظة على 

استدامة االستثمارات  في هذا القطاع.

جدي��ر بالذك��ر، أن الدول األعضاء في أوبك اتفق��وا في فيينا على 
هللا البدري.تعيي��ن النيجيري محمد باركيدو أميناً عاماً للمنظمة خلفاً لليبي عبد 

استعداد للمواجهة
وف��ي ظل هذه التط��ورات، قامت العديد م��ن الحكومات اإلقليمية  
بتعدي��ل أوضاعها لتواكب حالة انخف��اض األسعار، حيث ركزت 
بشك��ل متزاي��د نحو مب��ادرات التنوي��ع االقتص��ادي السيما غير 
النفط��ي. وتعبر إعالن��ات الميزانيات األخيرة إل��ى جانب إدخال 
العدي��د من اإلصالح��ات  بخاصة في اإلم��ارات العربية المتحدة 
والس��عودية، ع��ن مواق��ف وردود أفعال استباقية م��ن الحكومات 
اإلقليمية. فعلى سبيل المثال، أعلن ولي ولي العهد السعودي محمد 
بن سلمان عن خطة اقتصادية طموحة تستند في المقام األول على 
تحوي��ل البالد إلى قوة استثمارية عالمية بحيث تكون مكتفية ذاتياً. 
وفي نفس الوقت، تس��تكشف بع��ض الحكومات بدائل مدَرة للدخل 

مثل الضرائب غير المباشرة لتعويض جزء من العبء المالي.

وتشي��ر التقارير األخيرة إل��ى أن دول مجلس التعاون الخليجي قد 
انته��ت من وضع ضريبة القيمة المضافة بقيمة 5 ٪، والتي ينبغي 
أن تك��ون فعالة ع��ام 2018. أي أن الخطط االقتصادية تقوم على 
االنتق��ال التدريجي بعيداً عن االعتماد على النفط وتحقيق االكتفاء 

الذاتي على المدى الطويل.

اجتماع فيينا
ورغب��ة منهم ف��ي إعادة أوب��ك إلى دوره��ا الريادي في الس��وق 
النفطية، سعى وزراء الدول ال�13 األعضاء في المنظمة إلى إعادة 
تفعي��ل دور المنظمة بشأن تغيي��ر سياساتها في مجال النفط، حيث 
استطاع��ت على مدى عق��ود أن تنظم األسع��ار وتضبط اإلنتاج، 
ولك��ن هذه الطموحات تّوج��ت بالفشل خالل اجتماعات فيينا حيث 

لم تتمكن من تحديد سقف جديد لإلنتاج.

وكانت إي��ران أيضاً ه��ي الرافض األكبر لتحدي��د سقف اإلنتاج، 
حيث تسعى إلى زيادة إنتاجها من النفط الخام، وعقب اجتماع فيينا 
ق��ال وزير النفط اإليراني بيج��ن زنغه إن بالده لن تدعم أي سقف 
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وش��هد النمو في مبيعات التجزئة تراجعاً مط��رداً منذ نوفمبر/تشرين الثاني 
2015. وتبي��ن هذه المؤش��رات أنه رغم مس��اعدة التحفي��ز الحكومي على 
دع��م النش��اط  االقتصادي في المدى القريب، إال أنه قد يكون على حس��اب 
الخط��ط طويلة المدى التي تهدف إلى إعادة موازنة االقتصاد وتوجيهه نحو 
االستهالك أكثر. ورغم االرتفاع الذي شهدته أنشطة التصنيع، فإن استحواذ 
قطاع الخدمات على حصة من الناتج المحلي اإلجمالي تفوق حصة الصناعة 
يعني أن الناتج المحلي اإلجمالي لن يستفيد بشكل كبير من االنتعاش األخير 

ألنشطة التصنيع.

خطر تسهيل السياسات النقدية
إن تس��هيل الس��ياسات النقدية الذي انتهجته الحكومة الصينية، قد يؤدي إلى 

مخاطر سلبية تعود بالضرر مجدداً على االقتصاد ال سيما:
1. ارتفاع أس���عار العق���ارات: من خ��الل تشجيع االقتراض بغرض ش��راء 
العق��ارات. وربما ساعدت هذه التدابير ف��ي عكس اتجاه انخفاض األسعار، 
حيث كانت أسعار المنازل قد انخفضت بنسبة 4.5 % في 100 مدينة على 
أساس سنوي في أبريل/نيسان 2015، ولكنها ارتفعت في وقت الحق بنسبة 
10.3 % عل��ى أساس سنوي في مايو/أيار 2016. ورغم أن ارتفاع أسعار 
المنازل يمكن أن يساعد في تحفيز  النشاط االقتصادي على المدى القصير، 

لكنه قد يؤدي إلى زيادة مخاطر عدم االستقرار المالي.
2. ارتفاع مس���تويات الدين: ارتفع مقياس الدين في االقتصاد الصيني بشكل 
متسارع من 204 % في الربع الرابع من عام 2015 إلى 210 % من الناتج 
المحل��ي اإلجمال��ي في الربع األول من 2016، وه��و ما يعتبر عالياً بالفعل 
بالنس��بة لسوق ناشئة .وتتفاقم مشكلة الديون بس��بب تخفيف السياسة النقدية 

وزيادة االستثمارات الحكومية التي يتم تمويلها جزئياً باالقتراض.
أخيراً، ال يخفى أن الصين قدمت العديد من التس��هيالت واإلصالحات لدعم 
تحتاج إلى مجهودات إضافية.االقتص��اد، لكن رغم هذا كل��ه تبقى هناك بعض المخاط��ر المحيطة والتي 

التحفيز االقتصادي في الصين: إيجابياته وسلبياته

تدابير نقدية
ف��ي مجال الس��ياسة النقدية، قامت الحكومة بخفض نس��بة 
االحتياط��ي اإللزامي للبن��وك مرتين من��ذ يونيو/حزيران 
2015 م��ن 18.5 % إل��ى 17.0 %، وبذل��ك ت��م تحرير 
المزيد من األموال للبن��وك الستخدامها في اإلقراض. كما 
ت��م خفض أسعار الفائدة على اإلقراض واإليداع في النظام 
المصرفي بنح��و 0.7 % منذ يونيو/حزيران 2015. ومن 
حيث الس��ياسة المالية، ارتفعت االستثمارات العامة بنسبة 
23.7 % ف��ي مايو/أيار من العام الماضي. كما خصصت 
الحكومة 4,7 تريليون ي��وان )724 مليار دوالر أميركي( 
لالستثم��ار ف��ي مشاري��ع البني��ة التحتية للنق��ل على مدى 

السنوات الثالث المقبلة.

مؤشرات إيجابية
وعل��ى الرغم من استمرار التباطؤ ف��ي نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي بشكل خفيف خالل الربع األول من 2016، إال أن 
التدابير التحفيزية أدت إلى ارتفاع ملحوظ في حجم النشاط 

االقتصادي  خالل األشهر األخيرة، حيث تجلت في:
أوالً: ارتفع مؤش��ر مدراء المشتريات من مس��توى 48 في 
سبتمبر/أيل��ول من ع��ام 2015 إلى مس��تويات تفوق 50، 
ويرجع التعافي في مؤش��ر مدراء المشتريات بشكل كامل 

إلى قطاع التصنيع.
 ثانياً: ارتف���ع اإلنت�اج الصناع�ي في ش����هر مارس/آذار 

)6.8 %( وفي أبريل/نيسان )6.0 %(.
ثالثاً: ارتفاع المقاييس الثالثة التي فضل رئيس الوزراء لي 
كيكيانغ استخدامها لقياس النشاط االقتصادي وهي: استهالك 

الكهرباء والشحن عبر سكك الحديد وإقراض البنوك.

بيانات األنشطة
وكانت معظم األنشطة التي ش��هدت تحسناً تتعلق بقطاعي 
الصناعة والتصنيع. لكن المؤشرات المرتبطة باالستهالك 
تواص��ل التراجع. بينم��ا ظل قطاع الخدم��ات دون تغيير. 

تراجعًا  الصين  في  االقتصادي  النشاط  شهد 
 ،2015 العام  من  األول  النصف  خالل  ملحوظاً 
اتخذت  التراجع،  هذا  لمواجهة  منها  وسعياً 
اإلجراءات  من  مجموعة  الصينية  الحكومة 
أثر  لها  كان  والتي  ودعمه،  االقتصاد  لتحفيز 
إيجابي في تحسنه، لكن على الرغم من ذلك 
فإن هذه التدابير تزيد من المخاطر المحتملة 

التي تواجه االقتصاد على المدى البعيد.
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 “بيت االبتكار” يخفض استهالك الطاقة 40 %

ش��يدت الشركة الس��عودية للصناعات األساسية 
)سابك( منزالً عال��ي األداء، أطلقت عليه “بيت 
االبتكار”، يخفض استهالك الطاقة والمياه بنسبة 
40 %، كاش��فةً أنه��ا استخدمت أكث��ر من 100 
تطبي��ق خالل تشييده، وانها تطمح  للوصول إلى 
800 تطبيق، بحيث يمك��ن لكل تطبيق أن يوِجد 

صناعة تحويلية في السعودية.
يأت��ي مشروع “بيت االبتك��ار” ضمن “مواطن 
االبتكار” وهي فكرة تجم��ع بين تنمية الصناعة 

وجل��ب تقنية جديدة إلى المملكة. وأوض��ح نائب الرئيس التنفيذي للتقنية واالبتكار في 
“سابك” عوض آل ماكر أن الشركة من خالل “موطن االبتكار” ستتمكن من تصنيع 

مواد بالستيكية مبتكرة جداً، وعالية الجودة وذات تقنية عالية.

عوض آل ماكر

عقارات بريطانيا تجذب اإلماراتيين

كشف مدير التطوير العقاري العالمي في ش��ركة تشيسترتنس الشرق األوسط، أميت 
سيث، أن حصة دولة اإلمارات العربية المتحدة وحدها من إجمالي مشتريات العقارات 
المخصصة للتأجير في المملكة المتحدة بلغت أكثر من 20 ٪ في عام 2015، مشيراً 
إلى ان المؤسسات االستثمارية االماراتية مثل جهاز أبوظبي لالستثمار تستثمر بشكل 
كبير في المملكة المتحدة، مما يشجع المس��تثمرين م��ن دول مجلس التعاون الخليجي 
على دخول هذه الس��وق. واش��ار إلى أن عائدات التأجير في بعض مناطق وسط لندن 

تُقدر بنحو 3 - 4 ٪ مع معدل معقول 
لزيادة قيمة األصول فيما ترتفع النسبة 
إلى 6 - 7 ٪ في برمنغهام ومانشستر 
مع معدل أفضل لزيادة قيمة األصول 
وبأسعار معقولة أكثر األمر الذي يعد 

عامالً جذاباً لمزيد من المستثمرين.

اش��ترى صندوق الثروة السيادية القطري “جهاز قطر 
لالستثم��ار”، برج “آسي��ا سكوير 1” ف��ي سنغافورة 
من ش��ركة “ب��الك روك” بقيم��ة 2.5 ملي��ار دوالر. 
واستعان��ت “بالك روك” بكل من ش��ركة “سي بي آر 
اي” و“ظجي��ه أل أل” كاستشاريي��ن حصريي��ن لهذه 
الصفق��ة. وبرج “آسيا سكوي��ر 1” حائز على العالمة 

الخض��راء البالتينية، 
مواصف��ات  بفض��ل 
العالمية  الفني��ة  البناء 
وه��و  المس��توى. 
لوحة  أكب��ر  يحتضن 
مارينا  ف��ي  أرضي��ة 
والمس��تأجر  ب��اي، 
ه��و  في��ه  الرئيس��ي 

.Citi

“قطر لالستثمار”
تشتري “آسيا سكوير”

أعل��ن مدير عام قطر م��ول روني موران��ي، أنه سيتم 
افتت��اح المول ف��ي 29 تشري��ن األول/أكتوب��ر 2016 

وبطاقته الكاملة.
وأوض��ح موراني أن التكلف��ة النهائية للمشروع تخطت 
التوقع��ات لتص��ل إل��ى 4.8 ملي��ار لاير )1.3 ملي��ار 
دوالر(، مشي��راً إل��ى أن األعم��ال اإلنشائية للمشروع 
وصل��ت إلى مراحلها النهائية، وأن أكثر من 100 محل 
من المحال ال�� 500 التي يتضمنها المول قد بدأت فعلياً 
ف��ي أعمال الديكورات الداخلية. وأضاف أن 20 % من 
العالمات التجارية العالمية في المول هي وكاالت تدخل 
إلى الس��وق القط��ري ألول مرة من خ��الل قطر مول، 
وأن بع��ض هذه الوك��االت تختص باألزي��اء واأللعاب 

والترفيه، إضافة إلى قطاعات أخرى عديدة.

افتتاح “قطر مول”

روني موراني

خسائر النفط السوري 62 مليار دوالر

أوض��ح وزير النفط والث��روة المعدنية سليم��ان العباس 
أن خس��ائر قطاع النفط في سورية ج��ّراء األزمة بلغت 
حتى نهاية الرب��ع األول من العام 2016 نحو 62 مليار 
دوالر، الفت��اً إل��ى الحاج��ة ل���2.4 ملي��ار دوالر سنوياً 
لتأمين احتياجات قطاع النفط، حيث يتم تأمين جزء منها 
عبر الخط االئتماني اإليران��ي لشراء المشتقات النفطية 
المطلوب��ة. وأضاف أن انخفاض أسع��ار النفط إلى أدنى 
مستوياته ساعد في تحّمل األعباء لتأمين المشتقات، حيث 

سليمان العباسبقيت أسعارها ضمن الحدود المقبولة.

48



عالم العقار

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2016

أطلقت داماك العقاري��ة الشركة المتخصصة في مجال 
التطوير العقاري الفاخر، البرج السكني المؤلف من 60 
طابقاً الذي ط��ال انتظاره ضمن مشروع أيكون سيتي، 
والذي سيضم وحدات سكنية فاخرة وسيشكل جزءاً من 
مشروع أيكون سيتي ال��ذي يتمتع بموقع مركزي على 
ش��ارع الشي��خ زايد ف��ي مربع دبي الذهب��ي مع إطاللة 
ممي��زة على قناة دبي المائية. ويتبع إطالقه نجاح عملية 
بيع الشق��ق الفندقية ضمن المش��روع الحيوي، إذ يمثل 
فرصة نادرة المتالك مسكن يطل على قناة دبي المائية.

على صعيد آخر، طرح��ت داماك العقارية عدد محدود 
م��ن الشق��ق الفندقي��ة في مش��روع غالية خالل ش��هر 
رمضان للمس��تثمرين بخطط سداد مريحة، وذلك عقب 
بيع جميع وحدات المرحلة األولى في أول مشروع شقق 
فندقية متكاملة الخدمات يحصل على ش��هادة توافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية في دبي. ومن المقرر أن تقوم 
داماك للفنادق والمنتجعات ذراع الضيافة التابعة لداماك 
العقاري��ة، بإدارة المشروع قي��د اإلنشاء، والذي تتمي��ز 

وح���داته بتصاميمها 
العصرية التي تجمع 
المنزل  راح��ة  بي��ن 
ومعايي��ر الخ�دم����ة 
إلى  الراقية  الفندقي��ة 
مع  توافقه��ا  جان��ب 

أحكام الشريعة.

اطالق البرج السكني
من “أيكون سيتي”

اعلنت مجموعة كي��ان المتخصصة في مجال التطوير 
العق��اري ف��ي الشرق األوس��ط، أن اعم��ال البناء على 
البرج المكتبي التجاري على وشك االنتهاء، وقبل المدة 
المحددة لها. ويقع البرج في مدينة الرياض على طريق 
الملك فهد بارتفاع 14 طابقاً، حيث تبلغ  تكلفته أكثر من 

100 مليون لاير سعودي )26.6 مليون دوالر(.

أعمال البرج المكتبي
تسبق موعدها

السعودية: شركات أجنبية لبناء المساكن

كش��ف وزي��ر اإلسكان الس��عودي ماج��د الحقيل، أن 
المملكة ستمنح شركات أجنبية ومحلية عاملة في مجال 
التطوي��ر العقاري صفقات ش��راكة به��دف بناء 1.5 
مليون وح��دة سكنية خالل الس��نوات الثمانية المقبلة، 
الفت��اً ال��ى ان المملك��ة ستعمل على توفير المس��اكن 
للمواطنين البالغ عددهم نحو 21 مليون نسمة بأسعار 
مناسب��ة. وق��ال: إن المملكة تخطط إلص��دار سندات 
إسالمية )صكوك( لصن��دوق التنمية العقارية بحلول 
نهاية 2017 - 2018، ونعتقد أننا نستطيع أن نحصل 

على تدفقات من خالل تصكيك هذه القروض والحصول على أموال بسرعة لالنتهاء 
من قائمة االنتظار لصندوق التنمية العقارية في أسرع وقت ممكن.

وعن اإلطار الزمني إلصدار الصكوك قال الوزير: نتوقع أن تكون 2016 سنة صعبة 
ألن سوق اإلقراض وصلت لمرحلة عالية جداً في المملكة وقد تكون نسبة السيولة في 

السوق غير مشجعة.

ماجد الحقيل

بدء أشغال بناء مشروع لـ“إيجل هيلز”

الشرك��ة  هيل��ز”  “إيج��ل  أعلن��ت 
االستثماري��ة العقاري��ة الخاصة عن 
ب��دء أش��غال بن��اء مش��روع “فندق 
وإقام��ات فيرمونت المارينا الرباط-

سال”. ويستفيد مجمع “فندق وإقامات 
فيرمونت” وهو األول بالمغرب، من 
موقع رائع بمحاذاة المحيط األطلسي 
ومصب نهر أبي رقراق ومن إطاللة 

خالبة على المآثر التاريخية. ويحاذي الفندق حديقة ستُشيّد داخل المشروع، ويقع على 
مس��افة قريبة من المارين��ا والواجهة النهرية. كما يجمُع فن��دق الخمس نجوم هذا بين 

أسلوب معاصر ولمسات مغربية ويقترح مجموعة متنوعة من وسائل الراحة.

30 محواًل كهربائيًا إيرانيًا لسورية

أوضح��ت مصادر مطلعة وصول 30 مح��وألً كهربائياً استطاعة 66/20 كيلوفولت  
تبلغ استطاعة كل منها 30 ميغا فولت أمبير إلى ميناء طرطوس مع جميع متمماتها 

ولوازمها وزيت العزل الالزم لها والتي ستس��اهم 
بإع��ادة تأهيل محط��ات التحوي��ل المتضّررة مع 
تأمين التوّسعات المستقبلية لمحطات التحويل في 
كافة محافظات القط��ر وتلبية الطلب على الطاقة 
في األماك��ن التي تح��دث فيها اختناق��ات إضافةً 
إلى تأمي��ن التجهيزات الالزمة لمحطات التحويل 

والشبكات الكهربائية التي يتم إنشاؤها حديثاً. 
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الحكوم��ات والشركات ف��ي المنطقة لخفض 
تكاليفه��ا، حيث قامت العدي��د منها بمراجعة 
االلتزامات على الم��دى القصير والمتوسط 
والمشاري��ع والعق��ود. كما طلب��ت الحكومة 
ف��ي المملك��ة العربية الس��عودية م��ن جميع 
ال��وزارات تخفيض تكالي��ف المشاريع التي 

تعاقدت عليها بنسبة 5 %.

كذلك، فإن الوضع األمني في المنطقة سيبقي 
مخاطر سالسل التوري��د عالية خالل عامي 
الت��ي  الح��روب  السيم��ا  و2017،   2016
تشهدها الع��راق وسورية وليبيا واليمن ضد 

تنظيم الدولة اإلسالمية )داعش( والقاعدة.

وف��ي هذا اإلط��ار، قال المدي��ر العام لمعهد 
تشارترد للشراء والتوريد في منطقة الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا سام أتشامبنغ: يشكل 
انخفاض أسعار النفط ومشاكل األمن اإلقليمي 
وع��دم االستقرار االقتص��ادي مجموعة من 
الضغوط عل��ى سالسل التوري��د في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا. ومع محاولة 
الحكوم��ات تخفي��ض التكالي��ف ومحاول��ة 
الشرك��ات الحف��اظ على أمواله��ا، أصبحت 
ش��روط الدفع الطويلة والمم��ددة مشكلة في 
المنطق��ة، حيث ق��ال العديد وم��ن أصحاب 
األعمال أنها قد تمتد من فترة الس��تة أش��هر 
المعتادة إلى أكثر من عام، وهو ما يجعل من 
إدارة أعماله��م ووجود الس��يولة النقدية أمراً 

صعباً للغاية.

وأضاف أتشامبن��غ: مع اتخاذ الحكومات في 
المنطقة خطوات لتنويع اقتصادها بعيداً عن 
النف��ط وفتح ب��اب االستثم��ار والتجارة عبر 

ارتفاع مخاطر سالسل التوريد وأثرها على المنطقة

وشمال  األوسط   الشرق  منطقة  في  التوريد  سالسل  مخاطر  تزال  ال 
إفريقيا تحوم عند مستويات مرتفعة خالل الربع األول من العام الجاري، 
تشهدها  التي  االضطرابات  إلى  أساسي  بشكل  االرتفاع  هذا  يعود 
المنطقة السيما انخفاض أسعار النفط  والحروب، حيث سجلت 4.371 
وفقًا لمؤشر المخاطر (َدن آند براد ستريت) Dun & Bradstreet من معهد 

تشارترد للمشتريات والتوريد.

ً عالميا
استم��ر ارتف��اع مؤش��ر المخاط��ر لقط��اع 
التوري��د العالي للرب��ع الثاني عل��ى التوالي 
من )79,3 في الرب��ع الرابع من 2015 إلى 
79,8 ف��ي الربع األول م��ن2016(، ويعود 
النصي��ب األكبر من ه��ذه المخاطر لمنطقة 
آسي��ا والمحيط الهادئ، حي��ث جعلت أهمية 
المصدرين الرئيس��يين للتج��ارة العالمية في 
اليابان والصي��ن وأوستراليا سالسل التوريد  
حس��اسة تجاه عدم االستقرار. وتأتي أوروبا 
الغربية في المرتبة الثانية حيث تس��هم ب�30 
% من مخاطر سالسل التوريد، بينما جاءت 
منقط��ة الشرق األوسط وش��مال أفريقيا ثالثاً 
بنس��بة 9 %، في حين حلت أوروبا الشرقية 

رابعاً بنسبة 6.80 %.

المنطقة العربية
وك��ان لضعف أسع��ار الس��لع األساسية أثر 
واضح في التوقعات االقتصادية على المدى 
القصي��ر للبل��دان المص��درة للنف��ط، حي��ث 
تراجع��ت خط��ط النم��و مع تقل��ص اإلنفاق 
الحكومي، وعليه، تم تخفيض تصنيف اثنين 
من اقتص��ادات المنطقة المصدرة للنفط هما 
البحري��ن والمملكة العربية الس��عودية خالل 
الرب��ع األول م���ن الع���ام الج���اري، حيث 
يُتوق��ع أن يصل العج��ز المالي في البحرين 
إلى 14 % من إجمال��ي الناتج المحلي لعام 
2016، مقارنةً مع 3.3 % فقط في 2014. 
أم��ا الس��عودية، فقد اتجه��ت الحكومة لدعم 
العج��ز المالي من خالل بي��ع سندات بقيمة 

20 مليار لاير كل شهر.

وفي ظل هذه األوضاع، يستمر الضغط على 

الحدود، فإن الضغط على الميزانية قد يخفف، 
وه��ذا ب��دوره يمكن أن يس��اعد في تحس��ين 

الوضع حول شروط السداد للموردين.

دور إيران
بعد  رفع العقوب��ات عن إيران وعودتها إلى 
سالسل التوريد العالمي��ة، تبين بوضوح أن 
التف��اؤل بتل��ك العودة لم يكن ف��ي محله، في 
ظل تردد الشرك��ات األوروبية من ممارسة 
األعم��ال التجارية في إي��ران، حيث تتطلب 
ثقافة األعمال هناك وجود عالقات شخصية 
تتط��ور تدريجياً قبل االتفاق على الصفقات، 
كذل��ك يتطلب التعامل مع ثقافة األعمال التي 
انقطعت عن العال��م مجموعة من المهارات 
الت��ي غالب��اً م��ا تك��ون غائبة ع��ن إدارات 
المشتري��ات. أما التح��دي األكبر فيتمثل  في 
هيمن��ة االقتصاد من خالل المنظمات ش��به 
الحكومية، والفس��اد المس��تشري ومستويات 

الشفافية الضعيفة وسيادة القانون.

وف��ي حال استمرار التقلبات في هذه المنطقة 
الحيوية، توقعت كبيرة الخبراء االقتصاديين 
المؤقت��ة لخدم��ات المخاط��ر دان آن��د براد 
ستريت أوانا أريستيد ارتفاع مخاطر سالسل 
وجود محركات للنمو العالمية.التوريد متأثرة بأسعار السلع األساسية وعدم 

سام أتشامبنغ 
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معوقات تحقيق األمن الغذائي بالمنطقة
ف��ي المقابل، سّجلت منطقة الشرق األوسط وش��مال أفريقيا مع��داّلت منخفضة في 
ك��ل من معياري “توفر الغذاء” و“الجودة والس��امة”، ما حال دون رفع المجموع 
اإلجمالي لنقاط المنطقة إلى مس��تويات أعلى على المؤش��ر العام. ويرجع هذا األداء 
الضعيف في هذين المجالين إلى عدم االستقرار في اإلنتاج الزراعي نتيجة التغيّرات 
المناخي��ة القاسية وصغر حجم القطاعات الزراعية في المنطقة، فضاً عن استكمال 
الخط��ط الوطنية االستراتيجية لألمن الغذائي في كل من البحرين و اإلمارات والتي 

انتهت المهلة المحدّدة لها في العام الماضي.

وعلى الصعيد العالمي، كشف مؤشر األمن الغذائي العالمي أن أكثر من ثاثة أرباع 
الدول التي ش��ملها المؤّش��ر والبالغ عددها 113 دولة قد ش��هدت تحسناً ملحوظاً في 
مج��ال األم��ن الغذائي على مدار الس��نوات الخمس األخيرة، معزي��اً ذلك إلى ثاث 
عوامل أساسية تمثّلت في ارتفاع متوّسط الدخل المحلي في هذه الدول وعودة انتعاش 

االقتصاد العالمي وتراجع أسعار المواد الغذائية.

وحقّقت منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وعلى رأسها إندونيسيا وميانمار )بورما(، أكبر 
زيادة بواقع 2.1 نقاط في المؤّش��ر من خال تطبيق برامج متكاملة لتعزيز ش��بكات 
المؤّشر العام.األمن الغذائي، في حين سّجلت أفريقيا جنوب الصحراء زيادة بمقدار 0.8 نقطة على 

الدول العربية تتقدم في مؤشر “األمن الغذائي العالمي”

الدول الخليجية في الصدارة
أح��رزت كل من قط��ر ودولة اإلم��ارات العربية 
المتّح��دة والكوي��ت نتائ��ج ريادية على المس��توى 
الخليجي والعالمي وفق معيار “القدرة على تحّمل 
تكاليف الغذاء”، حيث احتلت قطر المرتبة األولى 
عالمياً في المجال تلتها اإلمارات في المرتبة الثالثة 
والكوي��ت في المرتبة الس��ادسة. وجاء ه��ذا التقدّم 
الافت بالنظر إلى المقّومات العالية التي تتّس��م بها 
ه��ذه الدول الث��اث باعتبارها ضم��ن البلدان ذات 
الدخل المرتفع ومعداّلت الفقر المتدنية والتي تولي 
اهتماماً كبيراً لتقديم الدعم المالي الحكومي المتين 

للمشاريع الزراعية الصغيرة.

وقال مدير “دوبونت” في اإلمارات عمرو المنعم: 
الحظن��ا على مدار الس��نوات الخمس األخيرة أن 
العدي��د من الحكومات المحلي��ة في منطقة الشرق 
األوسط وش��مال أفريقيا بدأت تطبيق سلس��لة من 
برامج األمن الغذائي الشاملة، في خطوة طموحة 
للوصول إلى أهدافها المرجوة في هذا المضمار.

وأض��اف: لقد أثمرت ه��ذه المب��ادرات والجهود 
الحثيثة عن تحّسن األداء العام للمنطقة في “مؤشر 
األم��ن الغذائ��ي العالمي” وتفّوقه��ا على عدد من 
المناط��ق األخرى ح��ول العال��م. وإذا م��ا أخذنا 
منطق��ة الخلي��ج العربي على وج��ه الخصوص، 
ن��رى أن الدول الخليجية ق��د أظهرت التزاماً قوياً 
في اتخ��اذ التدابي��ر والخطوات الازم��ة لتحقيق 
أهدافها االستراتيجية في تعزيز القدرة على تحّمل 

تكاليف الغذاء. 

حققت منطقة الشرق األوسط وشمال 
صعيد  على  ملحوظاً  تحسناً  أفريقيا 
السنوات  م��دار  على  الغذائي  األم��ن 
ارتفاعًا  وسجلت  األخيرة،  الخمس 
األمن  مؤشر  على  نقطة   0.1 بواقع 
الغذائي العالمي للعام 2016 الصادر عن 
شركة دوبونت ووحدة إيكونوميست 
للمعلومات ليصل مجموع نقاطها إلى 
الجهود  بفضل  وذل��ك  نقطة،   62.1

الحكومية المكّثفة.
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عل��ى جمع القطن في موس��م الحصاد، تلتها 
كمبوديا بنسبة 1.65 %.

ومن حي��ث البل��دان األقل انتش��ارا، جاءت 
لكسمبورغ، ونيوزيلندا، وأيرلندا، والنرويج، 
والدنمارك، وسويس��را، والنمسا، والسويد، 
وبلجيك��ا، وأوسترالي��ا، وكن��دا، وإسباني��ا، 
وألماني��ا،  وفرنس��ا،  المتح��دة،  والمملك��ة 
والوالي��ات المتحدة بنس��بة انتش��ار مجتمعة 
بلغت 0.02 %، ثم البرازيل بنسبة 0.08 % 

ثم هولندا بنسبة 0.1 %.

أما من جانب األرقام المطلقة، تصدرت الهند 
قائمة ال��دول األكثر استعب��اداً من حيث عدد 
األش��خاص بتعداد بلغ 18.35 مليون نسمة، 
تلتها الصين ب�3.39 مليون وباكستان ب�2.13 
مليون وبنغالديش ب�1.53 مليون وأوزبكستان 
األش��خاص  ع��دد  ويبل��غ  ب�1.23ملي��ون، 
المس��تعبدين في تل��ك الدول مجتمع��ة 26.6 
ملي��ون نس��مة أي بنس��بة 58 % من إجمالي 

األفراد الخاضعين للعبودية حول العالم.

إجراءات حكومية
وأش��ار التقرير إل��ى أنه من بي��ن 161 بلداً 
ش��ملها التقيي��م، قام��ت 124 منه��ا بتجريم 
االتج��ار غير المشروع بالبشر بما يتماش��ى 
مع بروتوكول األمم المتحدة لالتجار بالبشر، 
كما قامت 96 دولة بتطوير خطط اإلجراءات 
الوطنية لتنسيق االستجابة الحكومية. ويشار 
إلى أن الحكومات التي تقود المس��ؤولية ضد 
االستعب��اد الحديث ه��ي هولن��دا والواليات 

تنامي ظاهرة االستعباد الحديث في عام 2016

لطالما اقترن مفهوم االستعباد بالعصور القديمة والوسطى، وهي أزماٌن 
متناسين  واأللم،  العذاب  أنواع  وأقسى  بأبشع  اإلنسان  فيها  اْسُتغّل 
إلى  يعود  أن  الكبرى  المفارقة  لكن  آخر،  أي شيء  دون  إنسانيته فقط 
الحديث، حيث  أو  الجديد  االستعباد  نوع من  أيامنا هذه  وفي  أسماعنا 
 Walk Free Foundation ذكر مؤشر االستعباد العالمي من قبل ووك فري
لعام 2016 أن حوالى 45.8 مليون طفل ورجل وامرأة يرزحون تحت وطأة 
االستعباد، نعم، في عصر السرعة والتكنولوجيا وأدبيات حقوق اإلنسان 

والحريات توجد هذه األرقام المرعبة.

وأظه��ر التقري��ر زيادة في نس��ب االستعباد 
تق��در ب�28 % عم��ا كان في الع��ام 2014، 
هذه الزيادة الملحوظة بسبب تجميع البيانات 
ومنهجي��ة البحث العلم��ي الُمحسَّ��نْين، وقد 
تضّمن البحث االستطالعي لمؤشر االستعباد 
العالم��ي أكثر من 42,000 مقابلة تّم تنفيذها 
ب���53 لغة في 25 بلداً حول العالم، بما يشمل 
15 استطالع��اً عل��ى مس��توى الواليات في 
الهن��د وحدها، وتغطي ه��ذه االستطالعات 

44 % من التعداد السكاني العالمي.

ووفقاً للتقرير، ف��إن استعباد الضحايا يتم من 
خالل االتجار غير المشروع بالبشر أو عمل 
السخرة أو استعباد الدين أو الزواج القسري أو 
اإلذاللي أو االستغالل الجنسي التجاري والذي 
يطلق عليه االستعباد الحديث )ليس االستعباد 
التقليدي والذي كان يتم فيه انخراط الناس في 
االستعباد كملكية قانونية، وهو األمر الذي تم 

حظره قانونًا في كل دول العالم(.

المناطق واألرقام
وبحس��ب التقرير تعتبر كوريا الشمالية البلد 
ذات االنتش��ار األوسع لالستعب��اد بمفهومه 
الحديث، بنس��بة بلغت 4.37 % من تعدادها 
الس��كاني، إذ أظه��رت الدراسة أن ش��خصاً 
واح��داً م��ن بين كل 20 ش��خصاً هو ضحية 
للعبودية الحديثة، كما أنها البلد األقل استجابة 
ذة لمكافحة هذه  فيما يخص اإلجراءات الُمتَخَّ
الظاه��رة. وجاء في المرتبة الثانية من حيث 
االنتشار كالً من أوزبكستان بنسبة 3.97 % 
حيث تقوم الحكومة هناك بإجبار المواطنين 

المتحدة األميركية والمملكة المتحدة والسويد 
وأوسترالي��ا والبرتغ��ال وكرواتي��ا وإسبانيا 

وبلجيكا والنرويج.

ويالح��ظ القائمون على التقري��ر، قيام العديد 
من الحكوم��ات بخط��وات إجرائية واضحة 
لمحاربة هذه الظاهرة، السيما منذ  نشر تقرير 
)ووك فري( الخاص باالستعباد لعام 2014. 
ومن سلس��لة هذه اإلج��راءات قي��ام حكومة 
المملكة المتحدة بسن قانون االستعباد الحديث 
لع��ام 2015 وتعيين كيفي��ن هايالند مفّوًضا 
مس��تقالً لمكافحة االستعب��اد. كما قام الرئيس 
األميركي باراك أوباما بإغالق نقطة ضعف 
في قانون الوالي��ات المتحدة ليعاقب استيراد 
البضائع الذي يتم بطريقة الس��خرة أو عمالة 
األطفال. وبينما يوجد في الهند أكبر عدد من 
الضحايا المستعبدين، إال أنها اتجهت في اآلونة 
األخيرة لوضع معايير لمعالجة هذه المشكلة، 
حيث قامت بتجريم االتج��ار غير المشروع 
واالستعباد وعمل الس��خرة وبغ��اء األطفال 
والزواج القس��ري، كما تُحك��م حاليًا التشريع 
ضد االتجار غير المشروع بالبشر، بعقوبات 
أكثر قسوة للجناة بشكل متكرر وسيقدّم أيًضا 
حمايةً للضحايا ودعم االستشفاء. وتتخذ بلدان 

أندرو فوريست
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القسرية في عموم السكان وبجميع اللغات.

األش��خاص  أن  إل��ى  التقري��ر  ن��وه  كم��ا 
المستعبدين في موريتانيا، ليس لديهم الحرية 
في امتالك األرض أو المطالبة بالمهور من 

أزواجهم وال وراثة الممتلكات من أسرهم.

وجاء ترتيب الدول العربية على هذا الشكل: 
تصدرت قطر قائمة الدول العربية والخامسة 
عالمي��اً كأكث��ر البل��دان استعب��اداً، تلتها في 
المرتبة الثانية العراق واليمن وسورية وليبيا 
والس��ودان، وث��م جاءت تونس ف��ي المرتبة 
الثالث��ة، والمغ��رب واألردن ف��ي المرتب��ة 
الرابع��ة، وحل��ت مص��ر والجزائ��ر ولبنان 

مثل كرواتيا ومونتينيغرو والبرازيل ومقدونيا 
والفلبين وجورجيا ومولدوفا وألبانيا وجامايكا 
خطوات إيجابية لالستجابة لالستعباد الحديث 

فيما يتعلق بثرواتهم.

وجاء ترتيب اإلجراءات المتخذة على النحو 
التالي:

اإلج��راء األقوى: )1. هولن��دا، 2. الواليات 
المتحدة، 3. المملكة المتحدة، 4. السويد، 5. 

أوستراليا(.
اإلج��راء األضعف: )161. كوريا الشمالية، 
160. إي��ران، 159. إريتري��ا، 158. غينيا 

االستوائية، 157. هونغ كونغ(.

قائمة البالد العربية
وتناول المؤش��ر في تقري��ره واقع االستعباد 
ف��ي منطقة الشرق األوسط وش��مال إفريقيا، 
حيث شملت العبودية الحديثة )2.936.800( 
نسمة بنسبة تقدر ب�6.4 % من إجمالي سكان 
المنطق��ة، بينما ل��م يتجاوز مع��دل استجابة 

الحكومات العربية للظاهرة 32.7 %.

السودان: وجاء السودان في المرتبة السادسة 
م��ن حي��ث أس��وأ دول العال��م ف��ي ممارسة 
العبودي��ة الحديثة، بتعداد بل��غ )454.700( 
نس��مة وبنس��بة 1.13 % م��ن إجمالي تعداد 
الس��كان، وساهمت مجموع��ة من الظروف 
في هذا الوضع مثل الفقر والتمييز واإلقصاء 
االجتماع��ي والحروب، كم��ا وتبلغ استجابة 

الحكومة السودانية لهذه الظاهرة 21.8 %.

موريتاني��ا: ويشي��ر تقري��ر العبودي��ة لعام 
2016 أن  هن��اك حوال��ى 1.06 % م��ن 
مجم��وع الس��كان يعيش��ون ف��ي ظ��روف 
العبودي��ة الحديثة والتقليدية ف��ي موريتانيا، 
لك��ن هذه الظاهرة ش��هدت تراجعاً ملحوظاً 
م��ن 4 % في العام 2014 إلى حوالى 1 % 
خالل العام الحالي، لتنخفض بذلك موريتانيا 
إلى المركز الس��ابع في قائمة الدول األعلى 
في مع��دل العبودية. هذا ويعتمد التقرير في 
نتائجه هذه على دراسة مسحية أجريت على 
المس��توى الوطني عام 2015، حيث سعت 
إلى تحديد كل من الزواج القس��ري والعمالة 

خامس��اً، ث��م الكويت والبحرين ف��ي المرتبة 
السادسة، ثم اإلمارات سابعاً، وسلطنة عمان 
في المرتبة الثامنة وأخيراً حلت السعودية في 

المرتبة التاسعة.

دور الحكومات في الحد من الظاهرة
وفي تعليق��ه على نتائج التقري��ر، قال رئيس 
 )Walk Free Foundation( ومؤس��س 
أندرو فوريست: يعتبر القضاء على االستعباد 
أم��راً منطقي��اً وأخالقي��اً وسياسي��اً وقانوني��اً 
واقتصادياً، ونحن ندعو حكومات االقتصادات 
العشر الكبرى ف��ي العالم إلى ضرورة تفعيل 
قواني��ن جدي��دة، مماثل��ة ف��ي قوته��ا لقانون 
االستعب��اد الحديث في المملك��ة المتحدة لعام 
2015 على األق��ل، وبميزانية لإلنفاذ وقدرة 
على ذلك، لضمان أن تكون جميع المنظمات 
عرضة للمس��اءلة عن االستعباد الحديث في 
سالس��ل اإلمداد لديهم، وينبغ��ي على رائدي 
االقتص��ادات الكب��رى في العال��م أن يوّجهوا 
ق��وة العمل له��ذه المس��ألة، وذل��ك بالمطالبة 
بالتركيز على شفافية سلسلة اإلمداد. وأضاف: 
أؤمن بالدور الحّس��اس للقادة في الحكومات 
واألعم��ال والمجتم��ع المدن��ي، م��ن خالل 
استخدامنا المس��ؤول للس��لطة وقوة اإلقناع 
وإرادة الحس��م واإلرادة الجماعي��ة، يمكنن��ا 

جميعًا قيادة العالم إلنهاء االستعباد.

واختتم فوريس��ت كالمه بالتأكيد على الدور 
الرئيس��ي الذي يحتاجه العمل ليقوم بالقضاء 
عل��ى االستعب��اد قائ��الً: إن األعم��ال الت��ي 
ال تبح��ث بج��دّ ع��ن عم��ل الس��خرة ضمن 
سالس��ل اإلم��داد لديه��ا تعتب��ر واقف��ةً على 
منصة محروق��ة. ويعتبر قادة األعمال الذين 
يرفض��ون إمعان النظر ف��ي حقائق سالسل 

اإلمداد لديهم مضلّلين وليسوا بمسؤولين.

يذك��ر أن تقري��ر العبودية م��ن )ووك فري( 
ه��و الوحيد من نوعه ال��ذي يقدم تقديراً لعدد 
األش��خاص الذي��ن يعيش��ون ف��ي االستعباد 
الحدي��ث لكل دول��ة، وتحلي��الً النتشاره من 
حيث النس��بة المئوية لتعداد الس��كان وللعدد 
بلداً حول العالم.اإلجمالي لألش��خاص المس��تعبدين في167 
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الصخور التي تبلغ درجة الحرارة داخلها 46 درجة مئوية، وتطلب 
ه��ذا األمر م��ن المهندسين الحفر في 73 نوعاً م��ن الصخور منها 
الصلب كالغرانيت وبعضها في نعومة الس��كر، كما استخرج أكثر 
من 28 طن من الصخور، كما لقي ثمانية عمال حتفهم أثناء الحفر.

أهمية النفق
ويقع النفق على امتداد الخط الرئيسي للسكك الحديدية ألوروبا الذي 
يربط موانئ روتردام في الشمال بجنوة في الجنوب، ويختصر النفق 
الزمن بالنسبة للمسافات، حيث تقل مدة الرحلة بين مدينتي زيورخ 
السويس��رية وميالن��و اإليطالية بحوالى الس��اعة لتصب��ح ساعتين 
وأربعين دقيقة، كما ستنقل القطارات الفائقة السرعة الركاب في 17 
دقيقة حيث يس��ير في خط مستقيم بدالً من المرور عبر الجبال مثل 
خط أنفاق الس��كك الحديدية ونفق الس��يارات الذي افتتح عام 1980 
في جبال األلب. كذلك سيجتاز 260 قطار بضائع و65 قطار ركاب 
النفق المزدوج يومياً بس��رعة 250 كيلو متراً في الس��اعة فور أن 

تنتهي االختبارات األولية في وقت الحق من هذا العام.
ويعتبر نفق جوتهارد بيز األطول في العالم متفوقاً على خط سيكان 
الياباني للسكك الحديدية الذي يربط بين جزيرتي هونشو وهوكايدو 
والبال��غ طول��ه 53.9 كيل��و متر، وعل��ى نفق المان��ش الرابط بين 
بريطانيا وفرنس��ا بطول 50.5 كيلومتر. وسيكون أول َمن يس��افر 
ف��ي هذا النفق خالل االفتتاح الرسمي 500 فائز إلى جانب ضيوف 
اختيروا من بين 130 ألفاً دخلوا مس��ابقة يانصيب لرحلة االفتتاح، 
وجمع��ت تكلفة إنشاء النف��ق عن طريق ف��رض ضرائب مضافة، 
وضرائ��ب الوقود، وكذلك الرس��وم المفروضة على سيارات النقل 
الثقيل، والدي��ون الحكومية التي يتوقع سداده��ا خالل عقد، وساهم 
االتحاد األوروبي الذي ال يشمل سويسرا بتمويل حوالى 15 % من 

كلفة األعمال المنجزة.

األول من عام 2016.يذكر أنه سيبدأ تشغيل خدمات النفق بشكل كامل في ديسمبر/كانون 

سويسرا: أطول نفق في العالم يعبر جبال األلب

وينظم السويسريون المولعون بالسكك الحديدية احتفاالً بهذا الحدث 
يضم قادة بعض الدول المجاورة في استعراض للتضامن األوروبي، 
حيث قام بتدش��ينه الرئيس السويسري يوهان شنايدر أمان بحضور 
الفرنس��ي  والرئي��س  ميركل،  أنغيال  األلمانية  المستشارة  من  كل 

فرانسوا هوالند، ورئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي.
وفي هذا اإلطار، أكد الرئيس السويسري أن النفق سيجمع بين شعوب 
واقتص��ادات أوروبا ف��ي وقت يواجه فيه االتح��اد األوروبي  أكبر 
التحدي��ات بسبب تدفق المهاجرين عب��ر الحدود، وخروج بريطانيا 
م��ن االتحاد األوروبي. ونقلت وكالة رويترز عن مدير مكتب النقل 
االتحادي بيتر فيغليستالر وصفه الولع السويسري بالمآثر الهندسية 
الكبي��رة بالقول: إنه مجرد جزء م��ن الهوية السويسرية. فالنسبة لنا 
غزو جب��ال األلب يُعَد مماث��الً لالستكشاف الهولن��دي للمحيطات. 
أض��اف: إن النفق رائع من حيث التوقي��ت والتكلفة والسياسات في 

الوقت المحدد وفي إطار الميزانية.
ودعم الناخبون السويسري��ون مشروع القطار الضخم، بالرغم من 
معارضة ف��ي بعض األحيان م��ن الحكومة والبرلم��ان، وذلك في 

سلسلة من االستفتاءات الملزمة التي أجريت في التسعينيات.

أساسيات العمل
واستغرق العمل على إنشاء نفق جوتهارد بيز 17 عاماً بطول يبلغ 
57.1 كيل��و متر، وصّمم النفق لكي يستم��ر وقتاً طويالً بما يقارب 
قرناً من الزمن، في إطار مشروع بنية تحتية بكلفة 23 مليار فرنك 
سويسري )حوالى 23.2 مليار دوالر(، لتسريع حركة نقل الركاب 
والبضائع بالسكك الحديدية أسفل سلسلة الجبال التي تفصل بين شمال 
وجنوب أوروبا. ويمر النفق لمسافة 2.3 كيلو متر تحت الجبال وبين 

افتتحت سويسرا أطول وأعمق نفق للسكك الحديدية 
في العالم يجتاز  قلب جبال األلب بتكلفة بلغت أكثر من 
12 مليار دوالر، حيث يمثل هذا النفق أعجوبة هندسية 
تمثل رمزاً للوحدة األوروبية في وقت يتزايد فيه االنقسام.
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“ُكن أنت النجم” ضد ظاهرة التنمر
اس��تضاف���ت م�درس����ة 
المواكب بالقرهود فعالية 
التنم��ر  توعوي��ة ح��ول 
والتسلط بي��ن األصحاب 
تح��ت عن��وان “ُكن أنت 
هيئ��ة  اقامته���ا  النج��م” 
المعرفة والتنمية البشرية 
بدبي بحضور ع��دد م�ن 

نجم��ات رياضة المصارعة الحرة في اتحاد “WWE” وهن نتاليا 
وآليسي��ا فوكس، وذلك على هامش مشاركتهن بعرض “ديون باش 

المباشر” للمصارعة الحرة في دبي.

منازل بحرية عائمة في االمارات
أطلقت كليندينست 
اإلص��دار الموقّ��ع 
)سيغنيتشر إديشن( 
م���ن ال�م�ن�����ازل 
البحري��ة العائم��ة 
م�ن  المس�ت�ل�ه���م 
الثقاف�ة وأس���لوب 

الحي��اة اإلماراتية والتصاميم األوروبية والذي تم تطويره خصيصاً 
للعائ��ات مع ضيوفهم وأطفاله��م. ويضم كل منزل من االصدار 4 
غرف معيشة ونوم تتصف بمرونة االستخدام، ويتسع ل�8 أشخاص 

بالغين و8 أطفال، ويمتد على مساحة 4004 قدم مربع.

“لو بريستول باريس” يفتتح “أنتونيا”
كش����ف فن��دق 
بريستول  “ل��و 
ع��ن  باري��س” 
إح��دى جواهره 
ن�������ة  لمك�ن�و ا
المتمثلة بمقه��ى 
“أنتونيا” الفريد 

ال��ذي تم استلهام تصاميمه بشكل رئيسي من روح ش��خصية ماري 
أنطواني��ت مصدر الوحي األساسي، حيث يجمع المقهى الجديد بين 
السكين��ة واألناقة الحقيقية التي تميز نمط الحي��اة الباريسية، كما تم 

استلهام واقعه ومحيطه بدقة وعناية فائقة.

“أديداس” من المقدسي إلى الحمراء
ن�ق����ل م�ت�ج����ر 
 ” س ا ي������د د أ “
لم�ت�خ�ص����ص  ا
صناع�����ة  ف���ي 
المس��تل�زم����ات 
الرياضيّة موقع��ه 
ال���ى ش�������ارع 

الحم��راء الرئيسي- بيروت، الّذي يشهد حرك��ة تسّوقيّة نابضة في 
قلب المدينة، حيث انتقل من ش��ارع المقدسي إلى ش��ارع الحمراء 
الرئيسي وباتت مساحته 307 م2. ويضّم تشكيلةً واسعةً تشمل أحدث 

المجموعات الرياضيّة واإلكسسوارات.

إكسسوار “جفوري”
كشف��ت ش����ركة 
ج��ف�����������وري 
لمتخصص����ة  ا
تصامي�م  بابتك�ار 
فاخ�رة للهوات��ف 

الذكية، ع��ن أح��دث 
إبداعاته����ا للهوات������ف 

أندروي��د،  العامل��ة بنظ����ام 
وه���و “غالكس��ي S7 إي���دج” 

م���ن “س�امس�ون�غ”، ال��ذي أطلق�ت 
تصميمه المترف الجديد ضمن س��لس��لة تصاميم “س��يينا”.

حقائب مستوحاة من الحضارة العربية
ط���رح�������ت 
دار  ليبول�����ت 
المجوه���رات 
ال�ف�رنس���ي����ة 
الرائدة تش�كيلة 
حقائب )حقائب 
س����ف�ر وي���د( 

المستوحاة من جماليات الخطوط العربية والمعروفة بنقوشها األنيقة 
والرقيقة، على أن تباع هذه التشكيلة ويذهب العائد منها لبناء مكتبات 
لألطفال الاجئين في األردن ليكتسبوا أهم المعارف والعلوم ويكونوا 

اطفاالً أسوياء.
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ساعة جديدة من “بريتلينغ”
ش�����ركة  طرح��ت 
الساعات السويسرية 
يق��������������ة  ل�ع�ر ا
)Breitling( ساعة 
 Superocean (
 )4 4  S p e c i a l
وتتألّ��ق  الجدي��دة. 
“سوبرأوشن  ساعة 

44 سبيش��ال” عبر إط��ار من الف��والذ األسود ومين��ا أسود يحمل 
مؤّشرات كبيرة مضيئة وقرص سيراميكي أسود، مما يضمن توفير 

مستويات قراءة تاّمة للغّطاسين عند أعماق تصل إلى ألف متر.

Tissot اإلصدار الخاص من
أطلقت تيسو إصدار مزود 
بعلب��ة ذات ل��ون ذهب��ي 
وذل��ك لع��رض الساع��ة 
بطريق��ة أنيق��ة. ويتوف��ر 
إص��دار متمي��ز ذي لون 
رمادي هادئ. أما الواجهة 
عليها  فتضف��ي  الس��وداء 

مزيدًا من اإلثارة.
ويتمي��ز ك��ا اإلصدارين 

بمي��زة إضافية من مزايا NBA من خال الشعار الشهير المحفور 
على ظهر العلبة.

كاثرين وينيك سفيرة لـ“ريموند ويل”
اخت���ارت دار الس��اع����ات 
 Raymond - ريموند ويل“
الممثل���ة كاثري����ن   ”Weil
ويني��ك سفي��رة إلص��دارات 

Shine النسائية.
ويني����ك  كاثري����ن  وتق���دم 
المجموعة الجدي��دة المبهرة 
للم��رأة األنيقة، كما تقدم هذه 
المجموع��ة الحصرية نظاماً 
فري��داً حائ��زاً عل��ى ب��راءة 

اختراع لألساور القابلة للتبديل.

PATRAVI SCUBATEC WHITE
تق���دم ع�ام���ة الس����اع��ات 
السويسرية كارل اف بوشرر 
الساعة المثالية للغواصين في 
تصمي��م وحلة جدي��دة، حيث 
تجمع ما بين المزايا الوظيفية 
المتفوق���ة والمظهر الرياضي 
واألناق��ة في علب��ة ساعة يبلغ 
قطره��ا 36 مل��م، وت��م إبراز 
اللمس��ات الجمالي��ة من خال 

هيمنة اللون األبيض ال��ذي يطغى على التصميم مما يجعلها مثالية 
لفصل الصيف وباقي أشهر السنة.

RIO 2016 OLYMPIC GAMES
ابتك��رت س��وات�����ش 
 Rio 2016 مجموعة
 Olympic Games
والمفعم����ة  المذهل���ة 
بااللوان. تقدّم الش��ركة 
 DOTS IN س���اعة 
RIO م��ن نموذج نيو 

 AROUND RIO وساعة POPTABON جنت المرقّط وساعة
ALL، ويمكن لهواة الرياضات المائية من حول العالم اختيار ساعة 
INFRARIO من نموذج سكوبا ليبري بلونيها االزرق واالصفر 

المتألقين. 

مجموعة Arceau المميزة للسيدات
وسعت هيرميس 
م�ج�م�وع�ت�ه���ا 
ل�م�م�ي���������زة  ا
 A r c e a u
س��اع���ات  م��ع 
رت��������ز  لك�وا ا
ة  ي�������د ل�ج��د ا

للسيدات، إذ ُعرضت النسخة الفوالذية المرّصعة بقيراط واحد من 
الم��اس، مع مينا من صدف أم الآلل��ئ، بينما يتميز اإلصدار غير 
المرّص��ع بمينا مطلية باألبيض. وتتوفر أحزم��ة قابلة للتبديل من 

جلد التمساح والعجل 
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جهات مالحية في غلف كرافت
استقبلت ش��ركة 
الخليج لصناع�ة 
القوارب “غ�لف 
كراف�ت” حديث��اً 
10 ممثلي�ن ع�ن 
عدد من الجهات 
العاملة في مجال 

التشريع��ات الماحية في دول مجلس التع��اون الخليجي، وذلك في 
حوض بن��اء اليخوت السوبر التابع لها، حي��ث التقى الزوار خال 
جولة قام��وا بها في المنشأة البحرية، رئي��س مجلس إدارة الشركة 

محمد حسين الشعالي.

جنيف وجهة العائـالت خـالل الصيف
كشفت هيئة جنيف 
للس�ي�اح���ة ع����ن 
أح��دث حماته���ا 
ع�ن�����وان  ت�ح�ت 
 #MumRelax
الت��ي ته���دف إلى 
ضم���ان أف�ض���ل 

عطل��ة صيفية لألمهات وأطفالهن على ح��د سواء. وتختزن جنيف 
العديد من المفاجآت التي من شأنها تدخل البهجة إلى قلوب زوارها . 
كما توفر المدينة -التي فازت بلقب أفضل وجهة للعطات في المدن 

األوروبية- خدمات تسوق شخصية فريدة من نوعها.

إجازة عيد الفطر في سيشيل
يدع����و منتج��ع 
وس��با س��اف�وي 
سيش�يل الفاخ��ر 
دول  عائ����ات 
مجل��س التعاون 
ال�خ�ل�ي�ج�������ي 
وأص�دق�ائ�ه����م 

لاحتفال بعيد الفطر في جو مليء بالراحة والرفاهية، مع االستمتاع 
بالسبا والعشاء خال عيد الفطر.

يرحب الفندق بالنزالء لاستجمام وتدليل أنفسهم في عطلة رائعة في 
قلب سيشيل، التي تتمتع بموقع مثالي.

حفالت الزفاف في فنادق “دبليو”
أع�ل�����ن 
من�ت�ج��ع 
بلي���و  “د
ه  ك�������و
ساموي” 
ال�واق����ع 
ع��ل�����ى 

الساحل الشمالي لجزرة “كوه ساموي” في تاياند، عن توفير أفضل 
عروض الزف��اف الشخصية الممي��زة. فبتصاميم��ه الفريدة يشكل 
“دبلي��و كوه ساموي” مكان��اً مثالياً الستضاف��ة المناسبات الخاصة 

وتخليدها في الذاكرة بمشاركة العائلة واألصدقاء.

فنادق “كونراد مكة”

افتتحت فنادق ومنتجعات كونراد أول مرافقها بالسعودية، وهو فندق 
كونراد مكة المؤلف من 438 غرفة ويقع في مكان يطّل على الحرم 
المكي الشري��ف والكعبة المشرفة. وتّم تصمي��م الفندق الجديد ليلبي 
احتياجات السفر الراقي ويقدّم خدمات أصيلة في أجواء تتسم بالفخامة.

أجمل العطالت في “دبليو” في بالي
يق���دم “دب�ل�ي���و 
بالي” لمسات من 
الروعة والعظمة 
ف��ي بال��ي الت��ي 
فخ�ام�ة  تجس���د 
عام��ة “دبلي�و” 
ذات ال�خ�م�����س 
ح�ي��ث  نج���وم، 

يوف��ر الفندق إقام��ة ممتازة بأجواء باعثة عل��ى االسترخاء تزيينها 
تصامي��م عامة “دبليو” األنيقة، وذلك ف��ي كافة الغرف واألجنحة 

والفيات البالغ عددها 229. 
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(أوفيشن أوف ذا سيز) في دبي“غراند كنال” يحتفل بروح المغامرة
ب�رن�ام��ج  س��يس���تضيف 
ريت��ز - كي��دز 2016 في 
فن��دق الريتز-كارل�ت����ون 
أب�وظب���ي، غران��د كن��ال 
األطف��ال الذي��ن يت��راوح 
عمرهم بي��ن 4 و12 عاماً 
ويدعوهم إلى المشاركة في 

مغامرات المخيّم الصيفّي من 10 تموز/يوليو إلى 11 آب/أغسطس. 
ويوفّ��ر المخيّم جدول أنشطة تتغير يومي��اً. كما يقدم الفندق عرض 
Better Together الصيف��ّي العائلّي الذي يلبّي حاجات الضيوف 

الصغار، ويشمل إقامة مجانية لليلة واحدة عند حجز ليلتين.

س�����ت�ق�ب�ل���ت  ا
ب�����������������ي  د
ة  خ���������ر ل�ب�ا ا
حي���ة  لس������ي�ا ا
ق�������ة  ل�ع�م�ا ا
“أوفي���شن أوف 
ذا س��������ي���ز” 

التي رست على ميناء راشد، مبنى المسافرين رقم 3 وذلك في زيارة 
افتتاحي��ة لها خال رحلتها الطويلة التي بدأتها من مدينة برش��لونة 
اإلسبانية في طريقها إلى سنغافورة، حيث جرى تقديم درع تذكاري 

لقبطان السفينة فليمنغ نيلسن على متن الباخرة.

أحدث صيحات الموضة العربية
ه��ي  مع��رض  ش��هد 
في  العربي��ة  لألزي��اء 
ع����روض  الدوح����ة 
أزياء ضمت مجموعة 
متنوع��ة م��ن أح��دث 
العباي�ات،  تصامي����م 
والجاليب، والفساتين. 
وقد تنوع��ت العبايات 

التي تم عرضها بين التصاميم المطرزة والجريئة واألنيقة، وعكست 
مامح التراث القطري والخليجي. وش��ارك في نسخة هذا العام من 

المعرض العديد من المصممات المحترفات القطريات.

تعاون بين “كاثي باسيفيك” و“حياة”
كل  أعلنت 
م�ن “كاثي 
باسيفي��ك” 
و“فن���ادق 
ومنتجعات 
حياة” ع�ن 
عقد تعاون 

عالم��ي مشت��رك بينهما، وذلك من خال تقدي��م قوائم طعام مبتكرة 
خصيصاً على أيدي أش��هر الطهاة في فندق جراند حياة هونغ كونغ 
وخمسة من فنادق ب��ارك حياة حول العالم للمسافرين عبر رحات 

“كاثي باسيفيك”.

مجموعة ديفا الجديدة من “سالسا”
الجين��ز  اطلق��ت “سالس��ا” مجموع��ة 
الجديدة “ديف��ا” ذات التصاميم الرائعة 
الت��ي تمن��ح مرتديه��ا مظه��راً رش��يقاً 
الموض��ة  محب��ات  وتواف��دت  وأنيق��اً. 
م��ن عشاق الجين��ز إلى أح��دث متاجر 
عام��ة سالسا ف��ي الجونا مول - قطر، 
الستقبال تشكيلة “ديفا” المميزة الجديدة 
واقتن��اء تصاميمه��ا المبتك��رة، حي��ث 
تمثل المجموعة أحدث إبداعات عامة 
األزي��اء البرتغالي��ة الشهي��رة “سالس��ا 

جينز”.

“أوزوري” ألول مرة في دبي
“أوزوري”  عام��ة  دخل��ت 
للصن��ادل الفاخ��رة ألول م��رة 
إلى السوق اإلماراتي من خال 
بوتيك “أو دو روز” في جميرا، 
مع مجموعة جديدة من األحذية 
الصيفية ذات التصاميم المميزة.

وتُعد ه��ذه الصنادل المصنوعة 
صيح��ات  أب��رز  م��ن  يدوي��اً 
الموض��ة األساسية خ��ال هذا 

الصي��ف والتي ابتكرتها المصممة البرازيلية ش��يغلي فيريرا دوس 
سانتوس للسيدات والرجال.
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قمر يدور حول األرضأقراص صلبة من الخاليا الحّية
اكتشف فريق من علماء 
ف��ي جامع��ة هارف��ارد 
طريق��ة تمكنهم تحويل 
الخالي��ا الحية للبكتيريا 
صلب�ة  أق���راص  إل��ى 
وبطريق��ة  مجهري���ة، 
جدي��دة مكنته��م م����ن 
اس�تخ��دام االس��تجاب��ة 
للبكتيري�����ا  المناعي���ة 
لتحمي��ل ما يق��رب من 
100 بايت من البيانات 

في الخلية الحية، وكل خلية يمكنها أن تحتوي على جزء من شيفرة 
حاس��ب أو سطر من قصيدة، الطريق��ة ترتكزعلى مايعرف بنظام 
كريسب��ر\ كي��س )CRISPR/Cas(، حي��ث أنشئ��وا “فيروسات 
وهمي��ة” يمكن إدخاله��ا للبكتيريا لتتعرف عل��ى الفيروس الدخيل، 
وتتمكن من إيق��اف ج���زء من الحم��ض الن��ووي يقع بين قطعتين 
من الحمض النووي الفعلي للفيروس لتضمها إليها كذاكرة تدل على 

هذا الفيروس.

أعلن��ت وكال��ة ناسا في وق��ت سابق عن احتمالية وج��ود قمر ثاني 
 HO3 2016 ،أصغر حجماً ويدور حول األرض بمدار غير منتظم
وهو االس��م الذي أُطلق على الكويكب الجديد يدور بحركة دورانية 
عشوائي��ة متخذاً مداراً بيضوَي الشكل مع مي��الن بزاوية قدرها 8 
درج��ة ويكمل دورة واح��دة حول الشمس ك��ل 365.93 يوماً، أي 
أن السن��ة على سطحه أطول بقليل من السنة على األرض، وبسبب 
ميالن��ه ومداره يصبح أحياناً قريب��اً من الشمس وبحركة أسرع من 
األرض رغ��م أنه ال يقترب من األرض أكثر من 14 مليون كم وال 
يبع��د عنها أكث��ر من 40 مليون كلم. هذا ويبلغ قط��ره 36.5 متراً، 

وعرضه 91 متراً، مع استمرارية دورانه لعدة قرون قادمة.

الخاليا العصبية ترمم نفسها!قضبان مياه للمناخات الجافة

تمك��ن مجموعة باحثين في المختبر الوطني ش��مال غرب المحيط 
اله��ادئ الى الوصول لفكرة أن القضبان النانوية الغنية بالكربون قد 
تكون مثالية لتجميع المياه ،حيث بينت دراستهم أنه في نسبة رطوبة 
منخفض��ة أقل من 50 % تق��وم القضبان بالتقاط المياه في الفجوات 
داخ��ل األع��واد وإذا تزايدت الرطوبة فإنها تط��رد المياه منها على 
شكل بخار، وأوضح الباحثون أن هدفهم اآلن هو تحسين شكل هذه 
القضب��ان النانوية لجعلها ترش الماء بمستوي��ات ثابتة ولتكون أداة 
مثالي��ة لجمعها وتنقيتها في المناخ��ات الجافة،وبفكرة أنه مع بعض 
التعديالت قد تصبح مناسبة أيضاً لالستخدام في المالبس المتصاص 

العرق وطرده للخارج.

وجد باحثون من المعهد 
الوطني لالضطراب�ات 
والس��كتات  العصبي��ة 
الدماغي���ة بالوالي��ات 
المتح����دة أن ترمي���م 
أمٌر  العصبية  الخالي��ا 
ممكن بع��د أن نجحوا 
باس����ت�ع���ادة ح�رك��ة 
الحيوي�ة  المص��ورات 
ضم��ن مجموع��ة من 
الفئ��ران والحظوا بها 
عملي��ة ترمي��م للخاليا 

العصبي��ة، موضحي��ن أن المص��ورات تكون قادرة عل��ى الحركة 
بالخالي��ا الفتية وعندما تنضج الخلية يتم حد ه��ذه الحركة بواسطة 
بروتين يُدعى سنتافيلي��ن Syntaphilin، حيث عملوا على ازالته 
من األعصاب المتضررة، ما سم��ح للمصورات الحيوية باستعادة 
قدرتها على الحركة من جديد إضافة لنمو متجدد لمصورات أخرى، 

وهومايدل على قدرة العصبونات على ترميم نفسها.
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عيون زرقاء بتقنية “الاليزر”

توص��ل طبي��ب العيون األميرك��ي غريغ هومر إل��ى تقنية جديدة 
لتحويل ل��ون العين من البني إلى األزرق بواسطة أش��عة الليزر، 
موضح��اً أنه يعمل على تطوير هذه التقني��ة منذ 10 سنوات، وأن 
األم��ر قابل للتطبيق على كل البشر ألن العيون البنية تحتوي على 

طبقة زرقاء تحتها مباشرة.
وخ��الل م��دة ال تزيد ع��ن 20 ثانية يت��م إزالة خاليا الل��ون البني 
الموج��ودة عل��ى سطح القزحي��ة بواسطة اللي��زر وعندما تمتص 
الخاليا أش��عة الليزر يختفي اللون الخارجي ويتحول إلى األزرق 
بع��د أسبوعين أو ثالثة م��ن دون أن تتسبب حتى اآلن بأي ضرر 

لألنسجة.

نظام جديد لكشف النزيف الدماغي

توليد الكهرباء من خاليا األكسيد

طوّر علماء من 
جامعة أبردي�ن 
ي��ة  االس��كتلند
ب�رم�ج�ي����ات 
لخل��ق نم��وذج 
وصور ثالثي��ة 
األبع��اد للدماغ 
م  ا س���ت�خ���د با
موج��ات ف�وق 
صوتية للماسح 

الضوئي وذلك لخلق نظام جديد يتم به الكشف عن النزيف الداخلي 
ف��ي الدماغ من دون حاجة لمعدات ضخم��ة كتلك التي تستخدم في 
المستشفيات، حيث يتم إرسال الصور الكترونياً مباش��رة إلى خبير 

التشخيص السريع.
ويه��دف المشروع إلى مساعدة الممرض��ات في الجيش لتشخيص 
ح��االت إصابة الجنود الجرحى في المناط��ق النائية، خصوصاً أن 
تشخيص اإلصابة بالنزيف الدماغي يعتبر صعباً في حال عدم وجود 

أجهزة الرنين المغناطيسي وإجراء تصوير مقطعي للرأس.

كش������ف��ت 
ش�������رك��ة 
نيس���ان عن 
تطوير نظ�ام 
مبتكر يعم�ل 
بخاليا وق�ود 
األكس����ي���د 
الصل�������ب 
 ،)SOFC(

وذلك لتوليد الكهرباء الالزمة لتشغيل محركات سياراتها الكهربائية 
باستخدام اإليثانول الحيوي. ويتضمن النظام الجديد الذي يشكل نقلة 
نوعيّة في قطاع صناعة السيارات عالمياً خلية وقود حيوي الكترونية 
)e-Bio Fuel-Cell( م��ع مولّد للطاقة يعمل بخاليا وقود األكسيد 
الصل��ب )SOFC( التي تستخدم أنواعاً متعددة من الوقود، بما فيها 
اإليثان��ول والغاز الطبيعي، م��ع األوكسجين لتوليد الكهرباء بكفاءة 
عالية. وتولّد خلية الوقود الحيوي اإللكترونيّة الكهرباء بواسطة مولّد 
يعمل على خاليا وقود األكسي��د الصلب، وذلك باستخدام اإليثانول 

الحيوي المخّزن في السيارة.

المشروبات الساخنة تسبب السرطان
أكدت الوكال��ة 
الدولية لدراسة 
م�����������رض 
لدى  السرطان 
منظمة الصحة 
ل�ع�ال�م�ي�����ة  ا
أن ت�ع�اط����ي 
المش���روبات 
الس�اخن��ة جداً 
ي����ؤدي إل���ى 

اإلصابة بسرطان المريء، علماً إن ما يتسبب في اإلصابة بالمرض 
ليس هو المشروبات نفسها بل درجة حرارتها.

وق��ال مدير الوكالة كريستوفر وايلد: إن درجة الحرارة 65 درجة 
مئوية هي نقطة ال يمكن تعديها. أما تعاطي السوائل األقل سخونة 
ف��ال يشكل خط��راً على الصحة. وقد ش��ملت الدراس��ات  الصين 
وإيران وتركيا وأميركا الالتينية، حيث يشرب الشاي والمتّة عادة 
ساخن��ا. واكتشف العلماء أن خطر تط��ور سرطان المريء يزداد 

مع ارتفاع درجة حرارة المشروبات.
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وآمنة. ويمّكن هذا المشروع من المحافظة على األصول وتحويلها إلى الورثة والحد 
م��ن فقدانها بسبب غياب الوثائق أو ع��دم كفاءتها قانونياً، حيث تشير الدراسات إلى 
أن حجم األصول التي سيتم تناقلها بين جيلين خالل العشر سنوات القادمة يصل إلى 
10 تريليون دوالر، ويتوقع أن يواجه 75 % إشكاليات في االنتقال للورثة من الجيل 

الجديد مما يترتب عليه تفويت لفرص استثمارية واقتصادية على مستوى العالم.

مشروع عملية كيمبرلي:
يقوم المشروع بتغيير الطريقة التقليدية للتحقق من مصادر األلماس وآليات تجارته، 
حي��ث بإمكانه إصدار ش��هادات عالمي��ة خاصة بصناعة األلم��اس عن طريق تقنية 
“البلوك تشين”، بناًء على التنظيمات الخاصة التي وضعت سابقاً واتفقت عليها 81 

دولة حول العالم.

مشروع الملف الطبي الذكي:
وهو مشروع الرعاية الصحي��ة لشركة اإلمارات لالتصاالت المتكاملة )دو(، حيث 
يقوم بتوفير نموذج لنظام مشت��رك وآمن بين المستشفيات والعيادات بغرض توحيد 
السجالت الطبية اإللكترونية ومشاركتها بين هذه الجهات بشكل فوري. و يهدف هذا 
المشروع إل��ى استبدال الطريقة التقليدية الطويلة التي كانت تنقل سجالت المرضى 
الطبية بشكل يدوي وبطيء، أو ش��فهياً عن طري��ق المريض. مما سيؤدي إلى انقاذ 

العديد من األرواح و العمل بشكل سريع على اتخاذ اإلجراءات المناسبة.

مشروع تريد فلو:
يه��دف إلى تقديم برنام��ج تعامالت رقمية متكامل إلى الخدم��ات التي يقدمها مركز 
دبي للسلع المتعددة عبر استخدام تقنية “بلوك تشين”، والتي تهدف إلى خفض كبير 
ف��ي التكاليف باإلضافة إلى زيادة أمن المعلومات الخاصة بالعمليات، وتوحيد جميع 
اإلج��راءات المتعلق��ة بالتعامالت، كما أنه��ا ستعمل على توفي��ر الخدمة على مدار 

الساعة وبسرعة فائقة.

مشروع فليكسي ديسك:
يت��م هذا المش��روع من خالل التعاون بين مركز دبي للسلع المتعددة وش��ركة “بيت 
المركز وبما يتناسب مع خطة دبي الذكية 2021.أواسي��س” إليجاد تطبيقات عملي��ة لتقنية “البلوك تشين” بم��ا يسهل التعامالت في 

دبي: مجموعة جديدة من المشاريع الرقمية

وفي هذا السياق، أشار نائب رئيس مجلس األمناء 
والعضو المنتدب لمؤسس��ة دبي للمستقبل عبد هللا 
القرقاوي إلى نجاح مسيرة المجلس الذي لم تتجاوز 
األربعة أش��هر في وضع دب��ي على خارطة العالم 
كأح��د أه��م الالعبين الرئيسيين ف��ي مجال تطوير 
وتطبي��ق تكنولوجي��ا التعامالت الرقمي��ة “البلوك 
تشين” عل��ى مستوى العالم. وأبرز المشاريع التي 

تم اإلعالن عنها:

مشروع نقاط دبي:
 يسه��م هذا المشروع في تعزيز السياحة في إمارة 
دب��ي وتحفيز السي��اح عبر منحه��م مجموعة من 
النقاط الت��ي ترتبط بنوع الزي��ارة. كما ستشجعهم 
على العودة مرة أخ��رى إلى دبي الستخدام النقاط 
التي حصلوا عليها في زيارتهم السابقة، كما يهدف 
إل��ى تقوية العالمة التجارية لدب��ي كوجهة عالمية 
للسياح��ة، وتعزيز قاع��دة السي��اح وليكونوا أكثر 
اندماج��اً مع البيئة والمعالم الموج��ودة، ويأتي هذا 
المشروع بالشراكة مع )مجموعة جميرا، ش��ركة 
اإلم��ارات لالتص��االت المتكامل��ة )دو(، كري��م، 
بريفيت��ي، ديجيتاس، المركز العالمي لفنون الطبخ 
بدبي، سكويرتك، ترافل اكس، فالي إن، و برنس 

واتر هاوس كوبر(.

مشروع سجل الوصايا:
يه��دف المشروع الذي سيتبناه مرك��ز دبي المالي 
العالم��ي إلى تسجي��ل وصية المتعام��ل عبر تقنية 
“بلوك تشين لينك”، والتي تمكن من نقل األصول 
المملوكة إل��ى المستفيد حتى يتمك��ن من المطالبة 
بتلك األصول ومتابعة واست��رداد حقوقه، ليتم في 
وقت الح��ق تنفيذ الوصية تلقائي��اً بطريقة سريعة 

للتعامـالت  العالمـي  المجلــس  أعلن 
الرقمية “البلوك تشين” خالل اجتماعه 
ربع السنوي الذي عقد في مقر مؤسسة 
دبي للمسـتقبل مؤخـراً، عـن اعتمـاد 
التجريبيـة  المشـاريـع  من  مجموعـة 
وأســاليب  فكرتهــا  في  المبتكـرة 
تطبيقها، ما يعزز من مكانة التعامالت 
الرقمية، التي بدورها ستساهم في نقل 
الخدمات الذكية إلى مستويات جديدة 

من كفاءة التكلفة والسرعة والفعالية.
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المعلوم��ات واالتصاالت تمي��ل إلى تحقيق 
النم��و بشك��ل أسرع من الم��دى التي تمتلك 
معدل نضوج أكبر في هذا المجال، وهو ما 

يشير إلى وجود تأثير المواكبة.

تكنولوجيا المعلومات واالتصال
وأش��ار التقرير إلى أن هناك ترابط إيجابي 
واالقتص��ادي  االجتماع��ي  التط��ور  بي��ن 
وارتفاع معدل نضوج تكنولوجيا المعلومات 
ف��إن  كذل��ك  الم��دن،  ف��ي  واالتص��االت 
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ال تعتبر 
محورية فحسب لتحقيق التطور االقتصادي 
واالجتماع��ي، ب��ل يمكنها أيض��اً أن تفصل 
هذه العملية من حي��ث زيادة البصمة البيئية 

في سبيل تحقيق تطور أكثر استدامة.

التدابي��ر  إل��ى ع��دد م��ن  ون��وه المؤش��ر 
الضروري��ة  للم��دن لك��ي تتج��اوز مفهوم 
المدين��ة الذكية وتصبح مدن��اً أكثر استدامة 

وهي:

المدن المتصلة شبكيًا: الصدارة لستوكهولم

المتصلة  المجتمع  (مدينة  الئحة  على  عدة  تغييرات   2016 العام  شهد 
ما قدمت  أخرى، بحسب  مدن  وتراجعت  مدن  تقدمت  شبكياً)، حيث 
كٌل منها لدعم وتطوير بنيتها التحتية، وشكلت تكنولوجيا المعلومات 

واالتصال السمة األبرز للوصول إلى مراتب متقدمة.

وفي اإلطار نفسه، تربعت العاصمة السويدية 
ستوكهولم على قمة المدن المتصلة ش��بكياً، 
متقدم��ة عل��ى كل م��ن لن��دن، وسنغافورة، 
وباريس، وذلك وفقاً لمؤش��ر مدينة المجتمع 
المتصل ش��بكياً 2016 الصادر عن ش��ركة 
ويقي��س   .Ericsson العالمي��ة  إريكس��ون 
المؤش��ر أداء 41 مدين��ة ف��ي مختلف أنحاء 
العالم، اعتمادً على منظورين اثنين: التطور 
تكنولوجي��ا  ونض��وج  المست��دام،  المدن��ي 

المعلومات واالتصاالت.

وبحسب المؤشر، جاءت ستوكهولم أوالً في 
مجال التطور المدني المستدام، تليها بنتيجة 
متقارب��ة ك��ل م��ن كوبنهاغ��ن، وهلسنكي، 
وباريس، أما لندن فقد احتلت المركز األول 
في مج��ال نض��وج تكنولوجي��ا المعلومات 
واالتصاالت، متقدم��ة على ستوكهولم التي 
احتلت المركز الثاني وسنغافورة التي جاءت 
ثالثاً. وحققت كل من برشلونة، واسطنبول، 
وجاكارتا )اندونيسيا(، وروما نمواً ملحوظاً 
في مؤش��ر مدين��ة المجتمع المتّصل ش��بكياً 
2016 مقارنة مع مؤشر العام 2014، وفي 
المقابل، تراجعت هونغ كونغ، وموسكو في 
تقييم هذا العام، فيما حلت عاصمة بنغالدش 

دكا في المرتبة األخيرة عالمياً.

أم��ا على المست��وى العربي، فق��د تراجعت 
مدينة دبي من المرتبة 22 عالمياً في 2014 
إلى المرتبة 26 في 2016، في حين حافظت 
أبو ظبي على مستواها في المرتبة 23، أما 
الرياض فقد جاءت في المرتبة ال�32 عالمياً 
والثالث��ة عربي��اً، تليه��ا مسقط ف��ي المرتبة 
33، والقاه��رة ف��ي المرتب��ة 37 عالمي��اً. 
وبشك��ل ع��ام، يب��دو أن الدول الت��ي تمتلك 
معدل نضوج منخفض في مجال تكنولوجيا 

أوالً: ضم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
كبنية تحتية أساسية في الخطط االستثمارية.
ثانياً: تشكيل بيئ��ات تنظيمية متمكنة تشّجع 

تبني تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ثالثاً: إتباع منهج شمولي إلدخال تكنولوجيا 
المعلوم��ات واالتص��االت عل��ى مست��وى 
التخطيط ف��ي مختلف القطاعات مثل النقل، 
والطاقة، والسالمة العامة؛ وتحقيق التعاون 

بين المدن.

المدن الذكية المستدامة
وأكد المؤش��ر على أهمي��ة التخطيط للمدن 
الذكية باعتباره أمراً محورياً لتحقيق العديد 
من أهداف التطوير المستدام لألمم المتحدة، 
حي��ث  سيكون له��ذه الم��دن دور فعال في 
تحسي��ن المناخ، والحد م��ن الفقر، وتحسين 
الصحة والتعلي��م، إضافة إلى تطوير الدمج 

االجتماعي واالقتصادي.

وفي هذا اإلطار، قال رئيس مختبر إريكسون 
للمجتم��ع المتّصل ش��بكياً إريك ك��روز: إن 
توقعات برنام��ج األمم المتحدة للمستوطنات 
البشرية تشير إلى أن 70 % من سكان العالم 
سيعيشون في مناطق سكن مدنية بحلول عام 
2050. ولق��د استخدمت العديد من مبادرات 
الم��دن الذكي��ة الت��ي ظه��رت حت��ى الي��وم 
تكنولوجي��ا المعلومات واالتصاالت لتحسين 
األنظمة والسلوكي��ات الموجودة فعلياً، على 

سبيل المثال، النقل الذكي.

وأض��اف كروز: بدالً م��ن ذلك، يجب على 
المدن أن تعيد التفكي��ر ببنيتها الحالية لجني 
المعلوم��ات  تكنولوجي��ا  إمكاني��ات  كام��ل 
واالتصاالت للتأكد من أن “الذكاء” مستدام 
فع��الً، كذلك ف��إن مدينة المجتم��ع المتصل 
شبكياً المستقبلية تتسم بالمرونة، والتعاون، 
والمشارك��ة، والتنقل، وه��ي العناصر التي 
ومستدامة، ونابضة بالحيوية.تعد محورية لضمان أن تكون مدننا جاذبة، 
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شراكة بين “أمنية” و“وسيلة”تطبيق أمني خاص بيورو 2016

أطلقت السلطات الفرنسية تطبيقاً جدي��داً خاصاً ببطولة أمم أوروبا 
2016 للتحذي��ر م��ن أي هجوم محتم��ل مع نصائح بع��دم التواجد 
ببعض األماكن لإلش��تباه في أي هجوم وشيك وماشابه ذلك، ويمنح 
التطبيق معلومات أمني��ة سريعة عن المدن الثمانية التي تستضيف 
الحدث مع التركيز على أحياء العاصمة باريس التي دائماً ما كانت 
هدف��اً لهجمات إرهابية، كما يظهر تنبيهاً على الشاش��ة مع أصوات 
تشب��ه صفارات اإلن��ذار في حال وقوع حدث ف��ي أحد األماكن مع 
توجيه��ات لكيفية التصرف إضافة لقدرة المستخدمين أيضاً اإلبالغ 

عن وقوع أي حدث أمني.

وقعت شركة أمنية 
ش��راكة  إتفاقي��ة 
م��ع  استراتيجي��ة 
وسيل��ة  ش��ركة 
لحلول االتصاالت 
المتكامل��ة، سيت��م 
إعتمادها  بموجبها 
رئيس��ي  كم��زود 
لوسائط النقل بتقنية 

الميكرووي��ف والتي ستستخدمها “أمني��ة” في تنفيذ مشروع “نظام 
الرب��ط والحماية اإللكترونيّة للم��دارس والمديريات التابعة لوزارة 
التربي��ة والتعليم األردنية” والذي أطلقت��ه الوزارة مؤخراً بالتعاون 
مع هيئة االتص��االت الخاصة. ووقع االتفاقية عن “أمنية” الرئيس 
التنفيذي المهندس زياد ش��طارة، وعن “وسيل��ة” الرئيس التنفيذي 
الدكت��ور سامر طه. وستعمل “أمنية” من خالل هذا المشروع على 
تهيئة البنية التحتية الالزم��ة لتوفير خدمات االنترنت واالتصاالت 
من خالل ش��بكة خاص��ة )Intranet( وزيادة سرعة اإلنترنت بين 

المدارس والمديريات، وبين مركز الوزارة والمديريات.

Street View في مطار حمد الدوليمنتج لحماية أجهزة الصراف اآللي
ط��رح��������ت   
كاس��ب�رس���ك��ي 
منتج�ه������ا  الب 
الجدي���د  األمن��ي 
 Kas pe r s ky
 E m b e d d e d

Systems Security المصم��م لحماي��ة أنظم��ة تشغي��ل أجه��زة 
الصراف اآللي وأجهزة الشراء االلكتروني وغيرها من أجهزة نقاط 
الخدمة. ويهدف المنتج إلى حماية مجموعة متنوعة من األجهزة التي 
تعمل بنظام Windows وتتولى مهام إنجاز العمليات المالية األكثر 
حساسي��ة، وهو مجهز بقدرات للكشف عن التهديدات باإلضافة إلى 

احتوائه على خيارات أمنية متخصصة جديدة.
 Kaspersky Embedded Systems وق��ال رئي��س أعم��ال
Security ديمت��ري زيفيجينتس: لق��د صممنا منتجاً متوافقاً مع 7 
أجيال من أجهزة الكمبيوتر، والذي يحمي نظام التشغيل، حتى من 
دون اتصال باإلنترنت، من أجل تلبية المطالب الفريدة للمؤسسات 
المالي��ة وكذلك أنظم��ة االمتثال مث��ل PCI DSS، ويحتوي على 

.Default Deny تقنيات حماية متقدمة مثل وضعية

أط�ل�ق������ت 
ش�������رك��ة 
 G o o g l e
م�������ة  خ��د
ال�ت�ج�����ّول 
االفتراض�ي 
 S t r e e t
ف��ي   View

مط��ار حم��د الدولي بالدوحة، مم��ا يجعله أول مط��ار في المنطقة 
وش��مال أفريقي��ا تغطي��ه ه���ذه الخدمة م��ن خالل تطبي��ق خرائط 
Google وذلك عبر الهوات��ف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر. وتعد 
الخدمة ميزة فريدة لتطبيق خرائط Google حيث تتيح للمستخدمين 
استكشاف أهم األماكن والمعالم الرئيسية في أنحاء العالم، ومشاهدة 
العجائب الطبيعية، وكذلك المواقع ذات األهمية الثقافية والتاريخية.

واستخدم��ت الشركة عربة ي��د مجهزة بمعدات لجم��ع الصور في 
األماكن المغلق��ة، كاميرات تلتقط ص��وراً بانورامية، أجهزة مسح 
باللي��زر لتحدي��د المسافات، أجه��زة استشعار للحرك��ة لتتبع موقع 

العربة، وجهاز حاسوب محمول لتشغيل النظام.
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Planner إلدارة المشاريع

فيسبوك تتنصت على مستخدميها

أطلق��ت مايكروسوفت تطبيقها الجدي��د Planner إلدارة المشاريع 
به��دف تقديم وسيلة جديدة للشركات والمنظمات لمساعدتهم بتنظيم 
وإدارة العم��ل وتوزيع المه��ام ومشاركة الملفات بسهولة. كما يتيح 
إنشاء قوائم مهام مع إضافة ُمستخدمين آخرين للعمل بشكل تشاركي 
وإنج��از المشاري��ع بسهولة من خالل السح��ب واإلفالت، وإضافة 

.Outlookو OneNote الصور والملفات والربط مع
هذا ويقدم قس��م خاص للرسوم البيانية يتيح للمدراء معرفة مستوى 
تقدم إنجاز المشاريع المختلفة بشكل رسومي إضافةً للمهام المتأخرة، 
وم��ع إرساله تنبيهات للمستخدم عب��ر البريد اإللكتروني عند تعيين 

مهام جديدة.

نف��ت فيسبوك رسمي��اً في بيان لها تورطه��ا بعمليات تنصت على 
المستخدمين عب��ر تطبيقها الرسمي باستخدام مايكروفون هواتفهم 
الذكي��ة، وذلك بعد أن نشرت صحيف��ة األندبندنت البريطانية خبراً 
أن أحد علماء جامعة جنوب فلوريدا أكد أن فيسبوك قامت بعرض 
إعالن��ات متناسبة عن موضوع تمت مناقشته مع فريق عمله عبر 
محادثة صوتية مباشرة، ما أثار موجة تداول كبيرة على الشبكات 
اإلجتماعية وعن مدى احترام  فيسبوك لخصوصيات المستخدمين 
والت��ي ردت عن هذا بقصاص��ة نشرتها عل��ى مدونتها الرسمية، 
مؤك��دة أنها تع��رض اإلعالنات عبر ما يبح��ث عنه المستخدمون 
وأن المايكروف��ون ليس من الوسائ��ل التي يعتمدها الموقع لعرض 

اإلعالنات.

تطبيق أرامكس إلدارة مسار الشحنات

أطلق��ت أرامك��س الم��زود الرائد عالمي��اً لخدمات النق��ل والحلول 
اللوجستي��ة الشاملة تطبيقه��ا الجديد للهواتف الذكي��ة، حيث أصبح 
بإمك��ان العمالء بدول��ة اإلمارات استخدامه لتتبع وإدارة ش��حناتهم 
بسهولة أكبر ضمن ست ميزات فريدة ترتقي بتجربة خدمة العمالء 
وتجعله��ا عملية تتسم بالسرعة وأكثر متع��ة، حيث تشمل الميزات 
متابعة الشحنات برقم الهاتف مع تتبع مسارها، والدفع عبر التطبيق، 
وتحديد موعد التسليم، إضافة للتتبع المباشر لموقع الشحنات وتقييم 
موظ��ف التوصيل، هذا مع إمكانية الوصول بشكل فوري إلى كافة 
التحديثات المتعلقة بشحناتهم عبر هواتفهم الذكية وذلك بهدف توفير 

أعلى مستويات رضا العمالء.

... وتحاكي عقل اإلنسان

 DeepText أعلن��ت فيسبوك عن نظامها الجديد للذكاء الصناعي
والذي يمكن به فهم ما يكتبه المستخدم بدقة شديدة تتقارب من دقة 
اإلنس��ان والقيام بذل��ك ماليين المرات في ثاني��ة واحدة وبما يزيد 

عن 20 لغة.
وتعت��زم فيسب��وك استخ��دام اإلمكانيات ه��ذه لتقدي��م اإلقتراحات 
والتوصيات األفضل لألش��خاص بما يخص الوظائف أو الخدمات 
ذات الصلة المتاحة، كما بإمكانها استخدامه لتحديد البريد المزعج 
أو مح��اوالت التحرش والقي��ام بتصفية تلك التعليق��ات فوراً، وله 
الق��درة لفهم صياغة التدوينات من حيث المعرفة وما يقصد كاتبها 

أو ما هو الموضوع الخاص بها بصورة عامة.
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تويتر تعرضت لإلختراق والسرقة!آبل تسكت المنتقدين ... وتتصدر

تمكنت آبل من الحصول على لقب أفضل شركة تكنولوجيا في قائمة 
فورتش��ن 500 لهذا العام حيث احتلت المركز الثالث بعد ش��ركتي 
“اكسون موبي��ل” و“وول مارت” برصي��د 233 مليار دوالر في 
اإليرادات، علماً أنها حققت في العام المنصرم أيضاً أرباحاً ضخمة 
وصل��ت الى 53 ملي��ار دوالر. وأتى هذا التتوي��ج ليمحي مخاوف 
المستثمري��ن بعد تقرير موقع forture األميركي، الذي أش��ار الى 
تراج��ع آبل في األسواق، ولتثبت أنه على الرغم من تباطؤ مبيعات 
آيف��ون فإن الشركة ال ت��زال تجني مردوداً ضخم��اً وأن هذا األمر 
طبيع��ي نظ��راً إلى أنه��ا تبيع فق��ط الهواتف الراقية ف��ي حين تبيع 

الشركات األخرى أنواع كثيرة من الهواتف.

أكدت ش��ركة تويتر في أحدث تدوينة لها أن هناك ما يقرب من 33 
ملي��ون حساب تويتر تم عرض بياناته��م للبيع في اإلنترنت بما في 
ذلك كلمات السر والبريد اإللكتروني وبدأت الشركة بإرسال تحذير 
للمستخدمي��ن المتضرري��ن مع تأمي��ن بعض الحساب��ات الشهيرة، 

وإرسال روابط إعادة تعيين كلمة المرور.
وعل��ى الرغم من ذل��ك، تؤكد الشركة أنها لم تُختََرق، وإنما تم جمع 
البيانات بطرق اختراق حديثة، فضالً عن برمجيات خبيثة موجودة 
على أجهزةِ المستخدمين يتم من خاللها سرقة كافة كلمات السرالتي 

يستخدمونها لكافِة المواقع.

خدمة انستاغرام للترجمةمايكروسوفت تدخل عالم الماريغوانا

أعلن��ت ش��ركة مايكروسوفت عن ش��راكة مع مشروع ناش��ئ في 
والي��ة ل��وس أنجل��وس األميركية لتطوي��ر برامج تعق��ب ومراقبة 
نبات��ات الماريغوانا منذ زراعتها وحت��ى عمليات بيعها، خصوصاً 
أن ما يعرف بزراعة نبات القنب أصبحت شرعية في عدة واليات 
أميركية، عل��ى الرغم من منعها من قبل الحكومة الفدرالية ومعظم 
دول العال��م أيضاً، وسيلعب دخ��ول مايكروسوفت دوراً في تسهيل 
تج��ارة ومبيع��ات الماريغوان��ا في الوالي��ات المتحدة س��واء كانت 
الستخدامات طبية أو ترفيهية  مع تقديمها مجموعة منتجات مرفقة 
مث��ل الصراف اآللي لتسهيل بيعها إضافة للتعامل مع بعض البنوك 

لتسهيل العمل مع العمالء والزبائن الخاصين بها.

أطلق��ت “انستاغ��رام” المملوكة لشرك��ة فيسب��وك، خدمة جديدة 
لتطبيقه��ا الخ��اص بالتواص��ل اإلجتماعي خاصته��ا، وهي خدمة 
ترجم��ة النصوص من خ��الل التطبي��ق نفسه، وب��دأت بإيصالها 
للمستخدمين على منصت��ي اندرويد وIOS، على أن تتوافر قريباً 
عل��ى منصة وين��دوز 10، خدم��ة الترجمة هذه تدع��م العديد من 
اللغ��ات الرئيسية في العال��م بأوروبا وآسيا إال أنه��ا ال تدعم حالياً 

اللغة العربية.
وأك��دت الشركة أنها بصدد تطويرهذه الخدمة لتدعم جميع اللغات 
العالمي��ة، وذل��ك لتزيد من ش��عبية التطبيق، خاص��ة بعدما وصل 

التطبيق الى حوالي 500 مليون مستخدم نشط بشكل شهري.
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فرشاة أسنان بكاميرا للبث الحي!هاتف أوباما ... أشبه بلعبة أطفال
أعلن الرئيـس 
األميركــــي 
باراك أوبامـا 
أنــــه ُســمـح 
لـــه أخـيـــراً 
بالحصــــول 
علــى هاتـف 
أنــه  إال  ذكي 
ال يشـبــه أي 
هاتـــف ذكي 

آخــر وذلك ألسبــاب أمنية، حيث ال يمكنه التقــاط الصور وإرسال 
الرسائل النصية وال حتى تشغيل الموسيقى عليه.

أوبامــا الذي منعته األسباب األمنية من الحصول على هاتف آيفون 
مثل ابنتيه شبّه هاتفه الجديد بهواتف األلعاب التي يستخدمها األطفال 
وتلك التي تكون عبارة عن أزرار وكل زر يعرض مقطع من أغنية 
أو يشعــل األضــواء، تشبيهه هذا يعتبر مجازيــاً إال أنه يظهر كيف 
تــم تعديل الهاتف بشكل كبير ليكون آمناً ويقوم بوظيفة واحدة وهي 

اإلتصاالت فقط.

نصحت جمعية أطباء األسنان األميركية مواطنيها باستخدام فرشاة 
األسنــان الكهربائية الذكية Prophix بدل اليدوية كونها تنظف الفم 
بشكــل أفضل، الفرشــاة Prophix الذكية والتــي قامت بتطويرها 
شــركة Onvi الناشــئة، مزودة بكاميــرا 10 ميغابكسل وبمصباح 
ضوئــي عالي الدقــة إضافة الى تطبيق خاص بهــا للهواتف الذكية 
يستطيــع البث الحي لعمليــة تنظيف األسنان وإلتقــاط الصور ليتم 
متابعتها مــع طبيب األسنان الخاص، وهي قادرة على إلتقاط فيديو 
بدقة 1080 بكسل وتأتي مــزودة بشاحن إضافة الى أربعة رؤوس 

إحتياطية.

ما يخفيه الشريك المؤسس لغوغل!سكانر خاص بالوثائق من فوجيستو

طرحت PFU EMEA إحدى الشركات التابعة لـfujitsu ماسحة 
ضوئيــة جديــدة F I 7030، تعتبــر أحــدث الماسحــات الضوئية 
اإلحترافيــة للوثائق على مستوى العالم وهي مخصصة للمؤسسات 
العامــة والتجاريــة وتعــد نقطة دخــول مثالية إلى عالــم التصوير 
 paper stream  اإلحترافــي للوثائق، مزودة بنسخة من برنامــج
capture بواجهــة مستخــدم مريحــة تعمل باللمــس وذات قدرات 
وظيفية متطورة لتحسين الكفاءة وتعزيز التعاون عبر عملية المسح 
الضوئي بكاملها في المؤسسة. وتشتمل الماسحة على وحدة متكاملة 
لشيفــرة التعــرف، ما يسهــل عملية المسح على دفعــات من خالل 

المعالجة المؤتمتة للعديد من عمليات سير العمل المختلفة.

أظهــر تقرير جديــد من بلومبيــرغ السر الذي يخفيــه الري بيغ، 
الشـريــك المؤســـس لشــركــة غوغل، وهــو امتالكــه لشركتين 
تعمالن على مشــروع للسيارات الطائــرة، الشركة األولى تحمل 
إسم Zee.Aero وتملــك 150 موظفاً فقط، فيما بقيت المعلومات 
غامضة عن Kitty Hawk اسم الشركة الثانية، إال أن الشركتين 
لهمــا نفس التوجه وهو مشــروع السيارة الطائرة الذي كلف 100 

مليون دوالر أميركي حتى اآلن.
هذا وتملــك Zee.Aero مقراً لها بالقرب من شــركة غوغل، وقد 
بدأت اإلختبــارات الالزمة لمركبات طائرة مــع مراوح في العمق 

بعضها كبير وبعضها صغير لشخص واحد.
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“مينت” تطلق برنامج “حافظ”
أطلقــت مينــت مــزود حلــول الدفــع 
اإللكترونيــة فــي اإلمــارات، برنامج 
“حافــظ” لدفــع الرواتــب، وذلك من 
خــالل إصــدار أول بطاقــة ذكيــــة 
EMV Chip، تعمل وفقاً لنظام شبكة 
يونيون باي العالمية. وتسعى مينت من 

خالل البرنامج إلى توفير الحرية المالية للعمال وإدخالهم بالمنظومة 
المصرفية، وتهدف البطاقة من تمكينهم عبر “نظام حماية األجور” 
المعتمد لــدى البنك المركــزي اإلماراتي، ضمــان حصولهم على 
حقوقهم بانتظام. كما توفر البطاقة لهم ميزة التسوق عبر اإلنترنت، 

والخدمات المصرفية، والتأمينية، والمالية االعتيادية. 

جيل جديد من ماكينات الصّراف اآللي
أطلقــت “أفانزا سولوشــنز” جيالً 
استخــدام  واجهــات  مــن  جديــداً 
ماكينــات الصــّراف اآللــي تحت 
وبظهوره   .Novus-xcite اســم 
ألول مرة فــي “معرض ومؤتمر 
بطاقات ومدفوعات الشرق األوسط 

2016” يمّكــن هذا الحل البنوك من تقديــم تجربة استخدام محّسنة 
من خالل قنوات الخدمة الذاتية الخاصة بهم. وقال العضو المنتدب 
لـ“أفانزا سولوشنز” وقاص ميرزا: إن تجربة المستخدمين تطورت 
بسبــب تطور األجهزة والتقنيات، لذلك يقــدم منتجنا للبنوك طريقة 

سهلة لتقديم البعد الجديد في نقطة تواصل أساسية مع العمالء.

أيريس 870 و+V2s من “الفا”
“الفا”  شــركة  أطلقــت 
مجمـوعــــة  العالميــــة 
تتفــرد  جديــدة  أجهــزة 
بإعداداتهـا االســـتثنائيـة 
الـغـيــــر  والخـبـــرات 
مسبوقــة التــي تقدمهــا 
للمسـتخدميــن بأسـعــار 
تنافسيــة، حيث طرحت 
العالمة أجهزتها الجديدة 

الموجّهــة لقطاعــي الدفــاع والطاقة دوليــاً خالل فعاليــة متميزة 
أُقيمــت في دبي، واستعرضــت أحدث هواتفها الفا أيريس 870 و

V2s+ إلــى جانب 5 أجهزة جديدة، بحضور شــركاء العالمة في 
تجارة التجزئة وقنــوات التوزيع في األسواق األساسية. وستتوفر 
المنتجات في السعودية، قطر، الكويت، عمان، البحرين ابتداًء من 

تموز/يوليو 2016.
وقال رئيــس قسم االتصــاالت والحلول في جمبــو لإللكترونيات 
أجاي باتاك: إّن تقديم منتجات متطورة بأسعار تنافسية يعد جوهر 

النمو القوي لعالمة “الفا”.

“بيبر” إلجراء عمليات الدفع الرقمي

أعلنت شــركة “ماستركارد” عن دعم اإلنسان اآللي “بيبر” بأول 
تطبيق رقمــي للتسوق وإجراء عمليات الدفــع، وذلك عبر منصة 
“ماستربــاس” )MasterPass( مــن ماستركــارد لخدمات الدفع 
الرقمــي، التي تقوم بالربط بين المستهلكين والتجار، بهدف تيسير 
عمليــات الدفــع وإجرائهــا بسرعة وأمــان عبر مختلــف القنوات 
واألجهــزة الذكية. وستكون سلسلة مطاعــم “بيتزا هت” في آسيا 
أول مــن يطلق هذه الخدمة بالتعــاون مع ماستركارد، وذلك لخلق 
تجربة تفاعلية مبتكرة بيــن العمالء واإلنسان اآللي “بيبر”، الذي 

قامت بتطويره شركة “سوفت بانك روبوتكس هولدينغز”.

GearFit 2 سامسونغ ... تكشف عن
 كشفــت سامسونــغ عــن سوارها 
GearFit 2 والذي ظهر ألول مّرة 
عام 2014، مزوداً بشاشــة 1.55 
 Super AMOLED إنش بتقنيــة
مع معالــج 1GHZ وبسعة داخلية 
4GB، ويأتــي بمستشعــر لدقــات 

القلــب مع تقنية GPS إضافة لبطاريــة 200mA تصمد لـ 3 أو 5 
أيام، كما كشفت أيضاً عن سماعة أذن السلكية Gear IconX تعمل 
من خالل البلوتوث وبسعة 4GB الداخلية لوضع ملفات صوتية مع 
تقنيات لمس وتعقب حركة وتقنية تزامن من خالل تطبيق سامسونغ 

S Health، ومزودة ببطارية تصمد لـ3.5 ساعة.
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خاتم الدفع من “فيزا”
كشــــفـت 
شـــــركـة 
فيــزا عـن 
ر  بـتـكـــا ا
يـــــد  جــد
سـيستخدم 
فــي دورة 
2016 في 
ريــــو دي 
جانيـــرو، 

وهــو أول خاتم للدفع قابل لالرتــداء مزود بحساب فيزا ،سيقدّم الى 
كل الرياضييــن الذين ترعاهم فيزا في ريو دي جانيرو وهو مزود 
بتقنية االتصال عبــر حقل قريب، ويتيح للرياضيين من فريق فيزا 
إمكانيــة التسوق بمجرد نقــر الخاتم على أي جهاز دفع مزود بتقنية 

االتصال عبر حقل قريب.
وكــان قد تــم الكشف عن الخاتم فــي دبي خالل االفتتــاح الرسمي 
لمركز االبتكار الجديد من فيزا الذي يغطي بخدماته مناطق أوروبا 

الوسطى والشرقية والشرق األوسط وأفريقيا.

أصغر قرص تخزين في العالم

أعلنــت سامسونغ عن آخر إنجازاتها وهو أصغر األقراص الصلبة 
في العالم، حيث كشفت عــن بدء العمليات لإلنتاج الشامل لقرصها 
الصلــب الجديــد SSD بحجــم ال يتخطى طولــه 2 سنتم وعرض 
ونحافــة تقاس بالـ“ملم” في حين وزنــه ال يتعدى 1 غرام مع سعة 
تخزيــن 512GB، وبالرغم من صغر حجمــه فقد نجحت الشركة 
 NAND بالمحافظــة على أهــم عناصره بما فيها الفــالش من فئة
وذاكرة DRAM مع المحافظة على األداء العالي، وهو ال يضم أي 
محركات و أجزاء ميكانيكية بداخله ما يجعله أكثر مقاومة للصدمات 

.SSDS وبكفاءة عالية حيث يقدم 3 أضعاف أداء أقراص ساتا

سوار يحذرك من اإلفراط بالكحول

فازت شــركة باكتراك األميركيــة والمتخصصة بتصنيع األجهزة 
الطبيــة بجائزة قيمتهــا 200 ألف دوالر، وذلــك البتكارها سوار 
إلكترونــي يقيــس نسب تركيز الكحول بالدم، حيــث يعتبر الجهاز 
الجديــد أداة قيمة في قطاع البحــوث للكحوليات ويمّكن من معرفة 
التاريخ للمريض في شــرب الكحــول من دون فحوصات مخبرية 

ما يساعد بعالج المرضى.
Misfit Shine 2، وهــو إســم السوار، مرتبــط بتطبيق للهاتف 
الذكي، ويتيح للمستخدم تتبع األنشطة اليومية، فضالً عن مقاومته 
للمــاء لعمــق 50 متراً ويعمــل سطحه عبراللمس مــع بطارية ال 

تحتاج للشحن تدوم 6 أشهر متواصلة وقابلة لإلستبدال.

4K HDR من “سوني”

أطلقــت سوني مؤخراً سلسلة شاشــات التلفزيون الجديدة ذات تقنية 
 4K( التصويــر بالمدى الديناميكــي العالي والصورة عاليــة الدقة
مة لتقدّم نطاَق سطــوع أكبر وتبايناً أعلى. فأجهزة  HDR( الُمصمَّ
تلفزيون 4K HDR تستثمر محتوى )4K HDR( إلى أقصى حدّ 
بفضــل تقنياتها الفريدة ضمن تصميم قليل السماكة. وتشهد صناعة 
أجهزة التلفزيون ثورة اليوم. فالشاشات الراقية ذات التقنية الجديدة، 
وال سيّما ميّزة الدقّة العالية في الصورة “4K”، تنمو بسرعة. وتقود 
 ”4K“ الشركة هذا النمو حيث ارتفعت مبيعات الشركة لتلفزيونات

ستّة أضعاف في عام 2015 عّما كانت عليه في 2014.
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Deus Ex مرشح لزرع الرأس من الصينذراع اصطناعية من لعبة

تعاونت شــركة ألعــاب الفيديو سكوير إنكــس Square Enix مع 
 Open Bionics شــركة األطراف االصطناعيــة أوبن بيونكــس
ومــع إنتل Intel إلعطاء المبتوريــن تصميَمْين ألذرع اصطناعية 
مستوحاة من لعبة ديوس إكس، التصميم األول هو ذراع آدم جنسن 
المبني علــى بطل لعبــة Mankind Divided واآلخر هو ذراع 
ديوس إكس، وتتمتع ذراع آدم  جنسن بأصابع وظيفية ومرنة إضافة 
إلى رسغ قابل للــدوران، بينما تتمتع ذراع ديوس إكس بشكل أكثر 
هندســة وبمظهر شــرير، الجــزء األفضل لهذه التصاميــم هو أنها 
مفتوحة المصدر حيث يمكن ألي شخص أن يقوم بتصنيع أذرع آلية 

حيوية باستخدام التصاميم  وبطباعة ثالثية األبعاد.

رشــح المتقاعد الصينــي المشلول البالغ من العمــر 62 عاماً وان 
هــوان مينغ نفسه لزرع رأسه في جسم آخر وهو المرشــح الثاني 
بعــد الروســي المشلول فاليــري سبيريدونوف الــذي يفترض أن 
تجــرى عليه العمليــة الجراحية األولــى بتكنولوجية خياطة خاليا 
األعصاب، ورغم تردد  الخبراء وقولهم بأن عملية جراحية كهذه 
ال يمكــن تحقيقهــا من الناحية الطبية فضال عــن عدد من المشاكل 
األخالقية المرافقة لها  فقد أوضح  الروسي أن ظهور مرشح آخر 
يعنــي أن التكنولوجية تلقى تأييداً دوليــاً وأن كل المشاكل المتعلقة 

بزرع الرأس ستحل بنجاح.

هايبرلوب فائق السرعة تحت الماءالتعديل بطابعة 3D ... أثناء عملها

صنع باحثون بجامعة كورنيل طابعة ثالثية األبعاد تتيح للمصممين 
والمهندسيــن إجــراء تعديالت أثنــاء العمل، وذلك بهــدف اختبار 
الجســم وقياسه مع تغييرات في النموذج الفعلي الذي تقوم الطابعة 
 )On-the-Fly-Print( بطباعتــه، نظام الطباعة أثناء العمل هذا
فهــو باإلضافة إلجــراء التحسينــات أثناء عملية الطباعــة الفعلية 
يسمــح أيضاً بالوصول إلى أي سطح مــن أسطح الجسم المطبوع 
مــع زيادة في العناصر أوحتى التقطيع ويمكن إخراج النموذج من 

الطابعة ثم إعادته الستئناف  الطباعة.
كمــا تستخدم الطابعــة برنامجاً يساعد برامــج التصميم الحاسوبي 

المعتادة للتصميم والتعديل مباشرةً أثناء طباعتها.

يرى المدير التقني التنفيذي لشركة Hyperloop One المعروفة 
سابقاً باســم  Hyperloop Technologies بروجن بامبروجن 
أن لدى الشركة اإلمكانيات الالزمة لبناء نظام نقل هايبرلوب تحت 

الماء، إال أنهم بانتظار أن تنخفض تكاليف اإلنتاج.
وتــم اقتــراح مفهوم الهايبرلــوب من قبل المديــر التنفيذي لشركة 
سبيس إكس إيلون ماســك وُوِصف بأنه النوع الخامس من وسائل 
النقــل، حيُث باستطاعتــه االنتقال بسرعة تصــل إلى 1220 كلم/
ساعة من دون أن يصاب الناس داخله بالدوار، وذلك داخل كبسولة 
ضغــط ُمركبة على وسادة هوائية، مستخدماً عدداً من أنظمة الدفع 

كنظام الرفع المغناطيسي، أو أنظمة ضغط الهواء.
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جهاز تحضير القهوة في السيارةمساعد ذكي جديد خاص بالسيارات

كشفت شــركة start up iScout عن جهاز لتحديد المواقع خاص 
بالسيارات مع شاشــة شــفافة يتم تثبيته على لوحــة القيادة، ليساعد 
السائــق في المسارات واألهــداف التي يرغب في االتجاه إليها، مع 
القــدرة على تحديد مواقع االتصــال بالهواتف الذكية عبر البلوتوث 
ليتم إخبار السائق بالمكالمات الهاتفية ورسائل التواصل االجتماعية، 
إضافة لالتصال بجهاز الكمبيوتر في السيارة  لتبادل البيانات حول 
وضع وحالة السيارة وسرعتهــا ومستوى الوقود، مع قدرة السائق 
علــى التحكم به عن طريق أوامر صوتيــة أو حتى حركات اليد ما 

يجعله مركزاً على القيادة دون اإلنشغال بهاتفه.

قدمت شركة كارفيدوف الب نموذجاً أصلياً لجهاز خاص بتحضير 
القهوة في السيارة تم طرحه من مختصين بالجامعة القومية للبحوث 
التقنيــة بموسكو، الجهاز الذي سمــي iBarMan يمكن وضعه في 
مصطبــة للكأس على يمين السائــق ويعمل بالبطارية مع التحكم به 
بواسطــة الهاتف الذكي، التحضير يتم بتعبئة وعاء تبلغ سعته 350 
مللــي ليتر بكبسولتين من البن والمــاء والحليب والسكر أو الشاي، 
ويتوقف زمن التحضير على النوع المطلوب من القهوة وكمية الماء 
ودرجة الحرارة المطلوبة، فقد يحتاج الى دقيقة واحدة لكوب القهوة 

وأيضاً الى 40 ثانية لتبريدها إلى 15 درجة مئوية فوق الصفر.

Notebook 7 Spin من “سامسونغ”الكشف عن هاتفي شياومي
تخطط شركة شياومي 
لعقــد حدث في شــهر 
للكشــف  تموز/يوليــو 
هاتفهــا  نسخــة  عــن 
 Xiaomi Mi الذكــي
5s والــذي يتوقــع أن 
يتضمن شاشــة 5.15 
انش مع معالج كوالكوم 
وذاكــــرة وصــــــول 
 ،6GB عشــــوائــــي
 3D ميــزة  ودعمــــه 
Touch الـمـوجــــودة 

 Xiaomi Mi 6، على أن تطرح أيضاً هاتفهاs في هواتف ايفــون
Note 2 بشاشة 5.7 إنش وبدقة Quad HD بدقة 1440 × 2560 
بيكســل ما يجعلهــا مالئمة لتقنيــات ونظارات الواقــع اإلفتراضي 
ومــزوداً بمعالج رباعي النواة من فئة Snapdragon 821 إضافة 
الــى ذاكرة  عشوائيــة 4GB أو 6GB، في حين قد تكون الكاميرا 

الخاصة به مزدوجة.

أعلنت سامسونغ عن 
جديــد حواسـبها 

لــــة  لمحمو ا
بلــــة  لقا ا
للتحويــل 
Note -

 book 7
والذي   Spin

يأتي بنظام تشغيل 
ويندوز 10 وبنسختين 

تميزت األولى بشاشــة 15.6 انش وبشاشــة لمس LCD مع معالج 
.GeForce 940MX ومعالج رسـوميات Intel Core I7

أمــا النســخـة الثانية فهي مزودة بشـاشـــة أصغـــر 13.3 انــــش 
مــع معالــج Intel Core I5، فــي حيــن كانت ذاكــرة الوصول 
العشوائــي 12الــى 16GB للنسخــة األكبــر و 8GB للنسخــة 
 HDMI ،USB 1، مع توافر منافذTB األصغر، وبسعة تخزين
Type-C ،USB 2.0  فــي النسختين ومنفذ Ethernet إضافي 

لنسخة شاشة 15.6.
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هاتف روسي بنظام تشغيل وطني

هاتف من لينوفو حول المعصم

قررت شــركة “منصة الهواتف 
المفتوحة” والتي أسسها الروسي 
إطالق  بيريوزكين  غريغــوري 
هواتف ذكية تعمل بنظام التشغيل 
“Sailfish” الروسي التصميم، 
مــع تعهد الشركــة أن تظهر في 
األسواق قريباً ثالثة هواتف ذكية 

بنظام التشغيل المذكور قد يكون أهمها الهاتف Jolla المزود بمعالج 
رباعــي النــواة  كوالكوم سنــاب دراغون 212 مــع 2GB ذاكرة 
وصول عشوائي، إضافة لـ16GB سعة تخزين، وبشاشة مقياس 5 

انش مع بطارية سعتها 2500 ميلي أمبير/ساعة.

كشفت شــركة لينوفــو في معرض 
التقنية العالمي 2016، نموذجاً أولياً 
غير وظيفي للهواتف الذكية القابلة 
للطي، تمــت تسميــة فكرته بشكل 
رسمي CPlus، الهاتف الذي يأتي 
بشاشــة عرض تصل إلــى 11 سم 

سيتوفــر بـ12 لون ويمكن وضعه حول المعصم كالساعة، وبما أن 
الجهــاز بواجهــة قابلة للطي فــإن ما بداخله  يجــب أن يكون  قابالً 
للطي أيضــاً وهو مالم تستطع لينوفو اثباته بشكل واقعي حتى اآلن 
ويقال: إن النموذج األولي واجه تصدعاً في نقطة معينة عندما جربه 

المتحدث باسم الشركة، كما أن تنفيذه يحتاج لبعض الوقت.

سكوتر بيجو ... لتجنب االزدحامات
كشفت شركة بيجو الفرنسية 
 e-Kick مؤخراً عن سكوتر
بالتعاون  الكهربائي صممته 
مع شــركة ميكرو وذلك من 
أجــل االستعانــة بــه لتجنب 
االزدحامات الطرقية، ويبلغ 

وزن سكوتــر”e-Kick” الكهربائي الجديد 8.5 كيلوغرامات فقط 
وهــو مزود بمحرك كهربائي يمكنه من التحــرك بسرعة 35 كلم/
ساعــة، مع بطارية تُمكنه من قطــع مسافة 12 كيلومترا كاملة عند 
شحنه بالكامل. وقد جاء تصميمه ليكون مكمالً لسيارة بيجو 3008، 

إذ يمكن طيه ليصبح بحجم صغير جداً ليسهل تخزينه بها.

خوذة غطس بتكنولوجيا فائقة

تعمــل البحرية األميركية علــى تطوير خوذة غــوص جديدة فائقة 
تكنولوجيــاً، لتوفر بها الكثير من المميزات للغطاسين، حيث تمتلك 
نظاماً جديــداً يعــرف بـ“الرؤية المعززة للغــوص DAVD” مع 
شاشات عرض شــفافة وذات وضوح فائق داخل الخوذة من شأنها 
أن تعمــل على توفير واقع معــزز، مع توفير المعلومات في الزمن 
الحقيقى كعرض الرسوم البيانية والصور والرسائل النصية وحتى 
أشــرطة الفيديو. كما أنها تمــد الغواص بمعلومــات عن الظروف 
المحيطــة به بينما يكون فــي أسفل الكتلة المائيــة، وذلك من خالل 

عرض  موقع الغطاس على الجانب العلوي من الشاشة.

تكنولوجيا Sealys من “جيمالتو”
الشركــة  كشفــت “جيمالتــو” 
المتخصصــة عالمياً في مجال 
األمــن الرقمي، عن أن نظامها 
التشغيلي المستخدم في جوازات 
سفرهــا اإللكترونية من طراز 
Sealys والذي قد أحرز أعلى 
النتائج في االختبارات المستقلة 
المتداخــل،  التشغيــل  لقابليــة 
والتــي أجريت فــي آخر دورة 
من مؤتمر موقع “سيكيوريتي 
 )SDW( ”دوكيومنــت وورلد

في لندن.
وجــاءت هذه النتائــج بعد تقييم 

برمجيــات الشركــة جنبــاً إلى جنب مــع مجموعة مــن برمجيات 
جوازات السفر اإللكترونية التي أنتجتها شركات أخرى. وتم تصميم 
البرمجيــات المستخدمة في جوازات السفر Sealys eTravel من 
“جيمالتو” كي تضمن للمطارات حول العالم سرعة منقطعة النظير 

في قراءة الجوازات اإللكترونية.
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احتفال لـ“طيران الخليج” في تركيا
احتفلت طيران 
الناقلة  الخلي��ج 
الوطنية لمملكة 
البح��ري������ن، 
مؤخراً بم�رور 
30 عام��اً على 
ب��دء رحالته��ا 
المباش��رة من/

إلى مدينة إسطنبول في تركيا، وذلك عبر إقامة حفل عشاء لعدد من 
ممثلي الصناعة واإلعالم المحليين، حيث أقيم حفل العشاء في فندق 

“سي في كي بارك بوسفوروس”.

رحالت أسبوعية إلى أبها وجازان

أضافت شركة النيل للطيران أكبر شركات الطيران الخاص في مصر 
3 رح��الت أسبوعياً إلى مدينتي أبها وجازان بالسعودية إلى ش��بكة 
وجهاتها على متن طائرة إيرباص A32. ووصلت الرحلة االفتتاحية 
إلى مطار أبها في 2 يونيو/حزيران 2016، وحظيت باستقبال أقواس 

الماء التقليدية في حضور عدد من المسؤولين ووكالء السفر.

اتفاقية بين “األردنية” و“القطرية”
أعلنت ش��ركة الخطوط الجوية الملكي��ة األردنية والخطوط الجوية 
القطري��ة عن توسيع اتفاقية الرمز المشت��رك القائمة بين الشركتين 
والت��ي بموجبه��ا ستض��اف 6 وجهات جدي��دة إلى ش��بكة الملكية 
األردنية، التي بدورها ستعزز ش��بكة وجه��ات “القطرية” بوضع 
الرم��ز الخاص بها على رحالت “القطري��ة” بين عمان والدوحة، 
بعد أن كانت قد بدأت بوضع رمزها على رحالت الملكية األردنية 

بين الدوحة وعمان منذ تطبيق االتفاقية في آب/أغسطس 2015.

خدمة التاكسي الجوي السريع

أطلقت “سيوينجز” مشغل الطائرات المائية المتميز في منطقة شبه 
الجزيرة العربية، خدمة التاكسي الجوي لتوفير رحالت جوية خاصة 
بي��ن وجهات األعمال والترفيه الرئيسية في أنح��اء دولة اإلمارات 
وعمان وقطر. ويمكن للطائ��رات المائية بفضل قدرتها الفريدة في 
الهبوط على الماء، توفير رحالت مباشرة إلى مواقع وسط المدينة، 

مثل كورنيش أبوظبي أو خور دبي.
تمل��ك “سيوينج��ز” بالفعل ش��بكة واعدة من الوجه��ات لرحالتها 
المجدول��ة، م��ن هنا ف��إن التاكسي الج��وي يشكل امت��داداً طبيعياً 
للطي��ف الواسع من الخدمات التي تقدمه��ا، ويقدم رحالت خاصة 
توف��ر للمسافري��ن جميع المزايا المرنة وكأنه��م يستقلون طائرتهم 

المائية الخاصة.

“الُعماني” يزيد رحالته إلى السعودية
ق��ال نائ��ب الرئيس التنفيذي ورئي��س الشؤون التجاري��ة بالطيران 
العماني عبد الرحمن بن حارث البوسعيدي: إن الشركة تعتزم افتتاح 
أول خط جوي بين مسقط والصين في ش��هر تشرين األول/أكتوبر 
2016 من خالل تسيير رحالت مباشرة الى غوانزو. وكشف خالل 
مؤتمر صحفي عقده في مدينة مشهد اإليرانية بمناسبة تدش��ين أول 
رحالت الطيران العماني، عن أن السلطات السعودية وافقت مؤخراً 
على زيادة عدد الرحالت إلى الرياض وجدة والدمام والطائف لتصل 

إل�ى 28 رحل��ة 
أس��بوعياً، حيث 
أن ال�ط�ي�����ران 
العمان�ي يعم��ل 
حالي��اً إلع���ادة 
جدول الرحالت 
ليك���ون ع�����دد 
الرح����الت إلى 
ج��دة والرياض 
21 رحل��ة ف��ي 

األسبوع.
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مطار رابع في موسكو

افتتح رئيس الوزراء الروسي دميتري مدفيديف المرحلة األولى من 
مطار جوكوفسكي الذي أصبح رابع مطار يستقبل رحالت دولية في 
موسكو ورحالت عادية وطائرات نقل. وبلغت قيمة االستثمارات في 
المشروع الجديد 1.8 مليار دوالر. وباإلضافة إلى تشييد أول جناح 
يستطيع استقب��ال مليوني راكب سنوياً، ضمت المرحلة األولى بناء 
مواقف للسيارات وتطوير الطرق المؤدية إلى الميناء الجوي الجديد 

وإعادة تأهيل محطة السكة الحديد القريبة للقطارات السريعة. 
وحالي��اً، هناك 3 مط��ارات تستقبل الرحالت الدولي��ة المتجهة إلى 
العاصم��ة الروسي��ة، ه��ي: ش��يريميتييفو ش��مال غ��رب موسكو، 
دوموديدوفو جنوب شرق موسكو، وفنوكوفو جنوب غرب موسكو.

عروض جوية في عمان
أدت إح������دى 
ط��ائ�������رات 
لم�ل�ك�ي��������ة  ا
األردن��ي�������ة 
ة  ي������د لج��د ا
م��ن ط�����راز 
ب�وي�ن���غ 787 
)دري��م الين�ر( 
جوية  عروضاً 
على ارتفاعات 

منخفضة خالل احتفال النهض��ة بالقرب من حدائق الحسين بعمان 
إحتفاًء بالذكرى المئوية النطالقة الثورة العربية الكبرى. وش��ملت 
الع��روض الجوية التي نفذتها الطائ��رة التي تحمل على هيكلها من 
الجهة السفلية ش��عاراً كبي��راً لمئوية الثورة العربي��ة الكبرى نفذتهُ 
دائ��رة الهندسة والصيانة ف��ي الملكية األردنية إل��ى جانب أسراب 
م��ن طائرات صقور األردن الملكية وطائرات سالح الجو األردني 
جولتي��ن صباحي��ة ومسائية م��ن التحليق المنخف��ض نالت إعجاب 

الجماهير التي أمت منطقة اإلحتفال من شتى أنحاء المملكة.

استثمار استراتيجي للخطوط القطرية
ق��ال الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية 
أكب��ر الباك��ر، ف��ي االجتم��اع السنوي 
لالتحاد الدولي للنق��ل الجوي في دبلن: 
إن استثم��ار الشركة القطرية  في )آي.

إيه.ج��ي( المالكة للخط��وط البريطانية 
“استثمار استراتيجي وليس استثماراً مالياً”، مضيفاً أن قطر راضية 
بحصته��ا في )آي.إيه.جي( والبالغة  15.1 %. واش��ار الى الفوائد 
المحقق��ة م��ن االستثمار ف��ي الشركة البريطانية حي��ث أن عمليات 
الشراء والتأمين وأعمال إصالح األجزاء كلها عمليات مشتركة بين 
الشركتي��ن، الفت��اً إلى أن مطار حمد الدول��ي في قطر مركز مثالي 

لتغذية الهند حيث ال تنشط )آي.إيه.جي( بقوة كبيرة.

بدء رحالت طيران الخليج إلى دكا
احتف�ل����ت 
ن  ا ط�ي���ر
الخ�ل�ي����ج 
ق�ل�����ة  لنا ا
الوطن�ي���ة 
البحرينية، 
ب��ب�������دء 

رحالته��ا األسبوعي��ة إلى عاصم��ة بنغالديش الشعبي��ة دكا، حيث 
استُقبلَت الرحلة رقم GF248 في مطار حضرة شاه جالل الدولي، 
أكبر مطارات بنغالديش، برش��ها بالماء عن��د وصولها، وهو تقليد 

متبع في صناعة الطيران لالحتفال بالرحالت االفتتاحية.

IBMشراكة بين طيران االمارات و
وقّعت شركة طيران اإلمارات 
إتفاقي��ة مدتها 10 أع��وام مع 
شركة IBM بقيمة 300 مليون 
اإلتفاقي��ة  وبموج��ب  دوالر، 
األميركي��ة  الشرك��ة  ستق��دم 

خدم��ات تقنية المعلومات لطيران اإلم��ارات لزيادة فعالية عملياتها 
 IBM ف��ي أنظمة دعم الرّكاب، كما ستتمكن باإلستفادة من خدمات
لتشفير بياناته��ا في الزمن الفعلي، وتطوي��ر تطبيقات جديدة يمكن 
للمطوري��ن اإلستفادة منها، كما ستساعد IBM على تحسين أنظمة 
إدارة العمليات في المطارات بحيث يمكن لمختلف مكونات برامجها 

وأنظمتها التواصل والتفاعل مع بعضها بسالسة.
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طائرة روسية تنافس ايرباص وبوينغ

كشفت شركة إيركوت الروسية الستار عن طائرتها التجارية األولى 
للرحالت المتوسطة “أم سي 21” التي تريد أن تنافس بها  إيرباص 
األوروبية وبوينغ األميركية، وذلك خالل  حفل في مدينة إيركوتسك 
السيبيري��ة حضره رئيس ال��وزراء الروسي ديمتري مدفيدف الذي 

اعتبر هذا الحدث “ نصراً كبيراً”.
ويمك��ن لطائ��رة الرحالت المتوسط��ة نقل 150 إل��ى 211 راكباً، 
ويفت��رض أن تحل محل طائ��رات “توبوليف تو 204” السوفياتية. 
كما أنها تهدف إلى منافسة الطائرتين “األفضل مبيعاً” لدى إيرباص 
وبوينغ، وهما بالتوالي الطائرة 320 والطائرة 737 اللتان تسيطران 

على السوق من دون منازع.

أوروبا ترفع القيود عن الخطوط االيرانية
حصلت ش�ركة 
ال�خ�ط�������وط 
ال�ج��وي���������ة 
اإلي��ران��ي�����ة 
عل�ى تصري��ح 
لتحلي�ق غالبي�ة 
ط�ائ��رات�ه����ا 
ف��ي  مج����دداً 
األج���������واء 

األوروبية. وقالت المفوضة األوروبية المعنية بالنقل، فيوليتا بولك: 
إن تقييم تقني أجري في مايو/أيار 2016، بعيد زيارتي في أبريل/
نيس��ان الماضي، وبع��د هذا التقييم، يسرن��ي أن أعلن أننا قادرون 
عل��ى السماح لمعظم طائ��رات “إيران إير” بالتحلي��ق في أجواء 

االتحاد األوروبي.
يذك��ر ان “إيران إي��ر” كانت ممنوعة من التحلي��ق بغير طائرات 
“إيرباص” في األجواء األوروبية. كما أدت العقوبات التي فرضها 
االتح��اد األوروبي والواليات المتحدة على طهران إلى تعطل عمل 

قسم من أسطول الشركة.

هبوط “سوالر إمبالس 2” في نيويورك
هبط��ت طائ���رة 
“س��والر إمبالس 
الع�ام��ل������ة   ”2
الشمس�ية  بالطاقة 
والت��ي حطم���ت 
جمي��ع األرق����ام 
حت��ى  القياس�ي��ة 
ف�����������ي  اآلن، 
نيويورك  مدين��ة 
بع��د  األميركي��ة 
إكماله��ا أح���دث 
رحلتها  في  جزء 
إل���ى  الرام�ي����ة 
التحلي��ق ح����ول 

العال��م م��ن دون اس���ت�خ�دام قط��رة وق��ود.
وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى مطار جون أف كنيدي 
الدول��ي ممثل ع��ن “مصدر”، ش��ركة أبوظبي لطاق��ة المستقبل، 

الشريك المستضيف للطائرة.

الراحة بالمطارات تزيد أعداد المسافرين
أك��د المدير المس��ؤول عن السعودي��ة لدى ش��ركة هنتر دوغالس 
المتخصصة في استشارات المطارات محمد نوارة، أن االعتبارات 
الجمالي��ة والصوتية في المطارات التي تشه��د توسعاً في المنطقة، 
حيوية لنم��و أعداد المسافرين، وإثراء تجرب��ة سفرهم، سواء أثناء 
االنتظ��ار أو تن��اول الطع��ام أو التس��وق، وقال أن ج��ودة مستوى 
الصوت ضرورية ألجواء تتسم بالهدوء في المطارات، مثل خفض 
مست��وى الصوت الصادر عن السماع��ات، واستخدام أسقف مثقبة 
للحد من الضوض��اء الناجمة عن تحدّث المسافرين أو وقع أقدامهم 
عل��ى األرض. وتشه��د المنطقة نم��واً في مشاري��ع توسعة وانشاء 
المطارات. وتقدر ش��ركة ديلويت لألبح��اث حجم االستثمارات في 

هذه المشاريع ب�100 مليار دوالر.
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قطر تشتري مروحيات أباتشي
أك��دت وزارة الدف��اع األميركي��ة )البنتاغ��ون( أن ش��ركة بوين��غ 
األميركية حصلت على عقد بقيمة 668 مليون دوالر لتبيع إلى قطر 
24 هليكوبت��ر من ن��وع أباتشي )إيه-إتش 64 ئ��ي( ووحدة تدريب 
للطاق��م من ن��وع لونجبو ومعدات دعم أرض��ي وأجهزة راديو من 

نوع تاليس.
يش��ار ال��ى أن البنتاغون ك��ان قد وافق مؤخراً عل��ى  بيع نحو 36 
مقاتل��ة إف - 15 من صنع بوينغ الى قطر تقدر قيمتها ب�4 مليارات 
دوالر، و24 مقاتلة “إف-إي��ه 18 إي/إف سوبر هورنت” للكويت 

تقدر قيمتها ب�3 مليارات دوالر.

شراكة بين “إيرباص” وتقنية للطيران“إير كايرو” تنتقل إلى “ألتيا أماديوس”
“إي���ر  اس��ت�كمل��ت 
كاي��رو” الناقل�ة التي 
ترب��ط بي��ن الش�رق 
األوس����ط وأوروب��ا 
وتتخ��ذ م��ن مص��ر 
له��ا، بنج��اح  مق��راً 
االنت�ق����ال  عمل�ي��ة 
إل��ى نظ����ام “ألتي��ا 
أماديوس” لعملي��ات 
حجز وش�راء التذاكر 
والج���رد، ونظ�����ام 

وحدات “أماديوس” للتج��ارة اإللكترونية، فضالً عن التوقيع على 
اتفاقية توزيع المحتوى الكامل مع “أماديوس”.

ويأت��ي ذلك في إطار سعي الناقلة إلى ترسيخ مكانتها لالستفادة من 
الزيادة في أعداد المسافرين جواً ومواصلة قطاع السفر الجوي في 
الش��رق األوسط تحقيق نمو قوي. وس��وف يسهم االنتقال إلى نظام 
حجوزات “ألتيا” في تمكي��ن “إير كايرو” من تعظيم الحجز ونمو 

اإليرادات من خالل الوصول الواسع لقنوات التوزيع.

أطلق��ت إيرباص الشرق األوسط وتقني��ة للطيران، برنامجاً تنافسياً 
يه��دف للتع��رف واستقط��اب أصح��اب المواه��ب م��ن المبدعين 
والرياديي��ن في السعودية، وذلك بموج��ب اتفاقية تعاون تم توقيعها 
مؤخ��راً في الري��اض. ويمثل برنامج “انطلق م��ع إيرباص” الذي 
سيبدأ في أيلول/سبتمبر 2016، مبادرة متعددة المراحل تهدف إلى 
تحفيز الرياديين من كال الجنسين في السعودية على تطوير وصقل 
ابتكاراتهم الرامية إلى االرتقاء في قطاع صناعة الطيران، باإلضافة 
إل��ى تمكين الرياديين من المضي قدم��اً في هذا القطاع الحيوي من 
خ��الل محاور رئيسية متعلقة بعملي��ات الطيران وخطوط التصنيع 

والمستوى المهاري للوظائف المطلوبة في صناعة طيران.

100 طائرة بوينغ إليران
وقع��ت بوينغ اتفاقاً لبيع طائرات إلى إي��ران للطيران مؤكدة بذلك 
تصريح��ات إيراني��ة سابقة عن الصفقة التاريخي��ة. ويأتي االتفاق 
المبدئي لبيع 100 طائرة للناقلة اإليرانية في صفقة قد تصل قيمتها 
إل��ى 25 مليار دوالر أميركي، وهي أول صفقة بين بوينغ وإيران 
من��ذ ث��ورة 1979 إثر االتف��اق النووي الذي ت��م التوصل إليه مع 

طهران عام 2015.
وتجل��ب الصفق��ة مزيداً من العم��ل إلى مصانع بوين��غ في واليتي 
واشنطن وساوث كارولينا. وأكدت “إيران آير” أن الصفقة ستشمل 

طائرات بوينغ من طراز 737 و777.
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طيران اإلمارات شريكًا إلكسبو 2020

أعل��ن “إكسب��و 2020 دبي”، ش��ركة طي��ران اإلمارات ش��ريكاً 
رسمياً أول، وذلك بموج��ب اتفاقية وقّعها الرئيس األعلى الرئيس 
التنفي��ذي للشركة الشيخ أحمد ب��ن سعيد آل مكتوم، ووزيرة الدولة 
لش��ؤون التع��اون الدولي، مدير عام مكت��ب “إكسبو 2020 دبي” 
ريم إبراهيم الهاشمي. وستجمع هذه الشراكة “إكسبو 2020 دبي” 
الحدث ال��ذي سيكون األكثر استقطاباً للزوار، بأحد أكبر الناقالت 
الجوية الدولية، التي ستقوم بدور محوري في نقل الزوار القادمين 
م��ن مختلف أنحاء العالم إلى دبي لزي��ارة الحدث المرتقب، كونها 
ش��ريكاً رسمياً أول إلكسب��و 2020 دبي. كم��ا ستحصل بموجب 

االتفاقية، على رخصة بيع تذاكر الحضور.

تأّلق نحو األجواء فوق دبي
ساع��ات  لتصني��ع  السويسري��ة  الشرك��ة  “بريتلين��غ”  انطلق��ت 
الكرونوغراف في قطاع الطيران، بالتعاون مع “سكاي دايف دبي” 
بأسلوب متألّق نحو أجواء إمارة دبي عبر فيلم فيديو قصير بمناسبة 
مرور 6 أشهر على بداية الشراكة الحصرية بينهما. وينضم في هذا 
الفيل��م الجديد الذي يعبر عن ش��غف العالمتان التجاريتان بالطيران 
والمغام��رات إلى جانب فري��ق “بريتلينغ وينغ واكرز” الشهير كل 
م��ن فريق سكاي دايف دبي وينغسوت وسك��اي دايف دبي سووب  
وسكاي دايف دبي كانوبي، وأبرز نجوم القفر بالمظالّت في “سكاي 
دايف دبي” لتقدي��م مجموعة من العروض التي تتضّمن الكثير من 
االستعراضات والمناورات والمغامرات فوق المناظر الرائعة لدبي.

االتحاد للطيران تساهم في االقتصاد
ستوف��ر مجموعة االتحاد للطيران وش��ركاؤها بالحصص مساهمة 
حت��ى 9.6 ملي��ار دوالر أميركي في اقتص��اد أبوظبي عام 2016، 

وذلك حسب األرقام التي نُشرت من “أكسفورد إكونوميكس”.
وق��ال التقري��ر: إن المجموع��ة وش��ركاؤها سيقدم��ون مساهم��ة 
اقتصادي��ة أساسية بمبلغ 7.5 ملي��ار دوالر ومساهمة سياحية بمبلغ 
2.2 ملي��ار دوالر. وبدورهم، سيقوم��ون بدعم 62100 وظيفة من 
خ��الل العمليات األساسية مع دعم 29600 وظيفة أخرى من خالل 
المساهمة السياحية. وإل��ى جانب المساهمة االقتصادية، فإن الربط 
الجوي الذي تقدمه المجموعة وشركاؤها بالحصص سيعزز إنتاجية 
أبوظب��ي بحوالى 17 مليار دوالر أميرك��ي في عام 2016. ويمثل 
ذل��ك 5.9 % من الناتج المحل��ي اإلجمالي ألبوظبي ويساوي 195 
أل��ف وظيفة في اإلمارة. وم��ن المتوقع أن تصل المساهمة السنوية 
القتصاد أبوظبي من المجموعة وش��ركائها بحلول عام 2024 إلى 
18.2 ملي��ار دوالر، بما في ذلك مساهمة أساسية تبلغ 12.6 مليار 
دوالر ومساهم��ة سياحي��ة 5.6 ملي��ار دوالر. وس��وف يصل دعم 

اإلنتاجية من تأثير الربط الجوي إلى 27.1 مليار دوالر.
وأضاف التقري��ر: إن الدور المركزي الذي تلعبه مجموعة االتحاد 
للطيران في أبوظبي يمثل تأثيره قوة دافعة حيوية للرخاء في اإلمارة، 
الت��ي من المتوق��ع أن تعزز أهميته��ا في العقد الق��ادم فيما ستوسع 
ش��ركة الطيران خدماتها وتجل��ب مزيداً من ال��زوار إلى المنطقة. 
وتؤكد األرقام نج��اح استراتيجية االستثمار في الحصص الخاصة 
بالمجموعة من حيث التأثير اإليجابي على مركز عملياتنا التشغيلية 
ف��ي أبوظبي. وسوف تص��ل التأثي��رات األساسي��ة والسياحية من 

الشرك��اء إلى 
أكثر من 1.1 
ملي���ار دوالر 
ف��ي  أميركي 
ع��ام 2016، 
ستنم��و  كم��ا 
 1.7 إل�������ى 
ملي��ار دوالر 
بحل��ول ع��ام 
 ،2 0 2 4
فيم��ا تص���ل 
قيم��ة تعزي�ز 
اإلنتاجية م�ن 
الرب���ط إل��ى 
ملي��ار دوالر 

أخرى.
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7000 طلب لشاحنة بـ2.3 مليار دوالرأحدث مجموعات “يو دي تراكس”

أطلق��ت UD Trucks المعروف��ة مسبق��اً ب�“نيسان دي��زل” التابعة 
لمجموعة فولفو، وبالتعاون مع “روالكو للتجارة والتعهدات القابضة” 
إح��دى كبرى الشرك��ات في السعودية، عن المجموع��ة الجديدة من 
 UD الشاحن��ات الثقيل��ة المنضوية تحت مظل��ة العالم��ة التجارية
Trucks، ف��ي السعودي��ة. وتتّسم المجموعة الجديدة التي تحمل اسم 
“كويستر”، بأنّها مصّممة خصيصاً لتلبية إحتياجات أسواق المنطقة 
من الشاحنات متعدّدة األغراض وذات القدرة على العمل في الطرق 
السليم��ة والوعرة ومواقع البناء وكذل��ك تولي أعمال التوزيع والنقل 
لمساف��ات طويلة. وتتميّز المجموعة الجديدة باألداء القوي والقدرات 

ذات القيمة المضافة بما يضمن تلبية متطلّبات العمالء كافة.

أعلنت ش��ركة Nikola Motor أنها تلقت أكثر من 7000 طلٍب 
مسبق على ش��احنتها الكهربائي��ة Nikola One بقيمة تصل إلى 
2.3 ملي��ار دوالر، وبحسب الشركة فإن تقنية الشاحنة تتفوق على 
بقي��ة ش��احنات الشركات بحوال��ي 10 - 15 سن��ة بالنسبة لكفاءة 
استخ��دام الوقود وانبعاثات الكربون، والشرك��ة هي الوحيدة التي 
تصن��ع ش��احنات بأقل قدر ممك��ن من االنبعاثات يك��اد يصل إلى 
الصفر، ولم يتبَق سوى 5 أشهر لمراسم إزاحة الستار عن الشاحنة 
االستثنائي��ة والتي تتوق��ع الشركة منها تفوقاً عل��ى عمالقة تصنيع 

.Volvoو PACCARو Daimler الشاحنات مثل

مرسيدس تنتج السيارات في روسياAccelo وAtego من مرسيدس-بنز

قدم��ت مرسيدس-بنز مجموعتي��ن جديدتين م��ن الشاحنات للمهام 
المتوسط��ة بمنطقة الش��رق األوسط ومصر، حي��ث تتمتع بالتنوع 
والموثوقي��ة والكف��اءة الت��ي ال تُضاه��ى لتلبية متطلب��ات أصحاب 
األعمال ومدراء أساطيل المركبات في مختلف القطاعات. وبتصميم 
متكام��ل تق��دّم من خاللها أقص��ى مستوى من اإلنتاجي��ة، والراحة 
المطلق��ة للقي��ادة، وأعلى معايي��ر السالمة، تتمت��ع المجموعة التي 
طرحت مؤخراً من طراز Accelo وAtego بقدرات استثنائية من 
القوة وخفة الحركة. وألنها تمتاز بمعايير الجودة الموثوقة والمتفّردة 
م��ن مرسيدس-بنز، تعتبر كلتا الشاحنتي��ن القويتين الشريك األمثل 

لمتطلبات النقل بالنسبة إلى جميع الشركات.

اتفقت وزارة الصناعة الروسية وشركة دايملر األلمانية المتخصصة 
ف��ي صناعة السيارات، على صناع��ة “مرسيدس بينز” في منطقة 
يسيبوفا الصناعي��ة داخل روسيا. وتشمل االتفاقية صناعة نحو 25 
أل��ف سيارة سنوياً، على أن يتم الب��دء في تصنيعها منذ مطلع العام 

المقبل 2017.
وش��هد الطلب على السيارات الفاخ��رة في روسيا نمواً ملحوظاً في 
السنوات الماضية، حيث ارتفع  خالل فبراير/شباط  2016 بمقدار 
2.7 مرة مقارنة بنفس الشهر من العام السابق. واحتلت “مرسيدس 
بين��ز مايباخ” المركز األول من حيث المبيعات )76 سيارة(، تلتها 

في المركز الثاني “بنتلي” برصيد 19 سيارة.
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“جينيسيس جي 80” من هيونداي
كشفت هيونداي أفريقيا والشرق 
مشاركته��ا  خ��الل  األوس���ط 
ف��ي مع��رض بوس��ان الدول��ي 
للسي��ارات 2016 ع��ن ط��راز 
جينيسيس جي 80 الجديد للمرة 
األول��ى، وه���و الط���راز الذي 

أشع�ل الحماس لدى الزوار. وشملت سيارات هيونداي المعروضة 
ط��راز “أم آر 16” للسب��اق “إن 2025 فيج��ن غ��ران توريزمو” 
النموذجي��ة عالية األداء ذات المحرك المنتصفي، “أيونيك” العاملة 
بالوقود البديل، ومجموعة متنوعة، تشمل إلنترا، فيلوستر، آي 40، 

سوناتا، أزيرا، أسالن، توسان، سانتا في، وسانتا في سبورت.

جوائز لـ“فيراري”

موقع إلكتروني من “ميشالن”
حصدت فيراري جائزة أفضل محّرك للعام، عن المحّرك المؤلّف 
م��ن 8 أسطوان��ات بشكل V بشحن التورب��و الثنائي، وذلك خالل 
حف��ل جوائز “أفض��ل مح��ّرك” الدولية التي ج��رت في معرض 

المحّركات Engine Expo( 2016( في شتوتغارت.
ونال هذا المحّرك أيضاً الجائزة عن فئتَي “أفضل أداء” و“أفضل 
محّرك جديد”، إلى جانب الجائزة عن فئة المحّركات التي تتراوح 

سعتها بين 3 و4 ليترات.
وف��از محّرك فيراري المؤلف م��ن 12 أسطوانة بشكل V بسحب 
 F12berlinetta طبيع��ي س���ع�ة 6.3 ليتر الذي يدف��ع ط�راَزي
وF12tdf جائ��زة أفض��ل مح��ّرك عن فئة المحّرك��ات ذات سعة 

تفوق 4 ليترات.

أطلق��ت “ميش��الن” الشركة المتخصص��ة عالمياً ف��ي تكنولوجيا 
صناع��ة اإلطارات، الموقع اإللكترون��ي الجديد الخاص بها وهو: 
)thetiredigest.michelin.com(، وذلك بهدف توفير نصائح 
مفي��دة للسائقين حول سالمة اإلط��ارات وكيفية فحصها وصيانتها 

فص��ل  خ��الل  خصوص��اً 
الصي��ف الح��ار. وسيكون 
هذا الموقع بمثابة أداة عملية 
السائقين  ودع��م  لمساع��دة 
ورفع مستوى الوعي لديهم 
ح��ول اإلط��ارات وتحديداً 

أولئك الذين يتنقلون يومياً.

Bentley Bentayga تصل إلى المنطقة

قام��ت ش��ركة بنتلي موت��ورز بتسليم ط��رازات النسخ��ة األولى 
الحصرية من مركبة Bentayga الرياضية متعدّدة االستخدامات 
إلى العائ��الت الحاكمة والعمالء من كبار الشخصيات في مختلف 
أنحاء المنطق��ة. ويبلغ عدد سيارات النسخة األولى 608 مركبات 
فق��ط على الصعيد الدولي وهو رقم يشير إلى قّوة أحصنة المركبة 
والبالغ��ة 608 أحصن��ة )bhp / 447kW 600( م��ع عزم قدره 
 W12 وتأت��ي المركبة بمحّرك .)lb. ft 663( 900 نيوتن-مت��ر
جديد مصنوع في كرو سعة 6.0 ليتر مع ش��احن توربيني توأمي. 
ويجمع هذا المحّرك من 12 أسطوانة بين الكفاءة والدقّة العالية مع 

مستويات استثنائية من القّوة والعزم.

وصول “فانتوم زينيث” إلى دبي
وصل��ت مجموع���ة 
فانت��وم زيني��ث التي 
تمثّ��ل باقة م��ن آخر 
إص��دارات فانت����وم 
المكشوفة  دروبهي��د 
وفانت��وم كوبي��ه إلى 
تّم���ت  وق���د  دب��ي. 
من  عليه��ا  التوصية 

قبل عم��الء متمّرسين سيضّمونها إلى بعض م��ن أفخم الطرازات 
التي تّم إصدارها عالمياً مطمئنّين بأّن أعدادها لن تزداد وبأّن قيمتها 

لن تقّل أبداً بسبب كثرة اإلنتاج.
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“كاربون سيريز إل تي” من ماكالرين

أطلق مركز ماكالرين للعمليات الخاصة القسم المتخصص بتصنيع 
السي��ارات حسب الطلب لدى ماكالري��ن أوتوموتيف، طراز جديد 
يحمل اسم “كاربون سيريز أل تي”. وسيكون اإلنتاج محدوداً للغاية 
م��ن هذا الطراز وسيقتص��ر على 25 سيارة بيع��ت بالكامل. ويعد 
هذا الطراز الثالث الذي يحمل ش��عار أل تي، ويتمتع  بزيادة تصل 
إل��ى 40 % م��ن األج��زاء المصنوعة من ألي��اف الكربون مقارنة 
بالسي��ارات األخرى. وقد تم إنتاج نسخ��ة “كاربون سيريز أل تي” 
التي تعتم��د على طراز 675 أل تي سبايدر تبع��اً للردود اإليجابية 
التي أظهرها زبائن ماكالرين تجاه التفاصيل المصنوعة من ألياف 

الكربون ضمن طراز “ماكالرين بي 1”.

هيونداي تجتاز “نوربورغرينغ 24”

“جي تي آر نيسمو 2017” من نيسان

حق��ق مهندسو ش��ركة هيونداي نجاحاً كبيراً في إثب��ات قدرة وأداء 
التقنيات المستخدمة في سي��ارات هيونداي لألداء العالي من طراز 
N التي ما زالت قيد التطوير، وذلك باجتيازها ألول اختبار لها على 

مضمار سباق حقيقي.
 )i30 2.0 Turbo( ونجحت سي��ارة هيونداي الجديدة والمط��ورة
ف��ي اجتياز سباق نوربورغرينغ 24 ساعة على حلبة نوردش��اليفه 
األسطوري��ة في ألمانيا. ونظ��م سباق التحمل هذا عل��ى واحدة من 
أقصى حلب��ات السباق صعوبة وقساوة ف��ي العالم الختبار مستوى 
محرك األداء العالي الجديد والذي سيتم تركيبه ضمن أول دفعة من 

.N سيارات هيونداي من طراز

كشف��ت ش��ركة نيسان ع��ن سيارتها الجدي��دة “جي ت��ي آر نيسمو 
2017” عل��ى حلبة نوربرينغ الشهيرة التي تع��د واحدة من أطول 
وأصعب مس��ارات السباق حول العالم، وه��ي المكان الذي تعتمده 

الشركة لتطوير أداء سيارات “جي تي آر”.
وتعمل السيارة بمحرك من 6 أسطوانات على شكل حرف V سعة 
3.8 ليت��ر، ويعمل بتقنية الض��خ التوربيني المزدوج للوقود لتوليد 

قوة 441 كيلو واط )600 حصان(.
وتتواف��ر السيارة بخمسة ألوان خارجي��ة مختلفة. ويتم تجميعها في 
مصانع الشركة بمدينة توش��يغي الياباني��ة، فيما يتم تجميع المحرك 

يدوياً في مدينة يوكوهاما.

تعاون بين “نيسان” و“بالي ستيشن”

قدمت ش��ركة نيسان العالمية لتصنيع السيارات أمتع تجارب القيادة 
االفتراضية لمشجعي المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، وذلك 
ضمن إطار دورها كراعٍ رسمي للبطولة. بالتعاون مع زميل رعاية 
البطول��ة “بالي ستيشن”. ووف��رت الشركة ه��ذه التجارب ضمن 
منطق��ة المهرجان الخ��اص بالمشجعين في ساح��ة كاستيلو بمدينة 
ميالن��و اإليطالي��ة، حيث أتاحت لعش��اق كرة الق��دم اختبار تجربة 
افتراضية مشّوقة تضمنت قيادة سيارة نيسان “جي تي- آر 2017” 
في ش��وارع المدين��ة. واختبر المشّجعون مزاي��ا السيارة من خالل 
نظارة الواقع االفتراضي المبتكرة “بالي ستيشن في آر” التي سيتم 
طرحها بحلول شهر تشرين االول/أكتوبر 2016 وسترتقي بألعاب 

PlayStation®4  نحو مستويات جديدة من التشويق.
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النسخة العربية من “كيوريوسيتي”
أطلق��ت كيوريوسيت��ي مي��دل 
ايس��ت مجلة السف��ر وأسلوب 
الحياة، مؤخراً نسختها الورقية 
باللغ��ة العربية وستق��وم قريباً 
بإط��اق موقعه��ا اإللكتروني 

باللغة العربية.
وقال الناش��ر ومدي��ر تحرير 
ايس��ت  كيوريوسيت��ي مي��دل 
– السعودي��ة عل��ي البكر: إن 
ايس��ت  كيوريوسيت��ي مي��دل 
تمثل مصدراً شاماً لمعلومات 
السفر وأسلوب الحياة لكل من 

المتخصصي��ن في التج��ارة وكذلك المستهلكين المباش��رين. ونحن 
نصل إلى ش��بكة واسعة من مزودي وطالبي خدمات السفر المحلية 
والعالمي��ة الفاخرة س��واء كان ذل��ك للوجهات والفنادق، ش��ركات 
الطيران والسفن السياحية، وكاء السياحة وشركات ادارة الوجهات 
السياحي��ة، العام��ات التجاري��ة الرائ��دة، الفن وتج��ارة التجزئة، 

التكنولوجيا أو أي قطاع آخر ذي صلة.

برمجيات تهدد سوق اإلعالن
ت��واج������ه س�����وق 
اإلع����ان العالم���ي 
ع�ل����ى اإلنت�رن����ت 
تهدي����داً متصاع���داً 
بسب��ب البرمجي���ات 
الت��ي تكاف��ح ظه�ور 
اإلع�ان����ات، والتي 
انتشرت أخيراً خاصة 

على الهواتف النقالة الذكي��ة، ما أدى إلى تراجع إيرادات الشركات 
الت��ي تعتمد على تقديم خدمات اإلعان على اإلنترنت، والتي باتت 
تواج��ه تهديداً حقيقياً، مثل ش��ركة غوغل وفيسب��وك وغيرهما من 

الشركات العماقة التي تعتمد على اإلعان اإللكتروني.
وأظهر تقرير لشركة بيج فير االيرلندية أن واحداً من بين كل خمسة 
هواتف نقالة ذكية في العالم أصبح مثبتاً عليه برنامج لمكافحة ظهور 
اإلعانات خال تصفح اإلنترنت، حيث أن أغلب اإلعانات تشكل 
ازعاجاً بالنسبة للمستخدمين األمر الذي أدى الى ارتفاع الطلب على 
البرمجيات وبات  يشكل تهديداً إليرادات الشركات التي تعتمد على 

االعانات.

مدير لـ“الجمعية الدولية لإلعالن”
انتخ�ب����ت الجمع�ي����ة 
الدولي��ة لإلعان س�عد 
الزين للمرة الثانية على 
التوال��ي ف��ي منص��ب 
نائ��ب الرئي��س ومدير 
اإلقليم���ي  الجمع�ي����ة 
لمنطقة الشرق األوسط 

وأفريقيا.
وإل��ى جان��ب العدي����د 

م��ن المسؤوليات الموكلة إليه، سيقوم سعد الزين باإلش��راف على 
“مؤتمر الجمعية الدولية لإلعان ال�44” في أبوظبي.

انتكاسة لكنال بلوس الفرنسية
رفضت هيئ��ة حماية المنافسة 
توزي��ع  فرنس��ا صفق��ة  ف��ي 
الحق��وق بي��ن كن��ال بل��وس 
التابعة لمجموعة فيفندي وبي.

إن سبورت��س القطري��ة والتي 
كانت ته��دف إلى وقف نزيف 
التلفزيون  بقن��اة  المشتركي��ن 

المدفوع الفرنسية. وكانت فيفندي التي يقودها رجل األعمال فنسان 
بولور قالت في فبراير/شباط 2016 إنها تجري محادثات مع بي إن 
سبورتس لنيل حقوق التوزيع الحصرية داخل فرنسا لبطوالت كرة 

قدم رئيسية لمدة خمس سنوات.

“ديزني جونيور” باللغة العربية
ش��بكة   ،OSN تق��دم 
التلفزي��ون المدفوع في 
األوسط وشمال  الشرق 
أفريقيا، لألطفال فرصة 
مشاهدة كاف��ة برامجهم 
المفضلة من قناة ديزني 
العربية.  باللغة  جونيور 
وستتاح للصغ��ار بذلك 
إمكانية متابعة مجموعة 

رائع��ة واستثنائية من البرامج الشيق��ة مدبلجة إلى اللغة العربية مع 
توفير خيار المتابعة باللغة اإلنكليزية أيضاً.
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تكريم من “سوبربراندز” 
أعلن��ت سوبربراندز 
الهيئ��ة المس��ت�ق�ل���ة 
ف�����ي  المحك�م������ة 
التجاري�ة،  العالمات 
عن حصول مجموعة 
م�االب���ار لل�ذه����ب 
واأللماس على لق��ب 

“أفض��ل عالمة خ��الل العام” ضم��ن فعالية جوائ��ز سوبربراندز 
السنوية الثانية عشرة، والتي أقيمت في فندق إنتركونتيننتال في دبي 
فستيف��ال سيت��ي. وحصلت 62 عالمة تجارية رائ��دة من اإلمارات 

على لقب “سوبربراندز” للعام 2016.

أفضل فريق لـ“إمداد”
فازت ش�ركة 
إح�دى  إم�داد 
الش���رك��ات 
لمتخصص�ة  ا
ف��ي مج����ال 
توفير الحلول 

المتكاملة للمرافق والبيئة والطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي 
ب�“جائزة معهد المحاسبي��ن اإلداريين ألفضل فريق مالي” من قبل 
معهد المحاسبين اإلداريين، الذي يحدد ويكرم مساهمة الفرق المالية 
في النجاح العام لمؤسساتهم استناداً إلى أسس األداء الرفيع والتميز 

في المحاسبة اإلدارية وشراكة األعمال واالبتكار.

جائزتان لـ“جي أف أتش”
مجم��وع�����ة  ف����ازت 
ج��ي أف أت��ش المالي��ة 
بجائزتين ضمن جوائز 
 ،”2016 “ترانسف��ورم 
وذل��ك لتصمي��م هوي��ة 
تجاري���ة لمش��روعه��ا 
العق���اري هارب��ر رو، 

حيث حصل��ت على الجائزة الذهبية ألفضل هوية مكتوبة والجائزة 
الفضي��ة ألفض��ل هوية مرئية م��ن القطاع العق��اري، وقام باستالم 
الجائزتين رئيس العالقات المؤسسية والمستثمرين حازم عبدالكريم، 

ومدير أول بقسم العالقات المؤسسية بالمجموعة سحر قناطي.

“جوائز قطر اليوم لتميز األعمال”
أعلنت ش�ركة 
ل�ف�������ردان  ا
للس���ي���ارات 
الري�اضي�����ة 
ال��وكي���������ل 
ال�رس�������م�ي 
لمازي�رات����ي 

ف��ي قطر، عن استمرارها ف��ي دعم الدورة الثانية من “جوائز قطر 
اليوم لتميز األعمال”، الذي تم تنظيمه من قبل “قطر اليوم”، حيث 
تم خ��الل هذا الحدث تكريم أفضل الشرك��ات أداًء في قطر وكذلك 

األفراد العاملين في مجالي األعمال واإلقتصاد.

مشروع السكك لـ“االتحاد للقطارات”
ح�ص����دت 
ش�������رك��ة 
االت�ح�����اد 
للقط���ارات 
ل�م�ط���ور  ا
والمش���غ�ل 
ال�رئ�يس���ي 

لشبكة السكك الحديدية الوطنية في اإلمارات، جائزة مشروع السكك 
الحديدية األفضل لعام 2016 على مستوى دول مجلس التعاون دول 
الخليج العرب��ي، من قبل “جوائز ميد للجودة 2016” عن المرحلة 

األولى من المشروع.

بنك مسقط ضمن قائمة فوربس
 تم اختيار بنك مسقط المؤسسة 
العمانية  الوحيدة المصنّفة في 
قائم��ة فورب��س ألفضل 100  
ش��ركة ومؤسس��ة ف��ي العالم 

العربي لعام 2016.
وق��ال الرئيس التنفي��ذي للبنك 
عبدالرزاق بن علي بن عيسى 
إن  ه��ذا االنج��از يؤك��د على 

قوة البنك واتباعه ألفضل الممارسات المالية على مستوى السلطنة 
والمنطق��ة، كما يؤكد تصدر البنك الشرك��ات والمؤسسات العمانية 

المدرجة في سوق مسقط.
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جائزة لـ“ظفار العالمية”
ُمنحت “ظفار العالمية” 
الشرك��ة المتخصص��ة 
ف���ي م�ج���ال توف�ي���ر 
التنظ�ي����ف  منتج���ات 
في الش���رق األوس��ط، 
ف��ي  جائ��زة “الري��ادة 
النجاح 2016” من قبل 

“االتح��اد العالمي لألعمال التجارية” إح��دى المنظمات التي تدعم 
تطوي��ر األعمال حول العالم ومقرها تكس��اس، حيث تسلّم الجائزة 
نياب��ة عن الشركة كل من مدير العمليات للمجموعة مايكل أنتوني، 

والرئيس التنفيذي للشركة تشاندان سينغ.

“مكافآت صيف 2016” من “األنصاري”
أطلقت “األنصاري للصرافة” 
ف��ي  المتخصص��ة  الشرك��ة 
توفي��ر خدم��ات التحوي��الت 
المالي��ة وص��رف العم��الت 
اإلم��ارات،  ف��ي  األجنبي��ة 
حملته��ا المنتظ��رة “مكافآت 
األنصاري للصرافة - صيف 

2016” استكماالً للنجاحات المتالحقة في إحداث تغيير إيجابي في 
حياة الفائزين. وأوضح مدير عام الشركة راشد علي األنصاري: لقد 
قمنا هذا العام بإلغاء الحد األدنى لصرف العمالت األجنبية للدخول 

في السحوبات.

3 جوائز لبنك اإلمارات دبي الوطني
ف��از بن��ك 
اإلم�ارات 
ب��������ي  د
الوطن��ي، 
ث  ب�ث����ال
جوائز هي 

“أفض��ل بنك في الشرق األوسط”، “أفضل بنك في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة” و“أفضل بن��ك رقمي في الشرق األوسط” خالل 
فعاليات النسخة الخامسة والعشرين من جوائز “يوروموني الشرق 
األوسط للتميز لعام 2016”، ليصبح أول بنك يحظى بهذه الجوائز 

المرموقة على مستوى الدولة والمنطقة.

“أصداء بيرسون-مارستيلر”
حص����دت “أص�����داء 
بيرسون-مارستيل��ر” 
الشرك��ة المتخصص��ة 
في استشارات العالقات 
العام��ة ف��ي الش����رق 
األوسط وشمال أفريقيا، 

جائ��زة In2 SABRE ع��ن فئة “الري��ادة الفكرية ف��ي العالقات 
العامة” في منطقة أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا، تقديراً لعملها 
ف��ي “استطالع أصداء بيرسون - مارستيل��ر السنوي السابع لرأي 
الشباب العربي”، وذلك خالل حفل توزيع الجوائز الذي أقيم مؤخراً 

في برلين.

جائزة لـ“سيتي سنتر معيصم”

فاز “سيتي سنتر معيصم” التابع لمجموعة “ماجد الفطيم”، بجائزة 
“أفضل بناء تجاري أخضر للعام” في الشرق األوسط وشمال أفريقيا 
خالل حفل جوائز مجلس اإلمارات لألبنية الخضراء 2016، وذلك 
تقدي��راً لجهوده الدؤوبة في تطبيق معايير الطاقة المسؤولة وأفضل 

التصاميم المراعية لالستدامة البيئية.

”OSN“رئيس تنفيذي جديد لـ
عينت OSN شبكة 
التلفزيون المدف��وع 
في منطق��ة الشرق 
وش��مال  األوس��ط 
مارت���ن  أفريقي��ا، 
س�ت�ي���وارت ال�ذي 
يمتلك خبرة عالمية 
في عال���م الترفي��ه 

التلفزيون��ي المدفوع، والحائز على ش��هادات ريادية في الصناعة، 
رئيس��اً تنفيذي��اً جديداً له��ا. وسيتولى مارتن ستي��وارت منصبه في 

OSN بدبي اعتباراً من 1 آب/أغسطس 2016.
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“راتب” غصن يثير أزمة عالمية
مساهمي  غالبية  صّوتت 
إح��دى ش��ركات “ك��اك 
40” )مؤشر قياس القيمة 
المرجحة للقيم 40 األكثر 
 100 بي��ن  م��ن  أهمي��ة 
ش��ركة ف��ي الس��وق في 
باري��س( ضد  بورص��ة 
حجم الرات��ب والمكافآت 

الملحوظة للرئيس التنفيذي لشرك��ة رينو اللبناني األصل كارلوس 
غصن الذي بلغ في 2015 نحو 7.2 ماليين يورو. ورغم التصويت 

إال أن إدارة مجلس الشركة رفضت تخفيض الراتب.

وزير جديد للنفط في البحرين
عين الملك البحريني، حمد 
بن عيسى آل خليفة، الشيخ 
محمد بن خليفة بن أحمد آل 
خليفة وزي��راً جديداً للنفط 
ليح��ل محل عب��د الحسين 
بن علي مي��رزا الذي عين 
وزي��را لش��ؤون الكهرباء 

والماء.
تعيي��ن آل خليف��ة جاء في 
وزاري  تعدي��ل  اط��ار 

محدود  اجراه عاهل شمل حقيبتين وزاريتين فقط.

برينت رئيساً لـ“فورد” الشرق األوسط
عين��ت ش��ركة “ف��ورد” ج��اك 
برين��ت، 46 عام��اً وه��و نائب 
الحالي  التسوي��ق  رئي��س قس��م 
لمنطق��ة آسيا -المحي��ط الهادئ، 
في منصب رئيس فورد الشرق 
األوسط وأفريقي��ا، ابتداًء من 1 
تموز/يوليو 2016، ومقّره دبي.
ف��ي  عم��ل  برين��ت  ان  يذك��ر 
الشرك��ة لم��دة 19 عام��اً، وبدأ 
حيات��ه المهنية ف��ي الشركة من 

جنوب أفريقيا.

تعيين لـ“نيسان العربية السعودية”
عينت ش���ركة 
نيس�ان العالمية 
سيم��ون فريث 
من�ص��ب  ف��ي 
المدير التنفيذي 
لشرك��ة نيسان 
ال�ع�رب�ي��������ة 
الس����ع�ودي��ة. 

وتسهم هذه الخطوة في تسريع عملية اتخاذ القرارات االستراتيجية 
لتطوير العملي��ات التجارية للشركة في المملك��ة. وقد زاول فريث 

مهامه من مدينة جدة بدًء من 1 حزيران/يونيو 2016.

بياسيون سفيراً لـ“إبرهارد آند كو”
أعلنت دار الساعات 
الس�����ويس���ري�����ة 
كو”  آند  “إبره��ارد 
عن اختياره�ا لبط�ل 
العالمي  الرال�ي���ات 
ميك���ي بياس���ي���ون 
لس��اع�اته�ا  س�في��راً 

الفاخرة.
ووقع االختي��ار على بياسيون مرتْين ليكون سفيراً جديداً للعالمة، 
في إش��ارة إلى تعاون وثيق يميزه الوقت وعقارب ساعات عريقة 

وتدعمه حماسة نجم خاص جداً.

رئيس جديد لشركة النفط اإليرانية
النف��ط  وزي����ر  أص��در 
االيران��ي بيج��ن زنغن��ه 
بتعيين  يقض��ي  مرسوماً 
عل��ي ك��اردور رئيس���اً 
لش��رك��ة النف��ط  جدي��داً 
ال�وط�ن�ي���ة اإلي�ران�ي����ة 
الت��ي تديره��ا الحكوم��ة 
االيرانية، وتعيينه عضواً 

في مجل��س اإلدارة وعض����واً منتدب��اً. ويخلف كاردور الذي كان 
مديراً لالستثمار والتمويل في الشركة ركن الدين جوادي الذي شغل 

المنصب منذ عام 2013.
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خدمة لـ“الدفع اإللكتروني”
ت  ز ف��������ا
خدم��ة الدفع 
اإللكترون��ي 
التي توفره�ا 
م�ؤس��س����ة 
حكوم�ة دبي 

الذكي��ة، بجائزة الشرق األوسط ال�21 لتميز الحكومة والمدن الذكية 
ع��ن فئة جائ��زة تميز خدمات الدفع الحكوم��ي الذكي، التي ينظمها 
معهد جائزة الشرق األوسط للتميز، تقديراً للدور االستراتيجي الذي 
تضطل��ع به المؤسس��ات الحكومية ومواكبة التوجه��ات المستقبلية 

للتحول الشامل نحو نظم الحكومة والحوكمة الذكية.

“الخدمات” لـ“األنصاري للصرافة”
ح�ص�ل������ت “األنص�����اري 
للصراف��ة” الشركة اإلماراتية 
المتخصصة في توفير خدمات 
العم��الت األجنبية  ص����رف 
والتحوي��الت المالي��ة ح���ول 
العال��م، على جائ��زة “س�وبر 
بران��دز اإلم��ارات” للس�ن���ة 
الحادية عش���رة على التوالي، 

وذل��ك من قبل “مجلس سوب��ر براندز اإلم��ارات”. وتسلم مساعد 
المدير العام ورئيس إدارة العمليات في شركة األنصاري للصرافة 

علي النجار الجائزة خالل حفل سوبر براندز.

أفضل محّرك صغير من “فورد”
اختي��ر مح��ّرك ف��ورد 
EcoBoost سعة 1.0 
ليت��ر، الصغير والقوّي 
ف��ي الوق���ت ن�فس����ه، 
األفضل في فئته ضمن 
جوائ��ز مح��ّرك الع��ام 
الدوليّ��ة لسن��ة 2016، 
وذل��ك للم��ّرة الخامسة 

عل��ى التوالي. وتغنّت لجن��ة التحكيم بالدمج ما بي��ن سالسة القيادة 
واألداء والتوفي��ر في استهالك الوق��ود والتطّور والتكنولوجيا الذي 

ال يزال يحدّد المعايير.

نظام الدفع لـ“بي ام دبليو آي 8”
فاز نظ��ام الدفع في 
س�ي��ارة بي ام دبليو 
آي 8 ي، ف��ي فئتها 
-فئ��ة سعة المحرك 
1.4 ليت��ر إلى 1.8 
ليت��ر- ف��ي مسابقة 
الع��ام”  “مح��رك 

العالمية 2016.
وه��ذا النجاح لمجموعة بي ام دبليو ف��ي المس��ابق��ة يق��دم مزي��داً 
م��ن األدل����ة على إمكاني�ات األداء التي تتمت���ع بها باق�ة تقني�ات 

.Efficient Dynamics

Four Seasons George V أفضل فندق
 Four Seasons حصل فن��دق
George V ف��ي باري��س على 
لق��ب “أفض��ل فن��دق مدينة في 
أوروب��ا” لع��ام 2015 ضم��ن 
 Gallivanter’s تصنيف مجلة
Guide ل�13 عام على التوالي.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة 
المملكة القابضة األمير الوليد بن 
ط��الل بن عبدالعزيز آل سعود: 
فندقنا جورج الخامس هو األول 

واألثمن في العالم.

جائزتان لـ“كوندو بروتيغو”
منح��ت ش��ركة تقني��ة 
العالمي��ة  المعلوم��ات 
“فيريتاس”  الشهي��رة 
شركة  كوندو بروتيغو 
لقب “الش��ريك األعلى 
قيم��ة” ف��ي الش����رق 
األوس���ط  وأفريق�ي���ا، 

وذلك خ��الل حفل توزيع جوائز “فيريتاس لقن��وات التوزيع”. كما 
نالت لقب “شريك المشاريع للعام في الخليج”. ويُعتبر هذان اللقبان 
أول جائزتين تفوز بهم��ا الشركة منذ أن أصبحت “فيريتاس” مرة 

أخرى شركة مستقلة هذا العام.
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جوائز لـ“إنيشياتيف مينا”
ع��ززت ش����ب�ك�ة 
االتصاالت العالمية 
مينا”،  “إنيشياتيف 
محفظته�ا الحافل���ة 
ب�اإلن�ج�������ازات 
الراقي��ة، بفوزه���ا 
بجائزتي�ن،  مؤخراً 
وذهبي��ة،  فضي��ة 

خالل حفل الجوائز الرقمية بالشرق األوسط وشمال افريقيا 2016، 
لتمتلك اليوم أكثر من 30 وساماً تقديرياً لحمالتها المبتكرة منذ بداية 

عام 2016.

مجموعة Ooredoo تتوج بـ5 جوائز
بخم��س   Ooredoo ف��ازت 
جوائز خالل النسخة العاش��رة 
من حفل جوائز عالم االتصاالت 

السنوي الذي أقيم في لندن.
تقدي��راً  الجوائ��ز  وج��اءت 
لجهوده��ا عن فئ��ات “االبتكار 
في خدمة العمالء” و“االبتكار 
الشرك��ات”  خدم��ات  ف��ي 
و“االبتك��ار في البني��ة التحتية 
للشبكات الالسلكية” و“االبتكار 

البنية التحتية”.

 شهادة لـ“دبي للطيران المدني”
منح��ت هيئ��ة 
دب��ي للطيران 
ن�������ي  ل�م�د ا
ش���هادة مهبط 
ال�ط�ائ���رات 
ل�م�ن�ت�ج������ع 
أتالنتس النخلة 

في دبي حيث قام مدير ادارة المقاييس والنظم بالهيئة خالد العارف، 
بتسليم الشهادة إلى الرئيس والمدير التنفيذي للمنتجع سيرج زالوف. 
وتسع��ى الهيئة بشكل دائ��م إلى تحقيق سالمة االج��واء من منطلق 

قوانين الهيئة وقانون رقم 7 لعام 2015 بسالمة المجال الجوي.

جائزة لـ“دبي اآلن”
فاز التطبيق 
لمبتك������ر  ا
لمؤس���س��ة 
م�����ة  حك�و
دب��ي الذكية 
“دبي اآلن” 
والذي يضُم 

أكثر من 50 خدمةً ذكيةً مقدمة من 22 جهة حكومية في مكان واحد، 
بجائزة أفضل تطبي��ق حكومي على الهاتف المحمول، وذلك خالل 
حفل توزيع جوائز دوت جوف 2016 في دبي واإلمارات الشمالية، 

الذي أقيم مؤخراً بدبي.

“بطاقة مستهلك” لتعزيز الثقة
أطلقت دائ��رة التنمية 
االقتصادي��ة في دبي، 
وبنك دبي اإلس��المي، 
“بطاق��ة مس��تهل��ك” 
المخصص��ة لحماي��ة 
حقوق المستهلكين. تم 
تصمي��م البطاقة التي 
تتماش��ى م�ع ع�ادات 
وخي��ارات  اإلنف���اق 

التس��وق المفّضلة لدى المستهلك، بالتعاون م��ع فيزا وبالتوافق مع 
أحكام الشريعة اإلسالمية بال فوائد وال رسوم خفية.

تعيين لفندق القصر عجمان
القص��ر  فن��دق  عي��ن 
عجم��ان محمود حجاج 
المدي��ر  منص��ب  ف��ي 
التنفيذي المساعد الجديد 
للفن��دق. وف��ي منصبه 
الجدي��د، يتولّ��ى حجاج 
الجنسي��ة(  )مص��ري 
مهم��ة مساع��دة المدير 
العام في عمليات الفندق 

وبشك��ل خاص في قسم الغ��رف بينما يضمن في الوقت نفسه جودة 
الخدمة ورضاء الضيف، لدى انضمامه للفندق.
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جائزة لـ“حكومة دبي الذكية”
ف��از مرك��ز 
ل  تص����ا ال ا
ب�������ع  ل�ت��ا ا
لم�ؤس��س���ة 
حك��وم������ة 
دب�ي الذكي��ة 
ب�ج��ائ�����زة 

أفض��ل مركز اتصال حكومي على مست��وى الشرق األوسط، التي 
تنظمه��ا منظمة INSIGHTS، وذلك ضم��ن حفل جوائز الشرق 
األوسط لمراكز االتصال لعام 2016، الذي ُعقد على هامش فعاليات 

مؤتمر ومعرض الشرق األوسط لمراكز االتصال لعام 2016.

اإلنجازات الخيرية العالمية لـ“الوليد”
رئي��س  ك��ّرم 
أمناء  مجل��س 
الوليد  مؤسسة 
لإلنس��ان�ي����ة 
األمي�ر الولي��د 
بن ط��الل بن 
عب��د العزي��ز 

آل سع��ود، بأول جائ��زة من نوعه��ا لإلنجازات الخيري��ة العالمية 
واإلنسانية من المجلس الوطني للعالقات العربية األميركية في فندق 
البالزا - نيويورك، وذلك تقديراً لجهوده المبذولة في بناء عالم يسوده 

التسامح، القبول، االحترام، المساواة، الفرص والعدالة للجميع.

“بطاقة فيراري” األفضل
ح�ص�������دت 
بطاقة فيراري 
م�ن  االئتمانية 
الخلي���ج  بنك 
األول، جائ�زة 
ف�ض�������ل  أ “
بطاق�ة ائتمانية 
فاخ��رة” للعام 

الثاني على التوالي، وذلك خالل حفل توزيع جوائز البطاقات الذكية 
والدفع اإللكتروني 2016. وقد تسلّم الجائزة ممثلين عن البنك خالل 

االحتفال الذي أقيم مؤخراً في فندق أرماني في دبي.

الصناعة المصرفية لـ“لبنان والخليج”
حصد بن��ك لبنان والخليج 
جائ��زة ألفض��ل تح����ّول 
مال��ي م��ن “بانك��ر ميدل 
إيس��ت” لجوائز الصناعة 
المصرفية للع��ام 2016، 
خالل حفل تسليم الجوائز 
 Emirates ف���ي ف�ن���دق
ُمع�ّززاً  دب��ي،   Towers
محلي�اً  الرائ���دة  مكانت���ه 

وإقليمي��اً، ومكّمالً سلسلة نجاحات��ه المتواصلة لهذا العام، وذلك بعد 
نيله جائزة أفضل مصرف للتجزئة من MEFTECH مؤخراً.

تكريم “ساكسو تريدر جو”
ك���ّرم “س��اكس�و 
بنك” المتخّصص 
في الت��داول عب�ر 
اإلنترنت، منصته 
“س�اكس��و تري�در 
ج����و” بجائ����زة 
منص��ة  “أفض��ل 

للت��داول عبر األجهزة المتنقل��ة” في ال��دورة السنوية من معرض 
وجوائ��ز فوركس األردن الذي استضافته العاصمة األردنية عّمان. 
وتع��زز هذه الجائزة من مكانة المنصة والتي تطورت منذ إطالقها 

لتصبح أكثر منصات البنك شعبية بين كافة شرائح العمالء.

مسابقة الساحل الشرقي للطبخ 2016
ع��اد طه��اة أجنحة وفلل 
في��ردا دب��ي مارين��ا  ال 
منتصرين بعد مشاركتهم 
الساح��ل  مسابق��ة  ف��ي 
الشرق��ي للطب��خ 2016 
التي عقدت مؤخراً. وفاز 
الشي��ف التنفي��ذي غيان 
وفريق��ه  بوش��باكومارا 

المك��ّون من الشيف كال��وم والشيف دوليب بميداليتي��ن برونزيتين 
ف��ي فئتي “قائمة عشاء الذواقة” و“طبخ الدجاج العملي”. وتم تقييم 

المنافسين من قبل لجنة محكمين مكلفة من جمعية طهاة اإلمارات.
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م��ن جهته أعرب الرئي��س التنفيذي لبنك الشام أحم��د اللحام، عن 
سعادت��ه الغام��رة بحصول بنك الشام على ش��هادة الجودة العالمية 
مؤك��داً أّن حصول بنك الشام على ش��هادة )ISO - 9001( يؤكد 
م��دى التزام بنك الش��ام في تطبيق كاف��ة المعايي��ر الدولية لنرقى 
بالمص��رف إلى مصاف البنوك العربية والعالمية، كما دعا بكلمته 
إل��ى االستف��ادة من تطبيقات نظ��ام الجودة داخ��ل العمل وخارجه 
والمحافظ��ة على مستوى المهني��ة والسعي دوماً لالرتقاء في سير 
عملي��ات المص��رف بما يتماش��ى مع الشه��ادة المستحق��ة، مؤكداً 
أن��ه ليس من المهم الحص��ول على الشيء بق��در أهمية المحافظة 
علي��ه، عبر االلت��زام بالعمل ال��دؤوب والجهد الحثي��ث في سبيل 
األجي��ال القادم��ة، لتقديم خدماٍت ومنتج��ات مصرفية مميزة تلبي 
حاجة العمالء وتفوق توقعاته��م، بشكٍل يواكب التطورات العلمية 

والعالمية.

عن شركة )SGS( العالمية، أشاد المدير المالي في الشركة السورية 
العالمي��ة للمراقبة عم��ر السقطي، بحصول بنك الشام على ش��هادة 
الج��ودة العالمية بعد نجاحه في تطبيق المعايير الدولية والعالمية في 
العمل، مشيراً إلى أّن الشركة تعبّر عن شكرها وتقديرها ألسرة بنك 
الشام بما لمسته من التزاٍم كبير في إعداد الخطط وأداء العمل. وعقب 
ذلك تق��دّم السيد هشام كحي��ل رئيس مجل��س إدارة الجمعية العلمية 
السورية للجودة بتقديم ش��هادة تقدير لبنك الشام، كما كّرم بنك الشام 
موظف��ي إدارة الجودة في البنك لما بذل��وه من جهد كبير، باإلضافة 
إلى تكريم موظفي المصرف الذين تجاوزت خدمتهم العشر سنوات.

واختتم الحفل بأداء رقصة الميلوية على أنغام الموش��حات الدينية، 
ودع��وة الحض��ور الكرام إل��ى تناول طع��ام العش��اء، ومن دعوة 
والتقاط الصور التذكارية.الدكت��ور أديب ميالة واألست��اذ أحمد اللحام لتقطي��ع قالب الحلوى 

د. ميّالة يستلم الدرع التقديري من األستاذ أحمد اللحام

بنك الشام يحتفل بمرور 10 أعوام على تأسيسه

وحضر الحفل حاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميّالة، 
ووزي��ر الدولة لشؤون االستثمار عب��د هللا خليل، والرئيس التنفيذي 
لبن��ك الش��ام أحمد اللح��ام، وأعضاء غرفة تج��ارة وصناعة بعض 
المحافظ��ات، وعدد من كبار رج��االت األعمال وعمالء المصرف 
أصح��اب الفعالي��ات االقتصادية، وم��دراء بنك الّش��ام، وحشد من 

الصحفيين واإلعالميين.

ب��دأ الحف��ل بالنشيد الوطن��ي للجمهورية العربية السوري��ة، وتالوةٍ 
عطرة آليات من القرآن الكريم، تال ذلك عرض فيلم قصير عن بنك 
الشام بعن��وان “األمل” الذي صّور بأحدث التقنيات، حيث ّصِورت 
أحي��اء دمشق القديم��ة والجامع األموّي بلقط��اٍت جويّة عبر كاميرا 
“Phantom Flying Camera” وهي المرة األولى التي تُصّور 

بها دمشق القديمة بهذه التقنية وكانت حصريّة لصالح بنك الشام.

ق��ام الرئيس التنفيذي لبن��ك الشام أحمد اللحام بتقدي��م درعٍ تكريمي 
لحاكم مصرف سورية المركزي الدكتور أديب ميالة على شكل عملة 
الليرة السورية، وذلك تقدي��راً لألمانة التي حملها وصانها وللجهود 
الت��ي يبذلها المركزي في خفض سعر الصرف وال سيما في اآلونة 
األخيرة. وخالل كلمته هنأ الدكتور ميالة إدارة بنك الشام بحصولهم 
على ش��هادة الجودة العالمية وهذا دلي��ل واضح على الجهد والعمل 
الحثي��ث الناجع، منّوه��اً أن بنك الشام وَرغم كل م��ا يشهده القطاع 
المصرفي من تحديات إال أن بنك الشام استطاع إثبات نفسه وتجاوز 
كل العقبات بفضل كوادره السورية الوطنية، كما شهدت احتفالية بنك 
الشام أّول تصريح للحاكم إلى وسائل اإلعالم بعد ارتفاع قيمة الليرة 
السوري��ة وانخفاض سعر الصرف، حيث أك��د الدكتور ميالة أن ما 
حدث من انخفاض في سعر صرف الدوالر الذي وصل إلى حوالي 
30 %، هو نتيحة عمل مدة 6 أشهر تحّمل فيه المركزي االنتقادات 
وعم��ل بصمت واستطاع تحويل الحواالت إلى السوق النظامي بعد 
رفعها لسع��ر مغٍر، وتجديد إلغاء تعهدات إعادة قطع التصدير حتى 
01 / 09 / 2016، وذلك ضمن جملة اإلجراءات التي سيستمر بها 
المركزي، كما ش��دد ميالة على أن األم��ور تسير باالتجاه الصحيح 

للوصول إلى السعر التوازني المناسب.

أقام بنك الشام، المصرف اإلسالمي األول في سورية، 
حفاًل ضخماً يوم الجمعة 3 حزيران/يونيو 2016، في 
خان أسعد باشا بدمشق القديمة، بمناسبة الذكرى 
لسلسلة  وتتويجاً  المصرف،  لتأسيس  العاشرة 
نجاحاته المتتالية في اآلونة األخيرة، بحصوله على 
بعد  وذلك   ،(ISO - 9001) العالمية  الجودة  شهادة 
بنجاح  التدقيق  وإجراءات  االختبارات  كافة  اجتيازه 
خارجية  كجهة   (SGS) شركة  بها  قامت  التي 

معتمدة ومتخصصة في هذا المجال
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Designer’s Week في الزيتونة باي
اف�ت�ت�ح��������ت 
 Gata ش���ركة
 Events &
 Promotions
الدورة الرابع�ة 
ض  ل�م�ع������ر
أسبوع المصّمم 
 Designer’s
ف���ي   We e k

الزيتون��ة ب��اي بالتعاون مع ش��ركة إنماء واجهة بي��روت البحرية 
وسوليدي��ر، بحضور حشد من الشخصي��ات الرسمية واالجتماعية 
المرموقة عل��ى رأسها رئيس بلدية بيروت جم��ال عيتاني ومديرة 
الشرك��ة سان��درا غّطاس، وذلك ف��ي إطار دعم الحرك��ة السياحية 
والتجارية في بيروت. ويضّم المعرض أكثر من 100 عارض منهم 
26 إسم��اً يشاركون للمّرة األولى ما يؤّكد على تجدّد المعرض من 
عام إل��ى آخر. وتشمل المعروضات آخ��ر صيحات ربيع - صيف 
2016 في عالم الثياب، المجوهرات، اكسسوارات الموضة والبحر، 

اكسسوارات المنزل والحقائب واألحذية.

الغذاء الصحي يكافح أمراض القلبحفل عشاء لجمع التبّرعات

نّظم المجلس االستشاري ل�“أمديست” لبنان حفل عشائه األول لجمع 
التبّرعات في فندق فينيسيا - بيروت، وذلك بحضور 500 شخصية 
سياسية واجتماعية بارزة. ويهدف هذا الحفل إلى نشر التوعية حول 
مختل��ف الخدمات التي تقدّمها المنّظمة والتي تترك أثراً كبيراً على 
المجتم��ع اللبناني، إلى جانب الحصول عل��ى مساعدة عدد إضافي 
من المساهمين لدعم عدد أكبر من الطالب عبر المنح الدراسية إلى 
أه��م جامع��ات الواليات المتحدة، سعياً إلى تعزي��ز حياتهم المهنية. 
وقد تميّز الحفل الذي نّظمته ش��ركة Events Production، بفيلم 
يعرض شهادات طالب غيّرت “أمديست” حياتهم، إضافةً إلى عدد 

كبير من التبّرعات والمساعدات وبرنامج ترفيهي منّوع.

أطلق��ت مؤسسة يَدُنا، مركز صّحة قل��ب المرأة،المبادئ التوجيهية 
الغذائية الت��ي ينبغي على اللبنانيات اعتماده��ا للوقاية من أمراض 
القلب وهي العامل األول لوفاة النساء في لبنان والعالم. وترأس اللقاء 
أخصائي��ة التغذي��ة في مؤسسة يَدُنا هنا زي��اد عرابي والشيف ريما 
الخض��ر اللتين سلّطتا الضوء عل��ى التدابير الوقائية اآليلة للحد من 
مخاط��ر أمراض القلب. واوصت “يَدُنا” باتباع نمط غذائي صّحي 
يحتوي على مجموعة متنوعة من األطعمة والمشروبات شرط الحد 
من السع��رات الحرارية والسّكريات المضاف��ة والدهون المشبّعة، 
وتخفيض استهالك الصوديوم. كما تشمل األنماط الغذائية الصّحية 
مروح��ة متنّوعة م��ن األطعمة المغذية مثل الخض��روات والفواكه 

والحبوب ومشتقات الحليب واأللبان قليلة الدسم.

BBAC في مهرجان “أحلى فوضى”

أقام بنك بي��روت والبالد العربية BBAC مؤتمراً صحفياً مشتركاً 
م��ع جمعية “أحلى فوضى” غي��ر الحكومية، إلزاح��ة الستار عن 

جدارية عمالقة من تنفيذ الرّسام والمهندس اللبناني جاد الخوري.
وأش��يدت على كامل ارتفاع مبنى BBAC ف��ي الحمرا، في إطار 
مشاركة المصرف ف��ي فعاليات المهرجان السنوي الثالث للجمعية 
 Eat ،Play في ش��ارع الحمرا، وال��ذي أقيم مؤخراً تحت عن��وان
Laugh،. وق��ال مساعد المدير العام لالئتمان والصيرفة في البنك 
ندي��م حمادة: كوننا مصرف “اإلهتمام بالفعل”، نحرص دائماً على 
أن نكون جزءاً من النشاطات التي تدفع قدماً بالمجتمع، ومشاركتنا 

في المهرجان مع الجمعية يكّرس هذه الغاية.
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تعاون فرنسي - لبناني

اتفاقية تعاون بين ألفا وإريكسون
وقعت ش��ركة ألفا اللبنانية التي تتولى 
“أوراسك��وم” لالتص��االت إدارته��ا، 
اتفاقية تعاون مع شركة إريكسون لتنفيذ 
4G LTE- شبكة الجيل الرابع المتقدم

A عل��ى امت��داد األراض��ي اللبنانية. 
ووقعت الشركت��ان مذكرة تفاهم حول 
الجيل الخامس 5G الستكشاف قدرات 
هذا الجيل على شبكة ألفا. وقال رئيس 

مجلس إدارة “ألفا” ومديرها العام مروان الحايك: تشكل مذكرة التفاهم 
فرص��ة استثنائية للتأكد من جهوزية ألف��ا الستقبال تكنولوجيا الجيل 

الخامس حيث نتطلع إلى إطالق أول محطة 5G لنا عام 2018.

نّظمت السفارة الفرنسية في لبنان في حرم 
ال�ESA منتدى بعن��وان “رأس مال من 
المهارات20 عام��اً من التعاون” احتفاالً 
بتأسي��س 3 مؤسس��ات وبرام��ج تعاون 
فرنس��ي - لبنان��ي، ه��ي المعه��د العالي 
لألعمال في بيروت، معهد باسل فليحان 

المالي وبرنامج الشراكة هوبير كوريان عبر المركز التربوي للبحوث 
واإلنماء )CEDRE(. واختتم المنتدى بتدشين مبنى القنصلية القديم، 
بمساح��ة تفوق 2000 متر مربع، الذي سيستقطب نشاطات سمارت 
إيزا، الراعي الجديد للنظام الرقمي للمعهد العالي لألعمال. وقد حضر 

الحفل رئيس مجلس الوزراء السابق سعد الحريري.

“اللبناني الفرنسي” يختار 3 مكاتب
عجزت لجنة مسابقة الهندسة المعمارية الدولية لبناء المقّر الرئيسي 
الجديد للبنك اللبنان��ي الفرنسي عن تعيين الرابح في المسابقة بسبب 
جودة المشاري��ع التي ُعرضت في نيسان/ابري��ل 2016، فاختارت 
3 مكاتب من بين المكاتب الثمانية المشاركة، هي 
Barozzi Veiga، وBIG وSnøhetta، وطلبت 

منها المزيد من التوّسع في مشاريعها المقترحة.

بطولة كرة السلة لفرنَسبنك

فاز فرنسبن��ك ببطولة المصارف لكرة السلة لعام 2016 من تنظيم 
ش��ركة سبورتس مانيا وبرعاية االتح��اد اللبناني لكرة السلة، حيث 
تُّوج بطالً بتغلبه على بنك االعتماد اللبناني في المباراة النهائية التي 
أقيم��ت في ملع��ب هومنتمن الرياضي )بصالي��م - مزهر(. وقامت 
الشرك��ة بتوزيع الدروع التقديرية لكل من مدير عام فرنسبنك نبيل 
القص��ار، المنسقة االستراتيجية لفرنسبنك رائ��دة الداعوق، ومدير 
قس��م الموارد البشرية ف��ي فرنسبنك نيكوال خي��ر هللا. كما نال عن 
فرنسبنك عفيف نهرا لقب أفضل مدير فريق في البطولة، ورزق هللا 
زلعوم لقب أفضل مدرب فريق، وفريديريك زين لقب أفضل العب 

ومارك قدسي أفضل سارق كرات.

البورصة االفتراضية من لبنان والمهجر

قام بنك لبنان والمهجر لألعمال برعاية مسابقة البورصة االفتراضية 
التي نّظمتها جمعية الطالب في جامعة القديس يوسف ومديرة قسم 
العلوم المالية أمل شاهين. ويسعى البنك من خالل هذه الرعاية إلى 
التوفيق بين النظرية والممارسة في مجال البورصة وتطوير رأس 
الم��ال البش��ري السيّما على مست��وى التداول في االس��واق المالية 

واكتشاف مواهب جديدة في هذا المجال.
وعلى مدى 3 أش��هر، تنافس الطالب في مسابقة محاكاة البورصة 
االفتراضي��ة، حيث أداروا محافظ من األوراق المالية. وقامت لجنة 
مشترك��ة من ممثلين عن جامعة القدي��س يوسف، ومن البنك ممثالً 

بالدكتور فادي عسيران، باختيار الفائزين الثالثة األول.
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نشاطات بنك البركة سورية

ضم��ن حفل تكريم��ي أنهى بن��ك البرك��ة سورية ال��دورة الرابعة 
والخامسة للعل��وم المالية والمصرفية والت��ي أطلقت بهدف تطوير 
وتعزي��ز المهارات والمع��ارف المالي��ة لدى الموظفي��ن وتأهيلهم 
لالنخراط في بيئة عمل البنك مباشرة. وكّرم الرئيس التنفيذي للبنك 
محمد حلبي الموظفين األوائل من كل دورة مع توزيع شهادات إتمام 

الدورة بنجاح للحضور.
من جهة أخرى ش��ارك بنك البركة ف��ي معرض التوظيف وفرص 
العم��ل )معاً ض��د البطالة( والذي افتتحته لجنة ش��باب األعمال في 
غرفة صناعة حلب بهدف إتاحة اللقاءات المباشرة بين الباحثين عن 
الوظائف وأصحاب الشركات للحد من البطالة وخلق فرص عمل.

“أدير” في معرض صناعة حلب
لبت ش��ركة أدونيس للتأمين المساهمة المغفل��ة الخاصة - سورية 
)أدي��ر( دعوة غرفة الصناعة بحلب بالمشاركة في معرضها الذي 
أقامته من تاريخ 29 أيار/مايو وحتى 31 أيار/مايو في مقر جامعة 
حلب صالة  كلية الهندسة المعمارية بعنوان معرض التوظيف معا 
“ضد البطالة”، وذلك كمساهمة رمزية من ش��ركة أدير بضرورة 
التفاع��ل و العم��ل ف��ي ظل ه��ذه الظروف م��ع باق��ي القطاعات 
وللمساعدة في نشر الوعي التأميني للمواطنين وتبيان أهمية قطاع 

التأمين ومسؤولياته في نمو االقتصاد والمجتمع.

شهادة الجودة لـ“الشام”

أقام بنك الشام المصرف اإلسالمي األول في سورية حفالً ضخماً 
في خان أسعد باشا بدمشق القديمة بحضور حاكم مصرف سورية 
المركزي الدكتور أديب ميّالة ووزير الدولة لشؤون االستثمار عبد 
هللا خليل والرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد اللحام، وذلك بمناسبة 
الذكرى 10 لتأسي��س المصرف وتتويجاً لسلسلة نجاحاته المتتالية 
ف��ي اآلون���ة األخي��رة بحصول��ه على ش���هادة الج��ودة العالمي��ة 
)ISO - 9001( بعد اجتيازه كافة االختبارات وإجراءات التدقيق 
بنج��اح الت��ي قامت به��ا ش��ركة )SGS( كجهة خارجي��ة معتمدة 

ومتخصصة في هذا المجال.

... وأيضًا حفل تكريم

أق��ام بن��ك البركة سوري��ة حفله السن��وي الرابع ل�“جائ��زة األداء 
المتمي��ز لع��ام 2015” خالل اإلفطار السن��وي لموظفي البنك في 
فندق ش��يراتون دمشق، وذل��ك بحضور الرئي��س التنفيذي محمد 
حلبي ونائب رئيس مجلس إدارة البنك غسان سكر وأعضاء مجلس 
اإلدارة محم��د لبيب اإلخوان ومحمد أيمن المولوي، باإلضافة إلى 

عدد من اإلداريين في البنك.
وع��رض حلبي موجز عن االنجازات الت��ي تمكن البنك من خاللها 
الوص��ول إلى موقع الريادة في الس��وق المصرفية السورية الخاص 
ف��ي نهاية عام 2015، متجاوزاً التحدي��ات كافة التي فرضتها البيئة 

التشغيلية الصعبة، وذلك من خالل تضافر جهود فريق عمل البنك.
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أول مركز إقليمي لـ“هواوي”

أطلق����ت مجموع���ة ه���واوي ألعم�����ال المستهلكين أول مركز 
إقليم��ي متخص���ص بخدم��ة الزبائ�ن ف��ي الش�����رق األوس����ط 
وأفريقي��ا، بالتعاون مع ش��ركة تليبرفورمانس المتخصصة عالمياً 
في إدارة عالقات الزبائن عبر االستعانة بمصادر خارجية متعددة 

القنوات.
ويتي��ح المركز الواقع في مص��ر تقديم كافة خدم��ات الدعم الفني 
لمنتجات “هواوي” مباشرة ألول مرة عبر شبكة االنترنت أو عبر 

االتصال الهاتفي.

الشوا يلتقي مسؤولي بنوك

التق��ى محافظ سلطة النقد الفلسطينية ع��زام الشوا والوفد المرافق له 
م��ن مدراء البنوك العامل��ة في فلسطين ومدراء سلط��ة النقد، كبار 
المسؤولي��ن في كل من بنك نيوي��ورك االحتياطي الفيدرالي، سيتي 
بانك وبنك نيويورك ميلون في نيويورك، حيث بحث معهم القضايا 
ذات االهتم��ام المشترك بما فيه توطي��د أواصر العالقات الطيبة مع 
البنوك المراسل��ة االميركية. وجاءت تلك اللق��اءات في إطار جولة 
تعريفية كان قد بدأها الشوا والوفد مؤخراً من واشنطن، بلقاءات مع 
كبارمسؤول��ي االدارة االميركية. وت��م اطالعهم على مدى استقرار 
الجهاز المصرفي الفلسطيني واستقالليته ومتانته وسالمة أعماله بما 
يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير الرقابية والمصرفية العالمية.

تنظيم الوثبة من ريادة وبنك مسقط

نظم��ت الهيئة العام��ة لتنمية المؤسس��ات الصغي��رة والمتوسطة 
“ري��ادة” وبنك مسقط المؤسسة المالي��ة بالسلطنة، سوق “الوثبة” 
الرمضان��ي لدعم صاحبات االعم��ال الصغيرة في المقر الرئيسي 
للبنك بمرتفعات المطار، وذلك تحت رعاية الرئيس التنفيذي لبنك 
مسق��ط عبدالرزاق بن علي بن عيس��ى. وتم خالل السوق عرض 
المنتج��ات العماني��ة والخدمات المختلف��ة التي تقدمه��ا صاحبات 
االعم��ال، و يه��دف الس��وق والذي ينظ��م سنوياً إلى دع��م المرأة 
العمانية وفتح المجال لها لعرض منتجاتها العمانية المختلفة، حيث 
يشكل السوق فرصة للتعريف بهذه المنتجات وباإلمكانات ونوعية 

المشاريع التي يمكن للمرأة ان تنجح فيها.

SIIB اليوم المفتوح لموظفي

أق��ام بنك سوري��ة الدولي اإلسالمي مؤخراً فعالي��ات اليوم المفتوح 
لموظفيه وعائالتهم بمنتج��ع الجيميني يعفور، وذلك بأجواء عائلية 
مميزة م��ع عدد م��ن الفعالي��ات والمسابقات واأللع��اب واألنشطة 
الترفيهية. وتأتي إقامة هذه الفعالية تقديراً لجهود الموظفين وتفانيهم 
ف��ي أداء عملهم  لتحقيق أهداف البنك المنشودة، هذا يحرص البنك 
عل��ى التعبي��ر عن تقديره لموظفي��ه من خالل سعي��ه إلقامة العديد 
من الفعاليات لهم عل��ى مدار السنة، باإلضافة إلى توفير العديد من 

العروض الحصرية لهم.
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مؤتمر “النزاهة المالية وحوكمة األفراد”
 HR بدعم من مصرف لبنان، عقدت شركة
Works مؤتم��راً بعن��وان “النزاهة المالية 
وحوكمة األفراد”، رّكز على أهمية حوكمة 
األف��راد في بن��اء والمحافظة عل��ى النزاهة 
واالحت��راف المهن��ي، ووض��ع توصي��ات 
لتنمية هذين البعدي��ن في القطاع المصرفي 
والمال��ي ككل. والقى نائ��ب حاكم مصرف 
لبنان الدكت��ور سعد عنداري، كلمة أكد فيها 

عل��ى أهمية موضوع النزاهة المالي��ة وحوكمة األفراد في القط��اع المالي وخاصة بعد 
األزم��ة المالي��ة التي ش��هدها هذا القطاع من��ذ 8 سنوات، موضح��اً أن أنظمة الحكم في 
الشركات المصرفية هي بكل وضوح جزء ال يتجزأ من الحوكمة وإدارة المخاطر وأطر 
االمتث��ال )GRC(، ما أصب��ح للكثير من الشركات نظاماً مركزي��اً، وثقافة متركزة في 

العمل بالنسبة للشركات األكثر نضجا.
ب��دوره، تكلّم المدير التنفيذي لشركة HR Works، ش��ارل صليبا، عن حوكمة األفراد 
وع��ن دورها ف��ي حماية المؤسسات المصرفي��ة والمالية من أي ح��االت فساد وضمان 
امتث��ال فع��ال واحترافية ونزاه��ة مالية. وقدّم نم��وذج حوكمة األف��راد المطور من قبل 
شركته وأعطى ارشادات فعلية لتطبيقه في المؤسسات المصرفية والمالية ودور مختلف 

االدارات في تحقيق نجاحه.
وقد كان للمتكلمين وقع كبير في هذا الموضوع حيث تكلّم الدكتور خافيير باخير عن ثقافة 
النزاهة واالحتراف، وق��دّم أدوات عملية لتجسيدهما في المؤسسات المالية. أما الدكتور 
كاتارينا لوه من شركة Ernst & Young، فقد تّكلمت عن التناسق الفعال ما بين أنظمة 
التدقيق وادارة المخاطر من جهة وما بين أنظمة الموارد البشرية من جهة أخرى، ودورهما 
 MEIRC ف��ي تفعي��ل النزاهة المالية واالحت��راف المهني. أّما المدير التنفي��ذي لشركة
للتدري��ب واالستشارات سامر طاهر، فقّد أّكد على أهمية تحديد المعنى الحقيقي للنزاهة 
المالية من قبل المصرف المركزي، وتعميمها على المصارف اللبنانية، وتحديد السلوكيات 
الت��ي يج��ب أن يترجمها الفرد ف��ي تأدية عمله اليومي. واختت��م المؤتمر برفع توصيات 

المصرف��ي  للقط��اع 
من  اللبناني  والمال��ي 
أجل التطبي��ق الفعلي 
ألسس حوكمة األفراد 
ل�ض�م��ان النزاه�����ة 
المالي���ة والحوكم����ة 
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تقلي�ص تدريس الفلس�فة في المرحل�ة الثانوية، توجه يقضي عل�ى إمكان بلورة 
وع�ي نقدي وتنمي�ة القدرة العقلية ل�دى الطالب على ممارس�ة التفكير ومواكبة 
قي�م الحداث�ة والحرية والحق�وق والديموقراطية. ومن باب التخي�ل، ليس تفصياًل 
أن يقدم وزير التربية على إلغاء محاور من مادة الفلس�فة في اإلمتحانات الرس�مية 
وقب�ل يوم من إجرائها، فهذا األمر يؤش�ر الى نظرة س�ائدة ف�ي التربية ال ترى في 
الفلسفة ومنهجها إفادة للتالمذة، فتستثنى محاور منها بين كل مواد إمتحانات 
الش�هادة الثانوية بفروعها االربعة من دون أي مس�وغات مقنعة، باستثناء الكالم 

التقليدي عن صعوبتها، وهي حجة ال تبرر الغاء المحاور.

يأت�ي إذاً، ق�رار إلغ�اء محاور من الفلس�فة ليوجه رس�الة س�لبية ال�ى المتعلمين 
والمدرس�ين. فأي قرار على مس�توى منهج مادة معينة وطرق تدريسها، يجب أن 
يس�تند الى معطيات كامل�ة، اذا علمنا أن التقارير المرفوع�ة من بعض اللجان في 
المركز التربوي ال ترتكز مناقش�اتها ومداوالتها على طرق تطوير منهج الفلسفة، 
وال على آراء االساتذة، من خالل استطالعات علمية موثقة، إنما تبني استنتاجاتها 
عل�ى رأي عّين�ة من المدارس ال تعبر بالضرورة عن الغالبي�ة أو المعنيين بالمادة في 

القطاع التربوي.

نسأل هنا المعنيين عما إذا اطلعوا على طريقة تطوير منهج الفلسفة في فرنسا، 
والذي خضع لتعديالت، صار من الممكن القول أنه منهج تعليمي بامتياز. وللتذكير 
أن هذه المادة كانت شديدة الصعوبة في المرحلة الثانوية الفرنسية، وال تستطيع 
اال نخب�ة التالم�ذة أن تحصل على مع�دل العالمة، أما اليوم فص�ارت المادة متاحة، 
بعدما أجرى القيمون على تطوير منهجها اس�تطالعات حديثة آلراء األس�اتذة عبر 
اإلنترن�ت، س�اهمت في تقريبه�ا أكثر من التالم�ذة. فلماذا نعمل ف�ي لبنان على 

تهشيمها وصواًل ربما الى الغائها؟

يتق�دم امتحان الفلس�فة في فرنس�ا  أبرز س�بع م�واد يمتحنها التلمي�ذ، وتمثل 
الفلسفة المادة األكثر من حيث تسجيل الدرجات في الشهادة الثانوية. والهدف 
ليس فهم تاريخ الفكر اإلنس�اني فحس�ب، بل االنسياب في تيار هو بالفعل فكر 
إنس�اني منفتح. والفكرة الكامنة وراء دراس�تها هي فكرة فلس�فية في ذاتها، 
أي اس�تكمال تعلي�م التالمذة وفتح آف�اق التفكير وعالم األف�كار أمامهم. وقبل 
أن يتح�ول األمر موقفًا ضد الفلس�فة، على المعنيين تصوي�ب األمر وإعادة اإلعتبار 

للمادة، كي ال يأتي يوم تحذف محاور من مادة االقتصاد واالجتماع أيضًا!

الفلسفة من أجل التفكير
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