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ليس طبيعياً أن يبقى اقتصاد لبنان معلقاً بحس�ابات أهل السياسة في 
لبنان. ال يبدو أن هناك فصاًل بين األزمة السياسية التي تتفاقم يوماً يعد يوم 
وال يس�تطيع الفرقاء التوصل الى تسوية تنتج انتخاباً لرئيس الجمهورية 
وتض�ع أمور البلد على الس�كة، وبين االقتصاد المأزوم بانعدام المش�اريع 
وتراجع فرص العمل وغياب االستثمارات، ذلك أن أي اقتصاد ال ينتعش ما 
لم تطلق الحكومة مش�اريع وتقر موازنات وتتنبه لالس�تحقاقات المالية 
وتعالج الوضعين االجتماعي والمعيشي، وهذا األمر غير متوافر الى اآلن في 

لبنان.

وفي وقت يواجه لبنان اس�تحقاقات مالية كبرى، خصوصاً اس�تحقاقات 
الدي�ن العام، تب�دو الحكومة عاجزة عن حل الملف�ات التي تعرقل تحريك 
عجل�ة االقتصاد، وذلك لعدم قدرتها على إقرار مش�اريع مطلوبة تس�مح 
بإنعاش القطاعات وتساعد في استقطاب االستثمارات وتوفر فرص عمل 
للبنانيي�ن. وقب�ل ذلك هي عاجزة عن معالجة مش�كالت مث�ل النفايات 
والتلوث والفس�اد الذي يخترق القطاع العام، فكيف بالموازنة العامة التي 
دخلت أيضاً دائرة الخالف بين األطراف، على ما ظهر من سجاالت مرتبطة 

بقطع الحساب عن السنوات الماضية.

وإذا كان إق�رار مش�روع الموازن�ة العامة مس�ألة ضروري�ة وملحة، ليعرف 
اللبنانيون كيف تصرف األموال، وحدود اإليرادات ومعرفة كم أصبح الدين 
العام وحجم خدمته في أرقام الموازنة، إال أن القرار السياس�ي والتسويات 
والتفاهمات وسد الشغور في مراكز المؤسسات، كلها تبقى من األولويات 
التي بمجرد أن توضع على السكة، سيرتاح البلد وستفتح اآلفاق نحو اقرار 
المشاريع. أما الحديث عن الوضع المصرفي فيبقى هو ذاته، لما يشكله، 

على رغم كل المشكالت صمام أمان لالقتصاد والنقد واإلستقرار.

تحريك االقتصاد بالتفاهمات والتسويات
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تعاون لدعم األعمال الدولية للشركات

ق��ام كل م��ن نائ��ب رئيس 
فرنس��بنك  إدارة  مجل��س 
ع��ادل القص��ار، والمدي��ر 
الفرنس��ية  للوكال��ة  الع��ام 
للتنمية ريمي ريو، والمدير 
الع��ام لش��ركة بروبارك��و 
غريغوري كليمنتي، ومدير 

عام البنك العمومي الفرنس��ي لالس��تثمار نيكوال ديفورك، بتوقيع اتفاقية تعاون تهدف 
إلى دعم االنتش��ار الدولي لعمالئهم من الش��ركات الفرنس��ية واللبنانية، وكذلك تطور 
الشركات المنتشرة في بلدان تتواجد فيها هذه المؤسسات. وبموجب هذه الشراكة سينشأ 
ويتعزز حوار مستمر ما بين فرنَسبنك والوكالة والبنك  الفرنسي فيما يتعلق بالفرص 
التجارية الواعدة لعمالئهم وبهدف تسهيل وتسريع التنمية الدولية، والتأسيس لشركات 
عبر الحدود. كما أن مجموعة الوكالة س��تقوم بتس��هيل التمويل للمؤسسات في البلدان 

التابعة لشركائها، إما من خالل المشاركة فيها أو من خالل تأمين ضمانات لها.

“لبنان والمهجر” يمّول مشاريع باألردن

وق��ع بنك لبن��ان والمهجر مع الش��ركة األردنية 
لضمان القروض، اتفاقية ضمان قروض خاصة 
بتمويل المش��اريع الناش��ئة أو الصغي��رة حديثة 
التأس��يس، إلى جانب توقيع اتفاقية عامة لضمان 
قروض البن��ك الممنوحة للعم��الء من أصحاب 
المش��اريع الصغي��رة والمتوس��طة. وبموج��ب 
االتفاقي��ة س��يقوم البنك وضم��ن برنامج ضمان 
قروض المشاريع الناشئة، بتقديم القروض لغايات 
تمويل رأس المال العامل أو للغايات الرأس��مالية 
التأسيسية للمش��روعات حديثة التأسيس وبسقف 

تمويلي لغاية 100 ألف دينار )140.7 ألف دوالر(. ووقع على االتفاقيات المدير العام 
للبنك الدكتور عدنان االعرج، والمدير العام للشركة الدكتور محمد الجعفري بحضور 

عدد من كبار موظفي ومسؤولي البنك والشركة.

10 مصارف لبنانية ضمن األلف األكبر عالميًا

أعلنت األمانة العامة التحاد المصارف العربية، أنها أجرت دراس��ة تحليلية باالستناد 
إلى بيانات نشرتها مجلة “ذي بانكر” الصادرة في شهر تموز/يوليو 2016، وتضمنت 
أكبر ألف مصرف في العالم بحس��ب الش��ريحة األولى لرأس المال. وأظهرت دخول 
85 مصرفاً عربياً ضمن أكبر ألف مصرف في العالم، منها 10 مصارف لبنانية، هي 
بحسب الترتيب: بنك عودة، لبنان والمهجر، فرنسبنك، بيبلوس، البحر المتوسط، بنك 
بيروت، سوسيتيه جنرال، اللبناني الفرنسي، االعتماد اللبناني وبيروت والبالد العربية.

أكدت صحيف��ة المدينة، أن الس��لطات الس��عودية تقوم 
بالتحق��ق من التحوي��الت المالي��ة الخارجي��ة للوافدين 
األجانب ومقارنتها بالمداخيل بهدف ضبط التحويالت. 
وتقوم الجهات المالية ممثلة في وزارة المالية ومؤسسة 
النقد العربي السعودي )البنك المركزي/ ساما( والجهات 
األخرى ذات العالقة، بتنفيذ أول مش��روع من نوعه في 
المملكة يتمثل في التحقق من التحويالت المالية الخارجية 
ومقارنتها بالمداخيل، وذلك بهدف ضبط التحويالت بعد 
رصد قيام اآلالف من الوافدين بتحويالت مالية ضخمة 
تف��وق مداخيلهم، إما نتيجة التس��تر أو أعمال أخرى قد 
تك��ون إجرامي��ة. ويدرس مجلس الش��ورى الس��عودي 
)البرلم��ان( من خ��الل اللجنة المالي��ة، مقترحاً بفرض 
رس��وم تدريجية عل��ى تحويالت األجانب ف��ي المملكة 
بنس��بة 6 % من قيمة التحويل خالل الس��نة األولى من 

عمل المقيم وتقل النسبة سنوياً حتى تقف عند 2 %.

السعودية تضبط
التحويالت المالية الخارجية

أعلن بنك HSBC الشرق األوسط، وهو وحدة مملوكة 
م��ن “إتش إس بي س��ي هولدنغز”، إج��راء محادثات 
ومفاوض��ات لبيع نش��اطاته ف��ي لبنان إلى بن��ك لبنان 
والمهجر BLOM، مبيّناً أنّه يسعى للخروج أيضاً من 
نش��اطات في دول أخرى من بينه��ا البرازيل وتركيا، 
وذل��ك ف��ي إطار خط��ة الرئي��س التنفيذي س��تيوارت 
غاليفر بهدف تعزيز ربحيّة البنك وتحقيق أرباح نقديّة 

أكبر للمساهمين.

BLOMو HSBC مفاوضات بين
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وقع الرئيس التنفيذي لشركة صاللة للميثانول عوض بن 
حسن الشنفري والرئيس التنفيذي لجمعية اوبال مسلم بن 
راش��د المنذري اتفاقية تمويل برنامج التدريب المقرون 
بالتوظيف، تنص على أن تقوم الجمعية العمانية للخدمات 
النفطية )أوبال( باإلشراف على تنفيذ البرنامج والتنسيق 
م��ع المعاهد المتخصصة في مجال اإلدارة للقيام بعملية 
التدريب. وأش��اد المن��ذري بدور “صالل��ة للميثانول” 
لدعمها المس��تمر لمس��يرة التدريب المقرون بالتشغيل 
بالسلطنة وتمويلها لعدد من البرامج المتخصصة لتأهيل 

الشباب العماني بغرض تأمين فرص عمل كريمة لهم.
من جانبه ذكر الشنفري أن الشركة ملتزمة بدعم وتمويل 
مثل هذه البرامج وذلك لما لها من دور أساسي في تنمية 
الكوادر البش��رية باعتبار العنصر البش��ري هو الحجر 

األساس في بناء وتنمية المجتمعات.

إتفاقية تمويل بين “صاللة للميثانول”
و“أوبال”

12 مليار دوالر ودائع البنوك التجارية العمانية

ارتفع��ت القيمة اإلجمالية للودائع 
التجارية  البن��وك  ل��دى  الخاصة 
العماني��ة بنس��بة 72,4 % ف��ي 
نهاية شهر نيسان/ابريل 2016، 
اإلحصائي��ة  النش��رة  وذك��رت 
البنك  الص��ادرة ع��ن  الش��هرية 
قيم��ة  أن  العمان��ي  المرك��زي 

الودائ��ع اإلجمالي��ة تمثلت في ودائ��ع األجل التي بلغت قيمته��ا 3 مليارات و9,380 
ملي��ون لاير عماني )حوالى 10 مليار دوالر( وودائع التوفير التي بلغت 4 مليارات 
و9,546 ملي��ون لاير عمان��ي )حوالى 12 مليار دوالر( وودائ��ع تحت الطلب التي 

بلغت قيمتها 3 مليارات و6,790 مليون لاير عماني )حوالى 9.5 مليار دوالر(.
أما بالنسبة للمؤشرات المصرفية بالنسبة المئوية، فقد ذكرت النشرة أن مجموع النقد 
والمقاصة إلى الودائع بالريال العماني بلغت 4,21 % في حين بلغت نس��بة مجموع 
النقد والمقاصة إلى إجمالي الودائع 7,18 % فيما بلغت نسبة مجموع القروض إلى 

الودائع 9,104 %.

عينت الس��عودية 6 بنوك عالمية للمش��اركة في ترتيب 
إصدار سندات دولية تبلغ قيمتها 10 مليارات دوالر على 
األقل آلجال 5 و10 و30 عاماً، بهدف تغطية العجز في 
الميزاني��ة نتيجة هبوط أس��عار النفط. ويأتي ذلك بعد أن 
اقترضت السعودية في نيسان/أبريل 2016 أول قرض 
خارجي لها منذ 15 عاماً، بمبلغ 10 مليارات دوالر من 
بنوك دولية، وأسس��ت وزارة المالية مكتباً حديثاً إلدارة 
للديون والس��ندات، حيث سيكون مس��ؤوالً عن إصدار 
المملكة ألول س��ندات دولية هذا الع��ام. ونقلت مصادر 
لوكالة بلومبيرغ، أن البنوك الستة هي بنك الصين، بي ان 
بي باريبا، دوتشيه بنك، غولدمان ساكس، ميتسوبيشي يو 
اف جي ومورغان ستانلي، مبينة أنها ستعمل مع “اتش 
أس بي س��ي” و“جي بي مورغان” و“سيتي غروب” 

الذين تم تفويضهم لترتيب إصدار السندات.

السعودية تعّين 6 بنوك
إلصدار سندات دولية

توقع تراجع أداء المصارف القطرية

توقع��ت وكالة موديز انخفاضا طفيفا في أرباح البنوك القطرية في عام 2016 عازية 
ذل��ك الى توقع��ات بارتفاع تكالي��ف التمويل خالل الفص��ول القليلة المقبل��ة وارتفاع 
المخصصات. لكن الوكالة أش��ارت إلى أن القطاع البنكي القطري س��يقبى قويا بشكل 
عام، كونه يتمتع بمس��تويات حماية جيدة لرأس الم��ال، وأن توقعات مواصلة اإلنفاق 

الحكومي ستدعم نمو االئتمان.
وتوقعت الوكالة أن يكون أداء المصارف القطرية  من ناحية القروض األفضل من بين 

الدول الخليجي��ة، وأن يكون تراجع 
ج��ودة األصول معتدالً، نظراً للبيئة 
التش���غيلية المؤاتية المتوقعة خالل 
ال�12 إلى 18 ش��هراً المقبلة. ولكنها 
اشارت في المقابل إلى الضغط الذي 
س��تتعرض له الق��روض إثر تباطؤ 
االقتصاد القط��ري والتحديات التي 

يواجهها قطاع البناء واإلنشاء.

67.5 مليون ريال أذون الخزانة العمانية

بلغ إجمالي قيمة األذون المخصصة لإلصدار رقم )446( من أذون الخزانة الحكومية 
)5,67( مليون لاير عماني )174 دوالر( بحيث يمكن للبنوك التجارية المرخصة أن 
تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في س��وق ما بين البنوك، ويمكن 

للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.
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أطل��ق بنك الخلي��ج األول، خدمة جدي��دة تندرج ضمن 
الحل��ول النقدي��ة المبتكرة، وذلك بالش��راكة مع ش��ركة 

“اإلمارات العربية المتحدة للصرافة”.
تق��دم خدم��ة “أدفان��س” الجدي��دة طريقة س��هلة لتلبية 
االحتياج��ات النقدية قصيرة األجل للعمالء المقيمين في 

دولة اإلمارات في أي وقت.
وف��ي إطار االتف��اق الذي تم توقيعه م��ن قبل الطرفين، 
سيتمكن العمالء من االس��تفادة من هذه الخدمة الجديدة 
المقدمة من البنك عبر ش��بكة الفروع الواس��عة للشركة 

المنتشرة في كافة أنحاء اإلمارات.

شراكة بين “الخليج األول”
و“اإلمارات للصرافة”

أوقف مجلس أس��واق رأس المال في تركيا أنشطة بنك 
آسيا اإلسالمي بعدما لم يجتذب مزاد لبيع المصرف أي 
ع��روض. وجاء قرار المجلس بعد أس��بوع من اعالن 
صن��دوق التأمين عل��ى الودائع التركية تعليق أنش��طة 

البنك.
يش��ار الى أن بنك آسيا كان قد أسسه أتباع رجل الدين 
الترك��ي المعارض فتح هللا غول��ن المقيم في الواليات 
المتح��دة األميركي��ة، قب��ل أن تس��يطر الحكومة على 

حصة مؤثرة منه.

تركيا تعلق أنشطة بنك آسيا

نتائج جيدة لـ“الدولي اإلسالمي”

أعلن رئيس مجلس اإلدارة 
العض��و المنت��دب  للدولي 
الدكتور خالد بن  اإلسالمي 
ثان��ي بن عب��د هللا آل ثاني، 
النتائ��ج المالي��ة للبن��ك عن 
فت��رة النص��ف األول م��ن 
ع��ام 2016. وأوض��ح بعد 
اجتماع مجل��س إدارة البنك 
نتائج  لمناقش��ة  المخصص 
اإلس��المي  الدولي  أعم��ال 

لفت��رة النصف األول من العام المنتهية بتاري��خ 30 حزيران/يونيو 2016، أن صافي 
إيرادات البنك بلغت 443 مليون لاير )121.5 مليون دوالر( مقابل 438 مليون لاير 

)120.1 مليون دوالر( في نهاية النصف األول من عام 2015.
بدوره، بيّن الرئيس التنفيذي للبنك عبد الباس��ط  أحمد الش��يبي، أن إجمالي إيرادات 
البنك ارتفعت لتصل إلى 817 مليون لاير )224.1 مليون دوالر( مقابل 741 مليون 
لاير )203.3 مليون دوالر( خالل الفترة المقابلة من عام 2015 وبنس��بة نمو بلغت 

.% 10.3
وأوضح الش��يبي أن إجمال��ي موجودات البنك بنهاية الفت��رة بلغت 42.2 مليار لاير 
)11.5 ملي��ار دوالر( مقاب��ل 38.5 ملي��ار لاير )10.5 ملي��ار دوالر( بنهاية الفترة 
المقابل��ة م��ن عام 2015 فيما بل��غ  حجم المحفظة التمويلية للبن��ك 26.7 مليار لاير 
قطري )7.3 مليار دوالر( مقابل 23.9 مليار لاير )6.5 مليار دوالر( في نهاية نفس 

الفترة من عام 2015 أي بنسبة نمو بلغت 11.9 %.

د. خالد بن ثاني آل ثاني

1.5 تريليون دوالر أصول المصارف االسالمية

أظه��رت دراس��ة أعدها صندوق 
النق��د العرب��ي أن إجمالي أصول 
ح��ول  اإلس��المية  المص��ارف 
العال��م يبل��غ نح��و 1.5 تريليون 
دوالر أميرك��ي، مش��يرة الى ان 
“المص��ارف اإلس��المية” تحوز 
عل��ى ج��زء ال يس��تهان ب��ه من 
مس��تويات الس��يولة في عدد من 

دول العالم، مما يتطلب من المصارف المركزية استمرار مواكبة هذا التطور السريع 
والمتالحق، وتطوير أدوات السياسة النقدية بما يتالءم مع تنامي أنشطة هذه الصناعة.
وذكرت الدراس��ة أن الس��ودان يتبنى نظاماً مصرفياً إسالمياً شامالً، ويأتي في مقدمة 
الدول التي تتمتع بأهمية نس��بية ألصول الصيرفة اإلسالمية والتي تبلغ 100 %، يليه 
المملكة العربية الس��عودية التي تش��كل أصول المصارف اإلسالمية فيها نحو 51 % 
من إجمالي األصول المصرفية في المملكة، ثم الكويت بحصة 38 % واليمن 27 % 

وقطر 25 % ودولة اإلمارات 18.6 %.

عبد الباسط  أحمد الشيبي
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كشف البنك المركزي األوروبي عن ورقة نقدية جديدة 
لفئة الخمس��ين يورو لتحل مح��ل الورقة القديمة األكثر 
عرضة للتزييف، موضحاً ان الورقة الجديدة س��تطرح 
للتداول ف��ي أبريل/نيس��ان 2017، وأن فترة صالحية 
كل ورقة نقد نحو 4 س��نوات ويتكلف إنتاجها بين س��تة 
وعشرة س��نتات. وزاد اس��تخدام ورقة الخمسين يورو 
ألربعة أمثاله في الخمس عش��رة عام��اً األخيرة، حيث 
يوج��د ما يزيد عل��ى 8.5 مليار ورق��ة متداولة وهو ما 
يرجع إلى الزيادة المطردة في اإلنفاق باستخدام األوراق 
النقدي��ة في دول مثل ألمانيا والنمس��ا، إذ ان 80 % من 
مشتريات األلمان والنمساويين تجري باألوراق النقدية 

بحسب تقديرات البنك المركزي األلماني.

50 يورو جديدة ضد التزوير

أظه��رت دراس��ة أجراها البن��ك المرك��زي الكندي أن 
العالم يتجه إلصدار نقود مصنوعة من البالستيك نظرا 
النخفاض أثرها على البيئة مقارنة بأوراق “البنكنوت”، 
فضالً عن انخفاض تكلفتها وطول عمرها االفتراضي.

وخلصت الدراس��ة إلى أن النق��ود الورقية مكلفة للغاية 
وله��ا أثار بيئية خطي��رة، وتوصلت إلى أن األثر البيئي 
الناش��ئ عن دورة حياة أوراق نقدي��ة بقيمة 3 مليارات 
يورو ت��م إنتاجها في العام 2003، يع��ادل األثر البيئي 

الناشئ عن قيادة سيارة حول العالم بعدد 9235 مرة.
وكشفت الدراسة، أنه في نهاية دورة حياة النقود الورقية، 
عادة ما يت��م تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما 
أوراق “البوليمر” التي تُسحب من التداول، فيتم تمزيقها 
وتحويلها إلى حبيبات واس��تخدامها ف��ي صناعة المواد 

البالستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق.

توجه عالمي
العتماد العمالت البالستيكية

سيتي بنك يغلق حسابات الحكومة الفنزويلية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكوالس مادورو أن س��يتي 
بنك يعتزم إغالق حس��ابات بالعملة األجنبية تابعة  
للبنك المركزي وبن��ك فنزويال )أكبر بنك تجاري 
حكومي (، كاش��فاً أن حكومته كانت تس��تخدم هذا 
البنك األميركي، وهو أحد وحدات ش��ركة س��يتي 
غ��روب، ف��ي المعامالت ف��ي الوالي��ات المتحدة 
وعالمياً . وندد مادورو بهذه الخطوة بوصفها جزءاً 
من “حصار”. وقال: هل تعتقدون أنكم س��توقفوننا 

نيكوالس مادوروبفرض حصار مالي؟ ... ال شيء يوقف فنزويال.

مقر إداري في لندن لـ“ويلز فارغو”

وافقت مؤسس��ة ويلز فارغو المصرفية أحد أكبر البنوك األميركية، على شراء مبنى 
إداري ف��ي العاصمة البريطانية لندن. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة على 
صفقة الشراء تقديرها لقيمتها بنحو 300 مليون جنيه إسترليني )394 مليون دوالر(. 
وقال المسؤول المالي في مجموعة “ريفز أج بي” للتطوير العقاري ماريان هيرمان: 

لم يكن العديد متقينين مما سيحدث 
لس��وق العق��ارات ف��ي بريطاني��ا 
ف��ي اعق��اب التصوي��ت للخروج 
م��ن االتحاد األوروب��ي. وأضافت 
الش��ركة: أن ه��ذه الصفق��ة، ه��ي 
إح��دى أكب��ر صفقات ش��راء مقر 
إداري في س��وق العقارات بمركز 

مدينة لندن هذا العام.

تراجع االحتياطات األجنبية السعودية

أظهرت بيانات رسمية سعودية، أن األصول االحتياطية األجنبية لمؤسسة النقد العربي 
الس��عودي “البنك المركزي” تراجع��ت بأكثر من 100 ملي��ار دوالر أميركي خالل 
الشهور ال�12 الماضية. ووفقاً لإلحصاءات الشهرية التي نشرتها المؤسسة، تراجعت 
االحتياطات األجنبية الس��عودية في حزيران/يونيو 2016 بنس��بة 16 % على أساس 
س��نوي، حيث بلغ��ت 2.14 تريليون لاير )570.1 ملي��ار دوالر أميركي( هبوطاً من 
2.53 تريلي��ون لاير )675.5 مليار دوالر( في حزيران/يونيو 2015. وعلى أس��اس 

شهري، تراجعت االحتياطات األجنبية 
الس��عودية حوالي 1.9 % خالل ش��هر 
حزيران/يونيو 2016، مقارنة بالشهر 
الس��ابق عليه، حيث بلغ االحتياطي في 
تريلي��ون   2.18 ،2016 تموز/يولي��و 

لاير )581.3 مليار دوالر(.
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بنس��بة 14.90 %، وال�)ROAA( بنس��بة 
1.07 %، ثم بنك بيبلوس في المركز الثالث

)8.30 % و0.73 % على التوالي(. ويعود 
السبب الرئيسي في األداء األفضل للربحية 
النس��بيّة لبن��ك لبن��ان والمهجر إل��ى تحقيقه 
أدنى مس��توى لنسبة الكلفة إلى اإليرادات –

التي تعكس الكفاءة التش��غيلية واإلدارية في 
األداء – بلغت 35.88 % مقابل 54.20 % 

ل�“بيبلوس” و55.38 % ل�“عوده”.

مؤشرات مالية سليمة
وينس��حب أداء البن��وك ف��ي الربحي��ة على 
أداء معظ��م بن��ود ميزانياته��ا. فعلى صعيد 
بنك لبن��ان والمهجر، فقد وصلت موجوداته  
ف��ي نهاية ش��هر حزيران/يونيو 2016 إلى 
29.5  ملي��ار دوالر بزي��ادة 3.09 % عن 
الفت��رة نفس��ها م��ن ع��ام 2015 وارتفعت 
محفظ��ة قروض��ه إلى 7.35 ملي��ار دوالر 
بزي��ادة 4.73 %، في حي��ن ازدادت حقوق 
المس��اهمين إلى 2.72 ملي��ار دوالر بزيادة 

.% 7.27

أم��ا بنك بيبل��وس، فق��د ازدادت موجوداته 
إل��ى 20.43 ملي��ار دوالر بزي��ادة  6.59 

أداء قوي ألكبر 3 مصارف لبنانية

مّرًة جديدة  يثبت القطاع المصرفي اللبناني انه في صدارة الركائز المالية في البلد والعمود الفقري لالقتصاد، 
حيث أظهرت نتائج البنوك اللبنانية الثالثة الكبرى الُمدرجة نمواً ُمستدامًا في الربحية ومركزاً ماليًا يّتسم 
بالقوة بفضل السياسات الُمحافظة والرصينة التي تّتبعها هذه البنوك في وجه الظروف االستثنائية التي 

تمّر بها نتيجة االضطرابات السياسية واالقتصادية في لبنان ودول الجوار.

كش��فت النتائج المالية غي��ر المدقّقة للبنوك 
اللبناني��ة الثالث��ة الكب��رى الُمدرج��ة: بن��ك 
لبنان والمهج��ر، بنك عوده، وبنك بيبلوس، 
أن األرب��اح المجّمعة للبن��وك الثالثة بلغت  
526.09 مليون دوالر أميركي في النصف 
األول م��ن عام 2016 الج��اري، أي بزيادة 
قدرها 13.74 % عن الفترة نفسها من عام 
2015. وحقّقت هذه الزيادة في األرباح في 
األغل��ب  نتيجةً للزيادة في األرباح لوحدات 

البنوك الخارجية.

لبنان والمهجر في الصدارة
وأوضح��ت النتائج أن بنك لبن��ان والمهجر 
س��جل أعلى مستوى لألرباح عند 226.68 
ع��ن   %  19.08 بزي��ادة  دوالر  ملي��ون 
األشهر الستة األولى من عام 2015. وجاء 
بنك ع��وده ف��ي المرتبة الثاني��ة حيث حقّق 
225.66 ملي��ون دوالر بزيادة 11.66 %. 
أّم��ا بنك بيبلوس فقد حّل ف��ي المرتبة الثالثة 
حيث بلغ��ت أرباح��ه 73.75 مليون دوالر 

بزيادة 5.20 %.

ويمكن تقيي��م أداء البنوك الثالثة إذا اعتمدنا 
المقاييس النس��بيّة للربحية، كالمردود على 
 Common( متوس��ط رأس المال الع��ادي
عل��ى  والم��ردود   Equity( ROACE
والت��ي   ،ROAA الموج��ودات  متوس��ط 
تقي��س اإلنتاجية ف��ي اس��تخدام رأس المال 

والموجودات لتوليد اإليرادات.

وعل��ى صعي��د ه��ذه المعايي��ر، ح��ّل بن��ك 
لبن��ان والمهجر في المرتب���ة األولى، حيث 
 %  16.62 نس��بة   )ROACE(���ال بل���غ 
وال�)ROAA( نس��بة 1.55 %، وجاء بنك 
 )ROACE(���عوده ف��ي المركز الثاني ال

% وازدادت الق��روض إل��ى 5.02 ملي��ار 
دوالر بزي��ادة 7.27 %، بينم��ا ارتفع��ت 
حقوق المس��اهمين إل��ى 1.66 مليار دوالر 
بزي��ادة 2.33 %. وبالنس��بة لبن��ك ع��وده،  
فقد انخفض��ت موجوداته إلى 41.94 مليار 
دوالر بنس��بة 0.88 % ووصل��ت قروضه 
إل��ى 18.49 مليار دوالر بزيادة 8.48 %،  
بينما ارتفعت حقوق المس��اهمين إلى 3.26 

مليار دوالر بنسبة 4.29 %.

وعلى القدر نفس��ه من األهمي��ة، لم يقتصر 
األداء الملحوظ للبنوك الثالثة على النمو في 
األرباح  بل تعدّاها  ليش��مل مؤشرات مالية 
سليمة. وفي هذا اإلطار، لم تِزد نسبة صافي 
القروض المش��كوك بتحصيلها عن 1.4 % 
)0.9 % ل�“ع��وده” و1.3 % ل�“ بيبلوس”  
و1.4 % ل�“لبن��ان والمهج��ر”(، ول��م تقل 
نسبة كفاية رأس المال حسب معايير بازل3 
ع��ن 13.9 % )18 % لبنك لبنان والمهجر 
و17.7 % لبن��ك بيبل��وس و13.9 % لبنك 
عوده(، ولم تقّل أيضاً نس��بة السيولة األولية 
ع��ن 45.9 % )65 % لبنك لبنان والمهجر 
عوده(.و51 % لبن��ك بيبل��وس و45.9 % لبن��ك 
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الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج األول. ويتضمن سعر التبادل 
خصم بنس��بة 3.9 % من س��عر س��هم بنك الخليج األول حسب سعر إغالق 
يوم التداول الموافق ل�30 يونيو/حزيران 2016، باإلضافة إلى خصم بنسبة 
12.2 % من معدل س��عر سهمه لفترة األشهر الثالثة السابقة للتصريح عن 
المعلومات المتعلقة باالندماج المقترح في 16 يونيو/حزيران 2016. أما بعد 
إصدار بنك أبوظبي الوطني لألس��هم الجديدة، س��يملك مساهمو بنك الخليج 
األول 52 % من “البنك الدامج”، بينما سيملك مساهمو بنك أبو ظبي الوطني 

48 % منه، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها 37 %.

اإلدارة
ون��وه البيان إلى اس��تمرار “البنك الدامج” لعملياته تحت اس��م بنك أبوظبي 
الوطني، وس��يتولى الش��يخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارته، 
وهو يشغل حالياً رئاسة مجلس إدارة بنك الخليج األول، فيما سيشغل ناصر 
أحمد الس��ويدي منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة، إذ يشغل حالياً منصب 
رئي��س مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني. وس��يتولى عضو مجلس اإلدارة 
والعضو المنتدب لبنك الخليج األول حالياً عبد الحميد محمد س��عيد، منصب 
الرئيس التنفيذي له، كما سيضم مجلس اإلدارة أربعة أعضاء تمت تسميتهم 
من بنك الخليج األول، و4 أعضاء تمت تس��ميتهم من بنك أبوظبي الوطني، 
حيث تبدأ مهامهم جميعاً في تاريخ نفاذ االندماج. وفي نفس السياق، سيواصل 
كل من أندريه الصايغ وأليكس ثيرسبي إدارة بنكيهما بشكل مستقل، بصفتهما 
الرئيس��ان التنفيذيان لبنك الخليج األول وبنك أبوظبي الوطني على التوالي، 

وذلك لحين نفاذ االندماج.

جدي��ر بالذك��ر أن عملي��ة االندم��اج تخضع للعدي��د من الش��روط، بما فيها 
الحص��ول على موافق��ة 75 % على األقل من األس��هم الممثلة في اجتماع 
الجمعية العمومية المنعق��د أصوالً والمكتمل النصاب لبنك أبوظبي الوطني 
الهيئات التنظيمية المعنية.وبن��ك الخلي��ج األول، كما يخضع االندم��اج للحصول عل��ى موافقة جميع 

اإلمارات: عمالق مصرفي جديد األكبر في المنطقة

وق��ال ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان تعليقاً على 
االندم��اج: إن الخط��وات الطموحة باندم��اج البنكين ومتانة 
مراكزهما المالية، س��تؤدي إلى تكوين كيان مصرفي مؤهل 

لزيادة قدراته التنافسية المستقبلية بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

عوائد وأنشطة
وبهذا االندماج  س��يصبح “البنك الدامج” المؤسس��ة المالية 
الرائدة في دولة اإلمارات بحصة سوقية من القروض القائمة 
تبلغ حوال��ى 26 % من إجمالي القروض القائمة في الدولة. 
كما سيس��هم في دعم الطموح االقتص��ادي لها على الصعيد 
المحلي، إضافة إلى ترس��يخ العالقات والشراكات المتنامية 
التي تربطها باالقتصاد العالمي. كما يُتوقع أن يحقق االندماج 
انخفاضاً في التكاليف بمقدار 500 مليون درهم )136 مليون 
دوالر( س��نوياً، وأن يحق��ق فائدة من حي��ث التكلفة خالل 3 
سنوات. كما تقدر تكاليف توحيد األعمال بحدود 600 مليون 
درهم إماراتي )163 مليون دوالر(، والتي ستدفع مرة واحدة.
وعل��ى صعي��د آخر، يتمي��ز “البنك الدامج” باالنتش��ار في 
19 دول��ة، من ضمنها األس��واق المالية العالمية الرئيس��ية 
مثل س��نغافورة، جنيف، هونغ كونغ، لندن، وواش��نطن دي 
س��ي، كما يتميز بتن��وع خدماته وبمحفظة ق��روض لقطاع 
المؤسس��ات والش��رك�ات تمث��ل 52 % من إجمالي س��جل 
القروض لديه، و26 % لقروض األفراد، و22 % لقروض 

الجهات الحكومية.

آلية العمل
وأش��ار البنكان ف��ي بيان مش��ترك إلى مواصلتهم��ا العمل 
كمؤسس��تين مستقلتين إلى حين نفاذ االندماج المتوقع إتمامه 
ف��ي الرب��ع األول من الع��ام 2017. كما س��يتم تنفيذ عملية 
االندماج عبر آلية “تبادل األسهم”، بحيث سيحصل مساهمو 
بن��ك الخلي��ج األول على )1.254 س��هم( في بن��ك أبوظبي 

تشهد دولة اإلمارات العربية المتحدة اندماجًا 
مرتقبًا بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج 
لألوراق  أبوظبي  بورصة  في  المدرجين  األول 
“البنك  الوليد  المصرف  وسيكون  المالية، 
الشرق  منطقة  في  نوعه  من  األكبر  الدامج” 
تبلغ  بإجمالي أصول  إفريقيا  األوسط وشمال 
نحو 642 مليار درهم إماراتي (175 مليار دوالر 
مليار    106.9 تبلغ  سوقية  وبقيمة  أميركي) 

درهم (29.1 مليار دوالر).

ناصر أحمد السويدي الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان
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“التجاري السوري” يؤسس لبدء تعافي االقتصاد
الكبي��رة للمص��ارف عامة ول�“التجاري الس��وري” خاص��ة على الثبات 
ف��ي مواجهة ظروف صعبة وقاس��ية وغير متوقع��ة وعقوبات اقتصادية 
كبيرة، ورغم ذلك اس��تمرت المصارف في تقديم مختلف الخدمات ولكل 
الفعاليات. وهناك مؤشرات رقمية خاصة بمصرفنا )ارتفاع حجم الودائع 
يقابله ارتفاع في حجم التس��هيالت والقروض )في اتجاه تمويل متطلبات 
دعم الصمود الوطني وتأمين مختلف مستلزماته( ارتفاع نسب السيولة )ما 
يعني قدرة المصرف على التسديد نقداً وفقاً اللتزاماته واالستجابة لطلبات 
االئتمان أو منح القروض الجديدة(، واالرتفاع الكبير في حجم الموجودات 
واالس��تمرار بتحقيق اإلرباح وارتفاع نس��ب كفاية رأس المال، ما يعزز 

تغطية مخاطر االئتمان ومخاطر السوق والتشغيل.

ما ه���ي القرارات واإلج���راءات التي اتخذته���ا إدارة المصرف في ظل 
الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب ضد سورية لتمكين المصرف من 

تحقيق تطلعاته؟
في المجال التسليفي الذي هو العمود الفقري لنشاط المصارف التجارية:
- كان التوج��ه للعم��ل باالتج��اه الذي يخدم السياس��ة العام��ة للدولة )منح 
القروض لمؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع والخدمات األساسية 
والضرورية لمواجهة الصعوبات الذي أوجدها حصار سورية اقتصادياً(.
- االس��تمرار بتجديد التسهيالت االئتمانية المباشرة كالسابق وتفعيل منح 
التس��هيالت االئتمانية غير المباش��رة بالعمالت األجنبية في ظل دراس��ة 
متأني��ة لمخاطر التش��غيل المتوقعة وتش��كيل المؤون��ات واإلدارة الفعالة 

للسيولة النقدية.
- منح القروض التش��غيلية لتمويل رأس المال العامل لقطاعات اقتصادية 

محددة.
- االس��تعداد إلعادة تفعيل الجانب التسليفي المباشر وغير المباشر )حين 

يتخذ القرار بذلك(.
العالق���ات الخارجية: في ظل عقوب��ات اقتصادية جائرة، س��عينا إليجاد 
البدائل وفتح قنوات تمكنا من خاللها من تجاوز الكثير من اآلثار الس��لبية 
لهذه العقوبات )االعتمادات المستندية – وآلية تمويل المستلزمات األساسية 
- ال��خ( بالتنس��يق مع مصرف س��ورية المركزي وبتوجي��ه من الجهات 
المختصة األساس��ية، إضافة إلى مساعدة األصدقاء، وكان من أهمها خط 
التسهيالت االئتماني مع بنك تنمية صادرات إيران وفرص تجديد متاحة.

تعزيز ثق���ة المواطن والمتعامل: من خالل ج��ودة الخدمات التي نقدمها 
وتن��وع المنتجات المتاحة وتوفر الم��الءة المالية والقدرة على الوفاء بكل 
االلتزام��ات المترتبة علينا تح��ت أي من الظروف العادية واالس��تثنائية 
وإعادة التوزيع الجغرافي للصرافات وافتتاح الفروع المغلقة والتكيف مع 

الوقائع بما يؤمن تقديم خدماتنا والتحوط للمخاطر المختلفة.

وفي ما يلي نص الحديث:
هل معدالت الودائع ونسب السيولة في المصرف إلى ارتفاع خالل الربع 

األول من العام الجاري قياساً بالعام الفائت؟
يبي��ن الجدول)*(  تطور حركة الودائع في المصرف التجاري الس��وري 
انطالقاً من س��نة األس��اس 2010 حتى تاريخه في ظروف استثنائية غير 

طبيعية ترافقت والحرب على سورية.
ونالح��ظ من الجدول ارتف��اع حجم الودائ��ع بالليرة الس��ورية وبالعملة 
األجنبي��ة مقوم��ة باللي��رة في المصرف خ��الل الفترة المش��ار إليها من 
العام الجاري إلى نحو 736 مليار ليرة س��ورية وبمختلف أنواع الودائع 
وبنس��بة زيادة 27 % قياس��اً بنهاية عام 2015، م��ع مالحظة االرتفاع 
التصاعدي قياس��اً لس��نة األس��اس ع��ام 2010 في ظل متغي��رات عدة 
فرضتها طبيعة الحرب علي سورية. وما ذلك إال تعزيز لثقة المتعاملين 
بدور المصرف التجاري السوري وإمكاناته الكبيرة وبالمصارف العامة 
على وجه العموم )مع اإلش��ارة إلى أن جزءاً من هذه الزيادة في النس��بة 

تعود الرتفاع قيمة القطع(.
وفي ما يتعلق بنس��ب السيولة نشير إلى  ثباتها نسبياً بمعدالت جيدة حالياً 
36,79 % ف��ي كل العم��الت )النس��بة باللي��رات الس��ورية 42,17 % 
وبالعمالت األجنبية 34,20 %( قياس��اً لما حدده البنك المركزي )مجلس 
النقد والتس��ليف( من وجوب تحقيق نسبة س��يولة 20 % تعد نسب جيدة، 
وبالتالي القدرة على مواجهة أي مخاطر محتملة )االعتيادية أو الطارئة( 
في ظروف استثنائية كالتي تمر بها سورية حالياً، والوفاء بكل االلتزامات 

المترتبة على المصرف.

ما هي مؤش���رات بدء تعافي وانتعاش القطاع المصرفي الحكومي ومن 
بينه مصرفكم؟

ال يمك��ن الفصل بي��ن القطاع المصرفي وأي م��ن القطاعات االقتصادية 
األخرى، اإلنتاجية أو الخدمية، وال يمكن أن نخفي التأثير السلبي والكبير 
للحرب على االقتصاد الوطني ككل وعلى حجم ونوع النشاط المصرفي، 
وم��ع ذلك يمك��ن القول إن أحد أهم المؤش��رات التي تؤس��س لبدء تعافي 
وانتع��اش القطاع المصرف��ي بل وتعافي االقتصاد الوطن��ي ككل، القدرة 

أكد المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس إبراهيم 
سلمان أن المصرف وعلى رغم ما تركته األزمة في سورية 
في  المصرفي  والقطاع  مساهماً  تقديماته  في  مستمر 
تعافي االقتصاد الوطني ككل. وشدد في حديث لمجلة 
البنك والمستثمر على الثبات في مواجهة ظروف صعبة 

وقاسية وغير متوقعة وعقوبات اقتصادية كبيرة.

)*(
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كيف احتوت المصارف العامة التغيرات المتس���ارعة من ارتفاع س���عر 
الدوالر، وكيف دعمتم العملة الوطنية؟

 هناك دور أساسي للسلطات النقدية في تحقيق االستقرار النقدي بما تقوم 
به من إجراءات أو إصدار قرارات تساهم في خلق التوازنات المطلوبة في 
جوانب متعددة بهذا الشأن، ومسؤولية تلك السلطات العمل على دعم صمود 
الليرة )كقيمة ش��رائية - وسعر صرفها أمام العمالت الرئيسية المتداولة( 
إضافة لس��عي حثيث إليجاد آلية تس��اهم في اس��تقرار نسبي بسوق القطع 
األجنبي بكل محدداته ، والمصرف ساهم وفي إطار تنفيذ السياسة النقدية 
وفق توجيهات مصرف س��ورية المركزي في تعزيز سعر صرف الليرة 
أمام مختلف العمالت المتداولة وثبات س��عرها، س��واء بالتدخل المباش��ر 
عن طريق بيع وشراء النقد األجنبي أو في إطار التمويل بالقطع األجنبي 
للمستوردات للقطاعين العام والخاص ولكل المتطلبات السلعية الضرورية 
واألساس��ية، كالغذاء والدواء والمشتقات النفطية وباألسعار الصادرة عن 
المصرف للدوالر واليورو، إلى جانب تنفيذه التفاق القرض االئتماني مع 
الجانب اإليراني والذي غطى جزءاً من متطلبات القطع لمصلحة قطاعي 

الكهرباء والصحة والسلع األساسية وبعض القطاعات التنموية.

ماذا ينقص عمل المصارف لتكون أكثر فاعلية في إخراج س���ورية من 
حالة االنكماش االقتصادي؟

وق��ف الحرب الظالمة على س��ورية وعودة الس��لم واألمن س��ينهي حالة 
االنكماش االقتصادي، ألن معدالت النمو التي حققتها سورية قبل الحرب 
كانت جيدة ومرتكزة على أس��س اقتصادي��ة متينة وفي مختلف الفعاليات 
االقتصادي��ة  اإلمكانيات المصرفية متوافرة ومتاحة، والقدرة على العودة 

لتحفيز النشاط االقتصادي جاهزة.

ما هي رؤيتكم لمستقبل العمل المصرفي في بناء سورية؟
يمكننا أن نشير إلى وضوح الرؤيا المستقبلية للنشاط المصرفي بشكل عام 
بم��ا يتواف��ق مع الدور المناط به، س��واء في مرحلة الحرب على س��ورية 
وانعكاساتها المختلفة ومواجهتها بكل اإلمكانات المتاحة بما يعزز الصمود 
الوطن��ي أو في مرحلة ما بعد الحرب إلعادة البناء بما يتوافق والتوجهات 
والمثابرة وخلق المبادرات اإلبداعية إلعادة بناء االقتصاد الوطني.العامة للدولة بتمويل المشروعات اإلنتاجية واالستثمارية، والمطلوب العمل 

هل باش���رتم في منح القروض التش���غليلة لتمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة؟

أطلقن��ا العمل بالقروض التش��غيلية م��ع بداية العام الج��اري ولقطاعات 
اقتصادي��ة محددة )قطاعات اإلنتاج الزراعي بش��قيه النباتي والحيواني - 
اإلنتاجي الصناعي، وقطاع الحرف اليدوية التقليدية( بقصد تحفيز العملية 
اإلنتاجي��ة وخاصة للمنش��آت الصغيرة والتي تعد محركاً أساس��ياً للعجلة 
االقتصادية، إال أن النتائج لم تكن على مستوى التطلعات، آملين في تبدل 

المعطيات وتحقق الغاية المطلوبة.

هل ما زال���ت الديون المتعثرة تمث���ل التحدي األبرز أم���ام عمل وأداء 
المصرف؟

لق��د أصبحت ملفات الق��روض المتعثرة هاجس المص��ارف كافة ومحل 
اهتمام ومتابعة الجهات المختصة إليجاد حلول ومقاربات بين المصارف 
والمتعاملي��ن المتعثرين، فارتفاع نس��بة عدد المتعثري��ن وحجم القروض 
المتعث��رة أرخت ظاللها على العمليات الجارية للمصارف وتجلت بفقدان 
الفرص البديلة لالس��تثمار )انخفاض مع��دل العائد وتكلفة أعلى( وارتفاع 
حجم الديون المش��كوك فيها )ما يرتب تخصي��ص مؤونات كبيرة مجمدة 
لمواجهتها( وانتهاج سياس��ة أكثر تحفظاً وخوف وعدم ثقة بين المصرف 
والعمالء )ما رتب انخفاضاً وتوقفاً في الجانب األهم في نشاط المصرف 
وهو الجانب التسليفي( وغيره من اآلثار كارتفاع المخاطر وتذبذب نسب 

السيولة.
أما اإلجراءات المتخذة بخصوص تسوية القروض المتعثرة، فكان البد من 
اتخاذ جملة من التدابير للحد من تأثير ذلك على العمليات الجارية ومختلف 
أوجه النش��اط المصرفي )تش��كيل المؤونات الكافية - متابعة اإلجراءات 
القانونية والمالحقة القضائية المستعجلة وإجراءات منع السفر الحجز على 
الضمانات والبيع بالمزاد العلني  - التواصل المستمر مع المدينين( إلجراء 
التس��ويات وفق المراسيم التش��ريعية الصادرة وآخرها المرسوم 26 لعام 
2015 والتي أعطت فرصة كبيرة للمتعاملين لتس��وية التزاماتهم والوفاء 

بتعهداتهم تجاه المصارف.

م���ا هي خطط المص���رف وأولوياته في ظل الظروف االس���تثنائية التي 
تعيشها البالد؟

خطط المصرف بشقيه االستثماري والجاري يجري تنفيذها وفق محددات 
األولوي��ات وتطلع��ات المص��رف للتواج��د بخدماته بالص��ورة األمثل، 
ومنس��جمة مع السياس��ة العامة للحكومة في ظروف الحرب على سورية 
إل��ى جانب تحديث األنظم��ة البرمجية بما يتالءم وحج��م أعماله وتطور 
أدائه وتأمين أنظمة تقنية متطورة وحديثة بما يساهم في سرعة ودقة تقديم 

مختلف الخدمات المصرفية.

إلى أي حد ما زال القطاع المصرفي العام قادراً على مواجهة الصدمات، 
سواء الخارجية بسبب العقوبات االقتصادية الجائرة أو تداعيات الحرب؟

إلى الحد الذي يضمن االستمرار بالعمل ومضاعفة الجهد وتضافر الجهود 
بين مختلف مؤسسات الدولة عامة والمصارف خاصة، لمواجهة تحديات 
وتداعيات الحرب على سورية في الجانب االقتصادي. أما خياراتنا فكانت 
الوقوف في مواجهة األزمة والخروج بأقل الخس��ائر والتوجه نحو تأمين 
السيولة الالزمة لتأمين المستلزمات األساسية لمتطلبات الصمود الوطني.
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ووزي��ر المالي��ة نجم عنها اصدار مراس��يم عدة، كان آخرها المرس��وم 26 
لعام 2015 الخاص بالتس��وية، حيث منح المرسوم فرصة ذهبية للمتعثرين 
للخروج من مأزقهم، وهذا ما لمسناه من خالل مراجعة العديد من المقترضين 
الذين اس��تفادوا من هذ المرسوم وس��ددوا أقساطهم المتأخرة أو حتى بتسديد 
كامل القرض، باإلضافة إلى اتخاذ إجراءات، منها منع سفر المتعثرين حتى 
تتم تس��وية أوضاعهم مصرفياً، إضافة إلى ضب��ط آليات تعامل المصارف 
مع الس��وق بالتنسيق مع المصرف المركزي، والذي عمد إلى مراقبة يومية 
لحركة السيولة من خالل اتخاذه قرارات كبح ارتفاع سعر صرف العمالت 

األجنبية مقابل الليرة السورية.

هل باش���رتم بمن���ح القروض التش���غيلية لتموي���ل المش���اريع الصغيرة 
والمتوسطة؟

أعلن المصرف عن ش��روط منح القروض التش��غيلية، ولكن لم يتم منح أي 
مقترض، بس��بب أن قرض المليون ليرة س��ورية ومدة استحقاقه سنة واحدة 
وبفترة سماح ال تتجاوز 3 أشهر ال يفي بمتطلبات السوق حالياً، كما بيّن ذلك 
بع��ض المراجعين للمصرف، باإلضافة إل��ى أن بعض المتقدمين للحصول 
عل��ى ذلك النوع من الق��روض لم يحققوا الش��روط الواجبة للحصول على 
القرض )من جدول تفصيل الطاقة اإلنتاجية السنوية والمواد األولية المطلوبة 
– تقديم ميزانيتين حديثتين عن آخر سنتين للمشروع مصدقتان من محاسب 
قانوني – التراخيص والوثائق الرس��مية الخاصة بالمشروع( وتلك الوثائق 

هامة لجدية المشروع لبيان إمكانية تمويله.

ه���ل ما زالت الدي���ون المتعثرة تمثل التحدي االب���رز امام عمل المصرف 
وأدائه؟

هيفاء يونس

مصرف التوفير السوري مستمر بمنح القروض التنموية

وفي ما يلي نص الحديث:
هل معدالت الودائع ونسب السيولة في المصرف سجلت 
ارتفاعاً خالل الربع االول من العام الجاري قياس���اً بالعام 

الفائت؟
إن معدل اإليداعات والس��حوبات خ��الل الربع األول للعام 
2016 ه��ي أكبر من معدل اإليداعات والس��حوبات خالل 
الربع األول من العام 2015، ولكن الصافي المحقق الناجم 
عن ف��رق اإليداعات والس��حوبات للفترة المذك��ورة للعام 
2016 هو أقل من الصافي المحقق للفترة نفسها من 2015، 
وبالتالي يوجد نقص طفيف في الس��يولة. إالّ أن السيولة في 
المصرف كافية إلى اآلن، رغم اس��تمرار مصرف التوفير 

بمنح القروض التنموية.

ما هي مؤش���رات بدء تعافي القطاع المصرفي الحكومي 
ومن ضمنه مصرفكم؟

بالنس��بة ال��ى مصرفنا، فق��د تراجعت، في بداي��ة األزمة، 
عمليات اإليداع وازدادت عمليات الس��حوبات، خصوصاً 
في نهاي��ة عام 2011، ثم ب��دأت الس��يولة باإلزدياد خالل 
عام��ي 2013 و2014، وتجاوز رصي��د الودائع في نهاية 
ع��ام 2014 عما كان علي��ه في نهاية عام 2010، في حين 
انخفض تمويل المشاريع االستثمارية )الموظفة في المجالين 
الصناعي والس��ياحي(، نتيجة األوضاع التي مر بها البلد، 

فيما استمر منح القروض التنموية لغاية اآلن.

ما هي القرارات واإلجراءات التي اتخذتها ادارة المصرف 
في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب ضد سورية؟

القرارات واإلجراءات تمت بالتعاون مع وزارة المالية من 
جه��ة ومصرف س��ورية المركزي من جه��ة ثانية، وعلى 
مس��توى المصرف من جهة ثالثة، وذل��ك من خالل اتخاذ 
إدارة المصرف القرار باس��تمرار منح القروض التنموية. 
وق��د عق��دت اجتماعات ع��دة جمعت مدي��ري المصارف 

التوفير  لمصرف  العامة  المديرة  أك��دت 
لمجلة  حديث  في  يونس،  هيفاء  السوري 
مستمر  المصرف  أن  والمستثمر،  البنك 
بمنح القروض التنموية، غير متأثر بالقروض 
األزمة في سورية.  عن  نتجت  التي  المتعثرة 
المصرف  في  تؤثر  لم  العقوبات  إن  وقالت: 
كونه يتعامل بالعملة الوطنية السورية، لكن 

تداعيات الحرب تركت آثاراً على أعماله.
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يتم دعم العملة الوطنية من خالل التشجيع على االدخار، وذلك بمنح 
فوائ��د عالية على الودائع ألجل، والتي تزيد مدتها عن س��نة، ومنح 

فوائد جيدة على حسابات األوالد وحسابات التوفير.

ماذا ينقص جوهرياً عمل المصارف لتكون اكثر فاعلية في اخراج 
سورية من حالة االنكماش االقتصادي؟

ال ينقص جوهرياً عمل المصارف في ظل االنكماش االقتصادي أي 
شيء، والمصارف تؤدي دور الوسيط دائماً في العجلة االقتصادية، 
وهي س��تؤدي دوراً مهماً في دفع االقتصاد الى حال ازدهار وذلك 

من خالل دورها الهام في التمويل.

ما هي المؤش���رات االيجابية التي ستدفع بالمصرف للقيام بالدور 
المناط به في دعم االقتصاد الوطني والعملية االنتاجية؟

المصارف مستعدة حالياً لدعم االقتصاد الوطني والعملية اإلنتاجية، 
وهناك بعض المشاريع يتم التنسيق حالياً في إمكانية تمويلها، سيتم 

اإلعالن عنها في حينه.

سورية ستصبح مزدهرة في المس���تقبل اكثر من أي وقت مضى 
حال خروجها من الحرب، ما هي رؤيتكم  لمستقبل العمل المصرفي 

في بناء سورية؟
س��يكون العم��ل المصرفي مس��تقبالً، أكثر من جي��د، وخاصة في 
في التمويل.مرحلة إعادة إعمار س��ورية، حيث ستلعب المصارف دوراً حيوياً 

ال تمث��ل الديون المتعثرة التحدي األبرز أمام عمل مصرف التوفير 
وأدائه، فنسبة الديون المتعثرة قليلة، وال يزال المصرف يقوم بمنح 

القروض التنموية للعاملين في الدولة، باإلضافة الى المتقاعدين.

ما هي خطط المصرف واولوياته في ظل الظروف االستثنائية التي 
تعيشها البالد؟

يس��عى المصرف إلى خدم��ة جميع زبائنه بالس��رعة القصوى من 
خالل فروعه ومكاتبه المنتش��رة في س��ورية، حيث يمكن السحب 
واإليداع من أي فرع أو مكتب تابع للمصرف، باإلضافة إلى خدمة 

الحواالت التي يقدمها المصرف.

ال���ى أي حد م���ا زال القطاع المصرفي العام ق���ادرا على مواجهة 
الصدمات بسبب العوامل الخارجية والعقوبات االقتصادية الجائرة 

أو تداعيات الحرب؟
لم تؤثر العوامل الخارجية والعقوبات االقتصادية الجائرة مباش��رة 
على مص��رف التوفير، ك��ون المصرف يتعامل بالعمل��ة الوطنية 
)اللي��رة الس��ورية(، في حين أث��رت تداعيات الح��رب على عملية 
تمويل المش��اريع االس��تثمارية، س��واء كانت صناعية أو سياحية، 
باإلضافة إلى أن ارتفاع المعيشة منع كثيراً من الزبائن من االدخار 

في المصارف.

كيف احتوت المصارف العامة التغيرات المتس���ارعة، من ارتفاع 
سعر الدوالر، وكيف دعمتم العملة الوطنية؟
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وص��دور القانون 26 لعام 2015 الخاص بتس��وية الديون المتعثرة 
لدى المصارف العامة سيما الفقرة )آ( من المادة )5( منه.

ما هي الق���رارات واإلج���راءات التي اتخذه���ا المصرف في ظل 
الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب ضد س���ورية لتمكينه من 

تحقيق تطلعاته؟
قام المصرف باتخاذ مجموعة من اإلجراءات للمحافظة على سالمة 

وضعه المالي منها:
آ- توجي��ه الف��روع للتركيز على متابعة تحصي��ل الديون المتعثرة، 
والتواصل مع المقترضين لتس��وية وض��ع قروضهم المتعثرة وفق 

المراسيم والقوانين التي صدرت لهذا الخصوص.
ب- التوجيه لتش��جيع المتعاملين على اإليداع لدى المصرف، سواء 
في حسابات التوفير أو الودائع ألجل او اقتناء شهادات االستثمار من 

خالل إبراز المزايا التي يتمتع بها كل منها.
ج- ت��م نقل عم��ل الف��روع المتضررة نتيج��ة االعم��ال االرهابية 
واعتداءات المجموعات المس��لحة على مناط��ق عمل هذه الفروع 
والبال��غ عدده��ا )17( فرعاً الى مقرات ف��روع اخرى للمصرف، 
وذل��ك ف��ور خروجها م��ن الخدمة وحرص��اً من المص��رف على 

استمرار تقديم كل الخدمات المصرفية للمتعاملين مع هذه الفروع.

هل باش���رتم بمنح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة؟

صدر قرار مجلس النقد والتس��ليف رق��م )1241/م ن/ب4( تاريخ 
2 / 4 / 2015 المتضمن الس��ماح للمصارف العامة بمنح قروض 
تشغيلية للفعاليات االقتصادية، وقد قام المصرف باعتماد التعليمات 
التنفيذي��ة لمن��ح هذا النوع م��ن القروض، إال أنه ق��د تعذر وضعها 

 د. محمد ابراهيم حمره

حمره: استأنفنا منح القروض ونستعد إلعادة اإلعمار

وفي ما يلي نص الحديث:

هل معدالت الودائع ونسب السيولة في المصرف الى ارتفاع خالل 
الربع االول من العام الجاري قياساً بالعام الفائت؟

بلغ��ت ودائ��ع المص��رف لغاي��ة 31 / 5 / 2016، 84 ملي��ار ليرة 
س��ورية، في حين كانت في الفترة نفسها من العام السابق 83 مليار 
ليرة أي بنس��بة زيادة تعادل 0,01 %. ويعزى ذلك بش��كل رئيسي 
الى ثق��ة المتعاملين مع المصرف ووضعه المالي الجيد. أما نس��بة 
السيولة فقد بلغت 74 % لغاية  31/5/2016 في حين كانت 75 % 
في الفترة المقابلة من العام الس��ابق، أي أن هناك استقراراً في نسبة 
السيولة، على الرغم من إعادة استئناف منح قروض الدخل المحدود 

اعتباراً من شهر كانون األول 2015.

ما هي مؤشرات بدء تعافي القطاع المصرفي الحكومي وانتعاشه؟
االس��تقرار األمني الذي تشهده العديد من المناطق التي اعاد الجيش 
العربي الس��وري الس��يطرة عليها، األمر الذي مّكن المصارف من 
إعادة اس��تئناف العم��ل بفروعها العاملة فيها. االس��تقرار في حجم 
الودائع وارتفاع حصيلة ش��هادات االستثمار، وذلك لثقة المتعاملين 
بالمص��ارف العامة والتي ل��م تتوان عن تلبية متطلبات عمالئها في 
عملي��ات الس��حب منذ بداية األزم��ة حتى تاريخه. إعادة اس��تئناف 
منح قروض الدخل المحدود وصدور قرار مجلس النقد والتس��ليف 
رق��م )1241/م ن/ب4( تاري��خ 2 / 4 / 2015 المتضمن الس��ماح 
للمصارف العامة بمنح قروض تشغيلية للفعاليات االقتصادية. قيام 
بع��ض المتعاملين بتس��وية قروضهم المتعثرة وذلك وفقاً لمراس��يم 
التس��وية التي صدرت. وقيام المص��ارف بتحصيل مبالغ جيدة لقاء 
ديون متعثرة نتيجة متابعة اتخاذ اإلجراءات الالزمة لذلك من جهة، 

في  الشعبي  التسليف  مصرف  فروع  عدد  يبلغ 
سورية 65 فرعاً منتشرة في المدن الكبرى ومعظم 
تقديم  ويتولى  سورية.  في  الرئيسية  المناطق 
وذوي  اإلنتاجية  للقطاعات  المصرفية  التسهيالت 
الصناعية  المشاريع  وأصحاب  المحدود،  الدخل 
والسياحية الصغيرة والمتوسطة والكبيرة والمخابر 
الصحية  والمشاريع  والمشافي  األشعة  ودور 
والثقافية  والعلمية  المهنية  والمعاهد  والتعليمية 
كل  لشراء  قروض  ومنح  والجامعات،  النشر  ودور 
أنواع السيارات، ومنح قروض لتمويل شراء أجهزة 
الطاقة الشمسية. وقد استأنف المصرف عمله في 
مناطق كثيرة بعدما استعادها الجيش السوري من 

اإلرهابيين، وعزز دوره من خالل إعادة منحه القروض.
تحدث  حمره  ابراهيم  محمد  الدكتور  العام  المدير 
لـ“البنك والمستثمر” عن مشاريع المصرف وأعماله.
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تم احتواء التغيرات الناتجة عن ارتفاع سعر الدوالر من خالل رفع 
معدالت الفائدة على القروض التي ستمنح للمتعاملين، وكذلك قامت 
المصارف بإعادة النظر بالعم��والت والنفقات التي تتقاضاها على 
عملياتها المصرفية بحيث تنسجم مع الواقع الحالي. أما في ما يتعلق 
بكيفية دعم العملة الوطنية فقد تم التوجيه لتش��جيع المتعاملين على 
اإليداع لدى المصرف، سواء في حسابات التوفير أو الودائع ألجل 
او اقتناء ش��هادات االستثمار من خالل ابراز المزايا التي يتمتع بها 

كل منها.

ماذا ينقص عمل المصارف جوهري���اً لتكون أكثر فاعلية إلخراج 
سورية من حالة االنكماش االقتصادي؟

يفتق��د العم��ل إلى القدرة عل��ى تعبئة المدخ��رات المحلية وتحويلها 
إلى اس��تثمارات وطنية فاعلة، ويفتقد إلى الق��درة على التحرر من 
العقوب��ات االقتصادية، وتحتاج المصارف الى اعادة منح القروض 
بكل انواعها واشكالها، كما يفتقد إلى القدرة على اإلسهام في عملية 
اإلصالح االقتصادي من خالل مساهمته في إعادة هيكلة المؤسسات 
اإلنتاجي��ة والخدماتية في القطاعين العام والخاص، وتوفير التمويل 

الالزم والمشورة الالزمة لهما لدعم انطالقتهما.

ما هي المؤش���رات االيجابية التي ستدفع بالمصرف للقيام بالدور 
المناط به في دعم االقتصاد الوطني والعملية اإلنتاجية في مختلف 

القطاعات االقتصادية والخدماتية؟
ثق��ة المتعاملي��ن بالقطاع المصرف��ي خاصة العام. وتحقيق نس��ب 
س��يولة مرتفعة تفوق المحددة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقد 
والتسليف. والدعم الحكومي للمصارف العامة لتعزيز قدرتها على 
أداء ال��دور المن��اط بها، خاصة ف��ي المرحلة المقبلة التي س��يكون 

عنوانها “اعادة االعمار”.

سورية حال خروجها من الحرب ستصبح في األيام المقبلة مزدهرة 
أكثر من أي وقت مضى، ما هي رؤيتكم لمستقبل العمل المصرفي 

في بناء سورية؟
س��يكون للقطاع المصرفي دور كبير في عملية التنمية االقتصادية 

واعادة االعمار يمكن استعراضه من خالل النقاط التالية:
* المساهمة في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي

* المس��اهمة في إدخ��ال وتوطين التقنيات المصرفي��ة الحديثة من 
الطرف اآللي والحسابات المصرفية المتطورة

* المس��اهمة في تنمية الموارد البش��رية وتدريبه��ا وتأهيلها لتكون 
مؤهلة لتطوير القطاع المصرفي السوري بشكل عام

* ج��ذب جزء كبير من األموال المكتن��زة والمجمدة خارج القطاع 
المصرفي لكي تدخل الدورة االقتصادية وتساهم في العملية التنموية 

واعادة اعمار ما دمرته الحرب
* تأمي��ن القروض الالزمة س��واء كانت قصي��رة األجل أو طويلة 
األجل للعمل في القطاع الصناعي والتجاري والخدمي بحيث تساهم 

* المساهمة في حل مشكلة البطالة.في إقامة وتوطين مشاريع استثمارية جديدة

موضع التطبيق ألسباب تتعلق ببعض الضوابط والشروط المحددة 
بقرار مجلس النقد والتسليف رقم 253 لعام 2007.

هل ال ت���زال الديون المتعثرة تمثل التحدي األبرز أمام عمل وأداء 
المصرف؟

ال تمث��ل الديون المتعثرة ل��دى المصرف تحدياً أمام عمله، كون ان 
معظ��م قروض المصرف ل��ذوي الدخل المح��دود، مخاطرها تكاد 

تكون معدومة.

ما هي خطط المصرف وأولوياته في ظل الظروف االستثنائية التي 
تعيشها البالد؟

بالنسبة الى األهداف العامة للمصرف، فتنطلق من ضرورة مواكبة 
مس��يرة التطوير والتحديث التي يش��هدها القطاع المصرفي نتيجة 
العالقات المتبادلة بينه وبين القطاعات األخرى، ال سيما بعد دخول 
المصارف الخاصة إلى الس��وق المصرفية وازدياد حدة المنافس��ة 
بين المصارف. وتبعاً للحوادث التي مرت بها س��ورية والتي أثرت 
بشكل رئيسي على كل األنشطة االقتصادية فقد قامت اإلدارة بإعادة 
رس��م الدور الذي س��يؤديه المصرف في الس��وق المصرفية بحيث 
س��يتم التركي��ز على الخدم��ات التي يقدمها المص��رف، خصوصاً 
قبول الودائع وإصدار ش��هادات االستثمار، وكذلك تمويل المشاريع 
الصغيرة والمتوس��طة، ومنح قروض لذوي الدخل المحدود، إضافة 
إلى المحافظة على تقديم الخدمات المصرفية األخرى مع األخذ بعين 
االعتبار أن يتم جلب المتعامل وإيصال الخدمة له من دون الحاجة إلى 
تواجده في المصرف، وذلك ضمن التنافسية المصرفية في القطاعين 
الع��ام والخاص. ام��ا األهداف المحددة، قي ظ��ل األوضاع األمنية 
واالقتصادية الحالية واألعمال اإلرهابية التي تعرضت وتتعرض لها 
مراكز فروع المصرف في بعض المحافظات والمناطق الس��اخنة، 
فقد اقتصرت أولويات المصرف حالياً على ضمان اس��تمرار عمل 
فروع المصرف وأتمتة كل العمليات المصرفية في فروع المصرف 
وتعديل بعض البرامج المس��تثمرة. وسوف تشمل الخطة المستقبلية 
العم��ل على تجديد بع��ض المقرات المتضررة وإع��ادة بناء بعض 
الفروع ورصد االعتماد الالزم لذلك من قبل لجنة اإلعمار، ومتابعة 
تنفيذ خطة نشر الصرافات اآللية، ومتابعة أعمال التدريب والتأهيل 
للمستويات اإلدارية كافة بعد توقفها نتيجة األوضاع األمنية السائدة.

إلى أي ح���د ال يزال القطاع المصرفي العام ق���ادراً على مواجهة 
الصدمات، سواء من عوامل خارجية بسبب العقوبات االقتصادية 

الجائرة أو تداعيات الحرب الدائرة؟
اثب��ت القطاع المصرف��ي العام قدرته على الصم��ود في مواجهة كل 
التحدي��ات التي تعرض لها طيلة مدة االزمة، حيث ان أي مصرف لم 
يتوقف عن أداء نشاطه، ال سيما تلبية سحوبات المتعاملين معه، ما اكسبه 
ثقته��م. واصبحت المصارف العامة الم��الذ اآلمن لودائع المواطنين، 

االمر الذي عزز من قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات.

كيف احتوت المصارف العامة التغيرات المتس���ارعة من ارتفاع 
سعر الدوالر، وكيف دعمتم العملة الوطنية؟
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هل باشرتم بمنح القروض التشغيلية لتمويل المشاريع الصغيرة 
والمتوسطة؟

إن معظ��م المش��اريع الت��ي يموله��ا المص��رف تن��درج تحت فئة 
المش��اريع الصغيرة والمتناهية الصغ��ر، ويقوم المصرف بتمويل 
كل المش��اريع الزراعية والصناعية الزراعي��ة والمهن والحرف 
المتعلق��ة بالتنمي��ة الريفية وتمويل هذه الغاي��ات، متوقفاً حاليا بناء 
عل��ى توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 29/1/2016، وقد 
تم الس��ماح للمصرف الزراعي بتمويل المحاصيل اإلس��تراتيجية 
فقط اس��تناداً لمحضر اجتماع اللجنة االقتصادية المصغرة المنعقد 
بتاريخ 11/3/2012، والمعتمد بكتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 
4327/1 تاريخ 20/3/2012. باإلضافة إلى إن المصرف ما زال 
مستمراً في منح قروض الخطة الزراعية )قمح - شعير( وقروض 
خدمات تربية الفروج، مش��يرين في هذا المجال إلى صدور قرار 
مجلس االدراة رقم /26/ تاريخ 25/8/2015 القاضي باس��تئناف 
التموي��ل لبع��ض الغاي��ات الت��ي تالم��س االحتياجات األساس��ية 
للفالحي��ن )خدم��ات البيوت البالس��تيكية وخدمات تربي��ة األبقار 
وخدمات األش��جار المثمرة(، حيث أن مصرف سورية المركزي 
س��مح للمصرف الزراع��ي التعاوني باس��تئناف تمويل القروض 
الزراعي��ة والخدماتية، وهذا يدل عل��ى جدية المصرف المركزي 

لتمويل مثل هذه المشاريع.

هل م���ا زالت الدي���ون المتعثرة تمثل التحدي األب���رز أمام عمل 
المصرف وأدائه؟

تمت معالجة الديون المتعثرة من خالل استصدار عدد من المراسيم 

ابراهيم زيدان

زيدان: مستمرون في القروض الزراعية ومعالجة الديون

وفي ما يلي نص الحديث:
هل معدالت الودائع ونس���ب الس���يولة في المصرف إلى ارتفاع 

خالل الربع األول من العام الجاري قياساً بالعام الفائت؟
ارتفع��ت مع��دالت الودائ��ع في الرب��ع األول من الع��ام الجاري 
بنس��بة 9 % ع��ن الرب��ع األول م��ن الع��ام الماضي حي��ث بلغت 
35,651,028 أل��ف ليرة لغاي��ة 31/3/2016 بينما كانت للفترة 

نفسها من العام الماضي 32,062,169 ألف ليرة.

ما هي مؤشرات بدء تعافي وانتعاش القطاع المصرفي الحكومي 
ومن ضمنه مصرفكم؟

يعود انتعاش قطاعنا المصرفي وتعافيه إلى الجدية والسعي الدائمين 
لدى إدارة المصرف الزراعي لما كان عليه قبل األزمة، حيث قامت 
بتعديل نظ��ام عمليات وجدول االحتياج المعمول به لدى المصرف 
بما يواكب التطورات المصرفية وارتفاع األسعار وتكاليف اإلنتاج. 
كما يج��ري تعديل التعليم��ات التطبيقية لنظ��ام عمليات المصرف 

ونظام التحصيل بما يتوافق مع التطورات المصرفية أيضاً.

ما هي الق���رارات واإلجراءات التي اتخذته���ا إدارة المصرف في 
ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب على س���ورية لتمكين 

المصرف من تحقيق تطلعاته؟
اس��تمر المص��رف الزراعي في ظ��ل الظروف الصعب��ة في منح 
ق��روض الخطة الزراعية )قمح - ش��عير( وقروض خدمات تربية 
الف��روج وتأمين مس��تلزمات اإلنتاج من بذار وس��ماد، كما أصدر 
المص��رف القرار رقم 26 تاريخ 25/5/2016 القاضي باس��تئناف 
التمويل لبعض الغايات التي تالمس االحتياجات األساس��ية لألخوة 
الفالحي��ن )خدم��ات البي��وت البالس��تيكية وخدمات تربي��ة األبقار 
وخدمات األش��جار المثم��رة(، إضافة إلى إص��دار القرار رقم 18 
تاري��خ  15/5/2016 وتم بموجبه وبس��بب ارتفاع تكاليف اإلنتاج 
وغ��الء األس��عار زي��ادة المبال��غ النقدية ل��كل الغايات ف��ي جدول 
االحتياج، كما تم إضافة غايات جديدة للجدول مثل السخان الشمسي 

وتوليد الكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية.

التعاوني  الزراعي  للمصرف  العام  المدير  اعتبر 
البنك  لمجلة  حديث  في  زيدان،  ابراهيم  السوري 
التي  الصعبة  الظروف  رغم  على  أنه  والمستثمر، 
المصرف في منح قروض  مرت بها سورية استمر 
الحاجات  لدعم  التمويل  الزراعية واستئناف  الخطة 
وأولويات  خطط  الى  وتطرق  للفالحين.  األساسية 

المصرف في المرحلة المقبلة.
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6. العم��ل على تأمي��ن خدمة الصراف اآلل��ي لتغطي جميع فروع 
المصرف الزراعي المنتش��رة في كل محافظات ومناطق ونواحي 

سورية.
7. تهيئ��ة البني��ة التحتي��ة الالزم��ة من أج��ل الربط م��ع الحكومة 

االلكترونية )األرشفة االلكترونية لكامل المستندات الورقية(.
8. التركي��ز على تأهيل وتدريب العاملين في المصرف على كافة 
األعم��ال المصرفي��ة والتقني��ة واللغة األجنبي��ة لمواكبة تطورات 
المرحل��ة الحالي��ة والمس��تقبلية, وبالتع��اون م��ع مرك��ز التدريب 
والتأهي��ل المصرفي وغيره من الجه��ات والهيئات المعنية بالعمل 

المصرفي.
9. الس��عي م��ع  الجهات الوصائي��ة لزيادة رأس م��ال المصرف 

ليتناسب واألعباء الجديدة الملقاة على عاتقه.

ما هي المؤشرات االيجابية التي ستدفع بالمصرف للقيام بالدور 
المناط به في دعم االقتصاد الوطني والعملية اإلنتاجية في مختلف 

القطاعات االقتصادية والخدمية؟
االس��تمرار بتعديل أنظمة المصرف وتعليمات��ه التطبيقية لتواكب 
التط��ورات المصرفية وبم��ا يتوافق مع تكالي��ف اإلنتاج وارتفاع 
األس��عار وحج��م التمويل، إضاف��ة إلى عودة بع��ض الفروع التي 
األمن واالستقرار لمناطق عمل هذه الفروع.كانت خارج الخدمة للعمل بعد قيام الجيش العربي السوري بإعادة 

والقواني��ن والق��رارات المتعلق��ة بجدولة الق��روض واإلعفاء من 
الفوائد والغرامات، ونشير في هذا المجال إلى أن تراكم المديونية 

على الفالحين والمزارعين أدى إلى نقص في السيولة.

ما خطط المصرف وأولوياته في ظل الظروف االس���تثنائية التي 
تعيشها البالد؟

1. تطوير القوانين واألنظمة الناظمة لعمل المصرف بما يتناس��ب 
مع قرارات النقد والتسليف والجهات الوصائية.

2. التوجه لمنح قروض ألصحاب المش��اريع الصغيرة والمتناهية 
الصغ��ر والمتوس��طة والح��رف لتمكينهم من االس��تمرار بعملهم 
وخلق فرص عمل في المناطق الريفية والنائية والمناطق الش��عبية 

الفقيرة.
3. العم��ل على تنويع محافظ اإلقراض الزراعي لتش��مل قروضاً 
أخ��رى خارج نط��اق الزراع��ة، كاإلقراض الريف��ي واإلقراض 

التجاري وغيره في ضوء اإلمكانات المتاحة.
4. العم��ل عل��ى توفير مس��تلزمات اإلنت��اج الزراع��ي بالكميات 
والنوعيات المطلوبة وبالمواعيد المناسبة وإزالة كل العقبات التي 
تعيق وصول هذه المستلزمات إلى الفالحين مما يساهم في تحسين 

الواقع الزراعي وتحريك عجلة االقتصاد.
5. تطوير التجهيزات والبرمجيات الحاسوبية بما يتالءم والتطورات 

المستقبلية وتقديم أفضل خدمة في كل فروع المصرف للمواطن.
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هل باش���رتم بمنح الق���روض التش���غيلية لتمويل المش���اريع الصغيرة 
والمتوسطة؟

باش��رت بعض المصارف العامة بإطالق القروض التش��غيلية للمش��اريع 
الصغيرة والمتوسطة، وقيام المصرف الصناعي بهذا الدور هو قيد النقاش 

مع الجهات الوصائية، ونأمل في أن يتم ذلك قريباً.

هل م���ا زالت الديون المتعثرة تمثل التح���دي االبرز امام عمل المصرف 
وأدائه؟

بالتأكيد هو الش��غل الش��اغل للمصرف خ��الل األزم��ة، لقناعتنا بأن دور 
المصرف في عملية التمويل والتنمية الصناعية في س��ورية ال يتم بالشكل 

المطلوب قبل تحصيل الجزء األكبر من ديونه.

ما خطط المصرف واولوياته في ظل الظروف االس���تثنائية التي تعيشها 
البالد؟

الحفاظ على الس��يولة وتحس��ين معدالتها ومتابعة تحصي��ل الديون بوتيرة 
أعلى وصوال إلى اس��تئناف القروض اإلنتاجي��ة، إضافة إلى تأهيل الكادر 

البشري وترميمه، وخاصة بعد التسرب الذي حصل.

الى أي حد م���ا زال القطاع المصرفي العام قادرا على مواجهة صدمات، 
سواء من عوامل خارجية بسبب العقوبات االقتصادية الجائرة او تداعيات 

الحرب الدائرة؟
صم��د القط��اع المصرف��ي خ��الل س��نوات األزم��ة بالرغم م��ن الحرب 
االقتصادية الشرس��ة الت��ي تعرض لها االقتصاد الس��وري. وقد اكتس��ب 
ه��ذا القط��اع خبرة كبيرة جدا للتعامل مع أس��وأ الظ��روف، وحالياً وضع 

قاسم زيتون

زيتون: دورنا اساسي في دعم االقتصاد واإلعمار

وفي ما يلي نص الحدبث
هل معدالت الودائع ونس���ب الس���يولة في المصرف الى 
ارتفاع خالل الربع االول من العام الجاري مقارنة بالعام 

الفائت؟
أدت األزم��ة الراهنة إلى انخفاض في س��يولة المصرف، 
وذلك بسبب الس��حوبات الكبيرة التي تعرض لها، وكذلك 
توقف المتعاملين عن س��داد االلتزام��ات المترتبة عليهم، 
حيث كانت نس��بة الس��يولة في عام 2010 بحدود 35 % 
لتنخفض في عام 2012 إلى حوالى 12 % ومن ثم بدأت 
بالتحسن تدريجاً حيث تراوح حالياً بين 20 % و 24 %.

ما هي مؤش���رات بدء تعافي وانتعاش القطاع المصرفي 
الحكومي وضمنه مصرفكم؟

زيادة الس��يولة وزي��ادة التحصيل، وبالتال��ي البدء بتمويل 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

م���ا هي الق���رارات واإلج���راءات  الت���ي  اتخذتها ادارة 
المصرف في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب 

ضد سورية لتمكينه من تحقيق تطلعاته؟
أه��م اإلج��راءات هي الحف��اظ  على الس��يولة، من خالل 
العمل على اس��تقطاب الودائع والحسابات الجارية وكذلك 
تأمين ف��روع بديلة للمتضررة بس��بب األزمة، وتش��جيع 
المتعاملين على االستفادة من المراسيم وقوانين التسويات 

واإلعفاءات التي صدرت خالل األزمة.

السوري  الصناعي  للمصرف  العام  المدير  أكد 
البنك  لمجلة  حديث  في  زيتون  قاسم 
دوراً  أدت  العامة  المصارف  أن  والمستثمر، 
مميزاً في دعم االقتصاد السوري خالل األزمة، 
الفتاً انه سيكون لها دوراً أساسياً في إعادة 
المصرفي   القطاع  أن  الى  ولفت  االعمار. 
الحرب  من  بالرغم  األزمة  صمد خالل سنوات 
االقتصادية الشرسة التي تعرض لها االقتصاد 
خبرة  القطاع  هذا  اكتسب  وقد  السوري. 
كبيرة جداً للتعامل مع أسوأ الظروف، وحاليًا 
والقطاع  عموماً  السوري  االقتصاد  وضع 
بداية  من  بكثير  أفضل  هو  المصرفي خاصة 
هذا  على  مستقباًل  خوف  ال  وبالتالي  األزمة، 

القطاع لتجاوزه أصعب الظروف.
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واالهتم��ام الحكومي بضرورة إعادة تمويل القطاعات اإلنتاجية وتحس��ن 
األوض��اع األمنية ف��ي كثير من المناط��ق، وبالتالي ق��درة المتعاملين مع 
المص��رف، وخاصة الصناعيين منه��م، على إعادة العالق��ة الطبيعية مع 

المصرف.

س�����ورية س�����تصبح مزده�رة ف�ي المرحل�ة المقبل�ة ح��ال خروجه��ا 
م�����ن الح�رب، م�ا ه�ي رؤيتكم  لمس�����تقبل العم���ل المصرفي في بناء 

س�ورية؟
بالتأكي��د هناك دور مهم للقطاع المصرفي في المس��اهمة بإعادة اإلعمار 
والبن��اء، خاص��ة وأن هن��اك تخصصات ف��ي القطاع المصرف��ي العام، 
الصناع��ة والزراع��ة وتأهيل البن��ى وكذلك التطوير العق��اري، وأن هذا 
القطاع سيش��هد نمواً كبيراً ألن إعادة اإلعم��ار بكل جوانبه ال بد أن تمر 
التي نراها قريبة.من خ��الل القطاع المصرفي، وعلينا أن نكون جاهزي��ن للمرحلة المقبلة 

االقتصاد الس��وري عموما والقطاع المصرفي خاصة هو 
أفضل بكثير من بداية األزمة، وبالتالي ال خوف مس��تقبالً 
على هذا القطاع لتجاوزه أصعب الظروف. وال نعتقد أننا 
سنمر بظروف أصعب، بل الوضع إلى تحسن، تماشيا مع 

انجازاتنا العسكرية والسياسية. 

كيف احتوت المص���ارف العامة التغيرات المتس���ارعة 
الرتفاع س���عر الدوالر األميركي، وكي���ف دعمتم العملة 

الوطنية؟
كان للمصارف العامة دوراً مس��اعداً للتخفيف من ارتفاع 
سعر الصرف، من خالل مش��اركتها في الحلول الناجحة 
وتطبيقها الدقي��ق لقرارات وتوجيهات الجهات الوصائية، 
خصوصاً مصرف سورية المركزي، حيث تم رفع الفوائد 
على الودائع لتصل في بعض المصارف إلى حدود 20 % 

لتش��جيع المتعاملين على اإليداع بالعملة 
الس��ورية ب��دال م��ن ادخاره��ا للدوالر 
األميركي، إضافة إلى س��عي المصارف 
للحفاظ على س��يولتها وبناء عالقة جيدة 
م��ع المتعاملي��ن م��ع ه��ذه المصارف، 
ما أع��اد الثقة بالقط��اع المصرفي العام 
باعتباره مصدراً آمن��اً جداً لحفظ أموال 

المودعين.

عم�����ل  ج�وه�ري�����اً  ينق�����ص  م���اذا 
المص����ارف لتك���ون اكث���ر فاعل�ي�����ة 
واخراج س����ورية م���ن حالة االنكماش 

االقتصادي؟
ستش��هد  المقبل��ة  المرحل��ة  أن  نعتق��د 
انطالق��ة مهم��ة لهذا القط��اع من خالل 
للقطاع��ات  التموي��ل  عملي��ة  إع��ادة 
القطاعين  اإلنتاجية المهم��ة، خصوصاً 
الصناعي والزراعي، بعدما استطاعت 
المص��ارف التكي��ف مع واق��ع األزمة 
الراهنة، ولديها خططاً طموحة تماش��ياً 
م��ع توجه��ات الحكومة لعودة نش��اطها 
والقي��ام بال��دور المن��وط به��ا بالش��كل 

األمث��ل.

ما المؤش���رات االيجابية التي س���تدفع 
بالمص���رف للقي���ام بال���دور المناط به 
في دع���م االقتصاد الوطن���ي والعملية 

االنتاجية في مختلف القطاعات؟
الس��يولة  اس��تقرار  المؤش��رات،  أه��م 
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الجدولة وتسوية وضع القوانين بمرونة كبيرة ساهمت بتجاوب نسبة كبيرة 
من المقترضين المتعثرين مع هذه المراسيم القوانين.

وقد عدل المصرف خالل هذه الفترة عدداً من التعليمات واألنظمة المتعلقة 
بعمل��ه، ال س��يما منح الكف��االت واالعتمادات المتعلقة بها. وش��ارك أيضاً 
م��ع عدد من الجهات المعنية، ال س��يما وزارة الس��ياحة بعدد من اللقاءات 
والمؤتمرات من أجل إيجاد صيغة لحل مش��اكل المقترضين المتعثرين في 

القطاع السياحي.

هل باش���رتم بمنح الق���روض التش���غيلية لتمويل المش���اريع الصغيرة 
والمتوسطة؟

ق��ام مجلس اإلدارة بوض��ع التعلمي��ات الخاصة بهذه الق��روض متضمنة 
الضوابط  وآلية المنح ومنها:

- سقف القرض ثالثة ماليين ليرة سورية.
- تقديم ضمانة عقارية س��كنية تغط��ي 200 % من مبلغ القرض وتقع في 

منطقة آمنة.
- تقديم دخل فعلي يغطي مبلغ القرض.

- أن يكون المشروع جاهزاً لالستثمار أو مستثمراً.
- وباإلضافة الى ذلك هناك الضوابط الواردة بقرار مجلس النقد والتسليف.
وتمت المباش��رة بمنح القروض التشغيلية لتمويل رأس المال العامل ومنح 

عدة قروض خالل العام الحالي.
وبسبب الظروف الراهنة وارتفاع عدد المقترضين المتعثرين بشكل كبير، 
كان االهتم��ام األكب��ر إلدارة المصرف متابعة هذه الق��روض ومعالجتها 

د. أحمد العلي

تحسن السيولة وارتفاع الودائع في “العقاري السوري”

وفي ما يلي نص الحديث:

هل معدالت الودائع ونس���ب الس���يولة في المصرف الى 
ارتفاع خالل الربع االول من العام الجاري قياس���اً بالعام 

الفائت؟
معدالت الودائع و نسبة السيولة في المصرف خالل الربع 
األول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها للعام الفائت: 
نس��بة الس��يولة ف��ي  الرب��ع األول 2015: 36 % ب��كل 
العم��الت، 35 % باللي��رة الس��ورية، و41 % بالعمالت 

األجنبية.
أما نس��بة الس��يولة في الرب��ع االول 2016: 32 % بكل 
العم��الت، 33 % باللي��رة الس��ورية، و29 % بالعمالت 

األجنبية.
وبلغ حجم الودائع في الربع األول 2015،  208583294 
ليرة س��ورية،  وفي الربع األول 2016، 213475542 

ليرة بنسبة زيادة بلغت 2.35 %.
أما معدالت الفائدة فهي 7 % بين ش��هر و3 أشهر، 8 % 
لس��تة أشهر، 9 % لتسعة أش��هر، 10 % لسنة، و11 % 

لسنة وأكثر.

ما هي مؤشرات  بدء تعافي وانتعاش القطاع المصرفي 
الحكومي ومن ضمنه مصرفكم؟

يمكن تلخيص بدء التعافي، بتحس��ن نس��بة الس��يولة  لدى 
المص��ر ف زي��ادة الودائع، ع��ودة  إلتزام ع��دد جيد من 
المقترضين بتس��ديد وتس��وية اإللتزامات المترتبة عليهم، 

وبدء منح القروض اإلستهالكية.

ما ه���ي الق���رارات واإلج���راءات التي اتخذته���ا ادارة 
المصرف في ظل الظروف الصعبة التي فرضتها الحرب 

ضد سورية لتمكين المصرف من تحقيق تطلعاته؟
طب��ق المصرف كل المراس��يم والقوانين الصادرة إلعادة 

السوري  العقاري  للمصرف  العام  المدير  أكد 
الدكتور أحمد العلي لمجلة البنك والمستثمر، 
تحسن  الى  مشيراً  األزمة،  من  التعافي  بدء 
الودائع  وزيادة   2016 عام  في  السيولة  نسب 
أن  الى  ولفت  االستهالكية.  القروض  ومنح 
تأثر  كان  وان  بالعقوبات  يتأثر  لم  المصرف 
يحضر  األزمة  قبل  كان  ألنه  العامة،  باألزمة 

النطالق عالقاته الخارجية.
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قب��ل األزمة مع البن��وك المرس�����لة وفتح االعتمادات، ف����إن العقوب��ات 
وتداعي��ات الح��رب وعوامله��ا الخارجي��ة كانت مح��دودة األثر بالنس��بة 
للمصرف العقاري، حيث أن الوضع الداخلي س��اهم في اس��تمرار نش��اط 

عمل المصرف.

كيف احتوت المصارف العامة التغيرات المتس���ارعة، من ارتفاع س���عر 
الدوالر، وكيف دعمتم العملة الوطنية؟

احتوت المصارف العامة التغيرات المتس��ارعة من ارتفاع س��عرالدوالر، 
م��ن خالل اإللتزام بالقرارات واإلجراءات الصادرة من مصرف س��ورية 
المركزي، وتم دعم العملة الوطنية من خالل المساهمة بحمالت دعم الليرة 

السورية وفتح حسابات مصرفية وتنشيط اإليداعات بكل انواعها.

ماذا ينقص عمل المصارف لتكون اكثر فاعلية واخراج سورية من حالة 
االنكماش االقتصادي؟

إج��راء بع��ض التعديالت ف��ي القواني��ن المتعلق��ة بالمصرف للمس��اهمة 
والمش��اركة م��ع القط��اع الخاص ومن��ح الق��روض للمنش��آت الصغيرة 

والمتوسطة وفق الحالة األمنية للمناطق.

ما هي المؤش���رات االيجابية التي ستدفع بالمصرف للقيام بالدور المناط 
به في دعم االقتصاد الوطني والعملية االنتاجية في مختلف القطاعات؟

س��معة المصرف الجيدة بالوس��ط الس��وري وكفاية الضمان��ات الموجودة 
للقروض الممنوحة وتحسن نسبة السيولة.

س���ورية س���تصبح مزدهرة اكثر من أي وقت مضى ح���ال خروجها من 
الحرب، ما هي رؤيتكم لمستقبل العمل المصرفي في بناء سورية؟

إذا كان القط��اع المصرفي الس��وري من أكث��ر المتأثرين بالحرب الجائرة 
على س��ورية، فهو بالتأكيد سيكون أول من سيستفيد من النشاط في السوق 
الس��ورية عن��د إنته��اء الحرب، وذلك من خالل تحس��ن نس��ب اإليداعات 
اإلعمار.وعودة رؤوس االموال وتمويل المش��اريع المتوقفة والمس��اهمة في إعادة 

ليتمك��ن المصرف من اس��تعادة أمواله، وبعد صدور عدة 
مراس��يم وآخرها القانون 26 الذي ينص على اإلعفاء من 
غرام��ات التأخي��ر للمقترضين المتعثري��ن الذين يقومون 
بتسديد ديونهم ، تمت معالجة العديد من القروض المتعثرة 
س��واء بتس��ديد ديونها أو قيامها بتس��ديد دفعة حس��ن نية 
وتس��ويتها للدين. وفي ظل تحس��ن الوضع و بدء التعافي 
االقتص��ادي، ق��ام المصرف بالتركيز على تحس��ين أدائه 
ومعاودة نشاطه المعتاد تدريجياً وذلك بالتوازي مع متابعة 

المتعثرين الذين لم يقوموا بتسوية ديونهم  حتى تاريخه.

ه���ل ما زالت الديون المتعثرة تمث���ل التحدي االبرز امام 
عمل المصرف وأدائه؟

يعتبر ملف الديون المتعثرة من الملفات الش��ائكة والمعيقة 
لعمل المصرف، إال انه بدأت في عام 2016 أساليب جدّية 

لمعالجة هذا الملف وإيجاد الحلول المناسبة.

ما هي خط���ط المص���رف واولوياته في ظ���ل الظروف 
االستثنائية التي تعيشها البالد؟

م��ا زال مصرفن��ا يولي اهتمام��اً كبيراً بتحصي��ل أمواله 
المقرضة عن طريق تكثيف متابعة اإلجراءات القضائية، 
بنوعيها، وتطبيق المراس��يم والقوانين الخاصة بتسهيالت 
الدف��ع للمقترضين المتعثرين بغية خفض ديون المصرف 
وتحصيل امواله وجلب الودائع التي تعتبر من أهم أسباب 
رفع الس��يولة، وذلك عبر رفع مع��دالت الفوائد. وال يألو 
مصرفنا جهداً بدراس��ة منتجات جديدة مناس��بة وعرضها 
في األس��واق والتوسع بفتح مكاتب في أرياف المحافظات 
لخدم��ة المواطني��ن ف��ي أماك��ن أعماله��ا لتحقي��ق الربح 
والنه��وض به والمنافس��ة، علماً بأنه ت��م إطالق القروض 
التش��غيلية وقروض الس��لع المعمرة، وحالي��اً بصدد أخذ 

الموافقات الالزمة لمعاودة منح القروض السكنية.

الى أي ح���د ما زال القطاع 
على  قادراً  العام  المصرفي 
س���واء  صدمات،  مواجهة 
العقوبات  بس���بب  خارجية 
أو  الجائ���رة  االقتصادي���ة 

تداعيات الحرب الدائرة؟
المص��رف  ال��ى  بالنس��بة 
العقاري، لدي��ه قاعدة كبيرة 

م��ن المتعاملي��ن مع��ه ويحوز 
ثقة كبيرة وس��معة جيدة لدى هؤالء 

كان  المص��رف  أن  وبم��ا  المتعاملي��ن، 
ف��ي مرحلة بدء انط��الق التعام��ل الخارجي 
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المؤون��ات الالزم��ة والمطابق��ة لتعليم��ات 
المصرف المرك��زي، باإلضافة الى اتباعه 
سياس��ات كفيلة بالمحافظة عل��ى موجودات 

المصرف المالية والمادية.
أما في إيداعات العمالء االجمالية والتأمينات 
النقدي��ة حتى نهاية الرب��ع األول 2016، فقد 
ارتفع��ت إلى نحو 133 مليار ليرة س��ورية، 
بينم��ا كانت في نهاية ع��ام 2015 نحو 115 
ملي��ار ليرة، ف��ي حين بلغ صاف��ي المحفظة 
االئتمانية الخاصة بالبنك والممنوحة لمختلف 
القطاع��ات ومج��االت النش��اط االقتصادي 
47.9 مليار ليرة س��ورية نهاية الربع األول 
من العام الجاري. كما نمت حقوق مس��اهمي 
البنك بنس��بة 31 % عم��ا كان عليه الوضع 
نهاي��ة 2015 لتبلغ 20 مليار لي��رة. وارتفع 
إجمالي الدخل التشغيلي للبنك في الربع األول 
م��ن العام الجاري بنس��بة 241 % فبلغ نحو 
5.6 مليارات ليرة سورية مقارنة بمبلغ 1.6 
مليار ليرة في الفترة نفسها من العام 2015.

ماذا عن حجم الس���يولة في المصرف، هل 
هي مطمئنة لمواجهة أي ظروف مستقبلية؟

إن نس��بة الس��يولة لدى بنك س��ورية الدولي 
اإلسالمي ليست فقط ضمن حدودها القانونية 
التي حددها مصرف سورية المركزي بنسبة 
ال تقل عن 20 % بالليرة السورية وعن 30 
% بكل العمالت، بل أن نسبتها الفعلية تفوق 
ذل��ك بكثير، حي��ث أن هذا األم��ر عزز ثقة 
العمالء بالمصرف ووجد ش��عور االطمئنان 
لديه��م ب��أن بنك س��ورية الدولي اإلس��المي 
ه��و المالذ اآلم��ن لحفظ إيداعاته��م، كما إن 

الدويك: القطاع المصرفي قوي وسيولة البنك مرتفعة

أكد الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي اإلسالمي عبد القادر الدويك، 
في حديث لمجلة البنك والمستثمر، متانة القطاع المصرفي في سورية 
ومواجهته لألزمة، نافياً كل ما أشيع عن انهيارات. وهو اثبت قدرته على 
الصمود في مواجهة التحديات والمتغيرات التي تعرض لها طيلة مدة 
االزمة، وقال: إن بنك سورية الدولي اإلسالمي حافظ على استقرار ودائعه 
في ظل الظروف الحالية، من خالل منح معدل ربح عائد مناسب ومنافس 
مخاطر  لمواجهة  الالزمة  اإلجراءات  كل  واتخذ  المصرفية،  السوق  في 

االئتمان، مؤكداً انه يتمتع بنسبة سيولة مرتفعة.

وفي ما يلي نص الحديث:
ه���ل الودائع ال���ى ارتفاع وه���ل من ارباح 
حققها المصرف خالل الربع االول من العام 

الجاري؟
على صعيد المؤش��رات المالية لبنك سورية 
الدولي اإلسالمي فإن أداء البنك القوي ونموه 
مس��تمران في منحى تصاع��دي، ما يعكس 
متانة مركزه المالي وإس��تراتيجيته الناجحة 
والمرنة، والتي تتعامل وتتكيف بش��كل جيد 
م��ع المتغيرات االقتصادي��ة واإلضطرابات 
السياس��ية واألمني��ة الت��ي تمر بها س��ورية 

والمنطقة.
فقد ارتفع صافي أرباح البنك في الربع األول 
م��ن العام الج��اري 2016 بنس��بة تجاوزت 
324 % مقارن��ة بالرب��ع األول م��ن الع��ام 
الماض��ي 2015، لتصل إل��ى 4.7 مليارات 
ليرة س��ورية، متضمنة األرباح الناتجة عن 
إعادة تقييم مركز القطع البنيوي. أما األرباح 
الفعلي��ة المحققة من دون أرب��اح إعادة تقييم 
القط��ع البنيوي، فبلغت ف��ي الربع األول من 
العام الجاري نحو 209 ماليين ليرة سورية 
بنسبة نمو 258 % مقارنة بالربع األول من 
العام 2015. وارتفعت موجودات البنك إلى 
أكثر من 155 مليار ليرة سورية وبنسبة نمو 
بلغت حوال��ى 18 % عما كان الوضع عليه 
نهاية الع��ام 2015. وحافظ البنك أيضاً على 
اس��تقرار ودائعه في ظ��ل الظروف الحالية، 
م��ن خالل من��ح معدل رب��ح عائد مناس��ب 
ومناف��س ف��ي الس��وق المصرفي��ة، واتخ��ذ 
كل اإلج��راءات الالزم��ة لمواجهة مخاطر 
االئتم��ان، من تش��كيل مخصص��ات وحجز 

نس��بة الس��يولة المرتفعة في ظ��ل الظروف 
االس��تثنائية واألزم��ات تُمِكّن المصرف من 
مواجهة هذه الظ��روف الخاصة. وهذا مكن 
البنك من المحافظة على هامش أمان مطمئن 

جداً للمرحلة المقبلة.

هل اتخذتم التدابير المناسبة لضمان الودائع 
والمدخرات ف���ي ظل المخاطر التي تمر بها 
س���ورية؟ وكيف عززتم قدرتكم المصرفية 
عل���ى تفادي تأثير المتغي���رات المالية التي 

تشهدها السوق السورية؟
نعمل بشكل مس��تمر على دراسة وتقييم كل 
المخاطر المحتملة ومتابعة خطط استمرارية 
العم��ل في كل الظروف والحفاظ على مكانة 
البنك وسمعته، وتحسين جودة محفظة البنك 
التمويلية ومتابعة عمليات التسديد للتمويالت 
القائم��ة، وتعزيز جودة وتنافس��ية الخدمات 
والمنتج��ات المقدم��ة، مقارن��ة م��ع خدمات 
المنافسين، واالرتقاء بمستوى أداء العمل في 
فروع البنك، وتعزيز دور اإلدارات الرقابية 
)التدقيق وااللتزام والمخاطر( لما لها من أثار 
إيجابي��ة على أعمال البنك. واس��تطعنا، منذ 
بداية األزمة في سورية، التخفيف من آثارها 
الس��لبية، واعتمدن��ا ف��ي ذلك عل��ى المركز 

عبد القادر الدويك 
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ألم��وال المودعي��ن، األمر ال��ذي عزز من 
قدرته على الصمود في مواجهة الصدمات، 
وهذا كله يجعل من القطاع المصرفي الداعم 
الرئيس لالقتصاد الوطني من خالل استثمار 
أموال المودعين في المشروعات االقتصادية 
الت��ي تنعك��س ف��ي النتيج��ة عل��ى مصلحة 

المواطن بالدرجة األولى.

هل من خط���وات جدي���دة اتخذها مصرف 
اإلمكان���ات  لتوفي���ر  المرك���زي  س���ورية 
والضمانات الالزمة لدعم القطاع المصرفي 

الخاص؟
دائماً م��ا يكون مصرف س��ورية المركزي 
صمام األمان بالنس��بة للقطاع المصرفي من 
خالل قراراته وإجراءاته التي تس��اهم بشكل 
فعال في الحفاظ على  مكتس��بات هذا القطاع 
والحد من سلبيات الهزات التي يتعرض لها، 
وهذا كان واضحاً خالل األزمة التي تعيشها 
سورية، فكما قلت سابقاً ورغم كل الظروف 
والتحدي��ات الت��ي تعرضت له��ا المصارف 
الس��ورية، إال أنه��ا م��ا زالت تعم��ل وتقدم 
خدماته��ا المصرفي��ة على عكس م��ا توقعه 

كثيرون مع بداية األزمة.

م���ا هي التدابير الضروري���ة التي تحتاجها 
المصارف الخاصة لتكون في وضع مريح، 
هل هي  تقوية اإلط���ار القانوني للبنوك أو 
تعزيز التشريعات أو فتح القطاع المصرفي 

أمام مزيد من المنافسة؟
بعد مرور حوالى أربع س��نوات على األزمة 
في سورية، ال شك في ان القطاع المصرفي 
الس��وري اس��تطاع الثب��ات والصم��ود أمام 
كل العقب��ات التي تواجهه، وه��ذا دليل على 
متان��ة القط��اع المصرفي الس��وري بفضل 
السياسة الحكيمة للجهات القائمة على الجهاز 
المصرفي وعلى رأس��ها مصرف س��ورية 
المركزي، وبفضل السياس��ات واإلجراءات 
واالس��تراتيجيات الصحيحة التي تقوم عليها 
هذه المصارف. وأعتقد أن هذا القطاع ينتظره 
مس��تقبل كبير ودور كبير بعد انتهاء األزمة. 
أم��ا ما يحتاجه القطاع المصرفي اآلن للعمل 
بق��وة وفاعلية أكب��ر، فهو عودة االس��تقرار 
واألمن واألمان لس��ورية الحبيبة، وبعد ذلك 

المال��ي الق��وي للبنك وس��معته الطيبة ودعم 
العم��الء والمس��اهمين، فنح��ن نضع نصب 
أعينن��ا دائم��اً وضم��ن خططنا المس��تقبلية، 
تعظيم حقوق المساهمين في البنك من خالل 
تحس��ين مس��توى الربحية، والمحافظة على 
حق��وق المس��تثمرين والمودعي��ن وتوس��يع 
قاع��دة المتعاملين مع البنك في كل المجاالت 
من خالل تحسين مستويات عوائد االستثمار 

واألرباح الموزعة على اإليداعات.

كيف حافظتم على ثقة العمالء والمستثمرين 
لزيادة  االني���ة والمس���تقبلية  وما خططكم 

فاعليتكم في السوق المصرفية السورية؟
نس��عى دائم��اً ألن نك��ون الخي��ار األفض��ل 
واألول للعم��الء م��ن خ��الل تقدي��م أفض��ل 
المتوافق��ة وأح��كام  الخدم��ات والمنتج��ات 
الش��ريعة اإلس��المية وتنويعها لتناسب أكبر 
شريحة ممكنة، ونعمل في شكل مستمر على 
معرفة احتياجات السوق والعمالء ودراستها 
م��ن أجل تلبيته��ا وتحقي��ق الرضى، خاصة 
ف��ي ظل هذه الظروف االس��تثنائية التي تمر 
بها س��ورية والعقوبات الجائرة التي فرضت 
عليها، ونعمل بالتنسيق مع مصرف سورية 
المرك��زي والجه��ات المختصة إل��ى إيجاد 
البدائل لتلبية متطلبات العمالء على مستوى 
العمليات الخارجية أيضاً، وهذا كله ساهم في 
تعزيز ثقة المتعاملين مع البنك والحفاظ على 

سمعته القوية في السوق السورية.

كيف ترون كف���اءة القطاع المصرفي لدعم 
االقتص���اد الوطني ف���ي س���ورية في هذه 

المرحلة الصعبة التي تمر بها البالد؟
ال مجال للشك في أن القطاع المصرفي اثبت 
قدرت��ه على الصمود ف��ي مواجهة التحديات 
والمتغي��رات الت��ي تع��رض لها طيل��ة مدة 
االزم��ة، ولم يح��دث أن أغلق أي بنك أبوابه 
أم��ام المتعاملي��ن، ال س��يما في مج��ال تلبية 
الس��حوبات الكبيرة التي تعرض لها، خاصة 
م��ع بداية األزمة، وعلى عكس ما كان يدور 
من حدي��ث ع��ن أن القط��اع المصرفي في 
طريق��ه إلى اإلنهي��ار أثبت أن��ه قطاع متين 
استطاع التعامل مع تأثيرات األزمة بنجاح، 
ما أكسبه ثقة المتعاملين ليصبح المالذ اآلمن 

يمكنن��ا الحديث ع��ن القوانين والتش��ريعات 
وغير ذلك، لكن األهم كما قلت هو االستقرار 

قبل كل شيء.

نم���و  ف���ي  هام���اً  دوراً  المص���ارف  أدت 
االقتصادات الناشئة، هل سنشهد دوراً نشطاً 

للقطاع المصرفي في نهضة سورية؟
ال شك في أن القطاع المالي والتمويالت التي 
تمنحها المصارف تعد عصب االقتصاد في 
كل دول العالم، وم��ن المؤكد أن المصارف 
الس��ورية س��وف يك��ون لديه��ا دوراً كبيراً 
للمساهمة في دعم االقتصاد السوري وتمويل 
المش��روعات االقتصادي��ة المختلف��ة وعلى 
رأسهما إعادة اإلعمار التي تحتاج إلى أموال 
كبيرة ال يمكن تأمينها دفعة واحدة، وهذا يعتبر 
التح��دي األكبر، كون هذه األموال س��تذهب 
إل��ى مش��اريع طويل��ة األم��د. وال أعتقد أن 
المصارف الس��ورية العامة والخاصة قادرة  
وحده��ا على تمويل إع��ادة اإلعمار. فعملية 
إعادة اإلعمار تتطلب اهتماماً استثنائياً بقطاع 
المص��ارف وتفعيل بعض التش��ريعات التي 
تساعد في اس��تخدام أدوات استثمارية جديدة 
توجه لغايات اإلعمار وعلى رأسها الصكوك 
اإلسالمية التي سيكون دورها كبيراً جداً في 
توفير سيولة تخصص لهذه الغاية. وبالنسبة 
لبنك س��ورية الدولي اإلس��المي فهو جاهز 
للقي��ام بأي دور يناط ب��ه في المرحلة الحالية 
والمستقبلية ضمن اإلمكانيات المتاحة. وأود 
اإلش��ارة إلى أن البنك يتمتع بجاهزية عالية 
على مستوى الكوادر البشرية واإلدارية وهي 
ق��ادرة على التعامل مع مختل��ف المتغيرات 

الحالية وأنواع التمويل الذي يمكن منحه.

ما هي الخدمات والمنتجات التي تقدمونها 
وما الفئات المستهدفة؟

نقوم في بنك س��ورية الدولي اإلسالمي بتقديم 
خدمات مصرفي��ة متنوعة وش��املة متوافقة 
مع الش��ريعة اإلس��المية، من فتح الحسابات 
المختلفة إلى قبول اإليداعات بالليرة السورية 
أو بالعم��الت األجنبي��ة، س��واء على ش��كل 
استثمارات مشتركة أو استثمارات مخصصة، 
التمويل وفق صيغ التمويل اإلسالمي.م��روراً بتوفي��ر حزم��ة متكاملة م��ن برامج 
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خالل تطوير وتحديث أعمالنا ومنتجاتنا وخدماتنا بش��كٍل مس��تمر، 
والح��رص عل��ى انتقاء الخدمات والتوجه إل��ى خدمة المجتمع بكل 

عناية وموضوعية.

ما هي أهم التحديات والصعوبات التي تواجه البنك؟
استطاع بنك الشام تجاوز العديد من المخاطر والتحديات والوصول 
إلى بر األمان والتقدم بثبات نحو مستقبل أفضل، بعد البداية الصعبة 
التي واجهت المصرف خالل فترة التأسيس وما حملته األزمة الحالية 
من ارتدادات سلبية على النشاط المصرفي في سورية، كتغير سعر 
الص��رف والمقاطعة االقتصادية المفروضة على س��ورية، كما ال 
يمكن تجاهل عوامل المنافس��ة الحالية في السوق المصرفية بشكل 

عام واإلسالمية بشكٍل خاص.

ما هي التدابير الضرورية التي تحتاجها المصارف الخاصة لتكون 
في وضع مريح؟ وهل هي تقوية اإلطار القانوني للبنوك أو تعزيز 

التشريعات أو فتح القطاع المصرفي أمام مزيد من المنافسة؟
بالنسبة للمنافسة فهي موجودة وعلى مستوًى جيد يصب في مصلحة 
تطور القطاع المصرفي، ولكن من األفضل تعزيز الوضع القانوني 
للمصارف بصفتها مؤسس��ات مالية تتمتع بالش��فافية والثقة، نظراً 
لخضوعها لجهات رقابية عدة، أهمها مصرف س��ورية المركزي. 
وق��د صدر مؤخ��راً بعض القوانين والمراس��يم التي س��اهمت بهذا 
التعزي��ز كان أهمها القانون رقم /19/ والقانون /21/ للعام 2014، 
لكن هناك تحٍد يكمن في تطبيق هذه القوانين التي تتطلب توافر قدر 
عاٍل من اإللمام والمعرفة بالعمل المصرفي وطبيعته الخاصة ليكون 

أحمد اللحام

الشام اإلسالمي: إجراءت وتحّوط عززا الودائع واألرباح

وفي ما يلي نص المقابلة:
ه���ل الودائع إلى ارتفاع؟ وهل من أرب���اح حققها المصرف خالل 

الربع األول من العام الجاري؟ وما حجم السيولة لدى بنك الشام؟
بلغت نسبة الزيادة في حجم الودائع )23 %( مع نهاية الشهر الثالث 
من العام الجاري مقارنة بنهاية العام الفائت، كما بلغت نسبة الزيادة في 
األرباح )271 %( مع نهاية ش��هر آذار/مارس مقارنة بأرباح نهاية 
عام 2015، ومع نهاية الربع األول لعام 2016 بلغت نسبة السيولة 
)57.31 %(. ونرجع هذه النتائج الجيدة جداً إلى التوّسع المصرفي 
لبنك الشام، والتطور في تقديم الخدمات والمنتجات المصرفية الجديدة 
بطريقة مبتكرة وفق أحكام الشريعة اإلسالمية، وتقديم التسهيالت بما 
يتناس��ب والتمويالت المطلوبة من قب��ل زبائن البنك، باإلضافة إلى 
تطوير إجراءات بنك الش��ام في مجال المرابحات، وكل ذلك كان له 

األثر األكبر في تحقيق أرباح صافية مرتفعة.

هل اتخذتم التدابير المناس���بة لضمان الودائع والمدخرات في ظل 
المخاطر التي تمر بها سورية؟

تح��رص إدارة المخاطر في بنك الش��ام على وضع س��يناريوهات 
مفترضة لحاالت خطيرة، س��واًء كانت متوقع��ة أم بعيدة، أو حول 
انخفاض نس��بة الحس��ابات الجارية أو انسحاب أكبر العمالء أو أي 
س��يناريو آخر قد يؤثر على س��يولة المصرف، وبالتالي نعمل على 
وضع العديد من الحلول المسبقة لمثل هذه الحاالت التي قد يتعرض 
لها أي بنك في ظل هذه الظروف، وبذلك نحن حريصون دوماً على 
أن تكون نسبة الموجودات تغطي االحتياجات، وكما أسلفنا سابقاً أن 

نسبة السيولة بلغت 57,31 % وهي نسبة تعتبر جيدة جداً.

كيف حافظتم على جسر الثقة مع العمالء والمستثمرين؟
إّن الدقة في الوقت وجودة التعامل س��تصنع بال ش��ك س��معة طيبة 
وانطباعاً جيداً عن بنك الش��ام، باإلضاف��ة إلى الموازنة بين الجدية 
وبين التعامل الودّي مع الزبائن والعمالء، والتميز في بعض األمور 
عن باقي المنافسين. كل ذلك جعل من بنك الشام مصرفاً مميزاً، من 

أحمد  اإلسالمي  الشام  لبنك  التنفيذي  الرئيس  قال 
إن  والمستثمر،  البنك  مجلة  مع  مقابلة  في  اللحام 
البنك استطاع تجاوز العديد من المخاطر والتحديات 
والوصول إلى بر األمان والتقدم بثبات نحو مستقبل 
اتخاذ  في  األزم��ة  بداية  منذ  سارع  فهو  أفضل، 
اإلجراءات الالزمة للحفاظ على مركز قوي يمّكنه من 
تجاوز آثارها، وذلك عبر تعزيز إدارة المخاطر والتحّوط 
اإليداعات واألرباح  أن  من أي مخاطر محتملة. وأكد 

في وضع جيد خالل الربع األول من العام 2016.
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الفئات المس��تهدفة من العمالء بما يتوافق مع االستراتيجية الجديدة 
الخاصة بتطوير المحفظة التمويلية ورفع ربحيتها، إضافة لتطوير 
خدم��ات التج��ارة الخارجي��ة، ومن جه��ة أخرى تطوي��ر خدمات 
األفراد إن كان عبر األقنية االلكترونية أو من خالل االستمرار في 
التفّرع المصرفي المدروس، واالستمرار بإدخال خدمات مصرفية 
وإلكتروني��ة جديدة وتطوير القائم منه��ا، وتطوير منتجات تمويلية 

جديدة تلبي رغبات السوق المصرفية واحتياجاتها.

ما هي رؤيتكم لمس���تقبل العمل المصرفي في بناء س���ورية وهل 
سنشهد دوراً نشطاً للقطاع المصرفي في نهضة سورية؟

تؤدي المصارف دوراً جوهرياً هاماً في االقتصاد الوطني، وبالتالي 
فإننا نس��عى جاهدين دوماً إلى تحس��ين الخدمات للجمهور، وتوفير 
التمويل الالزم للقطاع الخاص وللمش��اريع المتوس��طة والصغيرة 
وتموي��ل األف��راد، وتوفير فرص عمل للمس��اهمة في حل مش��كلة 
البطالة وتنمية الموارد البش��رية وتدريبها وتأهيلها بش��كل مستمر 
لتكون قادرة على تطوير القطاع المصرفي الس��وري بش��كل عام، 
وهذا بدوره يعزز المنافس��ة بين المصارف، ويس��اهم بنشر الثقافة 
المصرفي��ة، وزي��ادة التعامل مع المصارف ل��دى األفراد في البلد، 
وج��ذب جزء كبير م��ن األموال المكتنزة والمجم��دة خارج القطاع 
المصرفي لكي تدخل الدورة االقتصادية وتس��اهم في عملية التنمية 
ودعم االقتصاد الوطن��ي، باإلضافة إلى تأمين التمويالت الالزمة، 
وتوطين مشاريع مختلفة جديدة.ال س��يما لفئات التجار والصناعيين والمصدرين لتس��اهم في إقامة 

التطبيق بالش��كل األمثل، وبما يتوافق مع األس��باب التي استوجبت 
ص��دور هذه القوانين، وقد أبدى مصرف س��ورية المركزي تعاوناً 
كبيراً في هذا الس��ياق، من خالل تش��كيل لجان لمتابعة المش��كالت 
الت��ي تواج��ه المصارف، واقت��راح آلية حلها وفق أح��كام القوانين 

والتعليمات.

يبدو وس���ط كل م���ا تفرزه الحرب على س���ورية من مخاطر على 
االقتصاد الس���وري فإن النظام المصرفي بصورة عامة في وضع 
جيد، كيف تماشيتم مع هذه الظروف وامتلكتم القدرة على استيعاب 

كل هذه المخاطر؟
س��ارع بنك الش��ام منذ بداية األزمة في اتخاذ اإلج��راءات الالزمة 
للحفاظ على مرك��ز قوي يمّكنه من تجاوز آثار األزمة، وذلك عبر 
تعزي��ز إدارة المخاطر والتحّوط من أي مخاطر محتملة، وتش��كيل 
المخصصات واالحتياطيات الالزمة، ودعم سيولة المصرف عبر 
االس��تفادة من القنوات االس��تثمارية التي تتناس��ب مع ق��درة البنك 
وتؤم��ن الدخل ال��الزم بالتوازي مع مس��تويات المخاطر المقبولة، 
وكذلك طرح منتجات مصرفية إسالمية تتماشى مع األزمة الراهنة 

وإمكانيات الفئات العظمى من العمالء.

ما هي خططكم اآلنية والمس���تقبلية لزيادة فعاليتكم في الس���وق 
المصرفية السورية؟

عمل بنك الشام انطالقاً من إيمانه بأهمية التحديث المتواصل واألداء 
المتوازن، فنحن حريصون على تعزيز شبكة فروعنا للوصول إلى 
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المطلوب والبالغ 30 %، وبلغت 31.4 % بالنس��بة لليرة السورية 
مقارنة بالحد األدنى والبالغ 20 %، كما بلغت نس��بة المالءة المالية 
30.2 % وهي نس��بة تفوق النسبة المحددة من السلطات الرقابية و 
كذل��ك بازل )2( والمحددة ب���8 %، كذلك واصل البنك العمل على 
تطوي��ر منظومة إدارة المخاطر وتلبية متطلبات مصرف س��ورية 
المركزي والجهات الرقابية األخرى، وهذا ما يجعل ثقة المساهمين 

والمودعين مستمرة بالمصرف.

أما عن كيفية استخدامها، فذلك يعود الستراتيجية المصرف حسب 
المرحلة والظروف والتغيرات في الس��وق، حيث استطعنا في عام 
2015 استعادة المبادرة مدفوعين باألثر اإليجابي لتكيف االقتصاد 
السوري مع الظروف الحالية، حيث تم وبناء على دراسات السوق 
ومؤشرات االقتصاد، اتخاذ القرار بإعادة منح التسهيالت االئتمانية 
وفق ضوابط ومعايير محددة تتناسب مع تطور األزمة وانعاكساتها 
على قطاعات األعمال، سواء بحجم التسهيالت والضمانات وطبيعة 
أنش��طة العمالء المستهدفين وأماكن نش��اطهم، أو بناًء على دراسة 
لفئات العمالء المس��تهدفين واحتياجاتهم و االس��تفادة من التجارب 

السابقة.

هل اتخذتم التدابير المناس���بة لضمان الودائع والمدخرات في ظل 
المخاطر التي تمر  بها سورية؟

فرض��ت علينا األزمة المس��تمرة منذ اكثر من 5 س��نوات تغيرات 
في الخطط واألهداف االس��تراتيجية الموضوعة، والتي اس��تدعت 
تغيير بالسياس��ات واإلجراءات وآليات العمل التي من ش��أنها رفع 

جواد الحلبوني

“األردن سورية”: سيولة آمنة وائتمانات بمعايير وضوابط

وفي ما يلي نص الحديث:
ه���ل الودائع إلى ارتفاع؟ وهل من أرب���اح حققها المصرف خالل 

الربع األول من العام الجاري 2016؟
تقوم سياس��ة المصرف عل��ى المواءمة بين التس��هيالت االئتمانية 
الممنوح��ة وإجمالي الودائع لتحقيق اإليرادات والحفاظ على نس��ب 
سيولة آمنة ومريحة، ويتم اتخاذ قرارات مرنة تتغير حسب المرحلة، 
من حاج��ة المصرف الس��تقطاب ودائع أو قراره باالس��تغناء عن 
الودائع لضغط التكاليف في ظل فرص التوظيف المناسبة لألموال، 
وباختصار فإن ذلك يعبر على كفاءة إدارة الموجودات والمطلوبات 

في ظل الطاقات واإلمكانات المتاحة.
أما بالنسبة للبيانات المالية فقد بلغ إجمالي ودائع )الزبائن والمؤسسات 
المالية والمصارف( لنهاية الربع األول من 2016 نحو 17.2 مليار 
لي��رة س��ورية، بارتفاع 27.4 % عن الرب��ع األول من عام 2015 

حيث كانت 13.5 مليار ليرة سورية.
أما بالنس��بة لألرباح فبعدما تم تجميد منح تس��هيالت ائتمانية خالل 
السنوات السابقة بسبب األزمة، ما شكل ضغطاً على األرباح مقابل 
التركيز عل��ى تحصيل المديونيات، تم في بداي��ة عام 2015 اتخاذ 
القرار بإعادة منح تس��هيالت ائتمانية وفق ضوابط محددة ومعايير 
خاص��ة تراع��ي الظروف الراهن��ة، وبحيث يت��م تخفيض مخاطر 
المنح إلى أدنى مستوى وتعزيز الضمانات، فقد استطاع المصرف 
تحقيق إجمالي دخل تش��غيلي بقيمة 2.9 ملياري ليرة س��ورية عن 
الربع األول 2016، باستثناء أرباح القطع البنيوي فقد بلغت األرباح 

الصافية عن الفترة  نفسها نحو 200 مليون ليرة سورية.

ما حجم السيولة في المصرف؟ وكيف ستستخدم في الفترة المقبلة؟
حاف��ظ المصرف على نس��ب س��يولة آمن��ة ومريح��ة، حيث حقق 
مس��تويات أداء إيجابية على صعيد نسب المالءة المالية والسيولة، 
وبلغت نس��بة الس��يولة 66 % ل��كل العمالت مقارن��ة بالحد األدنى 

آمنة  سيولة  نسب  على  سورية  األردن  بنك  حافظ 
إيجابية  أداء  البنك مستويات  ومريحة، حيث حقق 
على صعيد نسب المالءة المالية والسيولة. هذا ما 
أكده المدير العام للبنك جواد الحلبوني في حديث 
البنك والمستثمر، حيث قال: استطعنا في  لمجلة 
عام 2015 استعادة المبادرة مدفوعين باألثر اإليجابي 
لتكيف االقتصاد السوري مع الظروف الحالية، وقد 
تم وبناء على دراسات السوق ومؤشرات االقتصاد، 
اتخاذ القرار بإعادة منح التسهيالت االئتمانية وفق 
األزمة  تطور  مع  تتناسب  محددة  ومعايير  ضوابط 

وانعاكساتها على قطاعات األعمال.
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العميل وطبيعة عمل المنشأة وظروف السوق.

ما أكث���ر الضغوط أو المش���اكل التي تعرضتم لها ،س���واء كانت 
بالسيولة أو القطع األجنبي أو مخاطر  سعر الفائدة أو تقلبات سعر 

الصرف؟
نحن نتحدث عن أزمة مستمرة منذ اكثر من 5 سنوات، وإن الضغوط 
الحاصلة جراء هذه األزمة والتي طالت االقتصاد الكلي هي ضغوط 
ش��ملت كل القطاعات االقتصادية، ومن ضمنها القطاع المصرفي، 
وبالتالي فإن ضغوط السيولة أو القطع األجنبي أو مخاطر سعر الفائدة 
أو تقلبات س��عر الصرف، أو حتى معدل الدوران الوظيفي الكبير، 
والش��ح بتوافر العنصر البشري المؤهل، تكون نفسها على مستوى 
القطاع المصرفي، بينما تختلف سياسة كل مصرف بالخطوات التي 
يتم بها التصدي لهذه الضغوط. وبشكل عام فإن المصرف استطاع 
مواجهة الضغوط التي نتجت عن األزمة ونجح بذلك و استمر بتقديم 

الخدمات المصرفية لعمالئه، والنتائج تعكس ذلك.

هل من خطوات جديدة اتخذها مصرف س���ورية المركزي لتوفير 
اإلمكانيات والضمانات الالزمة لدعم القطاع المصرفي الخاص؟

كان مصرف س��ورية المرك��زي وال يزال الداعم األساس��ي لعمل 
المص��ارف الس��ورية، وله ال��دور األكبر في تعزيز س��المة البيئة 
المصرفية من خالل وضع القرارات والتعليمات والضوابط الرقابية 
ومتابع��ة المص��ارف لاللتزام به��ا، وذلك للمحافظة على س��المة 
مركزها المال��ي وجودة موجوداتها وتش��خيص المخاطر واقتراح 

االجراءات التصحيحية الالزمة لها.
وفي هذا الخصوص استمر المصرف بمواصلة االمتثال لمتطلبات 
الس��لطات الرقابية، وذلك انطالقاً من حرص بنك األردن-س��ورية 
عل��ى االلتزام بكافة القوانين والتش��ريعات المصرفية الصادرة من 
مجلس النقد والتس��ليف ومصرف سورية المركزي وباقي الجهات 
الرقابية، حيث قام باتخاذ إجراءات وتدابير لمواجهة التحديات التي 
ب��رزت نتيجة األزمة التي تمر بها الب��الد، وتحوط إضافي يضمن 
الحف��اظ على س��ير العمل م��ع االلت��زام بالسياس��ات واإلجراءات 
المعتم��دة وكذل��ك قرارات الجه��ات الرقابية، والت��ي يتم تطويرها 
بصورة مس��تمرة لضمان تف��ادي أي ثغرات واالس��تمرار بالتأقلم 
والتكيف مع كل المراحل والمستجدات، سواء السلبية أو االيجابية، 
وكذلك يعمل البنك على االلتزام بدليل الحوكمة، كما يقوم بمراجعته 
وتطويره وتعديله كلما دعت الحاجة أو بموجب التعليمات الصادرة 

بهذا الخصوص.

رغم كل ما تفرزه الحرب على س���ورية من مخاطر على االقتصاد 
الس���وري فإن النظام المصرفي في وضع جيد، كيف تماشيتم مع 

هذه الظروف وامتلكتم القدرة الستيعاب كل هذه المخاطر؟
نتيج��ة األزم��ة السياس��ية واألمنية ف��ي الب��الد ونتائجها الس��لبية 
والمتسارعة، استطاع المصرف بدعم من مصرف سورية المركزي 

القدرة على التكيف والتغلب على اآلثار السلبية التي أفرزتها األزمة 
على القطاع المصرفي، ومنذ بداية األزمة قمنا بتشكيل خلية لإلدارة 
اعتمدت خطتنا لمتابعة  التطورات التي أفرزتها األزمة في السوق 
السورية أوال بأول، وتم التركيز من بداية األزمة على الحفاظ على 
نس��ب س��يولة آمنة لمقابلة الس��حوبات المتوقعة، ف��ي ظل الصدمة 
الت��ي تعرض لها االقتصاد الس��وري، كما ت��م التركيز على متابعة 
التس��هيالت االئتمانية الممنوحة وإعادة دراس��ة كل ملف على حدة 
لتخفي��ض مخاطر التعثر وعدم الس��داد، فيما ت��م تعزيز الضمانات 
القائم��ة، وبالتالي فقد تم تحقيق األهداف المرحلية خالل الس��نوات 
الماضي��ة م��ن عمر األزم��ة، من خ��الل كف��اءة إدارة الموجودات 

والمطلوبات في ظل الطاقات واإلمكانات المتاحة.

كم��ا تم تطوير منظوم��ة إدارة المخاطر لدى المصرف وذلك تحت 
إش��راف مباش��ر من قبل لجنة إدارة المخاط��ر المنبثقة عن مجلس 
اإلدارة، وذل��ك به��دف إدارة المخاطر التي ق��د تواجه عمل البنك، 

والمواءمة بين العوائد من جهة والمخاطر من جهة أخرى.

كيف عززتم قدرتكم المصرفية على تفادي تأثير المتغيرات المالية 
التي تشهدها السوق السورية؟

استمر بنك األردن - سورية بالعمل وفق االستراتيجية الخاصة بإدارة 
األزمة، وهي مرتكزة على  المحافظة على المكتس��بات، وتخفيض 
المخاطر الحالي��ة والمتوقعة، إلى أدنى درجة ممكنة ووضع خطط 
وس��يناريوهات لمواجه��ة أي طارئ، حيث تم تفعي��ل عمل اللجان 
المعنية ويتم االطالع بشكل دوري على التقارير الصادرة عن تلك 
اللجان، ومتابعة التغيرات التي تش��هدها الس��وق السورية. كل ذلك 
بدعم من مصرف س��ورية المركزي والجه��ات الرقابية األخرى. 
ورغم اس��تمرار األزمة، وما رافقها من عقوبات عربية وأوروبية، 
وأعمال إرهاب وتخريب استهدفت كل القطاعات االقتصادية والبنى 
التحتية، وتأثيراتها على الجوانب االجتماعية واالقتصادية واألمنية، 
أثبت االقتصاد السوري عموماً أنه ال يزال يملك مقومات الصمود، 
وأثبتت المصارف الس��ورية قدرة جيدة في إدارة األزمة، من خالل 
اتخاذ إجراءات ع��دة للتغلب على الصعوبات التي واجهتها، و هذا 

جلي من النتائج.

كيف حافظتم على الثقة مع العمالء والمستثمرين؟
تقوم سياس��ة المصرف على خطط واضح��ة ومكتوبة يتم وضعها 
س��نوياً ومتابعتها بش��كل دوري لتقييم االنحراف��ات -إن ُوجدت- أو 
تعديل الخطط بحسب الظروف المستجدة، ونرى انعكاساتها بشكل 
مباش��ر بنتائج أعم��ال البنك، كما نعتمد الش��فافية والثق��ة بالتعامل 
م��ع عمالئنا، ونعمل معهم باعتبارهم ش��ريكاً اس��تراتيجياً لتحقيق 
األهداف والمصالح المتبادلة، حيث يقوم المصرف بدور الش��ريك 
واالستشاري للعمالء، بغاية تقديم الخدمات المصرفية المناسبة التي 
تس��اهم بتنمية أعمالهم واعمال البنك، والتي تختلف حس��ب نش��اط 
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من انتهاج سياس��ة مختلفة عما كان مخططاً، بهدف امتصاص آثار 
األزم��ة وتخفي��ض المخاطر الناتج��ة عنها، و التكي��ف والتأقلم مع 
األوضاع المستجدة، ال سيما أنه كان من غير المتوقع أن  تطول مدة 
األزمة أو أن تتوسع بما وصلت إليه، ولهذا فقد تم تشكيل عدة لجان 
مختص��ة إلدارة األزمة، وتم التركيز بش��كل أساس��ي على جانبين 
أولهما اتخاذ كل اإلجراءات الكفيلة باس��تمرارية األعمال وضمان 
اس��تمرار نش��اط البنك وتعزيز ش��بكات االتصال البديلة، والحفاظ 
على البيانات بش��كل آمن، إلى جانب تعزي��ز إجراءات وتجهيزات 
األم��ن لفروع ومراكز البنك، ضمن اإلمكانيات المتاحة والظروف 
القائم��ة، وثانيهما تخفيض المخاطر ألدنى حد ممكن بالنس��بة لكل 

أنواع المخاطر القائمة والمحتملة، خصوصاً مخاطر السيولة.
لكن تم الحقاً تغيي��ر الخطط وتم اتخاذ اجراءات جديدة ترتكز على 
األثر اإليجابي المتوقع لتكيف االقتصاد السوري مع الحرب القائمة، 
بحيث كانت هذه اإلجراءات متوافقة مع االس��تراتيجية العامة للبنك 
والخاص��ة ب��إدارة األزم��ة وتخفي��ض المخاطر، حيث ت��م تحقيق 
األهداف المرحلية خالل الس��نوات الماضية، والتي اندرجت تحت 
عن��وان ضمان اس��تمرارية األعمال من خالل الحفاظ على نس��ب 
سيولة آمنة، وتخفيض المخاطر، بسبب اآلثار السلبية التي أفرزتها 
األزم��ة ومن ث��م البدء بتحقيق ارباح تغط��ي المصاريف و تضمن 

استمرارية البنك لضمان حقوق المودعين و المساهمين.
استطعنا في عام 2015 استعادة المبادرة مدفوعين باألثر اإليجابي 
لتكيف االقتصاد السوري مع الظروف الحالية، حيث تم وبناء على 
دراس��ات الس��وق ومؤش��رات االقتصاد، اتخاذ القرار بإعادة منح 
التسهيالت االئتمانية وفق ضوابط ومعايير محددة تتناسب مع تطور 
األزمة وانعكاساتها على قطاعات األعمال، سواء بحجم التسهيالت 
والضمانات وطبيعة أنشطة العمالء المستهدفين وأماكن نشاطهم، أو 
بناء على دراسة لفئات العمالء المستهدفين واحتياجاتهم، باإلضافة 
إلى تفعيل اإلج��راءات القانونية التي تكفل حفظ حقوق البنك، بحق 
العمالء الذين لم يظهروا أي جدية أو حسن نية في تسديد التزاماتهم، 
إضاف��ة الس��تمرارنا بالنه��ج الذي تم خالل الس��نوات الس��ابقة من 
األزم��ة، وذلك بالحرص على اس��تقطاب ودائع جدي��دة ذات تكلفة 
منخفضة مع توسيع قاعدة المودعين لالحتفاظ بنسب سيولة مريحة 
وآمن��ة تتجاوز النس��ب المحددة م��ن قبل الس��لطات الرقابية، وهذا 
واض��ح ايضا بنتائج البنك. وتمت تنمي��ة وتطوير الكادر الوظيفي، 
من خالل االستمرار ببناء فريق قادر على العمل بظل هذه الظروف 
واالرتقاء بأداء المصرف لمس��تويات أفضل س��واء على المستوى 
التنظيمي والتش��غيلي وخلق بيئة عمل حس��ب الخطط الموضوعة 
وحق��ق البنك نتائج مميزة بخط��ة احالل وتهيئة كادر من الموظفين 
والمدراء السوريين، كما تم تفعيل خطة التفرع بشكل أفقي من خالل 
اتخاذ القرار بافتتاح فرع جديد في محافظة السويداء، مع استمرارنا 
-ونتيجة لألحداث الراهنة- بتطوير آليات الرقابة وإجراءات الضبط 
الداخل��ي من خالل التنس��يق والمتابع��ة مع الدوائر الرقابية س��واء 
التدقيق الداخلي أو إدارة المخاطر أو االمتثال والعمل بصورة فعالة 

لتفادي أي اختراق أو نقاط سلبية قد يتم استغاللها.

أدت المصارف دوراً هاماً في نمو االقتصادات الناشئة، هل سنشهد 
دوراً نشاطاً للقطاع المصرفي في نهضة سورية؟

ال ش��ك في أن المصارف هي عصب االقتص��اد، ونأمل في انتهاء 
األزم��ة لتعاود القطاعات االقتصادية نش��اطها مدعومة من القطاع 
المصرف��ي، حي��ث من المفت��رض أن يتم التركيز على المش��اريع 
الصغيرة والمتوس��طة في المرحلة األولى لدوران عجلة االقتصاد 
وإع��ادة الحياة إلى القطاعات االقتصادي��ة المختلفة، لتكون مرحلة 
عودة االستثمارات األجنبية إلى السوق السورية، ما سينعكس بشكل 

سريع ومباشر على كل المؤشرات االقتصادية لسورية.

سورية في المستقبل س���تصبح مزدهرة أكثر من أي وقت مضى 
حال خروجها من الحرب، ما هي رؤيتكم لمستقبل العمل المصرفي 

في بناء سورية؟
بالنسبة لألعوام المقبلة لدينا ثقة بعافية االقتصاد السوري، وغالباً ما 
تكون النهضات االقتصادية الكبيرة هي بعد األزمات الكبيرة، وهناك 
عدة أمثلة حقيقي��ة مثل اليابان وألمانيا والت��ي صعدت اقتصادياتها 
بعد الحروب. ويتمتع االقتصاد السوري بمقومات وأرضية حقيقية 
للنه��وض االقتصادي عند توفر ظروف االس��تثمار الس��ليم، حيث 
س��تكون األولوي��ة ه��ي للتحضير لمرحل��ة اعادة األعم��ار ليكون 
للمصارف الدور الرائد واع��ادة الدورة االقتصادية، إضافة لطرح 
خدم��ات الكترونية جديدة مع اهمية طرح منتج��ات تمويلية جديدة 
تتناسب وتلبي رغبات واحتياجات السوق المصرفية بتلك المرحلة. 

ما خططكم اآلنية والبعيدة لزيادة فاعليتكم في الس���وق المصرفية 
السورية؟

ستتركز خطة العمل وفق التوجهات العامة لبنك األردن سورية، بناء 
على خطة اإلدارة باألهداف MBO’s الخاصة بالدوائر الرئيس��ية 
في البنك، واس��تمراراً للنهج المتبع في الس��نوات السابقة بحيث يتم 
االس��تمرار بمنح التس��هيالت االئتمانية، لتحقيق العوائد المرجوة، 
وبموازاة ذلك االس��تمرار بتكثيف الجه��ود لتحصيل ومتابعة ديون 
العمالء الديون، والتوس��ع بعمليات تنظيم تعهدات التصدير حس��ب 
تعليمات مصرف س��ورية المركزي، إضافة لتوسيع شبكة الفروع 
من خالل افتتاح فرع جديد في محافظة الس��ويداء، ودراس��ة إعادة 
افتتاح بعض الفروع المغلقة حسب األوضاع األمنية، مع االستمرار 
بالحفاظ على نس��ب سيولة آمنة، والتركيز على الودائع ذات التكلفة 
األقل مع توسيع قاعدة المودعين، والحفاظ على البيانات بشكل آمن، 
وتأمين استمرارية عمل الفروع وتقديم الخدمات المصرفية للعمالء، 
واالس��تمرار بتطوير الكادر البش��ري، باإلضافة الى االستفادة من 
الدراسات السابقة بخصوص تغير حاجات العمالء المصرفية حسب 
اإللكترونية.المرحل��ة الراهن��ة، لتقديم خدمات مصرفية إضافي��ة مثل الخدمات 
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أعل��ن الرئيس التنفيذي 
“أورينت”  لمجموع��ة 
للتأمي��ن عم��ر األمين، 
التأمينية  المجموعة  أن 
حصل��ت مؤخ��راً على 
رخصة لتأسيس شركة 
تأمين تكافلي في السوق 
اإلماراتي��ة، بالش��راكة 
مع بنك االتحاد الوطني 
ش��ركة  اس��م  تح��ت 

“أورينت ي��وان بي تكافل”. وتوقع األمين أن تبلغ قيمة 
أقس��اط الشركة الجديدة في عامها التشغيلي األول 300 
مليون درهم )81.6 مليون دوالر(. وأشار إلى أن البنك 
لديه أقس��اط تق��ارب 100 مليون دره��م )27.2 مليون 
دوالر( س��يتم اكتتابها من خالل الش��ركة الجديدة، فيما 
تبلغ قيمة األقساط المكتتبة للمجموعة حوالي 2.4 مليار 
دره��م )653.3 ملي��ون دوالر(، ويمكن للمجموعة أن 

تدعم الشركة الجديدة بإسناد إعادة التأمين إليها.

شراكة بين “أورينت للتأمين”
و“االتحاد الوطني” 

عمر األمين

تعتزم “ميونيخ ري” كبرى ش��ركات إعادة التأمين في 
العالم، س��حب استثماراتها من أس��واق التأمين المباشر 
DIRECT INSURANCE في كل من أوس��تراليا 
ونيوزيالن��دا عل��ى أن تحصر أعمالها هن��اك في إعادة 
تتخل��ى  وس��وف   ،REINSURANCE التأمي��ن 
 GREAT الش��ركة عن ملكيتها لشركة غرايت اليكس
LAKES الت��ي تتعاط��ى التأمين المباش��ر في كل من 
أوستراليا ونيوزيالندا، وذلك من خالل عرض أسهمها 
للبي��ع. وترّكز “ميونيخ ري” على تعزيز نش��اطها في 
مجال إعادة التأمين في تلك المناطق وترى أن مصلحة 
مس��اهميها تقضي بالتخلي عن مزاول��ة أعمال التأمين 

المباشر فيها.

“ميونيخ ري” تسحب استثماراتها

أول باقة تأمين للشركات في دبي

وقّعت مؤسس��ة محمد بن راشد 
الصغي��رة  المش��اريع  لتنمي��ة 
تفاه��م  مذك��رة  والمتوس��طة، 
م��ع كل م��ن ش��ركة ني��ورون 
المتخصص��ة ب��إدارة الملف��ات 
 ،)TPA( الصحي��ة ومراقبته��ا
وناسكو فرنسا، لتقديم أول باقة 

تأمين صحي للعاملين في الشركات المتوسطة والصغيرة المسجلة في إمارة دبي.
ووقع المذكرة المدير التنفيذي للمؤسس��ة عبد الباس��ط الجناحي، ورئيس مجلس ادارة 
شركة نيورون محمد المطيوعي، والرئيس التنفيذي لناسكو فرنسا كبريال بجاني. وقال 
الجناحي: يأتي توقيع المذكرة بعد االطالع على نتائج تقرير حالة الشركات الصغيرة 
والمتوسطة في دبي، حيث أظهر أن معظم الموظفين العاملين في الشركات المتوسطة 

والصغيرة يعانون من عدم وجود تغطية تأمينية صحية.

وثيقة تأمين صحي موحدة بالسعودية

ب��دأ مجلس الضمان الصحي التعاوني الس��عودي بتطبيق الق��رار الذي يلزم أصحاب 
العمل بالقطاع الخاص بإبرام وثيقة تأمين صحي موحدة تشمل كل العاملين لديه وأفراد 
أسرهم المشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني. وقال األمين العام للمجلس محمد 
بن س��ليمان الحس��ين: إن القرار يأتي ف��ي إطار حرص المجلس عل��ى اتخاذ التدابير 
واإلج��راءات التي تعزز حماية حقوق المؤّمن عليهم، وتضمن رفع مس��توى صناعة 

سوق التأمين الصحي بشكل عام والقضاء على التأمين غير الحقيقي بشكل خاص.

“أمان” توافق على تعديل نظامها األساسي

العمومي��ة  الجمعي����ة  واف�ق����ت 
لش��ركة دب��ي االس��المية للتأمين 
وإع��ادة التأمي��ن “أم��ان”، على 
مش��روع تعديل النظام األساس��ي 
الجدي��د للش��ركة، وكذل��ك عل��ى 
التعديالت المقترحة بش��أن نسب 
الملكية لمواطن��ي دولة اإلمارات 
ومواطن��ي دول مجل��س التعاون 

واألجانب، وبما يتوافق مع قانون الش��ركات الجديد. وج��اءت التعديالت على النظام 
األساسي للشركة تماشياً مع قانون الشركات رقم 2 لعام 2015، ووفقاً للنموذج الذي تم 
إعداده من قبل هيئة األوراق المالية والسلع في اإلمارات، والهيئات الحكومية المهنية 
األخرى، وبما يتوافق مع أحكام الش��ريعة اإلس��المية. وقد أن��اب رئيس مجلس إدارة 
الش��ركة محمد بن عمير بن يوسف المهيري، عضو مجلس اإلدارة عبد الرحمن عبد 
هللا سنان، لرئاس��ة اجتماع الجمعية، وذلك بحضور عضو مجلس اإلدارة محمد علي 

خميس الحوسني، والرئيس التنفيذي للشركة جهاد فيتروني.
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على معالجتها بما يرضي أطراف النزاع ويحقق العدالة في ما بينها.

باألرقام ما حجم األرباح واإليرادات التي حققتها شركات التأمين؟
نما إجمالي الموجودات في ش��ركات التأمين بنسبة 20 %، وكذلك حقوق 
المس��اهمين بنس��بة 22 %. وبل��غ إجمالي الربح التش��غيلي ال��ذي حققته 
شركات التأمين الخاصة في كل فروع التأمين في عام 2015، 2,3 مليار 
ليرة س��ورية بزيادة 51 % عن العام السابق. وبلغ إجمالي أقساط التأمين 
التي حققتها شركات التأمين في كل فروع التأمين في عام 2015، 17.2 
ملي��ار ليرة س��ورية بارتفاع عن العام الس��ابق بنس��بة 16.95 % والذي 
كانت أقس��اطه 14.7 مليار ليرة س��ورية، في حين بلغت أقساط شركات 
التأمين الخاصة 7 مليارات ليرة بنمو عن الفترة نفس��ها من العام الس��ابق 
بنسبة 8.61 %. وبلغت الحصة السوقية للمؤسسة العامة السورية للتأمين 
نحو 59 % بأقس��اط 10 مليارات ليرة، وبلغت التعويضات المسددة لعام 
2015، 12.5 مليار ليرة موزعة على كل شركات التأمين بزيادة نحو 9 
% عن إجمالي التعويضات المسددة لعام 2014 والتي بلغت 11.5 مليار 
ليرة، وبلغت نسبة التعويضات المسددة من األقساط المكتتبة نحو 73 %، 

في حين كانت نحو 78 % العام الماضي.

هل ما زالت الحصة الس���وقية م���ن حجم األقس���اط األعلى من نصيب 
المؤسسة العامة السورية للتأمين؟

ما زالت المؤسسة العامة السورية للتأمين تستحوذ على الحصة األكبر من 
األقساط في السوق حيث بلغت الحصة السوقية لها خالل عام 2015 حوالى 
60 % بأقساط بلغت 10 مليارات ليرة، كما أنها تستحوذ على الحصة األكبر 
من إجمالي أقس��اط معظم فروع التأمين، حيث تبلغ حصتها حوالى 84 % 
من أقساط كل من التأمين الصحي والتأمين الهندسي في السوق. وحصلت 
أيضاً على 63 % من أقساط الحريق و52 % من أقساط السيارات الشاملة.

 عمار ناصر آغا

آغا: تعافي قطاع التأمين عزز موجوداته وأرباحه

وفي ما يلي نص الحديث: 
حقق قطاع التأمين السوري نمواً في األقساط وأرباحاً صافية خالل العام 

الفائت، ما الذي كان الفتاً في هذا التطور بعد سنوات التراجع؟
بالنظ��ر إل��ى النتائج النهائية للعام 2015 نس��تطيع أن نرى قدراً جيداً من 
التفاؤل بهذا القطاع وقدرته على تجاوز آثار األزمة، حيث عادت األقساط 
للنمو بعد سنوات من التراجع، وكذلك األرباح الفنية والصافية. كما شهدت 
كل الش��ركات حالة جيدة من االس��تقرار اإلداري ووزع��ت أرباحاً على 
مس��اهميها، كما أظهرت النتائج أن معظم الش��ركات استفادت إيجابياً من 
إع��ادة التأمين رغم الظروف الصعبة التي فرضتها العقوبات االقتصادية 
ف��ي ه��ذا المجال. واأله��م من ذلك أن مكون��ات قطاع التأمي��ن لم تتغير، 

واستمر الجميع بالعمل وتأقلم مع ظروف األزمة واستوعبها.

كيف ساعدت هيئة اإلشراف على التأمين في انتعاش قطاع التأمين؟ 
إن الدور اإلش��رافي الذي تقوم به الهيئة في س��وق التأمين السورية والذي 
منحت إياه بموجب المرس��وم التش��ريعي 68 قد أتاح إنجاز بيئة تش��ريعية 
مناسبة لعمل هذه الش��ركات ومتابعة التقيد بكل التشريعات الناظمة للعمل 
التأميني والتي أسهمت بصمود شركات التأمين في مختلف األزمات ال سيما 
األزم��ة الحالية، التي أثرت على كل قطاع��ات االقتصاد الوطني، خاصة 
م��ن خالل العقوب��ات االقتصادية والتي كان لها أثر على النش��اط التأميني 
من الناحية التسويقية لبعض أنواع وثائق التأمين واألثر األكبر على إعادة 
التأمين، إذ انس��حب معظم معيدي التأمين األوروبيين من السوق السورية، 
وهنا كان البحث عن البدائل الممكنة لذلك، حيث نجحت الشركات السورية 
وبالتنس��يق م��ع الهيئة ف��ي التعاقد مع معي��دي تأمين من أس��واق أخرى، 
وبتصني��ف جيد، بحيث تتم مراقبة العمل الفني للش��ركات في كل مراحل 
العملي��ة التأمينية، من االكتتاب إلى إدارة المطالبات واحتجاز االحتياطيات 
الفنية الكافية لس��داد التزاماتها، مع مراقبة المالءة المالية للشركات ووضع 
ضوابط إلدارة المخاطر وتدقيق البيانات المالية الختامية والمرحلية لضمان 
انسجامها مع القوانين والمعايير المحاسبية بالشكل الذي يساعد تلك الشركات 
على تحقيق أهدافها ودعم االقتصاد بش��كل ع��ام، وتتخذ الهيئة اإلجراءات 
الالزمة لعالج بعض الظواهر الس��لبية التي قد تشهدها السوق والتي تضر 
بمصالح الشركات أو بالسوق حيث تتلقى الهيئة كل شكاوى التأمين وتعمل 

في  التأمين  على  اإلشراف  لهيئة  العام  المدير  قال 
سورية الدكتور عمار ناصر آغا في حديث الى مجلة 
الى  عادت  التأمين  شركات  أن  والمستثمر،  البنك 
وارتفاعًا  أرباحاً  من جديد محققة  لتنهض  التعافي 
أيضًا  تعرض  القطاع  أن  الى  ولفت  الموجودات.  في 
لإلعتداءات اإلرهابية التي تستهدف سورية، لكنها 
الدولة  حققتها  التي  االنجازات  بعد  األمر  تجاوزت 
والجيش سياسياً وأمنياً. وأوضح أن الهيئة تتطلع 
إلى تحقيق المزيد من النمو، وتأمل في أن ترى المزيد 

من المؤشرات على بداية تعافي االقتصاد السوري.
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والصحي والحياة وغيرها، كما عملت بعض الشركات على قبول طلبات 
تأمين أخطار الشغب واالضطرابات وهذا األمر يعود قراره إلى السياسة 
التسويقية واالكتتابية التي تعتمدها كل شركة، إضافة إلى مدى توافر إعادة 
التأمين المناس��بة. وتغطي معظم ش��ركات التأمين السورية حالياً الحرب 
السلبية في التأمين الصحي والذي يعني تغطية المؤمن له في حال تعرضه 
للضرر وهو غير مشارك في العمليات الحربية، أي ليس طرفاً فيها، كما 
في حاالت قذائف الهاون أو االنفجارات، كما تقوم الش��ركات بتغطية نقل 
البضائع ضد أخطار الحرب، وقد وفرت المؤسسة العامة السورية للتأمين 
وكذلك إحدى الش��ركات الخاص��ة مؤخراً تغطية لتأمين الس��يارات ضد 
أخطار اإلرهاب. ونأمل في ان يكون لقطاع التأمين دور مهم وأساسي في 
بناء االقتصاد الوطني خالل المرحلة المقبلة من خالل المساهمة في توفير 
الضمانات لتمويل المشاريع االقتصادية، ما يعطي الثقة الالزمة للمستثمر 
واألم��ان للعمل في بيئة االس��تثمار، اضافة الى دعم العملية االنتاجية من 
خالل تأمين بناء المش��اريع، وتش��جيع التجارة الخارجية من خالل تأمين 
نق��ل البضائع، عدا عن تأمي��ن أعمال المصارف باس��تخدام وثيقة تأمين 

.BBB المصارف الشاملة

وضعت هيئة اإلشراف على التأمين خطة شاملة للعام 2016 تهدف لرفع 
مستوى أداء قطاع التأمين في سورية، هل تتوفر البيئة التأمينية لنجاح 

هذه الخطة؟
إن من أهم أهداف الهيئة ومبررات إحداثها هو العمل على تنش��يط س��وق 
التأمي��ن وتطوي��ره، إضاف��ة إل��ى أن التركي��ز ينصب حالياً عل��ى توفير 
مس��تلزمات اس��تمرار الش��ركات بأداء مهامها على أكمل وجه، وتجاوز 
الصعوبات التي فرضتها األزمة والعقوبات االقتصادية المفروضة حالياً.

ونرى أنه يقع على عاتق شركات التأمين إعطاء اهتمام خاص بموضوع 
الثقافة والوعي التأميني للمؤمنين، وحل المش��كالت والش��كاوى والحفاظ 
على جودة الخدمة. وتمتلك الهيئة نظرة تفاؤلية لمستقبل التأمين في سورية 
انطالقاً من تبلور فكرة جيدة ومتكاملة لدى ش��ركات التأمين عن المجتمع 
المستهدف ومتطلباته واحتياجاته والسعي بشكل دائم لتلبيتها واعتماد أسس 
فني��ة صحيحة في تقدي��م الخدمات التأمينية، كم��ا أن نظرتنا التفاؤلية إلى 
الوضع االقتصادي واألمني مس��تقبالً س��ينعكس إيجاباً على هذا القطاع، 
وخاص��ة في مرحل��ة إعادة اإلعمار وما س��يرافقها من نش��اط اقتصادي 

وانتعاش في حركة التجارة الداخلية والخارجية.

ما الذي تتطلعون إلى تحقيقه؟
تواك��ب الهيئة بش��كل يوم��ي أداء س��وق التأمين بهدف استكش��اف أي 
معوق��ات تواج��ه العمل في هذه الس��وق، وبن��اًء عليه تق��وم بإصدار أو 
تعديل التش��ريعات الالزمة لمعالجة هذه المعوقات وتطوير أداء السوق. 
كما تش��جع الهيئة جميع الش��ركات على إبداع وتطوير خطط تس��ويقية 
وبرامج تأمينية جديدة تس��هم في تنشيط سوق التأمين السورية. وتحاول 
الهيئة من خالل دورها اإلش��رافي أن تعمل عل��ى تطوير قطاع التأمين 
ومعالجة سلبياته من خالل العمل على مراعاة تحقيق مصالح أطرافه من 
مؤمن لهم وش��ركات تأمين ومقدمي خدم��ات، بما يحقق الوضع األمثل 
لواق��ع التأمين، إضافة إلى اس��تمرار العمل عل��ى ضمان حقوق المؤمن 
واالجتماعية.لهم. والوصول إلى أفضل مس��اهمة له��ذا القطاع في التنمية االقتصادية 

لماذا برأيكم حقق فرع التأمين الصحي الحصة األكبر من السوق؟
ش��هد فرع التأمي��ن الصحي تط��وراً كبي��راً ونمواً ملحوظ��اً، خصوصاً 
بع��د صدور المرس��وم 65 لعام 2009 والذي س��مح بموجب��ه للقطاعين 
االقتص��ادي واإلداري ف��ي الدولة بإجراء التأمي��ن الصحي للعاملين لدى 
القطاعي��ن، ما ادى الى اس��تحواذ التأمين الصحي عل��ى أكبر حصة من 
أقساط السوق بلغت 7,5 مليارات ليرة خالل العام الماضي، نظرا لتجاوز 

عدد المؤمن لهم ال�700 ألف.

حققت تأمينات الحوادث العامة أعلى نسبة، هل هذه نتيجة طبيعية؟
تضمنت اقساط تأمينات الحوادث العامة الصادرة في تقرير هيئة االشراف 
على التامين اقس��اط كل من )السرقة والحوادث الشخصية والمسؤوليات 
ووثيقة تامين المصارف BBB( وتشهد هذه االنواع من الوثائق التأمينية 
نمواً في حجم أعمالها نتيجة الظروف الحالية، وخاصة في ما يتعلق بوثيقة 
اخطار المصارف التي تعرف بأن سعرها التأميني مرتفع، وبالتالي تحقق 

أكبر أقساطها.

إلى ماذا ترجع محافظة شركات التأمين على وجودها في السوق السورية 
وكيف تكيفت مع تداعيات الحرب على القطاع االقتصادي؟

تمكنت ش��ركات التأمين من االستمرار في المحافظة على وجودها بفعل 
البنية المالية القوية لها، وما زالت ملتزمة سداد كل التزاماتها تجاه المؤمن 
لهم ومن ناحية األرباح الصافية التي حققتها شركات التأمين السورية، وقد 
بدت هذه األرباح مستقرة ومتزايدة في معظم الشركات، وهو ما يرجع إلى 
زيادة األرباح االس��تثمارية الناتجة عن استثمار الجزء األكبر من رؤوس 
األم��وال واالحتياطي��ات كودائع مصرفية. كما اس��تمر اس��تقرار هامش 
المالءة في الشركات خالل األعوام الماضية وذلك بفعل وجود رأس مال 
قوي، واس��تثمارات قليلة الخطورة، عدا عن البيئة التشريعية القوية التي 

تحكم العمل بهذا القطاع.

أال تعان���ون من فجوة احدثته���ا هجرة الكوادر م���ن العاملين في قطاع 
التأمين؟ 

تعرض قطاع التأمين كغيره من القطاعات في سورية الى اضرار متعددة 
الجوانب حيث تعرضت شركات التأمين للكثير من االعتداءات اإلرهابية 
الت��ي ألحقت الضرر بممتلكاتها م��ن مبان وأثاث، عدا عن األضرار التي 
لحق��ت بالعاملين والت��ي تنوعت بين وفاة وخط��ف واالنقطاع عن العمل 
بداعي الس��فر أو االس��تقالة. ورغم ذلك اس��تطاعت ش��ركات التامين ان 
ترمم النقص الحاصل في كوادرها وتس��تمر بالعم��ل، حيث يبلغ إجمالي 
ع��دد العاملين في قطاع التأمين الس��وري حالي��اً حوالى 2900 موزعين 
بين موظفي ش��ركات تأمين وش��ركات إدارة نفقات طبية واتحاد شركات 
التأمين وهيئة اإلشراف على التأمين إضافة إلى وكالء ومقدري أضرار، 
وجميعهم من السوريين وبطبيعة الحال ومع تراكم الخبرات لدى العاملين 

أصبحت السوق السورية غنية بكوادرها الوطنية.

ما هي المنتجات الجديدة التي تم طرحها وهل ترونها تلبي الحاجات في 
ظل الحرب؟

اس��تمرت ش��ركات التأمي��ن بتقديم كل أن��واع وثائق التأمي��ن التي كانت 
موج��ودة أصالً قبل األزمة ومنها تأمين الحريق والهندس��ي وتأمين النقل 
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هل تحقق����ون ارباحاً واي����رادات تعزز م����ن بقائكم في 
سورية؟

ال توجد أرباح في ظل األزمة، ونحن في أدارة ميدس��ير 
أخذن��ا القرار منذ بداي��ة األزمة بالبقاء واإلس��تمرار في 
العمل ضم��ن هذه الظروف الصعبة. فميدس��ير ش��ركة 
س��ورية 100 % م��ن مس��تثمريين وأدارة وموظفيي��ن، 
وعلين��ا واجب تجاه وطننا. الوضع أصبح صعباً جداً بعد 

مرور كل هذه السنوات، لكننا نستمر بعملنا في سورية.

كي����ف ترون واقع  س����وق التأمين في س����ورية في ظل 
المرحلة الراهنة وما الذي يحتاجه؟

إن ملف التأمين الصحي في س��ورية اليوم يعتمد بش��كل 
أساس��ي عل��ى القط��اع اإلداري لموظف��ي الدولة، وهم 
الع��دد األكب��ر بين المؤمني��ن في س��ورية. ونحن نتوقع 
زي��ادة في حجم العمل مع التأمي��ن الخاص، ذلك أنه مع 
اإلرتفاع الكبير في أسعار الخدمات الصحية سيزيد عدد 

المؤمنين.

إنطالقاً من المس����ؤولية االجتماعية للشركات، هل كان 
لشركة ميد سير مبادرات بمشاريع اجتماعية في سورية؟

ال بد من تأكيد أن الش��ركة لم تس��ّرح أي موظف، وهناك 
مساعدات بمشاريع اجتماعية، ونحن ال نحب التباهي بها.

هل من خطط طموحة لتوسيع نطاق عملكم؟
نعمل مع شركات التأمين والنقابات المختصة إليجاد حل 
لمش��كلة التعرفة المقدمة لم��زودي الخدمة، وعليه يجب 
الوعي التأميني وشرح أهمية التأمين.زيادة ورفع أس��عار بوالص التأمين، والعمل على نش��ر 

حازم تقي الدين

ميدسير: نواصل العمل في سورية رغم الصعوبات

وفي ما يلي الحديث:
كيف اثرت الحرب سلباً على تراجع خدمة التأمين؟

من الطبيعي ان تترك الحرب آثاراً سلبية على كل القطاعات االقتصادية واإلستثمارية 
في البلد، ولكن في خدمة التأمين كان أثرها أقل س��لبية بالنس��بة للمؤمنين، وذلك في 
مجال النقص في الكادر الطبي في البلد، إنعكاس��ها أيضاً في زيادة أسعار الدواء ... 
أما بالنسبة للجودة فلم يكن هناك تأثير كبي�ر، فيما األثر أكبر على شركات االدارة، 

خصوصاً المحافظة على موظفيها وحل مشكلة تواصلها مع مقدمي الخدمة.

كيف تضمنون حقوق المؤمن؟
من واجب الش��ركة متابعة مؤمني ميدس��ير ليحصلوا على أفض��ل ما يمكن تقديمه 
من خدمات صحية في أفضل المش��افي والمراكز الطبية المعتمدة، وذلك من خالل 
برنام��ج خاص، يضمن لكل مؤمن أن يحصل على أفضل الخدمة الصحية المقدمة 

له حسب بوليصة التأمين.

كان لألزم����ة انعكاس����ات على ط����رق التواصل مع مقدمي الخدم����ة، ما أبرز هذه 
الصعوبات وهل تغلبتم عليها؟

بالطبع هناك تأثيرات للحرب في سورية وباتت معروفة، من إنقطاع التيار الكهربائي 
وتوقف خدمة اإلنترنت في الكثير من المناطق، لذا ركزنا على الكادر الوظيفي لدينا، 
عن طريق التواصل مع موظفي ش��ركتنا وإعطاء موافقات عبر الهاتف ومس��اعدة 
مقدم��ي الخدمة بإدخال طلباتهم عن طريق الهاتف باإلعتماد على موظفي الش��ركة 
في مكاتبنا. ونحن ش��ركة إدارة ووسيط بين ش��ركة التأمين ومقدم الخدمة والمؤمن 
حام��ل البطاق��ة، وعليه ف��إن خدماتنا تخت��ص بتأكيد حصول المؤم��ن على أفضل 
الخدمات الطبية بأحس��ن الش��روط، وفي الوقت نفس��ه، حصول شركة التأمين على 
أفضل األسعار. والمعادلة األصعب التي نحققها ان تكون األطراف كلها راضية على 

الخدمة المقدمة من قبل ميدسير.

هل تراجعت جودة الخدمة؟
كما ذكرنا، فإن الحرب الشرسة على بلدنا الحبيب سورية، واإلرهاب، من تخريب 
وإحراق المشافي والمراكز الطبية، أثرت كلها بشكل سلبي، فالكثير من المؤسسات 
أصبح��ت خارج الخدمة، والكثير من األطباء ارغموا على الهجرة، وهذه خس��ارة 

كبيرة للبالد. وعليه ال بد ان ينعكس ذلك على الخدمة الطبية بشكل عام.

في حال تلقيتم شكاوى من المؤمن عليهم، ما هي االجراءات التي تتخذونها؟
هناك كادر مختص في ش��ركتنا لمتابعة الش��كاوى المقدمة من قبل المؤمن أو مقدم 
الخدم��ة، ويختصر دورنا بالمتابع��ة وتصحيح الوضع، وفي بع��ض األحيان نقوم 
بإعالم النقابات المختصة في حال لم يتم التجاوب معنا من قبل مقدمي الخدمة، وفي 
الوقت نفسه إعالم المسؤول عن المؤمنين في حال كانت الشكوى على المؤمن. وال 
شك إن وجود شركات اإلدارة هو العامل األساسي في نجاح تجربة التأمين الصحي 

في أي دولة، وكذلك في سورية.

أكد المدير العام لشركة ميدسير إلدارة النفقات الطبية في 
استمرار  والمستثمر،  البنك  لمجلة  الدين  تقي  حازم  سورية 

الشركة بالعمل في سورية على الرغم من كل الصعوبات.
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رفع��ت “أكزونوب��ل” حصتها في ش��ركة “أكزونوبل 
ب��اودر كوتين��ج اس ايه اي” م��ن 60 % إلى 100 %. 
وتشكل هذه الصفقة رافداً قوياً لالستراتيجية الرامية إلى 
تسريع وتيرة نمو الشركة في مصر وعلى امتداد شمال 

أفريقيا.
وباإلضافة إلى تش��غيل مصنع دهانات البودرة الحديث 
في القاهرة، تمتلك شركة “أكزونوبل بودر كوتينج” في 
مصر 90 % من حصص ش��ركة المساهمة المصرية 

“أكزونوبل بودر كوتينج التجارية”.
وتوقع��ت تقارير قطاع دهانات وطالء البودرة نمو هذه 
الس��وق بمعدل س��نوي مركب تبلغ نس��بته 6.8 % بين 
عام��ي 2016 و2020، لتصل إل��ى قيمة تزيد عن 11 

مليار دوالر أميركي.

“أكزونوبل” تستحوذ
على “باودر كوتينج”

غندور يبيع حصته في “أرامكس”

باع نائب رئيس مجل��س إدارة “أرامكس” فادي غندور 
وأحد مؤسس��يها، حصته في “أرامكس” المزود العالمي 
لخدمات النقل والحلول اللوجيستية الشاملة ومقرها دبي، 
والبالغة 9.9 %، لرجل األعمال اإلماراتي محمد العبار 
الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “إعمار” 
العقاري��ة ومقرها دبي. وقالت وكالة بلومبرغ: إن العبار 
اشترى تلك األسهم بسعر أعلى من سعر السوق، وقدمت 
“غولدم��ان س��اكس” المش��ورة له بخصوصه��ا. ويبلغ 

رأس��مال “أرامكس” المدرجة في س��وق دبي المالي 1464.1 مليون درهم )398.5 
مليون دوالر( )سهم(، وتشكل 9.9 % منه ما مقداره 144.9 مليون سهم.

فادي غندور

اتفاقية بين اإلمارات وأرمينيا

وقع��ت اإلم��ارات وجمهوري��ة أرمينيا ف��ي العاصمة 
يريفان، اتفاقية لتشجيع والحماية المتبادلة لالستثمارات.

ووقع االتفاقية من الجانب اإلماراتي وكيل وزارة المالية 
يونس حاجي الخوري ومن الجانب األرمني نائب وزير 
االقتصاد كاريكين ميلكونيان. وأوضح ميلكونيان زيادة 
االس��تثمارات اإلماراتي��ة في أرمينيا خالل الس��نوات 
األخيرة إضافة إلى زيادة عدد الشركات اإلماراتية هناك 
وتضاعف عدد السياح اإلماراتيين في أرمينيا. ونّوه إلى 
أن هن��اك العديد من الفرص االس��تثمارية المتاحة أمام 

المستثمرين اإلماراتيين في أرمينيا.
م��ن جانبه، أش��ار الخوري إلى أن ب��الده تتطلع إلى تطوير عالقاته��ا االقتصادية مع 

أرمينيا، مبيناً أن اإلمارات تدعم التعاون االقتصادي المثمر بين البلدين.

يونس حاجي الخوري

”DTA“اتفاقية بين”اينوك” و

وقعت وحدة التسويق العالمي للزيوت البحرية في شركة 
بترول اإلمارات الوطني��ة “اينوك” اتفاقية مع “وكالة 
دبي التجارية” )DTA(، وذلك في إطار استراتيجيتها 
الرامية إلى توس��يع حضورها عبر األس��واق الدولية. 
ومن خالل هذه االتفاقية، ستكون DTA موزعاً رئيسياً 
لمنتج��ات “اينوك” من الزيوت البحرية في األس��واق 
المحلية والدولية، كما ستمتلك حقوق التوزيع لمنتجات 
“اين��وك” للعمالء الدوليي��ن داخل اإلم��ارات، وتتيح 
االتفاقي��ة المجال لتداول ما يصل إل��ى 600 ألف ليتر 

من المنتجات سنوياً. وقال المدير التنفيذي للتسويق في ل�“اينوك” برهان الهاشمي: تعد 
اتفاقيتنا األخيرة مع “وكالة دبي التجارية” خطوة أساسية في مسيرة نمونا المتواصل 

حيث نتطلع إلى بناء جسور جديدة مع عمالء في أوروبا والشرق األقصى.

برهان الهاشمي

اتفقت “س��وفت بنك” اليابانية على شراء شركة “إيه.
آر.أم هولدنج��ز” البريطاني��ة المتخصصة في تصميم 
الرقائق اإللكترونية في صفقة بقيمة 24.3 مليار جنيه 

استرليني )32.2 مليار دوالر(.
وبموج��ب الصفق��ة التي أيده��ا مجلس إدارة الش��ركة 
س��تدفع سوفت بنك 17 جنيه اس��ترليني )22.4 دوالر 
أميركي( لقاء كل س��هم من أس��هم الشركة بعالوة تزيد 
على 40 % فوق س��عر آخر إغالق لسهم “إيه.آر.أم” 

قبل توقيع االتفاق.

سوفت بنك تعتزم شراء “إيه.آر.أم”
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صفقة  نووية بين روسيا وأميركا
الروس��ية  أت��وم”  وقع��ت وكال��ة “روس 
 ”GNF“ للطاق��ة الذرية عقداً مع ش��ركة
األميركي��ة، أكبر موردي الوق��ود النووي 
ف��ي الوالي��ات المتحدة، لتزويده��ا بالوقود 

النووي الروسي.
وبموج��ب العق��د ،الذي يعتب��ر االول  من 
نوعه بين روس��يا واميركا، س��تقوم شركة  
“تفي��ل” إلنت��اج الوق��ود الن��ووي التابع��ة 
ل�“روس أتوم” بتزويد الش��ركة األميركية  

بالوق��ود النووي لتش��غيل  مفاعالت نووية في الواليات المتح��دة. وقال المدير العام 
لش��ركة “روس أتوم” س��يرغي كيريينكو: إن بالده مس��تعدة  الستخدام كل خبراتها 

ومهاراتها للحصول على التراخيص الالزمة في الواليات المتحدة.
من جانبه، قال رئيس الش��ركة األميركي��ة ومديرها التنفيذي جاي فايلمان: إن العمل 
المش��ترك بين “تفيل” و“GNF-A” يهدف إلى تنويع الخيارات  لش��ركات الوقود 

النووي األميركية.

سيرغي كيريينكو

“إنفور” تستحوذ على “ستارماونت”

أبرمت ش��ركة إنفور المتخصصة في مجال توريد 
تطبيق��ات الش��ركات المتخصص��ة ف��ي الصناعة 
والقائمة على الس��حابة، اتفاقية تخولها االستحواذ 
على شركة “ستارماونت” المتخصصة في مجال 
توري��د أنظمة عمليات تش��غيل المتاجر العصرية، 
والت��ي تخدم تج��ار التجزئة في األس��واق الكبيرة 

والمتوسطة.
س��تقوم  االس��تحواذ،  عملي��ة  اس��تكمال  وم��ع 

“س��تارماونت” بتوفي��ر منتج��ات وبرمجي��ات نقاط البيع، ومس��اعد التس��وق على 
الهوات��ف المحمولة، وإدارة مخزون المتاج��ر، إلى جانب تأمين مركز تجاري غني 
بالبيانات للتواصل مع المتس��وقين، وتبس��يط العمليات، وتأمين الدعم المتسق ضمن 

القنوات المتقاطعة للتفاعل مع العمالء.
ومن المتوقع أن تمكن عملية االس��تحواذ ش��ركة “إنفور” من تس��ريع تس��ليم حزمة 
CloudSuite Retail م��ن إنف��ور، وه��ي حزمة جديدة وعصرية م��ن التطبيقات 
المؤسس��ية المتاحة عبر الس��حابة، والمصممة لمواكبة متطلب��ات قطاع تجارة البيع 

التجزئة في وقتنا الراهن.
وق��ال نائب الرئيس األول والمدير الع��ام لحلول البيع بالتجزئة لدى “إنفور” كوري 
تولفس��ون: بالنسبة لشركة إنفور، فإن كل ش��يء يرتبط بتسريع عملية تسليم الحلول 
التي يتوق عمالؤنا إلى اقتنائها، وذلك من خالل إنشاء برمجيات متميزة عبر إرساء 
ش��راكات م��ع رواد هذه الصناعة، كما هو الحال مع ش��ركة ه��ول فودس ماركت، 
أو عن طريق االس��تحواذ على ش��ركات التقنيات المتطورة، مثل شركة برديكتيكس 

وشركة ستارماونت.

كوري تولفسون

اس��تحوذت ش��ركة “فيراي��زون” األميركي��ة الكبرى 
لالتص��االت عل��ى خدم��ات البحث واإلعالن لش��ركة 
“ياه��و” بحوال��ى 5 ملي��ارات دوالر. ويُتوقع أن تُدمج 
ش��ركتا “ياهو” و“ايه أو ال” لتأسيس مجموعة رقمية 
قادرة على منافسة “غوغل” و“فيسبوك”. وال تتضمن 
الصفقة أسهم ياهو في شركة “علي بابا” الصينية. لكن 
صفقة االس��تحواذ، التي م��ن المقرر أن تت��م في أوائل 
2017، تثير الكثير من التساؤالت عما إذا كانت العالمة 
التجارية ل�“ياهو” س��تختفي أم ال. وقالت “فيرايزون”: 
إن صفق��ة االس��تحواذ على خدمات البح��ث واإلعالن 
التابعة لشركة ياهو، سيجعلها شركة إعالمية عالمية في 

تقديم الخدمات عبر الهواتف المحمولة.

فيرايزون” تستحوذ على “ياهو”

ش������رك�ة  واف�ق��ت 
تومس���ون رويت��رز 
عل��ى بي��ع وحدته��ا 
للملكي����ة الفكري����ة 
والعلوم إلى ش��ركتي 
المباش�ر  االس��تثمار 
أونك������س ك���ورب 

وبارينج برايفت إكويتي آس��يا مقابل 3.55 مليار دوالر 
نق��دا. وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة جيم س��ميث: إن 
البيع خط��وة مهمة لتركيز اهتمامنا على تقاطع التجارة 
العالمية مع القواعد التنظيمية. نتوقع اس��تخدام حصيلة 
الصفقة في إعادة ش��راء األسهم والباقي لخفض الديون 

وإعادة االستثمار في النشاط.
يذك��ر ان الوح��دة الت��ي يعمل به��ا 3200 موظف تقدم 
معلومات الملكية الفكرية والعلوم واألدوات والخدمات 
ذات الصلة للحكومات والجامعات والش��ركات ،وتقدر 
قيمة  أنشطتها بما يزيد على 3 مليارات دوالر. وساهمت 
الوحدة بنحو 8 % من إجمالي إيرادات تومسون رويترز  

البالغ 12.2 مليار دوالر في 2015.

تومسون رويترز تبيع
وحدة الملكية الفكرية

جيم سميث
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الفرنس��ية   دانون  تعتزم 
أنشطتها  مضاعفة حجم 
في الواليات المتحدة من 
خالل شراء وايت ويف 
لألغذية  المنتج��ة  فودز 
 10.4 مقاب��ل  العضوية 
ملي��ار دوالر ف��ي أكبر 
استحواذ لها منذ 2007. 
وستساعد الصفقة دانون 

عل��ى ج��ذب المس��تهلكين األغني��اء من خ��الل إضافة 
األغذي��ة الصحية الرائج��ة لوايت ويف إل��ى منتجاتها 
بينم��ا تكافح في أس��واق أكث��ر صعوبة مث��ل البرازيل 
وروس��يا. وهذه أول صفقة كبي��رة إليمانويل فابر الذي 
تولى منصب الرئيس التنفيذي لدانون في 2014 وتعهد 
بعودة المجموعة إلى تحقيق “ربحية قوية ونمو مستدام” 
بحل��ول 2020. وعرض��ت دان��ون 56.25 دوالر نقداً 
للس��هم بعالوة 24 % على متوس��ط س��عر إغالق سهم 

وايت ويف في 30 يوماً.

“دانون” تنوي شراء “وايت ويف”

ايمانويل فابر

وافق البرلمان الجزائري 
جدي��د  قان��ون  عل��ى 
لالستثمار يقضي بإعفاء 
المس��توردة  الس��لع  كل 
المخصصة  والخدم��ات 
االستثمار  لمش��روعات 
الجم��ارك  م��ن رس��وم 
وضريبة القيمة المضافة، 
ويحدد قطاعات الصناعة 
والزراعة والسياحة بأنها 

قطاعات تمثل أولوية س��يحصل المستثمرون فيها على 
“مزاي��ا إضافية”. وتأمل الحكومة الجزائرية أن يحس��ن 
القانون الجديد المن��اخ التجاري خارج إطار قطاع النفط 
بعد تراجع إيرادات الطاقة 50 % بسبب انخفاض أسعار 
النفط. وقال وزير الصناعة عبد الس��الم بوشوارب أمام 
البرلمان: نهدف إلى وضع منظومة تش��ريعية مس��تقرة 
وشفافة ومتكاملة ومتناسقة تضمن الفعالية على الميدان 

لبلوغ األهداف المسطرة من طرف الحكومة.

قانون جزائري لتحسين مناخ االستثمار

عبد السالم بوشوارب

مصنعان جديدان ألجزاء المحركات بالمغرب

كشف وزير الصناعة المغربي موالي حفيظ العلمي 
أن ش��ركة لينام��ار الكندية س��تبني مصنعا ألجزاء 
المح��ركات في المغ��رب قيمته 2.7 ملي��ار درهم 
)280 مليون دوالر(، وأن دلفي األميركية لصناعة 
مكونات الس��يارات ستدش��ن أيضا مصنع��ا جديدا 
إلنت��اج أنظم��ة توزيع الكهرباء ومرك��زا لألبحاث 
والتطوي��ر في المملكة. ويتوق��ع المغرب أن تصل 
صادرات صناعة الس��يارات إلى 100 مليار درهم 

)10.2 مليار دوالر( سنويا بحلول عام 2020 مع بدء بيجو ستروين الفرنسية االنتاج 
في مصنعها الجديد بالمملكة البالغ قيمته 557 مليون يورو )630 مليون دوالر(.

وسيبدأ مصنع لينامار توريد أجزاء المحركات إلى مصنع بيجو الجديد ثم إلى مصانع 
اخرى من المنتظر ان تبدأ العمل قريباً في المغرب.

موالي حفيظ العلمي

“أفيفو” تستحوذ على حصة في “كاليوم”

أتمت مجموعة أفيفو المملوكة بالكامل لش��ركة الماس��ة كابيتال، عملية ش��راء حصة 
األغلبي��ة في مجموعة “كالي��وم” المتخصصة في مجال التجميل الطبي، بصفقة تقدر 
قيمتها ب�100 مليون دوالر. وبناًء على هذه الصفقة، تزيد “أفيفو” شبكتها إلى 43 كياناً 

للرعاية الصحية في 8 مدن رئيسية في منطقة الشرق األوسط.
وقال رئيس مجلس إدارة “أفيفو” ش��اليش داش، إننا س��عداء بنجاح هذه الصفقة، فهذا 
يأخذنا خطوة أخرى إلى األمام في تنفيذ استراتيجية النمو لدينا ومواكبة معدالت النمو 

السريع لقطاع الرعاية الصحية في المنطقة.

EIP تستحوذ على “جنرال كايبل - مصر”

 Emerging ش��ركة  اس��تحوذت 
 Investment Partner EIP
اللبناني��ة، عل��ى ش��ركة “جن��رال 
كايبل- مصر” من مالكتها “جنرال 
كايب��ل” األميركي��ة إح��دى أكب��ر 
شركات  تصنيع كابالت الطاقة في 
 EIP العال��م. وقال المدير العام  في
وسيم حنينة: إن االستثمار يأتي غداة 

إطالق مبادرة مدعومة من حكومتي القاهرة وبيروت لتعزيز الصادرات المصرية إلى 
القارة السمراء. وأوضح المدير العام في EIP كريم برهاني: أن االستثمار هو الثالث 
للش��ركة في منطقة الشرق األوس��ط، واألول في مصر. وقال: إننا ندرس فرصاً عدة 
في مصر حالياً منها ما هو في قطاع التعليم والقطاع الصناعي وفي قطاع الصناعات 
الغذائي��ة ونحن ننظر بإيجابية إلى اإلمكانات والقدرات المتوافرة في مصر رغم أزمة 

النقد األجنبي والعملة القائمة راهناً.
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“سوفتوير أيه جي” تدخل السوق االيرانية

كش��فت ش��ركة س��وفتوير أي��ه جي، 
المتخصصة ف��ي تطوير البرمجيات، 
عن خططه��ا اإلس��تراتيجية للدخول 
إلى الس��وق اإليرانية الواعدة، إذ من 
المتوق��ع ان يصبح قط��اع تكنولوجيا 
المعلومات االيراني  األسرع نمواً في 
الشرق األوسط خالل السنوات الخمس 
المقبلة. ووقع فريق من “سوفتوير أيه 

جي”، خالل زيارته مؤخراً إلى إيران، اتفاقية شراكة مع اثنين من الشركاء المحليين 
من بينهما توف نورد TÜV NORD. وقال المدير والش��ريك وخبير أنظمة اإلدارة 
اإللكترونية المطابقة لدى “سوفتوير أيه جي” لمنطقة الخليج والمشرق العربي ريكس 
نيت: إن الش��ركة  لها تاريخ ناجح في توريد تراخيص البرمجيات للبنوك وش��ركات 
البتروكيماوي��ات والمؤسس��ات الحكومية في إيران، معبراً ع��ن ثقته  من أن صفقات 
الشراكة الحالية سوف تفيد “سوفتوير أيه جي” كثيراً في إعادة تأسيس نفسها في مكانة 

أقوى بكثير من ذي قبل في السوق اإليرانية.

إيطاليا توقع اتفاقًا ضخمًا مع إيران

ق��ال الرئي��س التنفيذي لش��ركة فيروفي ديلو س��تاتو 
الحكومية االيطالية ريناتو ماتسونش��يني: إن الشركة 
تتوق��ع إب��رام اتف��اق لم��د المرحل��ة األول��ى من خط  
لقطارات السكك الحديدية فائقة السرعة في إيران في 
ش��هر شباط/ فبراير 2017، كاش��فاً أن العقد الخاص 
بالمرحلة التي تمت��د بطول نحو 100 كيلومتر بين قم 
وآراك تصل قيمته إلى مليار يورو )1.1 مليار دوالر(. 
ووقعت الشركة اتفاقاً إلنش��اء خطين للقطارات فائقة 
السرعة في إيران عندما زار رئيس الوزراء االيطالي 
ماتيو رينتسي طهران برفقة وفد من قادة األعمال في 

نيس��ان/أبريل 2016. وقال ماتسونشيني: إن إجمالي قيمة الصفقة سيصل إلى نحو 4 
مليارات يورو.

ريناتو ماتسونشيني

تعتزم ش��ركة Velocys البريطانية-األميركية تشغيل 
معمل للغاز الطبيعي نهاية العام 2016، س��يكون األول 
م��ن نوع��ه في العال��م، إذ م��ن المقرر ان يعال��ج الغاز 
المس��تخرج من النفايات العضوية والديزل والش��موع 
الصناعية ويحولها إلى وقود عضوي، حسبما ذكر موقع 
“بورصة لندن”. وبحسب الموقع، من المتوقع أن تزيد 
عائدات المصنع خالل السنة المالية الحالية، على 700 
أل��ف دوالر. وب��دأت ش��ركة Velocys، بالتعاون مع 
 Ventechاألميركية للطاقة، و NRG Energy شركة
الفرنسية، بتنفيذ مش��روع بناء المعمل في عام 2015. 
ويمتلك رجل األعمال الروس��ي روم��ان أبراموفيتش، 

.Velocys نحو 21.29 % من رأسمال

تشغيل أول معمل للوقود العضوي

الصين تنوي االستثمار في المالحة الجوية

تخط��ط الصين الس��تثمار نحو 50 مليار ي��وان )7.49 مليار دوالر( ف��ي نظام إدارة 
المالح��ة الجوي��ة. وقال مدير عام مكتب إدارة المالح��ة الجوية التابع لمصلحة الدولة 
للطيران المدني تش��يه جين جون، خالل مؤتمر للطيران: إن الصين تسعى الستخدام 
التكنولوجيا المصنعة محلياً قدر المس��تطاع في تطوير النظام. وقالت مصلحة الدولة 
للطيران المدني في أيار/مايو: إن الصين تسعى ألن تصبح “بلداً قوياً في مجال الطيران 
المدن��ي” بحلول عام 2020 لكنها ال تزال تواجه مجموعة كبيرة من الصعوبات التي 

تشمل عدم كفاية الموارد المتعلقة بعوامل السالمة واتباع طريقة بدائية في التطوير.

استحوذت شركة كامكو 
الكويتي��ة،  لالس��تثمار 
عل��ى المبن��ى اإلداري 
لعمليات ش��ركة جنرال 
إلكتري���ك )GE( ف��ي 
المت�ح��دة  ال�والي����ات 
االميركي��ة مقابل 113 

ملي�ون دوالر، من ش��ركة كارتر للتطوير العقاري.
وقالت “كامكو”: إن المبنى يقع في وس��ط منطقة مركز 
األعمال بمدينة سينس��يناتي بوالية أوهايو في الواليات 
المتحدة األميركية، ويمتد على مس��احة تصل إلى 104 

آالف متر مربع من المكاتب اإلدارية.
وق��ال الرئيس التنفيذي لقطاع االس��تثمار في “كامكو” 
خالد فؤاد: هذا العقار المتميز س��يوفر قيمة اس��تثمارية 

طويلة األجل فضالً عن عائدات فورية جاذبة.

كامكو” تستحوذ
على مقر “جنرال إلكتريك”

خالد فؤاد
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اتفاقية بين “ابيكورب” و“البحري”

وقع��ت الش��ركة العربي��ة 
البترولي��ة  لالس��تثمارات 
ابيكورب، اتفاقية تأس��يس 
صندوق ابيكورب البحري 
لناقالت النفط مع الش��ركة 
الوطني��ة الس���عودية للنقل 
البحري “البحري”  بحضور 

وزي��ر الطاقة والصناع��ة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عب��د العزيز الفالح، في 
مدينة الرياض. ويستهدف الصندوق تملك 15 ناقلة نفط عمالقة على 3 مراحل، بقيمة 
إجمالية تصل إلى 1.5 مليار دوالر سيتم تمويلها من خالل رأس مال الصندوق، إضافة 
إلى ترتيب بعض القروض التجارية التي تقوم “ابيكورب” فيها بدور المستثمر الرئيس 
ومدير الصندوق، بينما يتولى “البحري” مهام إدارته تجارياً وفنياً، فيما س��تبلغ ملكية 
“ابيكورب” 85 % من رأس مال الصندوق، في المقابل ستكون نسبة تملك “البحري” 
15 % في حين يتسم الصندوق بكونه صندوقاً مغلقاً لمدة 10 سنوات، وستكون عائداته 

من خالل اإليرادات التجارية لناقالت النفط العمالقة التي يملكها الصندوق.

فازت “دريك آند س��كل إنترناشيونال” )DSI( الشركة 
المتخصص��ة ف��ي مج��ال أنظم��ة التصميم والهندس��ة 
والبنية التحتية والمي��اه، مؤخراً بعقد بقيمة 226 مليون 
درهم إمارات��ي )61.5 ملي��ون دوالر أميركي( لتنفيذ 
أعمال “الهندس��ة والتوري��د واإلنش��اء” )EPC( في 
إطار مش��روع إنشاء ش��بكة ضغط المياه ضمن “حقل 
الزبير النفطي” في مدين��ة البصرة في العراق، والذي 
تنف��ذه ش��ركة ENI Iraq B.V. وبموجب أحكام العقد 
الجدي��د، س��تقوم DSI، بمهام اإلش��راف عل��ى أعمال 
EPC لمنظوم��ة خطوط أنابيب توريد الغاز إلى محطة 
تولي��د الطاقة، فضالً عن نظم ضغط المياه التي تش��مل 
أنابيب تدفق المياه واألنابيب الرئيسية ومحطات التجميع 
وأعمال صمامات التحكم في اآلبار، في س��بيل ضمان 
عمليات االس��تخراج المع��ّزز للنفط. وب��دأت عمليات 
تركيب المعدات ونقل القوى العاملة إلى موقع المشروع، 

على أن يتم استكماله في مطلع عام 2018.
وقال المدير التنفي��ذي للعمليات في DSI وائل عالن: 
 DSI يمث��ل الفوز بالعقد األخي��ر إضافة هامة لمحفظة
م��ن المش��اريع الجديدة، والت��ي نجحنا ف��ي الفوز بها 
عل��ى الرغم من الظ��روف االقتصادية الصعبة ضمن 

األسواق العالمية.

DSI تفوز بعقد بـ61.5 مليون دوالر

“هيونداي” تستثمر في السعودية

تس��عى شركة هيونداي للصناعات الثقيلة إلنشاء حوض 
لبناء الس��فن ومصنع للمحركات البحرية في الس��عودية 
كجزء من جهود الش��ركة للتغلب على الركود في مجال 
بناء الس��فن العالمي. وناقش وزير الطاقة السعودي خالد 
الفال��ح هذا المش��روع ف��ي العاصمة الكوري��ة الجنوبية 
س��يول مع رئيس “هيونداي” للصناعات الثقيلة تش��وي 
كيل سون وجميع المديرين التنفيذيين في الشركة. وكانت 

“هيونداي” وقعت في سبتمبر/أيلول 2015 مذكرة تفاهم مع الشركة السعودية للبترول 
المملوكة للحكومة “أرامكو” بشأن هذا المشروع، وفي حال تنفيذه ستكون “هيونداي” 

للصناعات الثقيلة في وضع جيد يؤهلها للفوز بصفقات بناء السفن في السعودية.

خالد الفالح

عقود بـ13.3 مليار دوالر لـ“أرامكو”

وقعت ش��ركة النفط الس��عودية العمالقة أرامكو أربعة عقود هندسية مع شركات، من 
بينها السعودية للكهرباء وانجي الفرنسية لبناء مشروع محطة الفاضلي لمعالجة الغاز 

البالغ��ة قيمت��ه 50 ملي��ار لاير )13.3 ملي��ار 
دوالر( والذي من المتوقع استكماله بنهاية عام 
2019. ويضم المشروع إنشاء محطة للكهرباء 
بطاقة 1500 ميغ��اوات. ومن المقرر أن يرفع 
الطاقة اإلنتاجية للغاز في المملكة ألكثر من 17 

مليار قدم مكعبة معيارية بحلول 2020.

أعلن��ت ش��ركة في��زا انته��اء اإلج��راءات الخاص��ة 
باستحواذها على فيزا أوروبا.

وباكتمال اندماج الشركتين توفر فيزا العالمية منتجات 
وخدمات المدفوعات الرقمية لنحو 17.100 مؤسس��ة 
مالية وبنك وش��ريك، و40 مليون متجر، و3 مليارات 
مس��تهلك يمتلك��ون بطاقات فيزا حول العالم. وتس��هل 
بطاق��ات فيزا ومنتجاتها المختلفة للدفع حجم مدفوعات 
يص��ل ال��ى حوال��ى 6.8 تريلي��ون دوالر أميركي في 

العالم سنوياً.

“فيزا” تستحوذ على فيزا أوروبا
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اتفاقية بين “بنتلي” و“ِشل”

وقعت “بنتلي سيستمز إنكوربوريتد” الشركة المتخصصة في توفير حلول البرمجيات 
لتطوير البنى التحتية، اتفاقية إطار عالمية جديدة مع “ِشل”. وستعمل هذه االتفاقية على 
تحسين عملية التنفيذ اإلنشائي للمشاريع الهامة ل�“ِشل” من خالل حلول اإلدارة اإلنشائية 
المؤتمتة رباعية وخماس��ية األبعاد التي توفرها “بنتلي” كخدمة مدارة. وس��يتم نش��ر 

هذه الحل��ول القائمة على “بروجيكت 
واي��ز كونس��تركت س��يم” ف��ي إطار 
برنام��ج “بروجيكت فانتاج لش��ركة 
“ِش��ل”. ويلتزم هذا العرض المبتكر 
الذي يبسط من حجم العمل والعمليات 
االنش��ائية والتركيب، بمنهجية تبسيط 

ُحزم العمل لمعهد صناعة البناء.

“بول كوربوريشن” تستحوذ على “ريكسام”

أعلنت شركة بول كوربوريشن استكمال عملية االستحواذ على شركة ريكسام بصفقة 
كبيرة تبلغ قيمتها 6.1 مليار دوالر، لتصبح بذلك أكبر شركة لتصنيع عبوات المشروبات 
على مستوى العالم. كما أنجزت الشركة عملية بيع جزء من أعمالها لمجموعة أرداغ 
إلتمام هذه الصفقة. وتضم محفظة أعمال “بول كوربوريش��ن” 75 مرفقاً من مصانع 
عبوات المش��روبات والمشاريع المشتركة ومواقع الدعم المختلفة في أميركا الشمالية 

والوسطى وأوروبا وروسيا وأميركا 
الجنوبية وآس��يا والش��رق األوسط. 
كما تساهم قطاعات تصنيع عبوات 
الطعام عبوات االيروسول باإلضافة 
إل��ى العمليات المرتبط��ة في تعزيز 

أعمال هذه الشركة.

5.8 % من AccorHotels لـ“المملكة القابضة”

أعلنت ش��ركة المملكة القابضة التي 
ي��رأس مجلس إدارته��ا األمير الوليد 
بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود عن 
إتمامها إجراءات دمج منصة الفنادق 
الفاخ��رة فيرمون��ت رافل��ز هوتيلز 
إنترناش��ونال  الخاصة بها مع شركة 

AccorHotels للفنادق، فيما تكتس��ب شركة المملكة حصة 5.8 % من شركة أكور 
مع الحق في تعيين ممثل لمجلس اإلدارة في صفقة قيمتها 12 مليار لاير سعودي )3.1 
مليار دوالر(، كما قال األمير إن منذ عملية الدمج بين فيرمونت رافلز وأكور، تصبح 
شركة المملكة القابضة مساهماً مهماً في إحدى أكبر شركات خدمات الضيافة وأكثرها 
تنوع��اً على االطالق على مس��توى العالم، كما عبّر عن تقدي��م دعمهم الكامل إلدارة 

شركة أكور في سعيهم لتحقيق المزيد من النمو واإلبتكار.

اس����تحوذت ش����ركة LeEco رس���مياً على ش��ركة 
Visio، وه��ي الش��ركة األميركي��ة المتخصص��ة في 

صناعة أجهزة التلفزيون.
وبلغ��ت قيمة هذه الصفقة نحو 2 مليار دوالر أميركي، 
ولكنه��ا تؤم��ن لش��ركة “LeEco” موط��ئ قدم قوي 
في س��وق أجهزة التلفزيون في أمي��ركا، نظراً إلى أن 
“Vizio” تعد واحدة من الشركات الرئيسية في سوق 

التلفزيونات بأميركا.
وستعمل “Vizio” كشركة مستقلة على الرغم من أنها 

.LeEco مملوكة بالكامل من قبل شركة

Vizio تستحوذ على LeEco

استحوذت شركة “غوغل” على شركة Anvato وهي 
ش��ركة فرنس��ية تأسس��ت في عام 2007 م��ن قبل ألبر 
تورغوت، وتعمل على تقديم أدوات لبث وتحرير ونشر 

الفيديو الُمباشر.
وتُق��دم “Anvato” حل��ول إلدارة وس��ائل اإلع��الم 
الرقمي��ة، كم��ا تُق��دم أدوات تابع��ة لمنصته��ا لمحتوى 
الوس��ائط الُمتعددة تسمح بإمكانية البث المباشر للفيديو، 
إلى جانب البث عبر الخدمات السحابية، وتقديم محتوى 

فيديوي بحسب الطلب، ونشر وبيع الفيديو.
ويقع مقر الش��ركة في ماونت��ن فيو في والية كاليفورنيا 
األميركي��ة، وتض��م قائمة عمالئها قن��وات عالمية مثل 

.”Fox Sports“و ”NBCUniversal“

”Anvato“ غوغل” تستحوذ على“
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المحلي في العام 2005. كما شــــكلت هذه التدفقات نســبة 5,9 % 
من إجمالي االســتثمار األجنبي المباشــر إلى الدول العربية ونسبة 
3,4 % من التدفقات إلى الشــرق األوســط وشمال أفريقيا في العام 
الماضي، مقارنة بـ6,6 % من إجمالي االســتثمار األجنبي المباشر 
إلى الدول العربية و4,5 % إلى الشــرق األوسط وشمال أفريقيا في 
العام 2014. لكن في المقابل، شّكلت تدفقات االستثمارات األجنبية 
المباشرة الى لبنان ثالث أعلى نسبة في العالم العربي في العام  2015 
بعد موريتانيــا )10,4 % من الناتج المحلي( وجيبوتي )7,2 %(، 
كما جاءت نســبة التدفقات الــى الناتج المحلي اإلجمالي في المركز 
الـــ31 بين الدول التــي يفوق ناتجها المحلــي اإلجمالي الـ10مليار 
دوالر )باستثناء  المالذات الضريبية(. وبلغت تدفقات االستثمارات 
األجنبية المباشرة 21,5 % من إجمالي تكوين رأس المال الثابت في 

لبنان وهي النسبة األدنى لها منذ العام 1999 )21,3 %(.

 ثامن أكبر مصدر لالستثمارات
في موازاة ذلك، بلغت االستثمارات األجنبية المباشرة الخارجة من 
لبنــان 619,3  مليــون دوالر في العام 2015، ما يشــكل انخفاَضا 
بنسبة 48,9 % من 1,21 مليار دوالر في العام 2014، وبالمقارنة 
مع معدل اســتثمارات بلغ 1,13 مليــار دوالر خالل الفترة الممتدة 
بيــن 2009 و2014، وبذروة قدرها 1,9 مليار دوالر ُســّجلت في 
العام 2013. وكان لبنان ثامن أكبر مصدّر لالســتثمارات األجنبية 
المباشــرة الخارجة بين الدولة العربية، وعاشر أكبر مصدّر لها في 
غرب آسيا.منطقة الشــرق األوسط وشمال أفريقيا، وسابع أكبر مصدّر لها في 

االضطرابات تؤثر سلبًا على االستثمارات في لبنان

ً السادس عربياً والمركز الـ60 عالميا
وبالرغم من التراجع الكبير في تدفق االستثمارات في عام 2015، 
والــذي تزامن مــع تراجع معظم المؤشــرات االقتصاديــة اللبنانية 
نتيجة االزمة السياســية وبعــض االضطرابــات األمنية، أطهرت 
ارقام )UNCTAD(، التي أوردتها النشــرة األسبوعية لمجموعة 
بنك بيبلوس، أن لبنان كان سادس أكبر متلّق لالستثمارات األجنبية 
المباشرة من حيث القيمة اإلسمية بين 19 دولة عربية، وثامن أكبر 
متلّق لها بين 22 دولة في منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا، 
وخامس أكبر متلّق لها بين 12 دولة في غرب آسيا في العام 2015. 
كما كشــفت البيانات أن االســتثمارات األجنبية المباشــرة في لبنان 
جــاءت في المرتبة الـ60 عالمياً بين 133 اقتصادا ذات ناتج محلي 

إجمالي يفوق الـ10 مليار دوالر وباستثناء الجنّات الضريبية.

وكان لبنــان واحداً من 11 دولة عربية  شــهدت تراجعاً في تدفقات 
االســتثمارات األجنبيــة المباشــرة فــي العــام 2015. بالمقارنــة، 
انخفضت االســتثمارات األجنبية المباشرة الوافدة إلى االقتصادات 
العربيــة بنســبة 10,2 %، مقابل ارتفاع االســتثمارات الوافدة إلى 
منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا بنسبة 7,2 %، وارتفاع بنسبة 

38 % على الصعيد العالمي في العام الماضي.

نسبة ضئيلة من الناتج المحلي
شــّكلت تدفقات االستثمارات األجنبية المباشرة الى لبنان ما يوازي 
4,6 % من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 2015، وهي النســبة 
األدنى لها منذ العام 1996 ومقارنة بذروة بلغت 15,6 % من الناتج 

التي  والسياسية  االمنية  االضطرابات  استمرار  مع 
والتي   ،2011 عام  منذ  العربية  بالمنطقة  تعصف 
تزامنت مع الهبوط الكبير في اسعار النفط وتبدل 
الخارطة االستثمارية للدول العربية النفطية، يواصل 
تدفق االستثمار األجنبي المباشر الى لبنان تراجعه، 
األمم  مؤتمر  عن  ص��ادرة  بيانات  أظهرت  حيث 
المتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD أن االستثمارات 
بنسبة  تراجعت  لبنان  في  المباشرة  األجنبية 
19,4 % في عام 2015 على أساس سنوي  وبلغت 
االستثمارات  أن  أميركي، موضحًة  دوالر  مليار   2,34
األجنبية المباشرة في العام الماضي كانت أقل من 
مليار   3,34 بلغ  الذي  لالستثمارات  السنوي  المعّدل 
و2014،   2009 العامين  بين  الممتدة  الفترة  خالل 
وأقل بنسبة 46,5 % من ذروة قدرها 4,4 مليار دوالر 

ُسجلت في العام 2009.
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فمؤسس��ة الباش��ق وأم��ام تحوي��ل البعض 
بوصلت��ه إلى صاالت األفراح داخل الفنادق 
إلقامة معارض��ه، ظلت متمس��كة بقناعتها 
أن ه��ذا الص��رح الهام يجب إع��ادة افتتاحه 
من جدي��د، وهذا م��ا كان بالفعل خالل عام 
2015 حيث اس��تطاعت مؤسس��ة الباش��ق 
أن تس��جل الحض��ور األول داخ��ل مدين��ة 
المع��ارض )بمش��اركة 64 ش��ركة محلي��ة 
وعربي��ة وأجنبي��ة( منذ بداي��ة األزمة التي 
تعيش��ها البالد وإقام��ة معرضها األول فيها 
وتس��جيل نجاح تحدثت عن��ه كل الفعاليات 
المش��اركة ، مع اإلش��ارة والتأكيد والتذكير 
إلى عدم تس��جيل أي ح��ادث أمني طيلة أيام 

عمر المعرض.

وعليه، فإن باب المشاركة لم يقفل على عدد 
معي��ن بل س��يبقى مفتوحاً عل��ى مصراعيه 
حتى ما قبل قص الشريط الحريري للنسخة 
الثانية من المعرض الذي سيقام خالل الفترة 

معرض إعادة إعمار سورية يستقطب االستثمارات

قال المدير العام لشركة الباشق السورية تامر ياغي في حديث لمجلة 
إعمار سورية (عمرها 2016) يحمل  إعادة  إن معرض  البنك والمستثمر، 
على  قادرون  أننا  لهم  ونثبت  سورية  يدمروا  أن  يحاولون  للذين  رسالة 

الحفاظ عليها وإعمارها، فسورية بلد عمار وليس دمار.
 2015 معرض  من  أوسع  العام  لهذا  المعرض  في  المشاركة  أن  وأكد 
ومتميزة على أكثر من صعيد، خاصة في حضور القطاع العام السوري 

بمشاريعه ومشاركة القطاعين األوروبي والعربي.

وفي ما يلي نص الحديث:

كم عدد الش���ركات التي اعلنت عن رغبتها 
اعمار  اع���ادة  مع���رض  في  بالمش���اركة 
سورية، وهل هناك مش���اركات من خارج 

سورية؟
ف��ي كل ي��وم هن��اك جدي��د عل��ى صعي��د 
المش��اركات المحلي��ة واإلقليمي��ة والعربية 
والدولي��ة بالمع��رض م��ن خ��الل حرك��ة 
الش��ركات  م��ع  والتواص��ل  االتص��االت 
وتحدي��داً م��ع الس��اعات األول��ى النطالق 
الحمل��ة الترويجي��ة لمعرض اع��ادة اعمار 
س��ورية بنس��خته الثانية )عمره��ا 2016( 
س��واء من خالل المؤتم��ر الصحفي األول 
الذي عقدته مؤسسة الباشق في دمشق أو من 
خالل المؤتمر الثاني الذي أقامته المؤسس��ة 
في بيروت، حيث تزامن فتح باب المشاركة 
على مصراعيه مع هذين المؤتمرين، وهي 
ال تزال مستمرة حتى تاريخه ولكن بحماسة 
واندف��اع أكب��ر مما كانت عليه في النس��خة 
األولى، والس��بب في ذلك ه��و النجاح الذي 
س��جلته مؤسس��ة الباش��ق، ليس فقط بإقامة 
معرضه��ا األول فحس��ب وإنما بإعادة ضخ 
الدم��اء م��ن جديد إل��ى أهم ص��روح مدينة 
دمش��ق االقتصادية بعد توقف دام ألكثر من 
أربع س��نوات نتيجة اإلرهاب الذي عاش��ته 
غوطة دمش��ق الش��رقية على يد العصابات 
المس��لحة التي كانت الس��بب الرئيس وراء 
اإلغ��الق الكل��ي لمدين��ة المع��ارض الت��ي 
ت��م بناؤه��ا وف��ق أفض��ل المعايي��ر الدولية 
وعلى مس��احة كبيرة وجهزت بأحدث نظم 
التكنولوجيا وتجهيزات المعارض العالمية.

الممت��دة م��ن 7 ولغاي��ة 11 أيلول/س��بتمبر 
المقب��ل في رعاي��ة وزارة األش��غال العامة 

واإلسكان.

هل وجهتم الدعوة الى شخصيات عربية أو 
اجنبية، وهل كان هناك تجاوب؟

عملت مؤسس��ة الباشق من خالل اتصاالتها 
وتواصلها المباش��ر والمستمر مع الجاليات 
السورية في بالد االغتراب والدول الشقيقة 
والصديق��ة من خ��الل س��فاراتها بالخارج، 
والع��رب  الس��وريين  األعم��ال  ورج��ال 
واألجانب على توجيه الدعوات للمش��اركة 
في معرض إعادة إعمار سورية “عمرها”، 
وذلك به��دف تأمين أكبر مش��اركة ممكنة، 
كون مع��رض إعادة إعمار س��ورية، وهو 
معرض تجاري دول��ي مختص بالبناء بكل 
مجاالته من الطاقة، الى الصحة، الزراعة، 
االتص��االت، الس��ياحة، البيئ��ة، الصناعة، 

التأمين واالستثمارات - الخدمات البنكية.

هل المش���اركة في المعرض الحالي اوسع 
ومتمي���زة بالمقارن���ة مع مع���رض العام 

الماضي؟
المش��اركة ف��ي المعرض لهذا العام أوس��ع 

تامر ياغي 

إعادة ضخ الدماء

من جديد

إلى أهم صروح

مدينة دمشق

بعد توقف دام

أربع سنوات
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عل��ى ذلك، ال س����يما مع توفير وس�����ائل 
النق��ل من داخ����ل المدين��ة إل��ى المعرض 
والعودة ضمن حافالت حديثة من مركزين 

بدمش��ق.

ما أهمية هذا المعرض الذي يهدف للترويج 
العادة االعمار في س���ورية ف���ي حين ما 
زالت رحى الحرب دائرة في مناطق واسعة 

من البالد؟
الهدف من إقام��ة المعرض هو إبراز دور 
القطاع الخاص في إعادة اإلعمار، وتحقيق 
التش��اركية الكامل��ة بي��ن القطاعي��ن العام 
والخ��اص لما فيه خي��ر الوطن والمواطن، 
وذل��ك من قناعتنا أن إعادة إعمار س��ورية 
هو مش��روع مق��اوم ل�“تقس��يم البالد” ألن 
إعماره��ا يعن��ي وحدته��ا كالبن��اء الواحد 
المدعم بكل أجزائ��ه. وبالتالي علينا جميعاً 
كس��وريين التعاض��د  للدفاع عن��ه وإعادة 
إعماره س��واء كن��ا قطاع ع��اٍم أم خاٍص، 
فض��الً ع��ن خ��رق العقوب��ات االقتصادية 
المفروضة وتش��جيع الش��ركات العربية - 
الدولية لالس��تثمار في بالدنا التي ستش��هد 
حركة التطوير العقاري والتنظيم العمراني 

متط��ورة.

هل تم تحديد موعد نهائي الفتتاح المعرض 
والمدة الزمنية ومواعيد الزيارة؟

بالع��ودة لألم��ور التنظيمية للمع��رض فقد 
حددت مؤسس��ة الباش��ق لتنظيم المعارض 
موع��د افتت��اح معرضه��ا “إع��ادة إعم��ار 

م��ن معرض 2015 ومتميزة على أكثر من 
صعي��د، خاصة ف��ي حضور القط��اع العام 
الس��وري بمش��اريعه ومش��اركة القطاعين 

األوروبي والعربي.

هل من فعاليات سترافق المعرض؟
س��يكون هناك فعالي��ات مرافق��ة لمعرض 
إعادة إعمار سورية 2016 تتضمن جدول 
محاضرات للشركات المشاركة بالمعرض 
بكل اختصاصاتها لطرح مشاريعها الجديدة 
والحدي��ث ع��ن نش��اطاتها وكل م��ا يتعلق 
بإع��ادة اإلعم��ار. وهناك تغطي��ة إعالمية 
ش��املة مق��روءة ومس��موعة ومكتوبة لكل 
أي��ام المعرض وبرام��ج تلفزيونية وإذاعية 
اقتصادي��ة تتعلق بالمعرض والمش��اركين 

في��ه.
 

ما الجديد في المعرض الحالي؟
جديد هذا العام هو المنتجات واالختصاصات 
الجدي��دة التي تخدم عملية إعادة اإلعمار في 
المرحلة المقبلة لسورية، من معالجة الطاقة 
البديلة والمستدامة ومعالجة النفايات وتنقية 

التربة والمياه وغيرها.

هل تعتقد ان المعرض س���ينجح في تشكيل 
فرصة  للترويج وجذب االستثمارات؟

 -  المع��رض س��يؤمن كما الع��ام الماضي 
المناخ االس��تثماري المناسب والمالئم أمام 
كل المس��تثمرين، كما س��يكون نقطة جذب 
وتوفي��ر الف��رص ل��كل مس��تثمر س��وري 
للدخ��ول  أجنب��ي  أو  عرب��ي  أو  مغت��رب 
باس��تثمارات مفي��دة لس��ورية، وعليه نعمل 
حالياً  بالتنسيق مع هيئة االستثمار السورية 
وهيئ��ة التطوير العق��اري واتح��اد التأمين 
وس��وق دمشق لألوراق المالية لطرح قائمة 
االس��تثمارات وتس��هيل عمل المس��تثمرين 

بمختلف المجاالت.

ه���ل تتوقعون ان يش���هد المع���رض اقباالً 
قياسياً مقارنة بالمعرض الماضي؟

م��ا س��جله معرض إع��ادة إعمار س��ورية 
2015 من إقبال خالل دورته األولى يشير 
إلى تس��جيل حركة إقبال أكبر، وإننا نعمل 

س��ورية” من 7 ولغاية 11 أيلول/س��بتمبر 
2016، ومواعي��د الزيارة من الس��اعة 12 

ظهراً وحتى ال�7 مساًء.

هل سيكون هناك تس���هيالت في ما يتعلق 
بتسيير حافالت نقل للراغبين بزيارته كون 

المعرض سيقام خارج دمشق؟
س��يكون النقل مجاني ل��زوار المعرض من 
مركزي��ن في دمش��ق )ب��اب توما - جس��ر 
الرئيس( وذلك بالتنسيق مع وزارة األشغال 
العامة واإلسكان  ونقابة المهندسين، في حين 
س��يتم نقل موظفي الوزارات والمهندس��ين 

باتفاق خاص مع الوزارات والنقابات.

هل لديك���م رغبة باقامة مع���ارض اخرى 
خارج سورية؟

ليس لدين��ا أي رغبة بإقامة معارض أخرى 
خ��ارج س��ورية بس��بب الضغ��ط وااللتزام 
بالمعرض الحالي، وهدفنا محاولة اإلعمار 

من داخل سورية وليس العمل خارجاً.

حمل المعرض هذا العام شعار “عمرها”، 
ما الرس���الة التي تري���دون ان تصل ولمن 

توجهونها؟
إن شعار المعرض “عمرها” يحمل رسالة 
للذين يحاولون أن يدمروا سورية ونثبت لهم 
أنن��ا قادرون على الحفاظ عليها وإعمارها ، 
فس��ورية بلد عمار وليس دمار، سورية بلد 
الحب ال الحرب ... س��ورية بل��د العمار ال 

الخراب والدمار.

معرض إعادة س��ورية هو مشروع وطني 
س��وري بالدرج��ة األول��ى، وه��و خط��وة 
جدي��دة عل��ى طريق إع��ادة تأهي��ل كل ما 
دمرته آلة الفك��ر الوهابي اإلرهابي، وبكل 
تأكي��د )اإلرهاب( لن يبقى حجر عثرة أمام 
العملية اإلنتاجية التي س��تعود وفي القريب 
العاج��ل إل��ى س��كتها الصحيح��ة وتحديداً 
األخيرة  واإلنج��ازات  االنتص��ارات  بع��د 
الت��ي أعادت األم��ان الى المناط��ق العائدة 
للقطاعي��ن العام والخ��اص، والتي دمرتها 
اإلرهابي��ة.وخربته��ا وأحرقتها ونهبته��ا المجموعات 

إبراز دور

القطاع الخاص

في إعادة اإلعمار

وتحقيق التشاركية

بين القطاعين

العام والخاص
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وش��كلت عملي��ات االس��تحواذ ف��ي الخارج 
المنف��ذة من قبل جهات س��عودية 42 % من 
إجمالي قيمة صفقات االندماج واالس��تحواذ 
الصادرة. أما صفقات االستحواذ التي قامت 
بها ش��ركات قطرية وإماراتية فشكلت على 

التوالي 31 % و11 % من اإلجمالي.

وانخفضت قيمة صفقات االندماج واالستحواذ 
المحلية وضمن نطاق الشرق األوسط  بنسبة 
22 % لتبلغ 6.1 مليارات دوالر. وش��هدت 
صفقات االندماج واالستحواذ الواردة تراجعاً 
بنسبة 76 % لتصل إلى 809.8 مليون دوالر 

، وهي أقل قيمة مسجلة في سبع سنوات.

قطاع التكنولوجيا في الصدارة
تصدر قط��اع التكنولوجيا قائم��ة القطاعات 
األكثر نش��اطاً في الشرق األوسط، ليستحوذ 
على 31 % من صفقات االندماج واالستحواذ 
في المنطقة. وتمثلت أكبر صفقة استحواذ في 
المنطقة خالل النصف األول من عام 2016 
بضخ صندوق االستثمارات العامة السعودي 
3.5 ملي��ارات دوالر ف��ي ش��ركة “أوب��ر” 

لخدمة تأجير السيارات.
ونظ��راً ل��دوره كمستش��ار مالي ف��ي صفقة 
“أوبر”، تص��در بنك “جي ب��ي مورغان” 
قائم��ة المش��اركات في عمليات االس��تحواذ 
واالندماج في المنطقة  خالل النصف األول 
م��ن 2016. أما ش��ركتا جونز النغ الس��ال 
و“س��ي آر ب��ي إي” القابض��ة اللتي��ن قدمتا 
المشورة لشركة “بالك روك”  السنغافورية 
في صفقة بيعها لبرج س��احة آسيا إلى جهاز 
قطر لالستثمار مقابل 2.5 مليار دوالر، فقد 
احتلت��ا المركزي��ن الثاني والثال��ث في قائمة 
المشاركات في عمليات االستحواذ واالندماج 

في الشرق األوسط.

صفقات اندماج واستحواذ في الشرق األوسط

سجلت قيمة صفقات االندماج واالستحواذ في الشرق األوسط تراجعًا 
بنسبة 29 % خالل النصف االول  من عام 2016، مقارنة بالفترة نفسها 
من العالم 2015، وبلغت 18.7 مليار دوالر حسبما أكد مدير عام تومسون 

رويترز في الشرق األوسط وشمال أفريقيا نديم نجار.

ف��ي المقابل، أظهر مؤش��ر عملي��ات الدمج 
واالس��تحواذ العابرة للحدود بش��ركة “بيكر 
آند ماكينزي” أن المنطقة شهدت ارتفاعاً في 
العمليات العابرة للحدود إقليمياً الواردة إليها 
والصادرة منها، حيث حقق مؤش��ر الش��رق 
األوس��ط تقدم��اً كبيراً في مرك��زه ليقفز من 
141 صفقة في الربع األول من العام 2016 
إلى 437 صفقة في الربع الثاني، مشيراً الى 
ان اإلم��ارات العربية المتح��دة كانت األكثر 
نش��اطا ف��ي المنطق��ة على صعي��د صفقات 

االستثمار الواردة إليها والصادرة منها.

وفي هذا الس��ياق، قال زاهي يونس، شريك 
في قسم الشركات واألوراق المالية في مكتب 
الرياض التابع لش��ركة بيكر آن��د ماكينزي: 
ال ت��زال عوامل الخط��ر تؤثر على قرارات 
االس��تثمار، لكننا نش��هد بالفع��ل المزيد من 
الصفقات االستثمارية االستراتيجية واألكثر 
تركيزاً الصادرة من الشرق األوسط. مشيراً 
ال��ى ان “الجهود المتزاي��دة التي تبذلها دول 
مجلس التع��اون الخليجي لتنوي��ع محافظها 
االستثمارية ستساهم في تغيير مشهد عمليات 
الدمج واالستحواذ، مما سيتيح لها أن تصبح 
من ال��دول الرئيس��ية التي تس��تثمر بش��كل 

استراتيجي في العالم”.

هبوط  قيمة الصفقات
أم��ا على صعي��د قيم��ة الصفق��ات، أوضح 
التقرير الفصلي حول االس��تثمار المصرفي 
في المنطقة الصادر عن تومسون رويترز أن 
نشاط صفقات االندماج واالستحواذ الصادرة 
س��جل  هبوطاً بنس��بة 22 % ع��ن النصف 
األول م��ن ع��ام 2015 إل��ى 9.2 مليارات 
دوالر، وهي أقل قيمة مسجلة بالنصف األول 

منذ عام 2014.

مكاسب للمصارف االجنبية
“تومس��ون رويت��رز”  تقدي��رات  أش��ارت 
و“فريم��ان لالستش��ارات” إل��ى أن رس��وم 
الخدمات المصرفية االستثمارية في الشرق 
األوس��ط بلغت 416.8 ملي��ون دوالر خالل 
النصف األول من 2016، بارتفاع نس��بته 8 
% عن الفترة نفس��ها من ع��ام 2015. وبلغ 
إجمالي رسوم عمليات االندماج واالستحواذ 
المنجزة 104 ماليين دوالر خالل األش��هر 
الس��تة األولى م��ن العام الحال��ي، بانخفاض 
24 % عن الفترة نفس��ها من العام الماضي، 
وهو أضعف أداء مسجل في نصف أول منذ 
2012. وش��كلت رس��وم القروض المجمعة 
أكثر من 55 % من إجمالي رس��وم األنشطة 
المصرفية االس��تثمارية في الشرق األوسط، 
وهي أعلى حصة مسجلة في نصف أول منذ 

.2002

واس��تحوذ “جيه بي مورغ��ان” على معظم 
رس��وم الخدمات المصرفية االستثمارية في 
الش��رق األوس��ط خالل النص��ف األول من 
عام 2016، بدعم من ارتفاع رسوم عمليات 
الدم��ج واالس��تحواذ وإص��دارات األس��هم، 
ليجم��ع 20.6 ملي��ون دوالر، أي ما يش��كل 
4.9 % م��ن إجمالي الرس��وم. وتصدر بنك 
“روثتش��ايلد” قائمة المشاركات في عمليات 
الدم��ج واالس����تحواذ المنج��زة بحصة تبلغ 
19.7 % م��ن رس��وم االستش��ارات، ف��ي 
حي��ن حصل بنك “أتش أس بي س��ي” على 
المرك��ز األول من حيث رس��وم إصدارات 
الديون، متقدماً عن المركز الثاني الذي بلغه 
في العام الماضي. بينما احتل بنك اإلمارات 
دب��ي الوطن��ي المرك��ز األول م��ن ناحي��ة 
رس��وم االكتتاب��ات باألس��هم، مس��جالً 4.4 
ماليي��ن دوالر، أي 24.4 % م��ن إجمال��ي 
رس��وم االكتتابات باألس��هم. أم��ا مجموعة 
“ميتسوبيشي يو.إف.جي” المالية فاستحوذت 
عل��ى أعلى قيمة لرس��وم ترتي��ب القروض 
المشتركة في الشرق األوسط، محققة 12.8 
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وهي النتيجة األدنى على  المؤشر منذ الربع 
الثالث من عام 2013.

وقد أعلن المشترون عن إبرام 1320 صفقة 
عابرة للحدود بقيم��ة 214 مليار دوالر، أي 
أقل بنسبة 4 % من حيث الحجم وبنسبة 45 
% م��ن حيث القيمة مقارنة بالربع الثاني من 
العام 2015. وبالرغم من أن أميركا الشمالية  
كانت من أكبر األسواق المصدرة لمعامالت 
الدمج واالستحواذ العابرة للحدود إقليمياً من 
حيث الحجم، سجلت دول االتحاد األوروبي 
)وخاصة المملكة المتحدة( وأميركا الشمالية 
أيض��اً أكبر انخفاض في قيمة صفقات الدمج 

واالستحواذ.

وقد يعزى سبب هذا االنخفاض، بشكل جزئي 
عل��ى األقل، إلى قلة عدد الصفقات الضخمة 

مليون دوالر وحصة سوقية تبلغ 5.6 %.

تراجع الصفقات العالمية
أما عالمياً ، فقد ش��هد الرب��ع الثاني من العام 
2016 أداًء متواضع��اً من حيث حجم وقيمة 
عملي��ات الدمج واالس��تحواذ العابرة للحدود 
نتيجة لما بدا بأن المستثمرين كانوا يلتقطون 

أنفاسهم.

وكان التردد هو العنوان األبرز للربع الثاني، 
حي��ث واصلت األس��واق العالمي��ة تقلباتها، 
وبالتالي، فإن مؤش��ر “بيكر آند ماكينزي”، 
ال��ذي يقيس أنش��طة المعامالت بش��كل ربع 
سنوي باستخدام أرقام نقاط األساس من أصل 
100، ق��د انخفض إل��ى 176 نقطة، أي أقل 
بنس��بة 33 % عن النقاط المسجلة في الربع 
ذاته من عام 2015 والتي بلغت 263 نقطة، 

-أي تل��ك الت��ي تزيد قيمتها ع��ن 5 مليارات 
دوالر- ف��ي النصف األول من العام 2016. 
وكان النصف األول من العام 2015 قد شهد 
ابرام  21 صفقة ضخمة بقيمة إجمالية قدرها 
296 ملي��ار دوالر ، ف��ي حين ت��م إبرام 18 
صفقة في العام الحالي بقيمة أقل بنس��بة 23 
% لتص��ل إلى 228 مليار دوالر. وتم توقيع 
ثالث فقط من تلك الصفقات في الربع الثاني 

من العام 2016 )بقيمة 29 مليار دوالر(.

وعل��ى صعي��د القطاع��ات، تص��در قطاع 
الصناعات المؤشر برصيد 199 صفقة، تاله 
قطاع الصيدلة الذي أبرم الصفقة األعلى قيمة 
ف��ي الربع الثاني: وهي اس��تحواذ “بورنغير 
 )Boehringer Ingelheim( إنغلهاي��م” 
مليار دوالر.عل��ى “ميري��ال” )Merial( بمبلغ 12.56 
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االستهالكية في شركة بوهرنجر انجلهايم بقيمة 6.7 مليارات يورو 
إلى شركة سانوفي، بينما سينتقل قسم “ميريال” في “سانوفي” إلى 
شركة بوهرنجر انجلهايم بقيمة 11.4 مليار يورو. وتشمل الصفقة 
دفع��ة نقدي��ة لصالح “س��انوفي” قيمتها 4.7 ملي��ارات يورو وهي 
انعكاس للفرق في قيمة الشركتين. فإذا أخذنا بعين االعتبار المساهمة 
المتوقعة من أعمال قس��م الرعاية الصّحية االس��تهالكية المكتسبة، 
التنفيذ التدريجي لعملية التوأمة واستخدام جزء من العائدات الصافية 
 )EPS( الستعادة األس��هم، تتوقع “سانوفي” أن تبقى ربحية السهم

متعادلة حتى عام 2017 وتصبح تراكمية في ما بعد.

نمو وتنافسية
إن الدم��ج بين المحاف��ظ التكميلية ومنصات التكنولوجيا لش��ركتي 
“ميري��ال” و“بوهرنجر انجلهايم” في مجاالت مكافحة الطفيليات، 
واللقاحات، والتخصصات الصيدالنية ستضع الشركة المدمجة في 
مكانة أكثر تنافسية في الفئات األكثر نمواً لهذا القطاع وستحقّق قيمة 
إضافي��ة وتقدّم ابتكارات جديدة للمس��تهلكين على الصعيد العالمي. 
فقسم الصّحة الحيوانية في “بوهرنجر انجلهايم” سيضاعف مبيعاته 
لتص��ل إلى 3.8 ملي��ارات يورو اس��تناداً للمبيع��ات العالمية للعام 
2015. وبفضل هذه الصفقة، س��تدمج  شركة سانوفي قسم الرعاية 
الصحية االستهالكية في ش��ركة بوهرنجر انجلهايم في كل البلدان 
باس��تثناء الصي��ن. وبذلك، س��تقدّر مبيعات  قس��م الرعاية الصّحية 
االستهالكية المشتركة بحوالى 4.9 مليارات يورو استناداً للمبيعات 
العالمية للع��ام 2015. وبفضل إضافة حقيبة متكاملة من المنتجات 
والعالمات التجارية، س��تتمكن “س��انوفي” م��ن تعزيز مكانتها في 
فئات استراتيجية عدة، هي العناية باأللم، وحلول الحساسية، والعناية 
بالسعال ونزالت البرد، والعناية النسائية، وصّحة الجهاز الهضمي 
والفيتامين��ات، والمعادن والمكّمالت الغذائية. وقد س��بق التوقيع 6 
أش��هر من المحادث��ات البنّاءة والناجحة وفق��اً للخّطة المتّفق عليها، 
النطاق المحدّد للتبادل وضمان االمتثال للمتطلبات التنظيمية.حيث اس��تعرضت الش��ركتان تفاصيل الصفقة وناقشتاها، بما فيها 

تعاون بين “سانوفي” و“بوهرنجر إنجلهايم”

عملية تبادل
ويعتب��ر إب��رام هذه الصفقة بمثاب��ة عملية تبادل تجاري��ة بارزة في 
القطاع الدوائي وحدثاً هاماً في تاريخ الشركتين. وقال رئيس مجلس 
إدارة “بوهرنجر انجلهايم” البروفس��ور اندرياس بارنر: تمثل هذه 
الش��راكة نجاحاً كبيراً لكل من “بوهرنجر انجلهايم” و“س��انوفي” 
على حد سواء، بل هي إحدى أهم الخطوات في تاريخ شركتنا، وهي 
خير دليل على توّجهنا الثابت نحو قطاعات تشّجع االبتكار. وبصفتنا 
ش��ركة أدوية ترتكز على األبحاث والتطوير، س��نعّزز مكانتنا في 
األس��واق في قطاع الصّحة الحيوانية، لنكون بين كبرى الش��ركات 
العالمية المتخّصصة في هذا القطاع. وس��يضمن التشابه في الثقافة 
والمقاربة بين ش��ركتي “بوهرنجر انجلهايم” و“س��انوفي” النجاح 

لألقسام التي تم دمجها ضمن منظومة الشريك اآلخر.

م��ن جهته، ق��ال الرئي��س التنفيذي ل�“س��انوفي” الدكت��ور أوليفير 
برانديك��ورت: بتوقي��ع هذه العق��ود، نكون قد حققنا أح��د األهداف 
االس��تراتيجية الرئيس��ية لخريط��ة طري��ق ع��ام  2020، وتحديداً 
أن تصبح “س��انوفي” ش��ركة رائدة ف��ي مجال الرعاي��ة الصّحية 
االس��تهالكية ومتعدّدة المجاالت في الرعاية الصّحية البشرية على 
صعيد العالم، وس��تأتي هذه المبادلة التجارية بسلة متكاملة إلى قسم 
الرعاية الصّحية اإلس��تهالكية بفضل العالمات التجارية المعروفة 
لدينا، مما يتيح استحداث قيمة إضافية على المدى المتوسط والبعيد، 

وتعزيز توّسعنا في بعض األسواق الرئيسية.

ويرس��ي هذا التبادل االستراتيجي األس��س الالزمة لكال الشركتين 
لتحقي��ق الحجم والنطاق المنش��ودين ضمن نش��اطين مربحين في 
القطاع الدوائي. فعند إتمام الصفقة، سيتم نقل قسم الرعاية الصّحية 

أعلنت شركتا “سانوفي” و“بوهرنجر إنجلهايم” عن 
إبرام عقود إلتمام الصفقة التجارية االستراتيجية التي 
بدأت محادثاتها في كانون األول/ديسمبر 2015، وتنّص 
على تبادل بين قسم الصّحة الحيوانية في “سانوفي” 
في  اإلستهالكية  الصحية  الرعاية  ووحدة   Merial
إنجازاً  الخطوة  هذه  وتمثل  إنجلهايم”.  “بوهرنجر 
مهماً قبيل إبرام الصفقة المتوقع بحلول نهاية 2016، 
على أن تخضع لموافقة السلطات التنظيمية المعنية 
في مختلف البلدان. وسيبدأ الدمج بين قسم الرعاية 
إنجلهايم”  “بوهرنجر  في  اإلستهالكية  الصحية 
ضمن شركة سانوفي من جهة، ودمج ميريال ضمن 
االنتهاء  فور  أخرى  جهة  من  إنجلهايم”  “بوهرنجر 

من إبرام الصفقة.
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المزي��د من المنازل ومكافحة الته��رب الضريبي من جانب األفراد 
والش��ركات وخفض تكاليف الطاقة وس��د الفج��وة “غير الصحية” 
في األجور بين رؤس��اء الشركاء وموظفيهم. وهي شكلت حكومتها 
بما يتناس��ب مع هذه التوجهات، فعينت عمدة لندن الس��ابق بوريس 
جونس��ون وزي��راً للخارجية خلفاً لفيليب هامون��د الذي عين وزيراً 
للمالي��ة، ويخلف وزي��ر المالية الجديد ج��ورج أوزبورن الذي كان 
من المؤيدين للبقاء في االتحاد األوروبي. كما تم اإلبقاء على مايكل 

فالون في منصب وزير الدفاع.

ودعم هاموند منذ البداية وصول تيريزا ماي إلى رئاس��ة الحكومة، 
وهو يحس��ب على المشككين بالتجربة األوروبية على غرار ماي، 
إال أن��ه فضل أيض��اً الوقوف إلى جانب رئيس الحكومة المس��تقيل 
ديفيد كامرون الذي اخت��ار الدفاع عن البقاء في االتحاد األوروبي. 
وتولى ديفيد ديفس حقيبة وزارة الدولة لشؤون الخروج من االتحاد 

األوروبي.

وكان كام��رون أوص��ى خليفته ماي بالحفاظ عل��ى عالقة قوية مع 
االتح��اد األوروبي، قائ��الً: نصيحتي لخليفت��ي المفاوضة البارعة 
ه��ي محاولة اإلبق��اء على أوثق صل��ة ممكنة باالتح��اد األوروبي 
لمصلح��ة التجارة والتعاون واألمن. في حين قالت ماي إنها تخطط 
الستمرار العمل على اإلرث الحقيقي لخلفها كاميرون وهو “العدالة 
االجتماعية”. ووجهت حديثها إلى الفقراء والطبقة العاملة والشباب 
والنساء، قائلة: الحكومة التي سأقودها لن تحركها مصالح قلة ثرية، 

بل مصالحكم أنتم.

كريس جريلينج

بريطانيا: تحديات اقتصادية كبرى للخروج من االتحاد

فصل بريطانيا عن قوانين اإلتحاد
تواجه الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة تيريزا ماي مهمة ضخمة 
تتمثل بفصل بريطانيا ع��ن قوانين االتحاد األوروبي التي تراكمت 
ألكثر من أربعة عقود والتفاوض على بنود تجارية جديدة وتقليص 
الضرر المحتمل على االقتصاد. لكن األمر غير المحسوم حتى اآلن 
هو ما اذا كانت بريطانيا س��تعجل فعالً باإلنفصال أم ستتروى قليالً 
قبل قراءة مش��هدها االقتصادي، وهو أمر أش��ار اليه حليف تيريزا 
ماي الذي يرأس مجلس العموم كريس جريلينج، والذي أحبط على 
ما يبدو آمال شركاء بريطانيا في االتحاد األوروبي بأن يعجل تولي 
ماي الس��ريع لمنصبها من عملية المضي قدماً في االنفصال وإنهاء 
حال��ة الضبابية التي تلق��ي بظاللها على االتح��اد األوروبي، وذلك 
بقوله أن ما من داع للتسرع في بدء تنفيذ البند 50 من معاهدة لشبونة 
التي تطلق رسمياً عملية االنفصال عن االتحاد األوروبي وبدء العد 

التنازلي لمغادرة بريطانيا الفعلية والتي تستغرق عامين.

هذا يعني وفق جريلينج أن البند 50 ينفذ “عندما نكون مس��تعدين” 
مع الحفاظ على المصلحة الوطنية. وقال في تصريحات: نعد أنفسنا 
للمفاوض��ات ونقرر ما هو نوع العالقة التي نريد التفاوض بش��أنها 
ثم س��نمضي قدم��اً ونقوم بتفعيل البند 50. س��نقوم باألمر بالطريقة 
الصحيحة والمالئمة. س��نقوم بذلك عندما نكون مستعدين. علماً أنه 
يتعي��ن على الحكوم��ة البريطانية الجديدة برئاس��ة ماي، الى جانب 
مهم��ة الخ��روج من االتح��اد األوروب��ي، أن تح��اول أيضا توحيد 
صفوف حزب أصابه الشقاق وأمة يشعر العديد من أبنائها بالغضب 
من النخبة السياس��ية بعد نتيجة االس��تفتاء وتخلي القوى المناصرة 

للعولمة والتغيير االقتصادي عنهم.

تحديات الخروج وادارة االقتصاد
وحس��مت ماي مبدأ “الخروج يعني الخ��روج” معلنة أنه لن يكون 
هناك اس��تفتاء آخر أو أي محاولة للع��ودة مجدداً لالتحاد األوروبي 
م��ن الب��اب الخلف��ي. وقالت “بصفتي رئيس��ة للوزراء س��أحرص 
عل��ى خروجنا من االتحاد األوروب��ي”. وتعهدت بمنح أولوية لبناء 

دخلت بريطانيا في مرحلة جديدة بعد نتائج استفتاء 
انتهى عهـد ديفيد  األوروبي.  االتحـاد  الخروج من 
كامرون باسـتقالته من رئاسـة الحكومة، لتخلف 
لخروج  المؤيدة  ماي  تيريزا  السابقة  الداخلية  وزيرة 
بالدها من االتحاد، وتتولى رئاسـة الحكومة وتقف 
أمام تحديـات كبرى، ليـس في طريقة الخروج من 
االتحاد فحســب، انما أيضاً في مسـتقبل اقتصاد 

بالدها واألزمات المحتملة.
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سيشهده إذا بقيت في االتحاد.

وكان حذر وزير المالية السابق جورج أوزبورن من حدوث ركود 
في الوقت الذي قال فيه بنك انكلترا إن “تباطؤاً ملموساً” قد ينتج عن 
خ��روج بريطانيا من االتحاد األوروبي. وق��ال محافظ البنك مارك 

كارني: إن اقتصاد البالد قد يدخل في انكماش على مدار ربعين.

وقال��ت وكاالت التصنيف االئتمان��ي: إن التباطؤ المتوقع في النمو 
عقب التصويت له أثر س��لبي على التصني��ف االئتماني للبالد. وقد 
يؤث��ر المناخ السياس��ي أيضاً عل��ى االقتصاد، فيم��ا يحتمل إجراء 
استفتاء آخر على االستقالل في استكتلندا التي صوتت بقوة لصالح 

البقاء في االتحاد األوروبي.

وقال��ت مجموع��ة صغيرة من خب��راء االقتص��اد المؤيدين لخروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي: إن الخروج من االتحاد سيعزز النمو 
في الس��نوات المقبلة وإن كان أحدهم على األقل يتوقع حدوث تراجع 
طفيف في البداية. وقد تجد ش��ركات التصدير دعما في هبوط الجنيه 
االسترليني الذي انخفض إلى أدنى مستوياته أمام الدوالر منذ 1985 

على الرغم من أن الطلب في كثير من بلدان العالم ما زال ضعيفاً.

وقال��ت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي: 
إن خ��روج بريطاني��ا م��ن االتحاد األوروبي س��يضر باق��ي الدول 
األعض��اء في االتحاد األوروبي ويؤثر عل��ى دول أخرى خارجه. 
وذكرت المنظمة في بيان سابق أنه إذا خرجت المملكة المتحدة من 
االتحاد األوروبي سيقل إنتاج االتحاد باستثناء بريطانيا بنحو 1 % 

بحلول 2020 عما كان سيتحقق إذا بقيت.

السياسات المالية واالرتدادات
حصلت ردود فعل كثيرة على قرار الخروج من االتحاد األوروبي 
وفقاً لإلستفتاء، فرد محافظ بنك انكلترا كارني على االستفتاء سريعاً، 
إذ قال: إن البنك المركزي مس��تعد لضخ أموال إضافية بقيمة 250 
مليار جنيه استرليني لدعم األسواق. أضاف: أن البنك سيدرس اتخاذ 
خطوات إضافية فيما يتعلق بسياس��ته خالل األس��ابيع المقبلة. وقبل 
التصويت قال كارني: إن من السهل جدا التكهن بأن البنك سيخفض 
أسعار الفائدة من مستواها المتدني بالفعل والبالغة 0.5 % من أجل 
دعم االقتصاد بعد التصويت لصالح الخروج من االتحاد األوروبي. 
ويق��ول بنك انكلترا: إنه س��يتعين عليه تقييم تباط��ؤ النمو في مقابل 

ارتفاع معدل التضخم الناتج عن انخفاض قيمة الجنيه.

وكانت س��جلت بريطانيا أكبر عجز ف��ي ميزان المعامالت الجارية 
عل��ى اإلط��الق الع��ام الماض��ي بم��ا يع��ادل 5.2 % م��ن الناتج 
االقتص��ادي للبالد. وعك��س هذا العج��ز زيادة تدفق��ات توزيعات 
األرب��اح ومدفوعات الدين إلى المس��تثمرين األجانب عن التدفقات 

ويبدو االقتصاد البريطاني في مأزق بعد نتائج استفتاء الخروج من 
االتح��اد األوروبي، وفي أول موق��ف لوزير المالية فيليب هاموند، 
لفت الى ان الحكومة البريطانية الجديدة بقيادة تيريزا ماي س��تواجه 
تحديات كبيرة في إدارة اقتصاد البالد بسبب “الصدمة” التي اعقبت 
قرار االنس��حاب م��ن االتحاد االوروب��ي. وذكر ان اس��واق المال 
تعرض��ت الى “هزة حقيقية” جراء االس��تفتاء االخير وهو ما دفع 
بالشركات والمستثمرين الى تجميد مشاريعهم في بريطانيا، معتبراً 
ان التح��دي االول الذي س��تواجهه وزارته هو القدرة على إرس��ال 
إشارات طمأنة إلعادة تنشيط قطاع االستثمارات، مؤكداً ان وزارته 
ل��ن تعمد ال��ى اعتماد موازنة إضافية عاجلة مثلم��ا المح اليه وزير 

الخزانة السابق جورج اوزبورن.

مستقبل بريطانيا والنمو واالستثمارات
بعدما صوت البريطانيون لمصلحة الخروج من االتحاد األوروبي، 
وضع��وا خام��س أكب��ر اقتصاد ف��ي العالم ف��ي مواجه��ة حالة من 
الضبابية الش��ديدة التي تكتن��ف آفاق نموه وجاذبيته للمس��تثمرين، 
وق��د تضر اقتص��ادات أخرى في أوروبا وغيرها. وال ش��ك في أن 
لهذا التصويت أثر سلبي على النمو في بريطانيا في المدى القصير 
على األقل وقد يدفع البالد نحو الركود. كما أنه قد يدفع بنك انكلترا 
المركزي إلى خفض أسعار الفائدة إلى الصفر ويختبر مدى استعداد 
الدائنين لالستمرار في تمويل عجز الموازنة البريطانية. وتداعيات 
التصويت س��تعتمد على ن��وع العالقة التجارية الت��ي قد تدخل فيها 
بريطانيا مع االتحاد األوروبي الذي يس��اهم بنحو نصف صادرات 

البالد.

وأشارت مجموعة من التوقعات التي نشرتها الحكومة وبنك انكلترا 
المركزي ومؤسسات بحثية ومنظمات دولية ومئات األكاديميين قبل 
االس��تفتاء، الذي لم تكن نتائجه متوقعة إلى أن نمو اقتصاد بريطانيا 
سيش��هد تباطؤا أكبر إذا خرجت من االتح��اد األوروبي مقارنة بما 

بوريس جونسون
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المماثلة التي تأتي للبالد، باإلضافة إلى العجز التجاري الكبير. وقال 
كارني: إن خروج بريطاني��ا من االتحاد األوروبي قد يختبر “كرم 

األجانب” الذين يمولون العجز في ميزان المدفوعات.

يذك��ر أن الجني��ه االس��ترليني كان هب��ط إلى أدنى مس��توى له في 
31 عاما بعد االس��تفتاء، مس��جالً أكبر انخفاض في تاريخه. وقال 
الملياردي��ر جورج س��وروس، الذي اش��تهر بالمراهنة على هبوط 
الجني��ه في 1992: إن االس��ترليني قد ينخفض إل��ى 1.15 دوالر. 
وجرى تداول العملة البريطانية بسعر بلغ نحو 1.39 دوالر. وسجل 
عائد السندات البريطانية مستويات قياسية متدنية حيث المس العائد 

على السندات ألجل عشر سنوات 1.018 %.

وأش��ارت معظم التوقعات إل��ى أن معدل البطال��ة البريطاني الذي 
يبلغ أدنى مس��توياته في 10 س��نوات حالياً عند 5 % س��يرتفع بعد 
الخ��روج من االتحاد األوروبي على رغم نجاح بريطانيا في تجنب 
خسارة الوظائف بنفس القدر الذي حدث في دول أخرى بعد األزمة 
المالية. وكما حدث بعد األزمة فإن األجور قد تتحمل الوطأة الكبرى 
ألي تباط��ؤ ناجم عن الخروج من االتحاد األوروبي. وتوقع المعهد 
الوطني للبح��وث االقتصادية واالجتماعية ف��ي بريطانيا انخفاض 
أجور المس��تهلكين الحقيقية بما يتراوح بين 2.2 % و7 % بحلول 

2030 مقارنة بمستوياتها في حالة بقاء بريطانيا في االتحاد.

في المقاب��ل، قال خبراء االقتصاد المؤي��دون لخروج بريطانيا: إن 
س��وق العمل في البالد قد تصبح أكث��ر ديناميكية عبر إلغاء قوانين 
االتحاد األوروبي المرهقة والتخلص من بعض رس��وم االس��تيراد 
األعل��ى في االتحاد، مثل تلك المفروضة على الغذاء باإلضافة إلى 
تعزيز اإلنتاجية وتحس��ين مستويات المعيش��ة. لكن تقليص رسوم 

الواردات قد يعرض بعض قطاعات االقتصاد لمنافسة شرسة.
وقالت هيئة مراقبة السلوك المالي البريطانية: إن تصويت بريطانيا 
لصالح الخروج من االتحاد األوروبي ستكون له تداعيات “كبيرة” 

على البالد وإنها تراقب األسواق التي اهتزت بسبب القرار.

والج��زء األكبر من قوانين القطاع المالي في بريطانيا كتبه االتحاد 
األوروبي وسيكون على المملكة المتحدة اآلن التفاوض على شروط 
تجاري��ة جديدة مع بقية الدول األعضاء في االتحاد. أضافت الهيئة: 
هذا القانون سيظل قابالً للتطبيق لحين إجراء أي تغييرات، وهو أمر 
سيكون متروكا للحكومة والبرلمان. ولن يتم إدخال تعديالت كبيرة 
على أسواق األوراق المالية في االتحاد األوروبي قبل 2018، لكن 
الهيئة قالت إن على الشركات أن تواصل الخطط لتطبيق تشريع لم 

يدخل حيز التنفيذ بعد.

توقعات وكاالت التصنيف
سريعاً خفضت وكالة موديز للتصنيف االئتماني توقعاتها لتصنيف 

الديون البريطانية طويلة األجل إلى “س��لبية” من “مستقرة” لكنها 
أبق��ت على توقعات “مس��تقرة” لتصنيف االتح��اد األوروبي عقب 
تصوي��ت بريطانيا لصالح الخروج من االتح��اد. وقالت موديز: إن 
التصويت لصالح الخروج من عضوية االتحاد سيؤدي إلى فترة من 
الغموض بالنسبة للمملكة المتحدة بما تنطوي عليه من عواقب سلبية 

على التوقعات للنمو في المدى المتوسط.

وف��ي المقابل، توقع��ت وكالة فيت��ش للتصنيف��ات االئتمانية تراجع 
االس��تثمار في االقتص��اد البريطاني 5 % العام المقب��ل، وذلك بعد 
يومين من خفضها التصنيف االئتماني لبريطانيا إثر تصويتها لصالح 
االنسحاب من االتحاد األوروبي. وقالت “عدم التيقن سيدفع الشركات 
إلى تأجيل االس��تثمار وقرارات التوظيف في حين س��يلحق تصاعد 
تقلبات السوق المالية مزيدا من الضرر بثقة الشركات”. أضافت: إنه 
بحلول 2018 س��تكون مستويات االستثمار منخفضة بنسبة 15 % 
عن توقعات ما قبل االس��تفتاء في حين سيكون النمو االقتصادي في 

2017 و2018 أقل بنقطة مئوية في السنة عن ذي قبل.

تابعت فيتش “االستهالك لن يكون بمعزل عن هذه الصدمة وسيشهد 
اإلنفاق اإلجمالي للمقيمين بالمملكة المتحدة تراجعا طفيفا في 2017. 
التراجع الحاد في قيمة الجنيه االس��ترليني س��يخفف صدمة الطلب 
حيث من المرجح أن تس��تفيد الصادرات بعض االستفادة في المدى 

القريب”.

وكانت فيتش خفضت التصنيف السيادي لبريطانيا درجة واحدة إلى 
   AA    من    +AA   ، وقالت: إن النظرة المس��تقبلية سلبية بما يعني أنها 
قد تخفض بدرجة أكبر تقييمها للجدارة االئتمانية للبلد.                   كذلك خفضت 
وكالة ستاندرد آند بورز تصنيفها االئتماني لالتحاد األوروبي، مشيرة 
إلى القلق بشأن وحدة التكتل بعد قرار بريطانيا الخروج من االتحاد 
لكنها أبقت على نظرتها المس��تقبلية مستقرة. وخفضت ستاندرد آند 

مارك كارني

56



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2016

 تأثيرات عالمية وشرق أوسطية
قالت وكالة فيتش للتصنيفات االئتمانية: إن تصويت بريطانيا لصالح 
الخروج من االتحاد األوروبي قد يؤثر على دول الش��رق األوس��ط 
وأفريقيا من خالل األس��واق والتجارة والمس��اعدات وإن كانت أي 
آثار فورية تبدو “مح��دودة”. ورأت ان “آثار األمد القصير قد تأتي 
من خالل اضطراب السوق في حين قد يؤثر تباطؤ النمو البريطاني 
واألوروبي س��لباً على اقتصادات الشرق األوسط وأفريقيا في وقت 
تعاني فيه بالفعل من ضغوط ش��ديدة”، مش��يرة إلى أن 10 دول من 
بين 29 دولة مصنفة في المنطقة قد أعطيت نظرة مستقبلية مستقرة.

وأوضحت الوكالة أن أبرز اآلثار الفورية المترتبة على االنس��حاب 
البريطاني يظهر في زيادة عزوف المس��تثمرين عن المخاطرة في 
حي��ن يتوقف التأثير على مدى االندماج م��ع النظام المالي العالمي. 
وتابعت: “بالنس��بة لل��دول التي تربط عمالتها بال��دوالر )مثل دول 
مجلس التعاون الخليجي( أو تلك التي تتبنى أسعار صرف محكومة 
)مثل أثيوبيا ومصر وأنغوال( فسيعني لها األمر مزيداً من االرتفاع في 
أسعار صرف العمالت المرجحة بالتجارة وتراجعا في القدرة على 
المنافسة بما قد يزيد من اختالالت االقتصاد الكلي”. وقالت فيتش: إنه 
بينما تحوز الس��عودية معظم أصولها االحتياطية في صورة أصول 
مقوم��ة بالدوالر فمن المعتق��د أن دول الخليج الغنية األصغر حجما 
س��تحتفظ بقدر كبير من األصول ف��ي بريطانيا واالتحاد األوروبي. 
لكنها أضافت: أن صافي أصولها الخارجية الس��يادية المقدرة -التي 
تع��ادل 400 % من الناتج المحلي اإلجمالي في الكويت ونحو 200 
% من الناتج المحلي في أبوظبي وقطر- كاف كي تعوض بس��هولة 
أي خسائر في المحافظ قد تنجم عن اضطراب السوق رغم معدالت 
العج��ز الحالية. وقد تكون اآلثار المترتبة على تراجع النمو بمنطقة 
الي��ورو كبي��رة أيضاً على تونس التي تش��كل صادراتها إلى منطقة 
العملة الموح��دة 21 % من الناتج المحلي اإلجمالي والمغرب الذي 

تشكل صادراته 12 % بحسب فيتش.

وقالت الوكالة: إن المغرب وتونس ومصر لديها انكشاف كبير على 
المملك��ة المتحدة عبر قطاع الس��ياحة، وإن كانت الحوادث األمنية 
لها أثر سلبي كبير بالفعل على تونس ومصر. وفي األمد المتوسط، 
قال��ت فيتش: إن الخروج م��ن االتحاد األوروبي قد يتطلب من دول 
الش��رق األوس��ط وأفريقيا التفاوض على اتفاقات تج��ارة ثنائية مع 
االتح��اد للحفاظ عل��ى إمكانية الدخول إلى الس��وق البريطانية ومن 

المرجح أن يطول أمد هذه العملية.

المنافسة على مؤسسات االتحاد
ف��ي المقابل، ب��دأت المنافس��ة على اس��تضافة مؤسس��ات لالتحاد 
األوروبي س��تخرج م��ن بريطانيا، فب��دأت اس��بانيا بالتنافس على 
اس��تضافة الهيئة المصرفية االوروبية التي مقره��ا لندن وذلك في 
أعقاب قرار بريطانيا الخروج من االتحاد االوروبي. والسباق على 

 AA إلى  AA+ ب��ورز تصنيفها االئتماني لالتح��اد االوروبي من
قائل��ة في بيان: إنه��ا “أعادت تقيي��م رأيها للتماس��ك داخل االتحاد 
األوروبي” وإن االتحاد ربما س��يكون لديه مرونة أقل في الميزانية 
بعد رحيل بريطانيا.                 أضافت الوكالة: “توقعات اإليرادات والتخطيط 
الرأس��مالي الطويل األجل والتعديالت لعوامل رئيسية المتصاص 
الصدمات المالية داخل االتحاد األوروبي س��تكون عرضة لشكوك 
أكب��ر”.     وقال مس��ؤول بارز باالتحاد األوروبي يش��ارك في وضع 
السياس��ة االقتصادية لالتحاد: إن خفض التصنيف من جانب وكالة 
واحدة للتصنيفات االئتمانية من شأنه أال يؤثر على االتحاد األوروبي 
ألن المستثمرين يأخذون متوسطا لجميع التصنيفات بشأن المتطلبات 
الرأسمالية وهو ما يعني في الواقع العملي أن االتحاد ما زال يحتفظ 

بدرجة عليا للتصنيف االئتماني.

بين بريطانيا واالتحاد األوروبي
خرج موقف االتحاد األوروبي من خالل مفوضة السياسة االقليمية 
في االتحاد األوروبي كورينا كريتو، التي قالت: إن خروج بريطانيا 
من االتحاد االوروبي سيعني خفض الميزانية السنوية لالتحاد بواقع 
15 % اعتب��اراً من عام 2020. ف�“السياس��ة االقليمية هي األقرب 
للناس وهي األكثر وضوحاً ألنها تبين كيف يغير التمويل األوروبي 
حياتهم، لذا من هذا المنطلق ينتابني القلق ألن من الواضح أن خروج 
بريطانيا س��يؤدي النخفاض الميزانية الكلية لالتحاد األوروبي بعد 
ع��ام 2020 بواق��ع 15 %”. وقالت أيضا: إن االتح��اد األوروبي 
يجري مفاوضات نشطة بش��أن إعادة تخصيص األموال لقطاعات 

ذات أولوية غير السياسة اإلقليمية.

في المقابل، قال��ت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريس��تين 
الغارد تعليقاً على قرار الخروج: إن األسواق المالية “قللت بشكل 
كبير م��ن تقدير” نتيجة تصويت بريطانيا باالنس��حاب من االتحاد 
األوروبي. أضافت خالل منتدى في والية كولورادو األميركية: أن 
محافظي البن��وك المركزية “أدوا مهمتهم” من خالل ضمان توافر 
س��يولة كبيرة، كما عمل صناع السياسة على طمأنة المتعاملين في 

األسواق على أن “الوضع تحت السيطرة. وكان تحت السيطرة.

أضافت الغارد “حدث تحرك كبير وعنيف وصاخب وفوري حيث 
هب��ط الجنيه اإلس��ترليني 10 %. ولكن لم يكن هن��اك ذعر، وأدى 
محافظو البنوك المركزية مهمتهم التي كانوا على استعداد للقيام بها 
في حالة الضرورة وهي ضخ قدر كبير من السيولة في األسواق”. 
ولكن الغارد قالت: إن طريقة رد فعل األسواق تعتمد على الخطوات 
التي يتخذها صناع السياسة في بريطانيا واالتحاد األوروبي للتعامل 
مع خطوة االنفصال والحد من الغموض. أضافت: “في هذه المرحلة 
يتحكم صناع السياس��ة في بريطانيا وفي أوروبا بهذا المستوى من 
الغموض. الطريقة التي سيظهرون بها في األيام القليلة المقبلة ستقود 

بشكل حقيقي االتجاه الذي سيذهب فيه الخطر”.
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المستوى في المؤتمر. وقال محافظ بنك فرنسا فرانسوا فيلروي دو 
جالهاو في كلمة أمام المؤتمر: “س��نفعل المزيد في المستقبل لزيادة 
جاذبي��ة باريس كمركز مالي، س��تقوم الحكوم��ة بواجبها”. ودعت 
مجموع��ة الضغط الت��ي ترى في اتخاذ قرار خ��روج بريطانيا من 
االتحاد األوروبي فرصة س��انحة إلى المزيد من الش��روط الميسرة 
للمغتربين في فرنسا. كما ترغب في خفض الضرائب على العاملين 
في المجال المالي والتي تفرض في فرنسا للتعويض عن عدم فرض 

ضريبة قيمة مضافة على القطاع.

نمو منطقة اليورو
وق��ال صن��دوق النقد الدول��ي: إن الغم��وض الناتج ع��ن تصويت 
بريطانيا لصالح الخروج من االتحاد األوروبي سيتسبب في تقلص 
النمو االقتصادي بمنطقة اليورو إلى 1.4 % في 2017 من 1.6 % 
هذا العام وإن المخاطر النزولية تتزايد. وأكد في مراجعته الس��نوية 
بش��أن المنطقة التي تضم 19 دولة، إن اس��تمرار التباطؤ في النمو 
العالمي قد يحبط التعافي الذي يقوده الطلب المحلي في المنطقة، وإن 
النمو قد يتأثر أيضاً بمزيد من آثار خروج بريطانيا وزيادة الالجئين 

وتفاقم المخاوف األمنية وضعف القطاع المصرفي.

وقال نائب مدير اإلدارة األوروبية بالصندوق محمود برادهان: إنه 
إذا طال أجل مفاوضات االنفصال بين االتحاد وبريطانيا واستمرت 
في دفع المس��تثمرين للعزوف عن المخاطرة باألس��واق المالية فإن 
النم��و بمنطقة اليورو س��يتباطأ أكثر. وأضاف: أن س��يناريو النمو 
بنس��بة 1.4 % للعام 2017 يفترض مفاوضات سلس��ة نسبياً تحفظ 
األوروبي.لبريطانيا الوصول الكامل من دون تعريفة جمركية لس��وق االتحاد 

اس��تضافة الهيئة الت��ي تتولى تنظيم القط��اع المصرفي في االتحاد 
االوروبي تقوده باريس وفرانكفورات أكبر مركزين ماليين باالتحاد 

لكن لم يتم بعد التوصل لقرار.

وقالت نائب رئيس الوزراء االس��باني ثريا س��اينز دي سانتا ماريا 
في مؤتمر صحافي: إن اس��بانيا شكلت مجموعة عمل خاصة لقيادة 
مس��عاها الس��تضافة الهيئة المصرفية االوروبي��ة ووكالة االدوية 
االوروبي��ة الت��ي مقره��ا لندن أيض��ا. أضافت أن مدريد ستس��عى 
الغ��راء البنوك الدولية التي مقرها لندن والتي تدرس نقل عملياتها 
من العاصم��ة البريطانية للبقاء داخل االتحاد االوروبي. وأضافت: 
“س��نركز بش��دة على اجراءات يمكن أن تس��اعد في تعزيز القدرة 
التنافس��ية التي لدى اسبانيا بالفعل مثل مس��توى نموها االقتصادي 
من أجل أن تنتقل المؤسسات المالية التي تحتاج إلى مقر ثانوي في 

االتحاد االوروبي إلى هنا”.

في المقابل، قال مس��ؤولون: إن الحكومة الفرنس��ية تضع الخطوط 
العريضة لمحفزات كي تصبح باريس مركزاً مالياً أكثر جاذبية في 
الوقت الذي تسعى فيه عاصمة فرنسا القتناص وظائف قطاع المال 
م��ن لندن في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي. 
وكثيراً ما يشكو القطاع المالي في فرنسا من تردد الحكومة تجاه هذا 
المج��ال الذي تفرض عليه ضرائب مرتفعة كما يوجه السياس��يون 

سهام تصريحاتهم إليه أحيانا.

وكان رئي��س الوزراء الفرنس��ي مانويل فالس اتخذ ق��راراً مفاجئاً 
بالظهور في المؤتمر الس��نوي لمجموعة الضغط المالية الفرنس��ية 
)باري��س يوروبليس( في مش��اركة نادرة لمس��ؤول حكومي رفيع 
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الصناع��ات التحويلية والخدمات والبناء من 52.9 في أيار/مايو إلى 51.8 في 
حزيران/يونيو، مس��جالً أدنى مس��توياته منذ آذار/مارس 2013. كما انخفض 

نمو التوظيف إلى أدنى مستوياته منذ منتصف 2013.

السوق العقارية
دائماً ما كانت العقارات في العاصمة البريطانية لندن جاذبة للمستثمرين األجانب 
س��واء منازلها الفاخرة أو عقاراتها التجارية، لكن قرار بريطانيا االنسحاب من 
االتحاد األوروبي أثر على قطاع العقارات، بعد انسحاب بعض المستثمرين من 
صفقات تجارية. من جهتهم، استغل األجانب فرصة االنخفاض في قيمة الجنيه 
اإلس��ترليني بعد التصويت، القتناص ما اعتبروه صفقات جيدة لوحدات سكنية 
بأسعار بخسة. لكن المحدد األساسي لقراراتهم هو ما إذا كان االنخفاض في قيمة 
اإلسترليني سيكون مغرياً بما يكفي لتعويض تأثير الفراغ السياسي على األسواق، 
والتباطؤ االقتصادي المتوقع والتس��اؤالت بشأن مدى حرية بريطانيا في دخول 
أسواق أوروبا بعد قرار االنسحاب. أما بالنسبة للمستثمرين البريطانيين، قد تكون 
أجواء الغموض الحالية سبباً في اإلحجام عن الصفقات العقارية، على الرغم من 

اعتبار العقارات أكثر ربحية من أصول آمنة أخرى بسبب نقص المعروض.

تريث لحين االستقرار
وواجهت الس��وق العقارية بعد االنس��حاب تردداً من جانب المس��تثمرين قبل 
الدخول في أي صفقات، وقال مدير قطاع العقارات في ش��ركة إيروين ميتشل 
القانوني��ة ب��ول فيرث: ع��دد من الصفقات الت��ي أعرفها فش��لت أو تم تأجيلها 
بالتأكيد، الجميع قرروا التوقف حاليا لحين اس��تقرار الوضع الجديد. وفي نفس 
االتجاه، علق بنك يونايتد أوفرسي السنغافوري مؤقتاً قروض الرهن العقاري 
لش��راء وحدات في لندن. ونوه فيرث إلى تعليق شركة فرنسية متخصصة في 
بيع السلع الكمالية لخططها الخاصة بافتتاح متجر في لندن، حيث كانت شركته 
تعمل عليها. وأش��ار إلى توقف عدد من “صفقاتهم االس��تثمارية الهامة” التي 
كانت تضم مستثمرين بريطانيين باألساس لكن تضم مستثمرين أجانب.تفوق قيمة كل منها30 مليون إس��ترليني )39.5 مليون دوالر(، وهي صفقات 

مخاطر تحيط ببريطانيا بعد نتائج االستفتاء األوروبي

تبنّى بنك إنكلترا )المصرف المركزي( خطوات للتأكد من 
اس��تمرار البنوك البريطانية في اإلق��راض، وعدم تخلص 
شركات التأمين من السندات التي تصدرها الشركات في فترة 

صعبة، قد تعقب التصويت لمصلحة الخروج األوروبي.

إجراءات
وأكد البنك المركزي مراقبة رغبة المس��تثمرين في تمويل 
العجز الكبير في مي��زان المعامالت الجارية في بريطانيا، 
إضافة إلى المس��تويات المرتفعة من ديون األسر، وتراجع 
التوقع��ات الخاصة باالقتص��اد العالمي. كم��ا أعلنت لجنة 
السياس��ات المالية في البنك أنها س��تلغي ق��راراً اتخذته في 
آذار/م��ارس الماض��ي يقضي بزيادة الس��يولة الواجب أن 
تك��ون بحوزة البن��وك. وأوض��ح المصرف أن من ش��أن 
االحتفاظ بما يس��مى رأس المال اإلضافي الالزم لمواجهة 
أخطار التقلبات الدورية عند مستوى صفر حتى حزيران/

يونيو 2017 على األقل، خفض متطلبات رأس المال لدى 
المص��ارف بواقع 5.7 ملي��ار جنيه )7.5 ملي��ار دوالر(، 
م��ا يحرر 150 مليار جني��ه )197.5مليار دوالر( إضافية 
لإلقراض. وفي هذا اإلطار، قال محافظ بنك إنكلترا مارك 
كارني: س��يحتاج البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة 
وربم��ا تقديم حوافز أخ��رى خالل الصي��ف، المتصاص 
صدمة التصويت لمصلحة الخروج من االتحاد األوروبي.

نتائج
أدت الضبابية التي س��بقت االس��تفتاء إلى تباطؤ نمو قطاع 
الخدم��ات ف��ي حزيران/يونيو إل��ى أدنى مس��توياته في 3 
س��نوات، ودفعت توقعات الش��ركات ألدنى مستوياتها منذ 
نهاية عام 2012. كما انخفض مؤشر “ماركت سي آي بي 
إس” لمديري المشتريات في قطاع الخدمات من 53.5 في 
أيار/مايو إلى 52.3 ف��ي حزيران/يونيو الماضي. وأفادت 
“مارك��ت” بأن نمو نش��اط الخدمات في الرب��ع الثاني هو 
األضعف من��ذ الربع األول من ع��ام 2013. كذلك تراجع 
مؤش��ر “مارك��ت” المجمع الذي يش��مل نش��اط قطاعات 

بعد التصويت لصالح خروج بريطانيا من االتحاد 
االنسحاب تتجلى بشكل  آثار  بدأت  األوروبي، 
تدريجي ال ســيما على القطاعيـن المصرفـي 
والعقاري، حيث تراجع سعر الجنيه اإلسترليني 
أكثر من 10 % أمام الدوالر، في وقت انخفضت 

أسهم البنوك نحو 20 % بعد االستفتاء.
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ثالثاً: الش���رق األوسط وشمال أفريقيا: وبالنس��بة لهذه المنطقة، فهي 
غالب��اً محصنة من االضطرابات التي قد تنجم عن خروج بريطانيا 

من االتحاد األوربي، شريطة عدم تحوله إلى أزمة عالمية كبيرة.

رابعاً: على المستوى العالمي: تسبب الخروج البريطاني بموجة من 
الش��عور بالمخاطر، والت��ي أدت إلى ه��روب رؤوس األموال من 
األس��واق الناش��ئة نحو المالذات اآلمنة. ويقوم المحللين عبر العالم 
بمراجع��ة توقعاتهم مع احتمال أن يؤدي ه��ذا الخروج إلى تقليص 
مع��دل النم��و العالمي بحوالي 0.2 % ليبل��غ  2.8 %. وبينما يظل 
احتم��ال حدوث أزمة عالمية غير مؤك��د، فإن المؤكد أكثر هو حجم 
ضخ السيولة من طرف البنوك المركزية الرئيسية في العالم ال سيما:

بنك إنكلترا المركزي: يرجح أن يقوم بخفض أسعار الفائدة إلى الصفر 
بمجرد استقرار الجنيه اإلسترليني. 

البنك المركزي األوربي: من المرجح أن يقوم بخفض أس��عار الفائدة 
وتوسيع برنامجه للتيس��ير الكمي وذلك من أجل عن التأثير السلبي 

لصدمة خروج بريطانيا من اإلتحاد.
بن���ك اليابان المركزي: من المتوقع أن يقوم بتخفيف سياس��ته النقدية 
لمواجهة تأثير التدفقات نحو المالذات اآلمنة، والتي تتسبب في رفع 

قيمة الين الياباني وتضر تنافسية اليابان.
بن���ك االحتياطي الفيدرالي األميركي: من غي��ر المتوقع أن يقوم برفع 
أس��عار الفائدة قبل ش��هر ديس��مبر/ كانون األول على أقرب تقدير، 
وذل��ك لتجن��ب حدوث ارتفاع س��ريع لقيمة الدوالر ال��ذي قد يكون 

مضراً للنمو.

جدي��ر بالذك��ر أن االس��تفتاء حول عضوي��ة بريطانيا ف��ي اإلتحاد 
لصالح الخروج بنسبة 51.3 % مقابل 48.7 % ألنصار البقاء.األوروب��ي جرى ف��ي ال�23 م��ن يونيو/حزي��ران 2016، وانتهى 

خروج بريطانيا من أوروبا واحتماالت األزمة العالمية

وبعد التصويت على االس��تفتاء، انخفضت قيمة الجنيه اإلسترليني 
بنسبة 10.3 % وهو أدنى مستوى له منذ عام 1985، كما انخفضت 
أس��واق األسهم العالمية بشكل حاد بس��بب اندفاع المستثمرين إلى 
المالذات اآلمنة، وتم تخفيض التصنيف االئتماني للمملكة المتحدة 
م��ن قبل وكاالت التصنيف الثالث الكبرى )فيتش، وس��تاندرد آند 

بورز، وموديز(.

نتائج متوقعة
أوالً: على مستوى بريطانيا: من المرجح أن يضر الخروج بالمملكة 
المتح��دة على المدى القصير، حي��ث يتوقع المحللون أن يبلغ معدل 
النم��و صفراً أو يكون س��لبياً بدرجة طفيفة ف��ي النصف الثاني من 
2016 وأوائ��ل 2017، بانخف��اض من نس��بة 1.9 % التي توقعها 
صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان. ويعود ذلك إلى الشكوك وعدم 
اليقين، الس��يما الش��كوك حول احتمال وتوقيت بدء الخروج الفعلي 
من االتحاد، باإلضافة إلى مس��تقبل اسكتلندا، بل إن هناك عدم يقين 
حول ما إذا كانت بريطانيا ستمضي قدماً في ترك االتحاد، كل ذلك 
من شأنه أن يؤدي إلى تأخير الشركات لقراراتها االستثمارية وميل 
المستهلكين للتصرف بحذر أكثر، وهو ما سيؤدي إلى تباطؤ النمو. 
أما في جانب السياس��ات، يواجه بنك انكلترا )المصرف المركزي( 
معضلة كبرى، فمن ناحية، فإن تراجع توقعات النمو يجب أن يؤدي 
إلى انخفاض أس��عار الفائدة من أج��ل تحفيز االقتصاد، لكن ذلك قد 
ي��ؤدي إلى من مزيد التدهور في قيمة الجنيه اإلس��ترليني، وبالتالي 

ارتفاع معدل التضخم مستقبالً.

ثاني���اً: منطقة اليورو: يتوقع أغلب المحللي��ن تراجع النمو بحوالي 
0.5 % إلى 1.0 % في 2016، ويرجع هذا األمر باألس��اس إلى 
حال��ة ع��دم اليقين التي تأثر عل��ى منطقة اليورو ول��و بدرجة أقل 

مقارنة بالمملكة المتحدة.

عضوية  على  البريطاني  االستفتاء  نتائج  شكلت 
السياسية  لألوساط  قوية  صدمة  األوروبي  اإلتحاد 
من  مزيداً  بريطانيا  تواجه  حيث  المال،  وأس��واق 
النتائج  تجاوز  على  قدرتها  مدى  حول  الشكوك 
قيمة  تدني  سيما  ال  االنفصال،  هذا  على  المترتبة 
اليورو  دول  وترقب  المستثمرين  وحذر  العملة 
للخطوات التي ستتخذها بريطانيا لطمأنتهم حول 
لهذا  يكون  أن  رجح  ذلك  كل  المرتقب،  خروجها 
المتحدة،  المملكة  اقتصاد  على  كبيرة  آثار  الحدث 
وإلى حد أقل على اقتصادات منطقة اليورو المجاورة 

باإلضافة إلى أثره عالمياً.
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استمرار انكماش القطاع الخاص اللبناني

أظهر مؤشر األعمال PMI الصادر عن بنك بلوم إنفست 
اس��تمرار االنكماش في اقتصاد القط��اع الخاص اللبناني 
خالل شهر حزيران/يونيو 2016، اذ استقر المؤشر دون 
مس��توى ال�50.0 نقطة ال��ذي يفصل النمو عن االنكماش، 
مع تسجيل متوسط المؤشر الفصلي أدنى قراءة له منذ بدء 

الدراسة عند 44.4 نقطة.
وكش��فت قراءة المؤش��ر األخي��رة عن تراج��ع جديد في 
األوضاع التشغيلية للقطاع الخاص الناتجة عن المستويات 
المتدنية بش��كل ملحوظ لإلنتاج والطلبي��ات الجديدة. وقال 

رئي��س قس��م األبحاث في البنك م��روان مخايل: إن حالة الغم��وض التي تلف الجمود 
السياسي أدت الى تراجع االستثمار األجنبي المباشر وتدفقات رأس المال، األمر الذي 
أدى ب��دوره ال��ى عجز كبير في ميزان المدفوعات خالل األش��هر األربعة األولى من 

العام الحالي وذلك للسنة السادسة على التوالي.

مروان مخايل

تحول��ت مصر التي يبلغ ع��دد س��كانها 90 مليوناً إلى 
الوجه��ة الثانية بعد جن��وب افريقيا، لش��ركات األدوية 
المتعددة الجنس��يات التي تجري تجاربها السريرية في 
القارة الس��مراء، حيث يُعتبر إجراء االختبارات بمصر 
عملية مفيدة اقتصادياً للش��ركات متعددة الجنسيات، مع 
تعلي��ق األمل على اكتس��اب وفاء العاملي��ن في المجال 
الطبي لتحضيراتها. وخالل مراقبتهم لس��ير اختبارات 
األدوية المضادة للسرطان، أشار نحو 30 خبيراً مصرياً 
إلى ع��دد من اإلخت��الالت، ومنها موافقة المش��اركين 
على الخضوع للتج��ارب بعيون مغلقة تقريباً، من دون 
استيعاب للوضع أو القدرة على تقييم المخاطر الُمحتملة.

مصر تتحول إلى الوجهة الثانية

احص���اءات  أظه��رت 
الغرفة  ع��ن  ص���ادرة 
التج�اري����ة العرب�ي����ة 
البرازيلية أن الصادرات 
البرازيلي��ة إل��ى الدول 
الى  العربي��ة ارتفع��ت 
دوالر  مل�ي����ار   5.24
خ��الل النص��ف األول 
من عام 2016، مشيرة 
ال���ى أن الس�����ع�ودي�ة 

اس��تحوذت عل��ى 23.71 % من إجمال��ي الصادرات، 
تلتها اإلمارات في المرتبة الثانية ب�17.36 %، ثم مصر 
في المرتبة الثالثة ب�16.65 %. وتصدرت اللحوم قائمة 
الصادرات مس��تحوذة على النصيب األكبر 34.88 %، 
والس��كر في المرتبة الثانية ب�26.62 % ، تلته الحبوب 
ب�6.52 %. وقال األمين العام والرئيس التنفيذي للغرفة 
ميش��يل حلب��ي: إن هذه االحصاءات تع��زز ثقتنا بمتانة 
الروابط بين االقتصادين البرازيلي والعربي، ال س��يّما 
وأنه��ا دافع قوي لتش��جيع الش��ركات على استكش��اف 

الفرص المتاحة في البرازيل والعالم العربي.

نمو الصادرات البرازيلية
الى الدول العربية

ميشيل حلبي

عيتاني رئيسًا لجمعية أصحاب السفن

أع��ادت الجمعية العمومي��ة العادية لجمعية أصحاب الس��فن اللبنانيين انتخاب محمد 
عيتاني رئيساً لها، وذلك في اجتماعها بمقر الغرفة الدولية للمالحة في بيروت.

وأصب��ح مجل��س إدارة الجمعية كاآلتي، محمد عيتاني رئيس��اً، انط��وان خياط نائباً 
للرئي��س، عبد الغني الغريب أميناً للس��ر، فريدريك صيقلي أميناً للصندوق، غس��ان 

المر ورامي قدورة أعضاء.
يذكر أن األس��طول التجاري البحري اللبناني تدنى حتى وصل إلى 25 باخرة حالياً 

علماً أن عدد هذا األسطول قبل األحداث كان كبيراً.

صفقة بين المالحة العربية وهاباج-لويد

حذّرت هاباج-لويد األلمانية للشحن البحري للحاويات المستثمرين من هبوط األرباح 
في 2016 ووقعت اتفاقية ملزمة مع ش��ركة المالحة العربية المتحدة لتش��كيل خامس 
أكبر شركة للشحن البحري في العالم في مواجهة األزمة العالمية في القطاع. ويعاني 
قطاع الشحن البحري للحاويات الذي ينقل كل شيء من هواتف آي فون إلى مالبس من 
انتاج مصممين عالميين من أس��وأ هبوط له نتيجة ضعف الطلب االستهالكي والطاقة 
الزائدة وهو ما دفع شركات الشحن البحري إلى خفض التكلفة والدخول في تحالفات. 
ومن المتوقع استكمال عملية االندماج بين هاباج-لويد والمالحة بنهاية العام في أحدث 

حلقة من سلسلة إندماجات وتحالفات في 
القطاع. وقالت هاباج-لويد أن االندماج 
سيش��كل مجموع��ة لديها 237 س��فينة 
بطاقة نقل نحو 1.6 مليون حاوية نمطية 
)20 قدماً( وإجمالي إيرادات حوالى 12 

مليار دوالر.
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المالية تسعى لترشيد عمليات اإلنفاق

أكد وزير المالية بس��ورية الدكت��ور مأمون حمدان أن 
وزارة المالي��ة تس��عى من خ��الل التش��اور والتعاون 
م��ع ممثلي الوزارات والجهات العامة خالل جلس��ات 
مناقشة مش��روع الموازنة العامة للدولة لعام /2017/ 
إلى ترش��يد االنفاق ما أمكن، إضاف��ة  لتحقيق أهداف 
وبرنام��ج عمل ه��ذه الجه��ات في ض��وء االمكانات 
المتاحة. وقال: إن الموازنة العامة التي تمثل خطة مالية 
س��نوية للحكومة يفترض أن تعطي أعلى منفعة وبأقل 
تكلفة، وأن وزارة المالية تس��عى إلى تأمين اإليرادات 

الالزمة للموازنة الجديدة ضمن إيراداتها المتوقعة من المطارح الضريبية المتاحة.
د. مأمون حمدان

السوريون ينتجون المالبس في مصر

رج��ال  تجّم��ع  رئي��س  كش��ف 
األعمال الس��وري بمصر خلدون 
المالب��س  صناع��ة  أن  الموقّ��ع 
الس��ورية تضّخ ما ال يقل عن 10 
مليون قطعة ش��هرياً في األسواق 
المصري��ة، وم��ا يعني��ه ذلك من 
تلبية الحتياجات الس��وق وتوفير 

للعمالت األجنبية التي كانت مصر تنفقها على استيراد هذه الكميات سابقاً، وجاء ذلك 
خالل رسالة وجهها الموقّع لرئيس مجلس الوزراء المصري شريف إسماعيل يشتكي 
فيها من تجاهل المس��ؤولين في الوزارات المعنية باالقتصاد المصري لالس��تثمارات 

السورية رغم أن المستثمر السوري هو المستثمر األول منذ عام 2013 في مصر.

روسيا تجني 813 مليون دوالر من الخصخصة

باع��ت الحكوم��ة الروس����ية حصة إضافي��ة قدرها 
10.9 % ف��ي الروس��ا لأللماس مقاب��ل 52.2 مليار 
روب��ل )813 ملي��ون دوالر( مؤك��دة عزمه��ا على 
المضي قدماً  في خطة خصخصة بعض الش��ركات 
الحكومية لجمع ما يصل إلى تريليون روبل )15.86 
مليار دوالر( في عام 2016. وتعتبر صفقة الروس��ا  
أكبر عملية بيع لحصة حكومية في نحو 4 س��نوات، 

وتأتي بعد فترة من تراجع معنويات المستثمرين تجاه روسيا نظرا لهبوط أسعار النفط 
والعقوبات الغربية بسبب تدخلها في أوكرانيا.

وقال وزير االقتصاد الروس��ي أليكس��ي أوليوكاييف “أظهر المستثمرون األجانب أن 
هناك رغبة في األصول الروسية الرائجة على الرغم من نظام العقوبات”، مؤكداً أن 
بيع حصة الروس��ا تم رغم اضطرابات الس��وق الناجمة عن التصويت لصالح خروج 

بريطانيا من عضوية االتحاد األوروبي.

أليكسي أوليوكاييف

قال صندوق النقد الدولي: إن مجلسه التنفيذي وافق على 
ترتيب جديد تحت الطلب للعراق ألجل 3 سنوات قيمته 
5.34 مليار دوالر من أجل دعم جهود بغداد في مواجهة 
أس��عار النفط المنخفضة وبما يكفل الق��درة على خدمة 
الديون. وأضاف: أن الموافقة ستسمح بالصرف الفوري 
لنحو 634 مليون دوالر بموجب البرنامج. وكان العراق 
حصل في  تموز/يوليو 2015 على حوالى 1.24 مليار 

دوالر بموجب برنامج أداة التمويل السريع السابق.

5.34 مليارات دوالر للعراق

قدمت ألمانيا مس��اعدة مالي��ة لتونس بلغت قيمتها 145 
ملي��ون يورو من بينه��ا 29 مليون يورو بش��كل هبة، 
وذل��ك بموج��ب اتفاقيت��ي تع��اون مال��ي وتقني جرى 
توقيعهما بالعاصمة التونس��ية. وقالت وزارة الخارجية 
التونس��ية، أن ه��ذه االعتم��ادات س��تخصص إلنجاز 
مش��اريع للمياه والزراعة والطاقة المتج��ددة والتنمية 

الريفية والتشغيل .

ألمانيا تقدم مساعدات لتونس

أعلنت وزارة المالية المغربية، أن صندوق النقد الدولي 
منح المغ��رب خط ائتمان بقيمة 3.5 ملي��ار دوالر لمدة 
عامي��ن لتنفيذ إصالح��ات هيكلية تس��تهدف تحفيز نمو 
اقتصادي أسرع وأكثر شموالً. ويقدم خط السيولة والوقاية 
للدول التي تنتهج سياس��ات اقتصادية جيدة نس��بياً ولكن 
تعاني من مش��اكل خاصة بميزان المدفوعات ألس��باب 
خارجة عن س��يطرتها. ولم يستفد س��وى المغرب بهذا 
النوع من البرامج حتى اآلن. ويقدم الخط ضمانات تتعلق 
بسياس��ات المغرب االقتصادية للدائنين والمس��تثمرين 
األجان��ب ووكاالت االئتمان ما يتيح للمغرب االقتراض 

من األسواق العالمية بشروط مواتية.

منح 3.5 مليارات دوالر للمغرب
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تشهد “السياحة الحمراء” 
المختص��ة بزي��ارة معالم 
سياحية س��وفييتية انتشاراً 
ف��ي روس��يا، حي��ث أكد 
رئي��س الوكالة الروس��ية 
االتحادية للسياحة )روس 
توريزم( أوليغ سافونوف، 
أن ه��ذه الس��ياحة س��تمتد 
إلى األورال، مش��يراً الى 

ان ب��الده لديه��ا العديد من المعالم الش��اهدة على الحقبة 
الس��وفيتية التي يمكن مش��اهدتها من خالل “الس��ياحة 
الحمراء”، ال سيما لألشخاص الصينيين. وكانت روسيا 
والصين قد اتفقت��ا في عام 2015 على فتح 10 خطوط 
جديدة ل�“الس��ياحة الحمراء” التي تش��مل مدناً رئيسية 
بينها موس��كو وس��انت بطرس��بورغ وقازان وس��مارة 
ويكاتيرينبورغ وبيرم. وفتحت موسكو في يوليو/تموز 
الماض��ي 4 متاحف تذكارية للمؤتمر الس��ادس للحزب 
الشيوعي الصيني، وهو الوحيد الذي عقد خارج الصين.

وبحس��ب وكالة الس��ياحة الروس��ية، ارتفع عدد السياح 
القادمي��ن من الصي��ن منذ بداية 2016، بنس��بة 50 % 

مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015.

“السياحة الحمراء” الروسية
تجذب الصينيين

أوليغ سافونوف

50 مليار دوالر الحجوزات العسكرية الروسية

كش��ف الرئي��س الروس��ي فالديمير بوتي��ن أن بالده 
صدّرت معدات عس��كرية وأس��لحة بقيمة 4.6 مليار 
دوالر في عام 2016، الفتاً خالل جلس��ة لجنة شؤون 
التعاون العس��كري - الفني م��ع الدول األجنبية الى أن 
حجم الحجوزات العس��كرية الخارجي��ة أكثر من 50 
مليار دوالر. وأش��ار بوتين إلى أن الس��الح الروسي 
أثب��ت فعاليت��ه وكفاءته ف��ي مختلف الظ��روف، وأن 
المعدات العس��كرية واألس��لحة الروس��ية تستخدم في 

دول أوروبا وآس��يا وإفريقيا والش��رق األوس��ط وأميركا الالتينية، مؤكداً أن الس��الح 
الروسي يبقى بسيطاً وسهالً في االستخدام رغم ازدياد مستوى فعاليته وذلك بالمقارنة 
مع النماذج األجنبية المشابهة. وشدد على أهمية استمرار التوسع في جغرافية تصدير 

السالح الروسي في ظل وجود منافسة قوية من الدول األخرى.

فالديمير بوتين

اتفاق نووي بين روسيا وكوبا

وافقت الحكومة الروسية على اتفاقية للتعاون في مجال االستخدام السلمي للطاقة الذرية 
بين روس��يا وكوبا. وينص مش��روع االتفاق على التعاون المش��ترك بين البلدين، في 
األبحاث العلمية األساسية والتطبيقية في المجال النووي، بما في ذلك في مجال الطب 
النووي، وفي مجال معالجة النفايات المشعة، وفي ضمان السالمة النووية واإلشعاعية، 
وإنت��اج النظائر المش��عة، وكذلك في تدريب المتخصصين ف��ي مجال الطاقة النووية. 

وبموجب هذه االتفاقية، فإن الطرفين ال يبادالن 
المعلومات في مجال الطاقة النووية مع طرف 
ثالث، بحيث تبقى س��رية، ونق��ل التكنولوجيا 
ونظم المعالجة الكيميائية للوقود المشع النووي، 
وتخصيب النظائر من اليورانيوم، وإنتاج الماء 

الثقيل، واليورانيوم عالي التخصيب.

س��جلت ص��ادرات القمح 
الروسي نمواً قياسياً خالل 
الس��نة الزراعي��ة 2015 
- 2016، إذ نم��ت بأكثر 
م��ن 13 % وبلغت 33.9 
مليون طن م��ن الحبوب، 
نقالً عن مصدر مطلع في 
وزارة الزراعة الروسية، 
الذي أوضح أن صادرات 

القمح بلغت 24.53 ملي��ون طن، كما تم تصدير 4.23 
مليون طن من الشعير، و4.713 مليون طن من الذرة، 

و346 ألف طن من محاصيل أخرى.
يذكر أن وزير الزراعة الروسي ألكسندر تكاتشوف، كان 
قد أعلن أن روسيا تقدمت على الواليات المتحدة، وكندا 
بحجم تصدير القمح. وأن بالده تحتل المرتبة األولى في 

العالم بتصدير الحبوب، حسب المؤشر الروسي.

نمو قياسي لصادرات القمح الروسية

ألكسندر تكاتشوف

روسيا ستشتري المياه الثقيل من إيران

أكد نائب مندوب روس��يا الدائم لدى المنظمات الدولية 
بفيينا، ألكس��ي كاربوف، أن بالده مستعدة لشراء الماء 
الثقيل من إيران للحفاظ على الحدود المقررة في خطة 
العمل الشاملة المشتركة، مش��يراً إلى أن إيران تمتثل 
بش��كل كامل بالتزاماتها المنص��وص عليها في خطة 
العمل الشاملة المشتركة، واحتياطيات الماء الثقيل هي 
عند مس��توى 130 طناً، وجمي��ع الفوائض المتواجدة 

عنده��ا تم إخراجها. أما نائب وزير الخارجية اإليراني عباس عراقجي فقال: إن بالده 
تناقش مع روسيا بيع 40 طناً من الماء الثقيل، وإن هناك زبائن آخرون، يريدون شراءه. 
موضحاً أنه ليس بإمكانه تحديد الموعد المحدد التخاذ القرار النهائي حول هذه الصفقة.

عباس عراقجي
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قائمة سوداء للمالذات الضريبية غير المتعاونة

كش��ف  نائب وزير المالية الروس��ي سيرغي ستورتشاك أن  
مجموعة العش��رين قررت اتخاذ إج��راءات ضد الدول التي 
ال تتعاون مع الس��لطات القضائية بش��أن تب��ادل المعلومات 
الضريبية، الفتاً الى انه س��يتم إعداد “قائمة س��وداء” بالدول 
المخالفة بحلول قمة مجموعة العشرين المقبلة في يوليو/تموز 
2017. وق��ال: إن القرار اتخذ بعد نش��ر “وثائق بنما” التي 

اتهمت عدداً من زعماء العالم والمش��اهير بالتورط بالفساد الضريبي. والمعايير التي 
س��تعتمد هي: أن تكون الدولة قد وقعت أو ش��اركت بتب��ادل المعلومات وفقاً للطلبات 
المقدمة - أن تكون ملزمة بالمشاركة في التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية من دون 

طلبات مقدمة - على جميع الدول أن تكون نظيفة وليس لديها حالة من عدم التعاون.

سيرغي ستورتشاك

المالي��ة  وزي��ر  توق��ع 
الكويت��ي، أنس الصالح 
أن يبلغ عجز الميزانية 
 9.5 للدول��ة  العام��ة 
 31.5( دين��ار  ملي��ار 
ف��ي  دوالر(  ملي��ار 
ميزاني��ة الس��نة المالية 
وق��ال   .2016-2017
جمل��ة  إن  الصال��ح: 
إيرادات الميزانية للسنة 

المالي��ة 2016 - 2017 قدرت بنحو 10.4 مليار دينار 
)34.38 ملي��ار دوالر( منه��ا 8.8 مليار دينار إيرادات 
نفطية مقدرة على أساس 35 دوالراً لبرميل النفط ونحو 
1.6 ملي��ار دين��ار إي��رادات غير نفطي��ة، بينما قدرت 
المصروفات بحوالى 18.9 مليار دينار )62.48 مليار 
دوالر(. وأوض��ح الصالح انه س��يتم تمويل العجز عبر 
اقت��راض نحو ملياري دين��ار )6.61 مليار دوالر( من 
الس��وق المحلية، إضافة إلى اقت��راض نحو 3 مليارات 
دينار ) 9.91 مليار دوالر( من األسواق العالمية، على 
أن يتم تغطية الفرق بين العجز المحقق وحجم االقتراض 

المشار إليه من االحتياطي العام للدولة.

31 مليار دوالر عجز الميزانية الكويتية

أنس الصالح

اتفاقات بين الجزائر وإندوراما اإلندونيسية

وقع��ت الجزائر اتفاقات م��ع “إندوراما” اإلندونيس��ية، 
الستغالل منجم فوسفات وتشييد مصنعين لمعالجة المادة 
المس��تخدمة كس��ماد زراعي بتكلفة إجمالية متوقعة 4.5 
ملي��ار دوالر. وتعتبر العق��ود جزء من خطوات لتطوير 
قط��اع التعدين ال��ذي عانى م��ن اإلهمال لفت��رة طويلة 
وتنوي��ع موارد اقتص��اد البلد العضو ف��ي أوبك بدالً من 
االعتم��اد على النفط الغاز بعد انخفاض حاد في إيرادات 

الطاقة. ووقعت إندوراما الصفقات مع شركتي الفوسفات المملوكتين للدولة “أسمدال” 
و“منال”. ويش��مل ذلك مش��روعاً مشتركاً الستغالل منجم فوس��فات في والية تبسة. 
وأعلن وزير الصناعة والمناجم الجزائري عبد السالم بوشوارب أن إندوراما ستملك 
49 % في تلك المشاريع والنسبة الباقية للشركاء الجزائريين، وأنه من المقرر االنتهاء 

من المشاريع في عام 2019.

عبد السالم بوشوارب

عقود نفطية بين نيجيريا والصين

وقع��ت ش��ركة النفط الوطني��ة النيجيري��ة “أن أن بي 
سي” مع شركات صينية عقوداً نفطية بقيمة 80 مليار 
دوالر. والتق��ى نائب وزير الدولة النيجيري لش��ؤون 
النفط الذي يتراس الش��ركة ايمانيول كاشيكوا، رجال 
أعمال صينيين في بكين لجذب استثمارات في مصافي 
الب��الد الت��ي تحت��اج ألعم��ال تطوير كثي��رة. وقالت 
الش��ركة إن نيجيريا وقعت على “بروتوكوالت تفاهم 
مع ش��ركات صيني��ة بقيمة تتج��اوز 80 مليار دوالر 
بهدف التوصل الى س��د العجز ف��ي تمويل بنى تحتية 

في القطاعين النفطي والغازي في نيجيريا”. وبالرغم من كونها المنتج االول للنفط في 
القارة السمراء فإن نيجيريا تستورد مشتقات نفطية الن مصافيها ال تكفي االستهالك.

ايمانيول كاشيكوا

فاز كونسورسيوم بقيادة مجموعة ألستوم الفرنسية للنقل 
بعقد بقيمة 2.88 مليار دوالر لتوس��يع مترو دبي بحيث 
يش��مل موقع معرض اكس��بو 2020 التجاري العالمي. 
ويش��مل المش��روع بناء خط بطول 15 كلم وشراء 50 
قط��اراً، ويحمل الكونسورس��يوم اس��م “اكس��بولينك” 
ويش��مل شركتي “اكس��يونا” االس��بانية و“غولرماك” 
التركية. وستوفر مجموعة ألستوم القطارات ال�15.50 
منها للخط��وط الجديدة، وال�35 الباقي��ة لتحديث النظام 
الحالي. وتنافست 10 تحالفات شركات دولية على العقد.

“ألستوم” تفوز بعقد
لتوسيع مترو دبي
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تفاهم بين “المالية” و“أبوظبي العالمي”

الم�ال�ي���ة  وزارة  وق�ع���ت 
اإلماراتي��ة مذكرة تفاهم مع 
س����وق أبوظب��ي العالم��ي 
خاص��ة بالتب��ادل التلقائ��ي 
لألغ��راض الضريبي��ة في 
مق��ر الس���وق، وذل��ك في 
المعايير  لتنفيذ  إطار سعيها 

والمتطلب��ات الدولية الخاصة بالتبادل التلقائي للمعلوم��ات الضريبية. وبموجب هذه 
المذكرة، س��يتم تحديد حق��وق والتزامات الطرفين الموقعين به��دف تطبيق المعايير 
والمتطلبات الدولية بش��أن التبادل التلقائي للمعلومات، وإنشاء أساس رسمي للتعاون 
بهدف تنفيذ أي متطلبات بموجب أي اتفاقية ضريبية دولية، وكذلك تطوير وتحديث 
والمحافظ��ة عل��ى المبادئ التوجيهي��ة المحددة بحي��ث تتوافق وتخ��دم الغرض من 
االتفاقية الضريبية الدولية. كما تشير المذكرة إلى ضرورة قيام السوق بتسجيل كافة 
المؤسس��ات المالية وتوفير بياناتها بشكل سنوي من خالل النظام اآللي المتفق عليه، 
وتتيح المذكرة تطوير نظام تقارير الفاتكا وأي اتفاقية تبادل تلقائي للمعلومات وتنفيذه 
وتحديثه وصيانته، كما تضمن جودة المعلومات المتبادلة وتصحيح المعلومات، إلى 
جانب التواصل مع الس��لطات المختصة والمؤسسات المالية، وتضمن كذلك الحفاظ 
على س��رية وأمن تبادل المعلومات التلقائي والتحقق من األش��خاص والعقود. ووقع 
عل��ى المذكرة كل من وكي��ل وزارة المالية يونس حاج��ي الخوري، ورئيس مجلس 

إدارة السوق أحمد علي الصايغ.

أبوظب��ي  س��وق  وق��ع 
ل��ألوراق المالية مذكرة 
تفاهم مع س��وق أبوظبي 
العالمي، تهدف إلى تبادل 
والتج��ارب  المعلوم�ات 
يع��زز مس���ت�ويات  بما 
الت�واص���ل والتع����اون 
المش�ترك وتطوير رؤية 
مش���ت�ركة نح��و بح��ث 

إمكانية توفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية 
بما يصب في مصلحة اقتصاد إمارة أبوظبي.

وق��ع مذكرة التفاهم رئيس مجلس إدارة س��وق أبوظبي 
المالي��ة حم��د عبدهللا الشامس��ي ورئيس مجل��س إدارة 
س��وق أبوظب��ي العالم��ي أحمد عل��ي الصاي��غ، وذلك 
في المقر الرئيس��ي لس��وق أبوظب��ي العالمي بحضور 
كب��ار المس��ؤولين م��ن كال الجانبين. واتف��ق الطرفان 
على إنش��اء فريق عمل مش��ترك يتولى تطوير وتحديد 
مجاالت التعاون االس��تراتيجي لتش��مل تبادل الخبرات 
واالستفادة من الكفاءات التي يزخر بها السوقان إضافة 
إلى استشراف الفرص المواتية وخاصة تلك التي تتعلق 

بتطوير األسواق المالية.

تفاهم بين أبوظبي المالية
وأبوظبي العالمي

أحمد علي الصايغ

تمويل لألردن بـ1.4 مليار دوالر

أطلق وزي��ر التخطيط والتعاون 
الدول��ي األردني المهندس عماد 
الفاخوري إطار الشراكة الجديد 
البن��ك الدول��ي  م��ع مجموع��ة 
لألع��وام 2017 - 2022، الذي 
يوفر س��قفاً تمويلي��اً متاحاً بقيمة 
للبرنام��ج  دوالر  ملي��ار   1.4

والمش��اريع االس��تثمارية واالقراضية والمن��ح الجديدة التي يقدمه��ا البنك. ويهدف 
االط��ار الجديد الى مس��اندة الحكومة ف��ي تجديد العقد االجتماع��ي وتعزيز اإلدماج 
االقتصادي واالجتماعي من خالل تعزيز الظروف لنمو اقتصادي أقوى يقوده القطاع 
الخاص وفرص عمل أفضل للجميع وتحسين نوعية وعدالة تقديم الخدمات متضمناً 
حل��والً من القطاع الخ��اص. كما يهدف إلى تلبية االحتياج��ات الطارئة لألردن، مع 
تلبية االحتياجات التنموية في األجلين المتوس��ط والطويل من خالل خطة اقتصادية 
اصالحية تفضي إلى خلق البيئة المالئمة للنمو االقتصادي الشامل، والمساعدة على 
خل��ق فرص العمل بما يعزز ق��درات األردن على مواجهة الصدمات، لتخفيف نقاط 
القصور المتزايدة خالل األجل القصير، وتقليل االعتماد على الدعم الخارجي خالل 

األجل الطويل ووفق وثيقة األردن 2025.
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رأى رئيس الوزراء 
هان��ي  األردن��ي 
الملق��ي أن خف��ض 
الضرائب في الوقت 
الحالي أمر صعب، 
ظ��ل  ف��ي  وذل��ك 
إج��راءات تقلي��ص 
المديوني��ة والعج��ز 

ف��ي الموازن��ة، إذ لفت إلى أن الدَين العام تجاوز نس��بة 
93 % من الناتج المحلي، ما يُعتبر مخالفة لقانون الدَين 
العام. كم�ا أكد أن الحكومة تسعى إلى خفض هذه النسبة 
في الس��نوات المقبل��ة م�ع بناء قاع��دة اقتصادية متينة، 
باإلضافة إلى  إعادتها النظر في اإلعفاءات غير المبررة 
والتي لم تحقق غاياتها لتعود وتوجهها إلى أماكن تحقق 

الهدف من منحها.

تقليص الدين
أولويات حكومة األردن

هاني الملقي
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تلق��ى 4 آالف من الرؤس��اء 
العاملة  للشركات  التنفيذيين 
ف��ي العاصم��ة البريطاني��ة 
لندن، رس��ائل وصفت بأنها 
لالنتقال  ج��ذب”  “رس��ائل 
بمقرات عملهم إلى العاصمة 
بع��د  باري��س،  الفرنس��ية 
خروج بريطانيا من االتحاد 
وتضمن��ت  األوروب��ي. 
إشادة  الباريس��ية  الرس��ائل 

بالمزايا التجارية للعاصمة الفرنسية، وتوضيحاً لمميزاتها 
االقتصادي��ة، مثل الموقع والبنية التحتية إلى جانب قوى 
العم��ل المدربة تدريباً جي��داً والخدمات ذات المس��توى 
العالمي، التي تجعل من السهل االنتقال بمقرات الشركات 
من لندن إلى باريس بعد الخروج البريطاني من االتحاد.

وذك��رت وكالة بلومبيرغ أن رئيس��ة المجلس اإلقليمي 
ف��ي باريس فالي��ري بيكريس كتبت رس��الة خطية إلى 
مسؤولي شركات من جميع القطاعات بعد يوم واحد من 
التصوي��ت على مغادرة بريطانيا االتحاد األوروبي يوم 

23 حزيران/يونيو 2016.

50 مليار دوالر خسائر صندوق اليابان

محاوالت فرنسية
لجذب شركات لندن

التقاع��د  صن��دوق  تكب��د 
اليابان��ي،  الحكوم��ي 
األكبر في العالم، خس��ائر 
تجاوزت 50 مليار دوالر 
الس��نة  خ��الل  أميرك��ي 
المالي��ة الت��ي انته��ت في 
بسبب   2016 مارس/اَذار 
تراج��ع البورص��ات ف��ي 
منتص��ف 2015، لتصبح 

بذل��ك هذه الخس��ارة االس��وأ للصندوق بع��د أن تكبد  9 آالف مليار ي��ن ) 87 مليار 
دوالر( في سنة واحدة خالل األزمة المالية الدولية.

وكان الصن��دوق غي��ر اس��تراتيجيته ف��ي 2014 لتأمين مزيد من األرب��اح، بقراره 
مضاعفة األس��هم في محفظته لتش��كل 50 % منها، بعد أن كان يركز على السندات 

ذات المردود الضعيف.
وتحدث الصندوق في ديس��مبر/كانون األول 2015 عن خس��ارة فصلية تبلغ حوالى 
60 مليار يورو بين ش��هري يوليو/تموز وس��بتمبر/أيلول 2015 تحت تأثير تقلبات 

أسواق المال، التي نجمت عن مخاوف مرتبطة بتباطؤ اقتصاد الصين.

فاليري بيكريس

أظه��ر تقرير ل��وزارة االقتص��اد االلماني��ة أن حكومة 
المستشارة أنجيال ميركل باعت أسلحة بقيمة 7.86 مليار 
يورو في 2015. وأش��ار التقرير إلى عدد من المبيعات 
الكبيرة لمرة واحدة وتتضمن صفقة مع قطر بقيمة 1.6 
ملي��ار يورو تضمنت بيع دباب��ات مقاتلة ومدافع دبابات 
وقطع غيار. وأوضح  أن 41 % من المبيعات ذهبت إلى 
دول في االتحاد األوروبي أو حلف شمال األطلسي مثل 
صفقة بيع طائرات تزود بالوقود بقيمة 1.1 مليار يورو 
لبريطاني��ا. وبعد قط��ر وبريطانيا كان أكبر المش��ترين 
كوريا الجنوبية وإسرائيل والواليات المتحدة إلى جانب 

الجزائر والسعودية والهند وروسيا والكويت.

ارتفاع كبير
في صادرات االسلحة األلمانية

مذكرة تفاهم بين إنجي وناريفا

وقعت ش��ركة إنجي الفرنس��ية للطاقة مذكرة تفاهم مع ناريفا القابضة وهي ش��ركة 
مغربية مستقلة للكهرباء، بهدف تطوير مشروعات جديدة في شمال وغرب أفريقيا.
وقالت إنجي أن الش��ركتين تس��تهدفان مش��روعات لتوليد الكهرباء وخدمات الطاقة 
ف��ي مصر وس��احل العاج والس��نغال وغان��ا والكاميرون بغية بن��اء محفظة أصول 
تت��رواح بين 5000 و6000 ميغاوات بين عام��ي 2020 و2025 . وإنجي وناريفا 
ش��ريكتان في مش��روع مزرعة الطرفاية لطاقة الرياح بالمغرب والتي تبلغ طاقتها 

300 ميغاوات وهي األكبر في أفريقيا.

اتفاقية بين توتال وقطر

وقّعت مجموعة توتال النفطية الفرنسية مع شركة قطر للبترول، اتفاقاً تساهم بموجبه 
ب���30 % من حقل الش��اهين النفطي البحري العمالق، اعتب��اراً من 14 تموز/يوليو 
2017 ولمدة 25 عاماً. ,ينتج هذا الحقل 300 ألف برميل من النفط يومياً، وس��تقوم 

بتشغيله شركة جديدة تملك قطر 70 % 
منها، وتوتال 30 %. وس��تتولى شركة 
نف��ط الش��مال مهم��ة تطوير وتش��غيل 
حق��ل نف��ط الش��اهين البح��ري. وقالت 
المجموع��ة: إن إنت��اج حق��ل الش��اهين 

يشكل نصف إنتاج قطر من النفط.
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ازدهار السياحة الدينية بالسعودية

من المتوقع ان تش��هد الس��ياحة الدينية في مكة المكرمة نمواً  في الس��نوات المقبلة في 
ظل الجهود المتواصلة التي تبذلها السعودية لتنمية القطاع السياحي في البالد. وينصب 
التركيز الحكومي حالياً على تجديد قطاع السياحة والضيافة في العاصمة المقدّسة للعالم 
اإلس��المي، حيث تس��عى الحكومة إلى زيادة أعداد المعتمرين إلى 15 مليون معتمر 

بحلول عام 2020 و30 مليوناً بحلول 2030.
وم��ن المتوق��ع أن يس��اهم الطل��ب المتزايد من 
المعتمري��ن والحج��اج األثري��اء عل��ى خدمات 
الضيافة المرموقة في زيادة عدد الغرف الفندقية 
في مكة المكرمة، حس��بما أظهر تقرير لش��ركة 
كوليرز إنترناش��يونال. وق��ال المدير العام لفندق 
كونراد مكة إسماعيل سري: إن سهولة الوصول 
ال��ى المواقع الدينية والراح��ة واألمان تبقى على 
رأس أولويات الزوار، وهي عوامل  تدفع عجلة 

التحّول في قطاع السياحة في المدينة.

اتفاقية أولية بين “سابك” و“أرامكو”

أعلنت الشركة السعودية للصناعات األساسية “سابك” أنها ستقوم بتوقيع اتفاقية أولية 
مع ش��ركة الزيت العربية الس��عودية “أرامكو” للقيام بدراسة مشتركة تتعلق بإنشاء 
مجم��ع صناعي في المملكة لتحويل النفط الخام إلى كيماويات. وقالت “س��ابك”: إن 
ه��ذا القرار يأتي بناء على نتائج الدراس��ة األولية التي قامت الش��ركة بإعدادها فيما 

يتعلق بقيامها بإنش��اء مش��اريع لتحويل النفط 
إلى كيماويات. وأوضحت أن االتفاقية المبرمة 
تنص على قيام الطرفين بإجراء دراسة جدوى 
متكاملة حول المش��روع المقت��رح، باإلضافة 
إلى تحديد أطر التعاون المشتركة والتي سوف 
تش��كل العناصر األساس��ية التفاقية الش��راكة 
التي قد يقوم الطرفان بإبرامها بناًء على نتائج 

دراسة الجدوى المشار إليها.

دعت المديرية العامة للجوازات جميع الوافدين القادمين 
إل��ى المملك��ة عب��ر المنافذ الدولي��ة )البري��ة والبحرية 
والجوية( ألداء مناسك العمرة أو القادمين بموجب تأشيرة 
زي��ارة باختالف أغراضها إلى التقيد بالمدة المحددة في 
التأش��يرة التي قدموا بموجبها وااللتزام بوقت المغادرة 
للعودة إلى أوطانهم مصحوبين بالسالمة بعد انتهاء المدة 
المحددة في التأشيرة القادمين بموجبها حتى ال يقعوا في 
مخالفة نظام اإلقامة بالمملكة. وأشادت المديرية بأهمية 
دور المواط��ن والمقيم النظامي في ع��دم القيام بنقل أو 
تش��غيل أو إيواء المعتمرين أو الزائرين المتأخرين عن 
المغادرة أو التستر عليهم أو تقديم أي وسيلة من وسائل 
المس��اعدة لهم تؤدي إلى بقائهم داخ��ل المملكة. ودعت 
شركات ومؤسسات خدمات المعتمرين إلى سرعة إبالغ 
الجه��ات المختصة عن تأخر أي معتم��ر عن المغادرة 
بعد انتهاء المدة المحددة إلقامتهم، كما حذرت أصحاب 

المنشآت من تشغيل المخالفين لنظام اإلقامة.

السعودية: غرامات مالية
والسجن للمتأخرين

تفاقم خسائر شركات االسمنت السعودية

تفاقمت خس��ائر ش��ركات االس��منت الس��عودية منذ مطلع العام 2016 بعد  تراجع 
مبيعاته��ا في الس��وق المحلية نتيجة تباط��ؤ وتيرة االنفاق الحكومي على المش��اريع 
التنموي��ة ورف��ع الدعم عن الوق��ود في المملكة، م��ا دفع تلك الش��ركات إلى التطلع 
للتصدير في ظل توفر الطلب خارجياً، خاصة في األس��واق المجاورة. وقال مصدر 
في اللجنة الوطنية لإلس��منت في مجلس الغرف السعودي، أن غياب التصدير تسبب 
بزيادة المخزون في الس��وق الس��عودية بشكل كبير، إذ وصل حجم الفائض إلى نحو 

22 مليون طن، األمر الذي سيدفع بعض المعامل إلى تخفيض إنتاجها.

ال��وزراء  رئي����س  أعل��ن 
اليابان��ي ش��ينزو آبي، عن 
خطة إنع��اش تبل��غ قيمتها 
 266( ي��ن  ترلي��ون   28
مليار دوالر أميركي( لدعم 
ثال��ث اقتصاد ف��ي العالم، 
تشمل النفقات الميزانية إلى 
جانب س��لف الس��تثمارات 
التعاوني��ة  المجموع����ات 

والمؤسسات. وأش����ار آبي إلى أن الخطة تشمل نفقات 
الحكومة البالغة 13 ترليون ين )124 مليار دوالر(.

266 مليار دوالر
النعاش اقتصاد اليابان

أنس الصالح
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جمال المدلجي

المدلجي: اإليرادات جيدة وأولويتنا التعليم والصحة

ويضيف للناتج القومي.

محدودية االيرادات قابلتها الحاجة لزيادة االنفاق كيف توازنون ذلك؟
لقد فرضت الظروف الحالية ان يتم توزيع االيرادات على القطاعات األهم، 
فال يمكن المساومة على انفاق الجيش ومواجهة اإلرهاب والصحة والتعليم، 
وق��د اس��تمرت الدولة ال��ى اليوم في توفي��ر اللقاحات واألمص��ال واالدوية 
لألمراض المزمنة وما زالت المشافي الحكومية تستورد هذه االدوية وقطاع 
التعليم لم يتأثر ابداً، وحتى اليوم تُسلم الكتب المدرسية للطالب مجاناً، على 
رغ��م ان تكلفتها مليارات الليرات الس��ورية، ولك��ن األولويات قامت وفق 
االهمية، فاإلنفاق العام كان يوزع س��ابقاً على كثير من القطاعات، اما اليوم 
فتم حصره بالقطاعات األهم التي تشمل الجيش ومواجهة االرهاب والصحة 
والتعلي��م، وه��ذا ال يعني إهمال القطاع��ات االخرى ولكن ه��ذه القطاعات 

األربعة لها االولوية المطلقة.

هل من تغيير في اس���تراتيجية التحصيل الضريبي 
والجباية تبعاً الختالف الواقع االقتصادي؟

عل��ى العكس، فقد بقيت الخطط نفس��ها نافذة وفعالة، 
ولكن خروج بعض المداخل الضريبية فرض اللجوء 
الى وسائل ثانية، جزء منها مشاريع يتم العمل عليها 
وجزء أخ��ر نُفّذ مثل إعادة تصني��ف مكلفي ضريبة 
الدخل المقطوع باعتبارهم يشكلون العدد االكبر من 
المكلفين، مع استصدار مرسوم االتفاق االستهالكي 
الذي حقق ايرادات جيدة. أما المش��اريع المدروس��ة 
حالياً في الحكومة فتش��مل ضريب��ة البيوع العقارية 

وفي ما يلي نص الحديث:
ما هو واقع المالية العامة في سورية اليوم؟

ال شك في أن أثاراً عديدة تركتها الحرب على كل القطاعات، 
لكن المميز في المالية السورية انها كانت تملك احتياطيات 
جيدة س��اهمت ف��ي تخفيف اث��ار االزمة، ولذل��ك لم تتأثر 
كثي��راً كون توليفة متنوعة ومتعددة من ايرادات الضرائب 
والرسوم بقيت تصب في الخزينة العامة للدولة، على عكس 
م��ا يحلو للبع��ض ترويجه من أن االي��رادات انخفضت او 
تراجعت كثيراً، بل هي بعيدة عن مستوى الخطر، فصحيح 
انه��ا انخفضت ولكن ذل��ك جاء نتيجة انخف��اض ضرائب 

القطاع العام المتمثلة بالنفط.

وهنا ال بد من االش��ارة الى ان س��ورية عاشت قبل النفط 
وتمكنت من بناء نفس��ها من دونه ودون عائدات ضرائبه، 
وبالتال��ي س��تعيش بدون��ه، أي ان االيرادات بش��كل عام 
ضم��ن الح��دود المقبولة وبقي منها الكثي��ر من الضرائب 
والرس��وم مس��تمر، بالنظ��ر الى بقاء األعم��ال في معظم 
الم��دن عاملة ومنتجة وتس��دد ضرائبه��ا، اضف الى ذلك 
ان الكثي��ر م��ن األعمال انتقلت من االماكن الس��اخنة الى 
االماكن اآلمنة كما حصل في الالذقية وطرطوس. يضاف 

الى ما سبق ان الدولة لم تتوان يوماً 
واحداً عن تس��ديد رواتب عامليها، 
كما ان أغلب االنفاق العام اس��تمر 
ضمن جدول اولويات، فالمش��اريع 
التي لم يباش��ر العم��ل فيها توقفت 
ول��م تُمول، في حين ان المش��اريع 
االنف��اق  اس��تمر  فيه��ا  المباش��ر 
الجاري واالس��تثماري عليها كون 
الجاري ال يمك��ن التهاون فيه ألنه 
يش��مل الروات��ب واالج��ور، فيما 
االس��تثماري يوف��ر ف��رص العمل 

قــال معـاون وزيـر المالية السوري لشؤون 
اإليـرادات جمــال المدلجـي، فـي حديــث 
األعمال  غالبية  أن  والمستثمر،  البنك  لمجلة 
واالنتـاج  بالعمل  اســـتـمرت  االقتصاديـة 
البالد،  في  األزمـة  رغـم  الضرائب  وتســديد 
الحكومة  اعتمدته  اولويات  جدول  الى  الفتًا 
في االنفـاق على المشــاريع االســتثماريـة 

والتنموية.

بقيت الخطط نفسها

نافذة وفعالة

ولكن خروج

بعض المداخل الضريبية

فرض اللجوء

الى وسائل ثانية
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5 %، ورغم ذلك اعترض الصيّاغ على النسبة تبعاً لوجود 
اتفاق خالل الس��نوات الس��ابقة بين المالي��ة ونقابة الصاغة 
يقضي بتسديد مبلغ محدد للخزينة العامة للدولة، الى جانب 
النسبة المقررة، وعندما جاء المرسوم رقم 11 للعام 2015 
حدد النسبة الضريبية فاعترضوا مجدداً ولكن وحرصاً من 
الحكومة على الذهب كونه ثروة وطنية وليس من مصلحة 
أحد ان تخرج من البالد باعتبارها جزءاً من الدخل القومي 
لس��ورية أعيدت صياغة االتفاق بأس��لوب جدي��د اخذاً في 
االعتبار ارتفاع اسعار الذهب، وتم االتفاق بمظلة حكومية 
على أعلى المستويات مع نقابة الصاغة على سداد مبلغ كل 
س��تة اش��هر خالل عام 2015 بحيث يُسدد شهرياً مبلغ 40 
مليون ليرة خالل االش��هر الس��تة االولى من 2015 مقابل 
60 مليون ليرة تس��دد ش��هرياً خالل األشهر الستة االخيرة 
من العام نفس��ه، وبالتالي كان لنا غايتين، اولهما الحصول 
عل��ى ايراد جيد من الذهب، وثانياً عدم مس��اهمة المالية او 
الضريبة في رفع اس��عار الذهب ألن رفع اسعاره اكثر من 

الدول المجاورة سوف يؤدي الى تهريبه للخارج.

والجمارك أال ترفدكم بموارد جيدة؟
ال ش��ك في ان الجمارك تحقق ايرادات مهمة جداً للخزينة 
العامة للدولة وقد تجاوزت إيرادات المديرية العامة للجمارك 
103 ملي��ارات ليرة س��ورية خالل ع��ام 2015، متضمنةً 
غرامات القضايا المحققة ف��ي مديرية الضابطة الجمركية 
ومديري��ة مكافحة التهريب والتي تج��اوزت إيراداتها 3,7 
مليارات ليرة سورية في األسبوع األخير من العام الفائت، 
إضافة إلى مخالفات البيان��ات الجمركية، وهي إيرادات ال 
يستهان بها ألن كل عمليات التجارة الخارجية النظامية تتم 

عبر المنافذ الحدودية التابعة للجمارك.

هل كانت الحكومة الس���ورية وحيدة في مواجهة أعبائها 
المالية أم كان لها اصدقاء يدعمونها؟

تتمتع س��ورية بعالقات جيدة ومتينة مع كثير من الدول ولم 
تكن وحي��دة في مواجه��ة ظروفها 
ب��ل كان لها اصدقاء حقيقيون وقفوا 
معه��ا في هذا الظرف االس��تثنائي، 
وابرزه��م الجمهوري��ة االس��المية 
االيرانية وروسيا االتحادية، واكبر 
دلي��ل عل��ى ذل��ك الخ��ط االئتماني 
الس��وري-االيراني ال��ذي أّم��ن لها 
كثير من المس��تلزمات بقيمة تصل 
الى مليار دوالر، ما أدى الى توفير 
السورية.الكثير م��ن األعباء عل��ى الحكومة 

التي ستؤمن إيرادات ممتازة للخزينة العامة للدولة، ونظام الفوترة باعتباره 
ينقل التكليف الضريبي في سورية الى مرحلة جديدة، بحيث يوصل الدوائر 
المالية الى رقم العمل الحقيقي للمكلف، إضافة الى مشروع تعديل المرسوم 
51 الخاص بتكليف المنش��أت الس��ياحية الذي تع��ول المالية عليه كثيراً في 
تأمين االيرادات، حيث قامت الوزارة بتجربته من خالل االتفاق مع اصحاب 
المنش��أت السياحية وكانت حصيلته جيدة، وبالتالي ارتأت وزارة المالية مع 

الحكومة منحه اطاراً تشريعياً خاصاً به.

ما هي معايير تكليف المنشأت السياحية وفقا لمشروعكم هذا؟
تتمثل رؤية وزارة المالية باستصدار صك تشريعي لقوننة االتفاق التجريبي 
مع المنش��أت الس��ياحية والذي يقوم على معايير عدة تشمل مساحة المنشأة 
وموقعها واالسعار التي تتقاضاها بغض النظر عن درجة التصنيف السياحي 
وعدد الكراس��ي والمواس��م وغيرها، ودليل صحة ه��ذه المعايير ان غالبية 
المنش��أت المصنفة على اساس نجمتين تحولت في اسعارها الى الفئة الثالثة 
ألنها تتقاضى هذا المعدل من االس��عار فعلياً، وبالتال��ي ارتفع ايرادها، وقد 
حققت هذه االلية عائدات جيدة، فكل هذه المنشأت عبارة عن مداخل ضريبية 
جيدة، ولكن ما نبني عليه األمل الى جانب تكليف الفعاليات السياحية وسيرى 
النور قريباً، هو ضريبة البيوع العقارية ألنها سترفد الخزينة بإيرادات جيدة 

جداً.

بعد تغير الخريطة االقتصادية، أين يتركز الكم االكبر من االيرادات الضريبية 
في سورية؟

في ش��كل ع��ام تحقق مديرية مالية دمش��ق االيرادات االكب��ر، وذلك نتيجة 
مركزية الش��ركات واألعمال االقتصادية فيها، ال س��يما بعد استحداث قسم 
كبار المكلفين الذي يضم مكلفي دمشق وريفها، مع االخذ بعين االعتبار أن 
حصيل��ة مالية دمش��ق هي االكبر في كل الحاالت، ه��دوءاً أم حرباً وازمة، 
وم��ا زالت مالية دمش��ق تحتل الص��دارة في عائدات الضرائب والرس��وم، 
إضافة الى ازدياد ايرادات محافظتي الالذقية وطرطوس نتيجة نزوح بعض 
المش��اريع واألعم��ال االقتصادية اليها، ناهيك بازدي��اد ايرادات مالية حلب 
رغم كل ما يُش��اع عن حلب بالنظر الى ان قس��ماً كبيراً من األعمال فيها قد 

عاد الى االنتاج.

هل من رقم تقريبي لإليرادات؟
ال ش��ك ف��ي أن الحصيل��ة النهائية تص��ل الى أالف 
الملي��ارات م��ن الليرات الس��ورية، ولك��ن من غير 
الممكن تحديد رقم دقيق حالياً تبعا لجملة من العوامل 
والتش��ابكات المالي��ة والمقاّصات الت��ي تجري بين 

الجهات العامة وذممها المالية.

أعدتم هيكلة ضرائب الصياغة وصنع المجوهرات، 
ماذا عن ذلك؟

االنف��اق  رس��م  كان  وصناعت��ه  للذه��ب  بالنس��بة 
االستهالكي على ذلك يصل الى 10 % وُخفّض الى 

تجاوزت إيرادات

المديرية العامة للجمارك

103 مليارات ليرة سورية

خالل عام 2015
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إل��ى دون الدرج��ة االس��تثمارية، والتي تش��ترطها بعض صناديق 
االس��تثمار لش��راء دي��ون البالد. ويتوق��ع محللون ف��ي “باركليز” 
أن تخفي��ض درجة تصنيف تركيا لن يؤثر على الس��ندات المقومة 
بالعم��الت األجنبي��ة التابعة للش��ركات التركية، بق��در تأثر الديون 
الس��يادية بالتخفيض المحتمل. أضاف البنك أنه بالرغم من مساهمة 
الوضع االقتصادي الهادئ نسبياً في األسواق الناشئة في ردّة الفعل 
المنتظمة لمحاولة االنقالب، لكن تبقى توقعاتهم س��لبية بش��أن تأثر 

محفظة تركيا االستثمارية.

ورصدت “العربية.نت” عن تقارير لوكالة “سيبوتونيك” الروسية 
ووكالة “بلومب��رغ” االميركية، عدة أخطار مختلفة تهدد االقتصاد 
الترك��ي حالياً بالتباطؤ والركود، وقد ت��ؤدي إلى متاعب اقتصادية 
قد تس��تمر لس��نوات، ما لم يح��دث تغيير جذري يُجن��ب البالد هذه 
األخطار. أما أول األخطار التي تواجه االقتصاد التركي حالياً، فهي 
الفوضى السياسية التي أعقبت محاولة االنقالب العسكري الفاشلة، 
والتي قد تؤدي إلى كارثة اقتصادية في حال استمرت طويالً، وفق 
ما قالت وكالة “س��يبوتونيك” الروس��ية في تقرير لها، مش��يرة إلى 
أن التطورات الراهن��ة في تركيا قد تؤدي إلى “كارثة اقتصادية قد 

تجتاح البالد”.

مشكلة السياحة وعجز الموازنة
ويتمث��ل ثان��ي األخطار التي تواج��ه االقتصاد الترك��ي في القطاع 
السياحي الذي يُعاني من أزمة بدأت العام الماضي بسبب التوترات 
األمني��ة والعمليات اإلرهابية التي ضرب��ت تركيا، حيث انخفضت 
أعداد الس��ياح التي قصدت تركيا العام الماضي بنس��بة 1.62 %، 
أم��ا في بداية الع��ام الحالي فتفاقمت أزمة ه��ذا القطاع، حيث تقول 
وكال��ة “بلومب��رغ” إن الربع األول من العام الحالي 2016 س��جل 
هبوط��اً في أعداد الس��ياح الذين قصدوا تركيا بنس��بة 10 %، فيما 
تشير التوقعات إلى تراجع نسبته 5.2 % خالل العام 2016 بأكمله. 
ويُعتبر القطاع الس��ياحي واحداً م��ن أهم الروافد االقتصادية للبالد، 
حيث تقول البيانات الرس��مية إنه يُشغل 8 % من القوى العاملة في 

البالد، كما أنه يشكل المصدر األهم للعملة األجنبية.

وقال المحلل المتخصص بتقدير المخاطر في دول االتحاد األوروبي 
وتركي��ا علي س��وكمان: إن التأثير الرئي��س لمحاولة االنقالب التي 
ش��هدتها تركي��ا ه��و أن كل الجهود الت��ي تم بذلها من أجل تنش��يط 
السياحة سوف تصبح غير فعالة. أضاف: نحن في منتصف الموسم 
السياحي، وهذا هو موسم حجوزات اللحظات األخيرة، وهذا النوع 

من السياح بالغ الحساسية والتأثر لمثل هذه األحداث.

أخطار تواجه االقتصاد التركي واالحتماالت مفتوحة

فلتموي��ل مش��روعات ضخم��ة للبن��ى التحتية أص��درت الحكومة 
والش��ركات الرئيس��ية س��ندات للمس��تثمرين في الواليات المتحدة 
األميركية وأوروبا الذين أبدوا رغبة كبيرة في اإلقبال عليها بس��بب 
عائداتها المرتفع��ة بالمقارنة مع العائ��دات األميركية واألوروبية. 
وبس��بب الخش��ية إزاء هذه االس��تثمارات قد يش��عر المس��تثمرون 
بضرورة االنسحاب إلى أماكن أكثر استقراراً. ويؤكد محللون أهمية 

الفترة التي تستغرقها عودة الهدوء إلى البالد.

تقارير مالية
وجاءت تقارير المؤسس��ات المالية الدولية لتزيد من هذه المخاوف، 
فق��د خفضت وكالة التصنيف االئتماني س��تاندر اند بورز توقعاتها 
للتصنيف االئتماني السيادي إلى “سلبية” من “مستقرة” بسبب القلق 
إزاء فترة الغموض التي أعقبت محاولة التمرد. كما خفضت درجة 
التصنيف الس��يادي لتركي��ا إلى “بي بي” من “ب��ي بي+” مع افق 

سلبي، ما يعني ان الوكالة تنوي خفضه مجدداً.

واوضحت “ستاندر اند بورز” أن المخاطر التي تواجه قدرة تركيا 
عل��ى تمديد أج��ل الدين الخارجي ق��د زادت عقب التمرد الفاش��ل. 
واف��ادت الوكالة “تتوقع فترة من الغموض الش��ديد قد تقيد التدفقات 

الرأسمالية إلى االقتصاد التركي الذي يعتمد على الخارج”.

من ناحيته��ا، أعلنت وكالة موديز للتصنيف االئتماني انها وضعت 
درج��ات 17 مصرف��اً تركياً تح��ت المراقبة الس��لبية، مهددة بذلك 
بخفضها بعد المحاولة االنقالبية التي شهدتها تركيا. واشارت الوكالة 
الى إمكان خفض العالمة الس��يادية لتركيا نظرا للمخاطر السياسية 

المرتبطة بالمحاولة االنقالبية.
وقال��ت “موديز”: إن وض��ع درجات المصارف تحت المراقبة هو 
نتيجة الحتمال ضعف قدرة الحكومة على دعم المصارف في حال 

الضرورة.

وتوقع بنك باركليز أن يتخلص المستثمرون من سندات تركية بقيمة 
3.2 ملي��ارات دوالر، إذا ما خفضت وكال��ة موديز تصنيف تركيا 

االقتصاد  تواجـه  التي  المخاطـر  أكبـر  يتمثـل 
المستثمرين  هروب  احتمـال  في  حاليًا  التركي 
التي تعيشها  األجانب بسبب االضطرابات االخيرة 
لجذب  الرئيسـية  األسـباب  من  كان  فقد  البالد. 
الذي  النسبي  السياسي  االستقرار  االسـتثمارات 

تمتعت به البالد خالل السنوات العشر الماضية.
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عالية والتأثير على قيمة العملة.

أخطار النزوح
الخط��ر الخامس الذي يواجه االقتصاد التركي حالياً هو اس��تمرار 
تدفق الالجئين السوريين، واس��تمرار استضافة أعداد كبيرة منهم، 
وهو ما يشكل عبئاً كبيراً على االقتصاد، وهو العبء الذي كان من 
الممك��ن أن تتحمله تركيا لوال أنه��ا تواجه متاعب أخرى عديدة في 

المجال االقتصادي.

وتقول األرقام الرسمية إنه يوجد في تركيا نحو ثالثة ماليين الجئ 
س��وري، فيما تتحمل الحكومة التركية أعب��اء العديد من المخيمات 
والتجمعات التي تؤويهم، فضالً عن تكاليف حماية ومراقبة الحدود 

التركية بسبب تداعيات األحداث في سورية.

وهنا يبرز دور محافظ المركزي وقدرته على التنبؤ بهذه األخطار 
وم��دى احتوائها، بحيث ال تؤثر على الوضع المالي العام في البالد 
وتق��ود إلى أزم��ات مالية، وعلى المركزي أن يق��وم بعدة خطوات 
احترازية في الوقت الحالي لمنع حدوث أي نزيف مالي من االقتصاد 
مثل تحديد كمية س��حب الدوالر من المصارف ومنع إخراج العملة 
الصعبة خارج البلد بكميات كبيرة وفي وقت قصير، والتنبه لس��وق 
حدوث انهيارات محتملة في األسواق المالية.األوراق المالية واعتماد حالة التنبؤ باألزمات واإلنذار المبكر لمنع 

أم��ا ثال��ث األخطار التي تواج��ه االقتصاد التركي فه��و العجز في 
الموازنة، حيث تقول وكالة “سيبوتونيك” إنه يتوقع أن يتوسع خالل 
العام 2016 ليصل إلى 4.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك 
بس��بب محاولة االنقالب الفاش��لة واألحداث األمني��ة التي يتوقع أن 

تستمر حتى نهاية العام الجاري في البالد.

وراب��ع األخطار التي تواج��ه االقتصاد التركي، يتمثل في المتاعب 
الت��ي تواج��ه الليرة التركية، واس��تمرار هبوطه��ا، حيث هوت في 
أعقاب فشل االنقالب العسكري الى أدنى مستوياتها منذ مدة طويلة، 
ووص��ل الدوالر األميركي إل��ى 2.99 ليرة، وه��و واحد من أدنى 

المستويات التي يتم تسجيلها منذ سنوات.

ووفق ما س��بق، فإن االقتصاد التركي يدخل في حالة الش��ك وعدم 
اليقين وهذا س��يؤثر على االقتصاد، لذا فإن الفترة الحالية قد تشهد 
مضاربات في األس��واق المالية وفي س��عر ص��رف الليرة، وهذه 
المضاربات قد ال تقتصر فقط على تخارج رؤوس األموال األجنبية 
وحركات تصحيح ونزوحها للخارج بس��بب عدم االس��تقرار، إنما 
قد تكون موجهة أيضاً بهدف جني الربح من الحركة المتذبذبة في 
س��عر العملة وأس��واق السندات واألس��هم، وهذا له بُعد خطير، إذ 
قد يس��تغل بعض المضاربين حول العال��م الذين يهوون العمل في 
هكذا ظروف وصناديق التح��وط العالمية، هذه الثغرة في الوضع 
الغام��ض الذي يمر في��ه االقتصاد التركي بغ��رض تحقيق أرباح 
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المغرب ... أكبر جسر معلق في إفريقيا

دش��ن الملك المغربي محمد الس��ادس أكبر جس��ر معل��ق في إفريقي��ا يربط العاصمة 
المغربي��ة الرباط والش��مال الغربي من مدينة س��ا، بطول 950 مت��را، وعرض 30 
مترا، وتكلفة نحو 730 مليون درهم مغربي )81 مليون دوالر(، وأطلق  الملك على 
الجسر  اسم “قنطرة محمد السادس”. واحتاج الجسر إلى 160 من كوابل الصلب، كما 
أنه من المتوقع أن يس��توعب 13 ألف س��يارة يومياً، بتدفق مروري على 6 مسارات. 

وبنت ش��ركة Cover-Mbec الصينية، الجسر 
المعلق، ويتم تمويله بشكل مشترك من قبل شركة 
أوتوروت دي ماروك إلنش��اء طرق السيارات، 
والبن��ك األوروب��ي لاس��تثمار، وم��ن األموال 
الذاتية للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب. 
وس��يمكن هذا المش��روع  من تخفيف االكتظاظ 

على الطريق السريع المار بمدينة الرباط.

وضع حجر األساس لـ”سيكس فالغز دبي”

احتفلت “دبي باركس آند ريزورتس” بوضع حجر األس��اس وبدء العمليات اإلنشائية 
لمنتزه “سيكس فاغز دبي” معلنة إطاق المرحلة الثانية من الوجهة الترفيهية األكبر 
من نوعها في المنطقة، وس��وف يكون المنتزه المقرر افتتاحه في أواخر عام 2019، 
رابع المنتزهات الترفيهية التي تطورها الش��ركة، وسيش��تمل عل��ى 27 لعبة ووجهة 
ترفيهية تناس��ب كافة األعمار ضمن 6 مناطق مختلفة هي: ثريلسيكير بازا، ماجيك 

ماونتين، فييستا تكساس، غريت إسكيب، 
غريت أدفينتشير وغريت أميركا. وتقدر 
التكلف��ة اإلجمالي��ة للمنت��زه الممتد على 
مس��احة إجمالية، 3.5 ملي��ون قدم مربع 
وُمشغلة 2 مليون قدم، عند افتتاحه ب�2.6 

مليار درهم )707.6 مليون دوالر(.

أكد ش��قيق أمي��ر قطر الش��يخ محمد بن حم��د آل ثاني 
أن باده ستش��يد مبنيين صممتهم��ا المعمارية العراقية 
البريطاني��ة الراحلة زها حديد أحدهما برج على ش��كل 
زهرة الخزامى يتألف من 38 طابقاً س��يقام قرب موقع 
استضافة المباراة النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022. 
وقالت ش��ركة األلفية القابضة التابعة للش��يخ محمد في 
بيان: إنها س��تنتهي من تشييد البرج المصمم لاستجابة 
للتحديات البيئية الحالية والمس��تقبلية بحلول 2020 في 
مدينة لوس��يل التي تبعد 23 كيلومترا ش��مالي العاصمة 

الدوحة.

قطر: فندق على شكل
زهرة الخزامى

“الشفرة” أعلى ناطحة سحاب بالرياض

أزاحت ش��ركة “أون ايه”االسبانية الستار عن صور ومجسمات لمجمع فندقي ضخم 
 THE BLADE ما زال في مرحلة التصميم في الرياض. وأطلقت الشركة عليه اسم
أي “الش��فرة”، وبدا مجس��م البرج األساسي للمشروع في ارتفاع شاهق وسط منشآت 
محيطة به أقل في االرتفاع. وأوضحت أنه ذو موقع استراتيجي، وهو مجمع فندقي على 

مس��احة 320 ألف متر مرب��ع، وبارتفاع 610 
أمتار، عبارة عن ناطحة سحاب سيضم خدمات 
العناية الشخصية ومطعماً ومركزاً للمؤتمرات، 
كم��ا يوجد في��ه 3 طوابق فراغية م��ع الحدائق 
التي أطلق عليها اسم “سكاي غاردنز”، وتعمل 

كمصدات للرياح في النقاط المهمة به.

ش���رك�ة  انتس����ب�ت 
“بروكرز اكس ب�ي” 
العقارية،  للوس��اطة 
إل��ى نقابة الوس��طاء 
واالس���تش��اري�ي��ن 
العقاريي���ن في لبنان 
REAL ك�ع�ض����و 
رس��م�ي اعتباراً من 

 REAL منتصف ش��هر تموز/يولي��و 2016. ورحبت
بانضمام الشركة إلى عضوية النقابة، الفتةً إلى وصول 
عدد األعضاء المنتس��بين إلى النقابة والمنضويين تحت 
مظلتها والمقتنعين بروحيتها وهدفها المتمثل في حصر 
العم��ل العقاري بالمختصين والمحترفين فقط إلى 125 

عضواً.
وقال رئيس REAL مسعد فارس: نسعى لتنظيم شؤون 
القطاع وحمايته وتش��كيل قوة ضاغطة لتعديل القوانين 
التي تضمن اس��تمرارية هذه الش��ركات ورفع مستوى 
مهنيتها وتميّزها، وبالتالي تعزيز ثقة الجمهور بشركات 

الوساطة العقارية والعاملين لديها.

“بروكرز اكس بي”
REAL تنتسب إلى

مسعد فارس
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أنهت مجموعة تنميات العقارية الدولية عمليات تس��ليم 
ب��رج “ذا إكستش��ينج” الذي يضم 188 مكتب��اً والواقع 
في منطقة الخليج التجاري وأعلنت عن جاهزيته التامة 
الستقبال المستخدمين ومالكي العقارات، بعد انتهاء أعمال 
التطوير في ش��هر كان��ون الثاني/يناير من عام 2016، 
ولتكون هذه ثان عملية تس��ليم عقاري تنفذها المجموعة 
خال ه��ذا العام، وذلك بعد تس��ليم المرحلة األولى من 

السكنية  أساطير  مجمع 
المكونة م��ن 184 فيا 
يض��م  س��كني  وب��رج 
144 ش��قة ف��ي منطقة 
ويتمت��ع  الن��د.  دب��ي 
العقارات  مالكي  أغلب 
في الب��رج بعائد إيجار 
صاف نسبته 9 %، يعد 
أعلى النس��ب في سوق 

العقارات التجارية.

تسليم برج “ذا إكستشينج”
من “تنميات”

تعميم لمصرف لبنان يحرك السوق العقارية

اعتبرت نقابة الوس��طاء واإلستشاريين العقاريين )REAL( وجمعية مطّوري العقار 
)REDAL( أن التعميم الرقم 427 الذي أصدره مصرف لبنان بتاريخ 21 حزيران/
يونيو 2016 وأباح بموجبه للمصارف والمؤسسات المالية إقراض الشركات العقارية 
وفق ش��روط محددة، “سيسهل أمور المطورين المتعثرين”، وسيعود بالمنفعة “على 

القطاع بمجمله”، وعلى “كل األطراف ذات العاقة بالتطوير العقاري”.
وفي بيان مشترك، وصفت النقابة والجمعية التعميم الذي يعدّل القرار االساسي الرقم 
7776 تاريخ 21 شباط/فبراير 2011،  بأنه “مبادرة إيجابية جديدة من مصرف لبنان 
لدع��م القطاع العق��اري وتحفيز الحركة فيه”. وأوضح البي��ان أن التعميم يحظر على 
المصارف والمؤسسات المالية انشاء أو المساهمة بانشاء هذه الشركات العقارية موضوع 
هذا التعميم. وأّكد أن ثمة شروطاً يجب تطبيقها لشراء العقارات وبيعها، وستكون هذه 
الش��ركات تحت مراقبة مصرف لبنان. وأضاف: رغم أننا لم نتمكن من الحصول لى 

دعم مباشر لمعدالت الفائدة، فإن 
اآللية التي وضعها التعميم توفّر 
وسائل إلراحة المطّورين، الكبار 
وس��تنعكس  والصغ��ار،  منه��م 
التس��هيات التي يوفره��ا إيجاباً 
على القط��اع بمجمله، وتفيد منه 
بطريقة م��ا كل األط��راف ذات 
العاقة بالتطوير العقاري، وحتى 

المصارف نفسها.

“ريماكس” في لبنان

عقدت ش��ركة ريماكس/لبنان 
لتراخي��ص االمتي��از التابع��ة 
لشبكة متخصصة في المجال 
العق���اري عالمي���اً، مؤتم�راً 
صحفياً أطلقت خاله عملياتها 
ف��ي لبن��ان، وذل��ك بمناس��بة 
معرض “دريم 2016” اللقاء 
السنوي للمطورين العقاريين.

حض��ر المؤتمر الذي عقد في 
البيال في بيروت، نخبة من رجال األعمال والصحافيين العقارات والوكاء العقاريين. 
وقررت ِشركة صقر العقارية أن تطلق ريماكس في لبنان للمساهمة في زيادة الخدمات 

التي تقدمها في قطاع العقارات لتشمل التطوير والبناء والوساطة/السمسرة.
تعتم��د ريماكس/لبن��ان طريق��ة عمل جدي��دة تختلف ع��ن الطريقة التي اعت��اد عليها 
السماسرة/الوكاء العقاريون بشكل جذري. فهي ستؤمن مجموعة فوائد للطرفين من 
بينه��ا االنضمام إلى ش��بكة تغطي ما يق��ارب مئة بلد وتوفير إرش��ادات من محترفين 
موثوقين في هذا المجال وتأمين أس��اليب متنوعة من التدريب والتعليم للوكاء ضمن 

إطار جامعة ريماكس، ذلك فضاً عن العمولة المميزة.

أعلنت داماك العقارية عن إطاق مشروع “ذا بيتش في 
نافيتاس هوتيل آند ريزيدنس��ز”، وهو مجموعة جديدة 
ملهمة من الشقق المتميزة بأسلوب حياة يتسم بالشواطىء 
والغولف ضم��ن مجمتع “أكويا أكس��جين” التطويري 
في دبي، وه��ي مؤلفة من 3 غرف نوم خصيصاً لجيل 
األلفية - األزواج واألسر الشابة التي تبحث عن اإلقامة 
الدائم��ة أو قضاء العطات، والتي تركز على أس��لوب 

حياة عصري ورفاهية ضمن مجتمع عصري اَمن.
يقع مشروع )ذا بيتش في نافيتاس هوتيل آند ريزيدنسز( 
ف��ي مجتمع “أكويا أكس��جين” التطوي��ري الممتد على 
مس��احة 55 مليون قدم مربعة، والذي يُعَد أول مشروع 
س��كني “أخضر” في دبي والحائ��ز على جائزة أفضل 
مشروع مضمار غولف ضمن جوائز العقارات الدولية.

مشروع جديد من “داماك العقارية” 

75





77

تقارير

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2016

فهمه��م للمنافع والمزايا بش��كل أكبر، باإلضافة إلى مهّمة الش��ركة 
وريادتها والمنتجات والخدمات التي تقدمها.

وف��ي تعليقه عل��ى الموضوع، ق��ال رئيس فريق العم��ل المختّص 
بالحقول واآلبار الذكية في شركة أرامكو السعودية وأحد المشاركين 
في المسح سعيد مبارك: لو كان األمر عائداً لي لقمت بالبحث المكثّف 
عن الشركة من كل المصادر المتاحة. فأنا أريد أن أعرف التفاصيل 

عن رؤسائها وموّظفيها وبيئة العمل ونجاحاتها وإخفاقاتها.

فرص الحصول على وظيفة
وكش��فت الدراسة أيضاً عن الطريقة التي يدري بها األشخاص عن 
الوظائ��ف الجديدة، حيث بينت أن المحترفين في الش��رق األوس��ط 
وشمال أفريقيا مرّجحون أكثر للعثور على وظيفة جديدة من “شركة 
توظيف” بنس��بة 13 % من المجيبي��ن مقارنة بنظرائهم عالمياً، أو 
من “أحد أفراد شبكتهم الشخصية” بنسبة 25 % عوضاً عن قراءة 
المقاالت على اإلنترنت عن الشركة. كذلك يميل الباحثون عن عمل 
إلى عدم تقديم طلبهم فوراً عند معرفتهم بهذه المناصب، إذ أن أكثر 
م��ن النصف يجري بحثاً مفّصالً عن الش��ركة أوالً، ونحو النصف 

يعمد إلى تحديث سيرته الذاتية قبل تقديم الطلب.
وأك��دت الدراس��ة أهمية اس��تخدام التكنولوجيا ق��ي الحصول على 
الوظائ��ف، حيث رجح��ت إمكانية العثور على وظيف��ة جديدة عند 
تقديم الطلب عبر مواقع التواصل االجتماعي ش��أن لينكد إن، وعبر 
المواق��ع اإللكترونية لش��ركات التوظيف، مقارن��ةً بنظرائهم عبر 

الوسائل التقليدية.

جدير بالذكر أن الدراسة تستند إلى استطالع رأي ألكثر من 33 ألف 
محت��رف حول العالم، منهم 3298 منتس��ب إلى لينكدإن في منطقة 
2016، من بينهم 35 % من مواطني بلدان هذه المنطقة.الشرق األوسط وشمال أفريقيا بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 

طلبات الوظائف الجديدة عربياً تتخطى األرقام العالمية

الوظائف ودور الشركات
وأظهرت النتائج أّن الجميع تقريباً مهتم بفرص العمل الجديدة، حتّى 
إّن ل��م يس��عوا إلى التغيير. فف��ي اإلمارات وحدها ق��ال 94 % من 
المش��اركين أّن االطالع على وظائف جديدة “يهّمهم”. وأش��ار 51 
% إلى أنّهم “يبحثون حالياً عن أدوار جديدة”، وهي نسبة أعلى من 

المتوسط العالمي البالغ 36 %.
م��ن جهته، ق��ال رئيس حل��ول مواهب لينكدإن في جن��وب أوروبا 
والش��رق األوسط وشمال أفريقيا علي مطر: إن سوق الوظائف في 
المنطقة تش��هد تغيّراً ج��ّراء عدّة عوامل خارجي��ة على الصعيدين 
االجتماع��ي واالقتص��ادي، وم��ن الض��روري أن تعيد الش��ركات 
تقييم إس��تراتيجية التوظيف التي تتّبعها، وأن تحرص على توافقها 
م��ع أولويات المحترفين اليوم. وأضاف: من المفيد جداً االس��تثمار 
ف��ي قنوات للجمهور إلجراء البحث عن الوظائف قبل تقديم الطلب 
وتمكين الموّظفين من المساهمة في احتياجات التوظيف. كذلك، فإن 
الغوص في التفاصيل عن ثقافة الشركة وقيمها يلبّي رغبة الباحثين 
ع��ن عمل في االطالع أكث��ر على فرصهم على المدى الطويل قبل 

االنتقال إلى منصب جديد.

عوائق
وتطرقت الدراس��ة إل��ى الصعوبات التي تعترض المرش��حين في 
المنطقة للحصول على وظائف جديدة، حيث ذكر 32 % أن الباحثين 
عن وظائف ال يتلقون رداً بالس��رعة الالزمة من الشركة بعد تقديم 
الطل��ب إليها مقارنة مع نظرائهم في العالم. بينما أش��ار 31 % إلى 
وجود صعوبة في التفاوض على الراتب والمنصب مع الش��ركات 
قياس��اً بالمتوس��ط العالمي. كذلك شكلت عدم شفافية المعلومات بين 
الموظفين والباحثين أحد أهم أس��باب هذا التفاوت، فقد أشار 54 % 
من المشاركين إلى أن الطلب األول الذي يتقدّم به الباحثون عن عمل 
للشركة هو فهم ثقافة الشركة وقيمها. أما الطلب التالي فكان محاولة 

إفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  تشهد 
من  جديدة  وظائف  على  للحصول  متزايداً  إقبااًل 
الرغبات  تنوعت  والمواهب، حيث  المحترفين  قبل 
إليها،  للوصول  المستخدمة  والطرق  والوسائل 
التي  الصعوبات  من  العديد  وجود  إلى  باإلضافة 
تواجه عملية التقديم، وفقًا لدراسة أجرتها شركة 
منطقة  في  المواهب  “اتجاهات  بعنوان  لينكدإن 

الشرق األوسط وشمال إفريقيا 2016”.
وعن  الباحثين  أولويات  عن  الدراسة  وكشفت 
المرشحين  جذب  الموظفين  تخّول  التي  الطريقة 

والتنافس على أفضل المواهب.
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العوامل المساعدة لتحقيق النجاح الوظيفي في المنطقة
أشارت نتائج استبيان أجراه بيت.كوم أكبر “موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط” إلى وجود مجموعة 
من العوامل الرئيسية التي تساعد في تحقيق النجاح الوظيفي في المنطقة، عالوة على وجود عوامل أخرى قد 

تعيق تلك العملية، كذلك أبرزت األساليب المتبعة لتحقيق النمو المهني.

أسباب النجاح
تطرق االستبيان إلى معرفة أسباب النجاح المهني في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، ووفقاً للنتائج، فقد شكل التواصل والحفاظ على العالقات 
أحد أهم األســرار لنجاح الحياة المهنية بنسبة )95 %( من المشاركين، بينما اعتبر 9 من أصل 10 موظفين في المنطقة )88,8 %( أن المخاطرة 
من األســـباب الهامة للنجاح المهني، في حين أشار 1 من 3 أشخاص )29,1 %( إلى العمل الجاد والمثابرة، تلتها االحترافية في العمل بنســبة 
)5,6 %( ثم الحظ بنسبة )3,6 %(. كذلك يعتقد )95,6 %( من المشاركين أن عائالتهم ساهمت في  نجاحهم، واعتبر )93,6 %( منهم أن ممارسة 
الرياضة والحفاظ على اللياقة البدنية من عناصر النجاح المهمة. أما من ناحية األخطاء المهنية، فقد جاءت قلة االحترافية في العمل على رأس أسباب 
الفشل بنسبة )17,9 %(، تلتها قلة التواصل والعالقات بنسبة )11,9 %(، ثم عدم الكفاءة بنسبة )7,4 %(، وأخيراً عدم تقوية العالقات المهنية 
بنسبة )5,3 %(. ومن جهته، أثنى نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم سهيل المصري على هذه النتائج قائالً: إنه لشيء رائع أن 95 % 
من الموظفين يعتقدون أن التواصل وتقوية العالقات هي من أهم أسباب نجاح الحياة المهنية، فعلى مدى السنوات الـ16 الماضية، تم تصميم وسائل 

جديدة لمساعدة المهنيين في  تعزيز العالقات، وشجعنا أعضاء بيت.كوم على االستفادة قدر اإلمكان من شبكات التواصل المتوفرة.

التعليم واألهداف
وأشــار االســتبيان إلى أهمية التعليم  ودوره الفعال في انطــالق ونجاح الحياة المهنية، 
ذلــك نظــراً لألهمية التي أوالها المشــاركين له، حيث بيّن 9 من 10 أشــخاص )89,1 
%( من الشرق األوسط أن دراستهم الجامعية كانت إحدى أسباب النجاح المهني، كذلك 
قال أكثر من النصف أنهم يواظبون على قراءة الكتب المهنية ســواء على أســاس يومي 
بنســبة )33,2 %( أو على أساس أسبوعي بنسبة )20,3 %(. وعند السؤال عن أفضل 
مصادر التعليم لتحقيق النمو المهني، جاءت دورات الجامعة والبرامج المهنية في طليعة 
المصــادر المتبعة بنســبة )16,3 %(، تلتها الدورات عبر االنترنت بنســبة )10 %(، 
ثم الكتب بنســبة )9,6 %(، ومواقع متخصصة بنســبة )7,5 %(، ومنتديات االنترنت 
ومجموعات النقاش بنسبة )7,1 %(، وصناعة المؤتمرات والمنتديات بنسبة )4,3 %( 
وأخيراً المجالت المتخصصة بنســبة )2,7 %( من المشاركين. وفي هذا الصدد، أشار 
المصــري إلى التــزام بيت.كوم ببناء قوى عاملة متينة وقوية جنباَ إلى جنب مع إدارات 
الموارد البشــرية لمساعدتهم في وضع استراتيجيات مناسبة لتنمية الكفاءات. وأضاف: 
أن الشركات والمهنيين من مختلف مجاالت العمل تستخدم منتجات التطوير المهني من 
بيت.كــوم مثل االختبارات والدورات، كما أنهم يشــاركون في المناقشــات والحوارات 
على تخصصات بيت.كوم وذلك بهدف تبادل المعرفة. ومن حيث تحقيق األهداف، قال 
)34,5 %( من المشــاركين أن الرؤية النهائية للنجاح هي اإلبداع والريادة، بينما أشار 
)26 %( إلــى أن العمــل في المهنة المحببة لهم هـو نجـــاح بحــد ذاتــه، في حين يرى 

)5,6 %( أن العائد المادي والثروة المادية هي دليل النجاح وتحقيق األهداف.

يذكر أنه تم جمع البيانات على موقع بيت.كوم على اإلنترنت، من خالل اســتبيان حول 
“أســرار النجاح المهني في منطقة الشــرق األوســط 2016” في الفترة الممتدة ما بين 
20 أبريل /نيســان و17 مايو/أيار 2016، وتستند النتائج على عينة من 7018 شخص 
نصفهم من الشرق األوسط )%50.2( وشمل االستبيان بمجمله كالً من اإلمارات العربية 
وعمان، وتونس، وقطر، والمملكة العربية السعودية، واليمن وغيرها.المتحــدة، البحرين، الجزائر، مصر، العــراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، 
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هيكلة وبنية قوية
وذكر التقرير أن المنطقة تش��هد ثورة في هيكلة وتأسيس بنية قوية 
لقطاع المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة. ففي المنطقة يعد ذلك 
القطاع مس��اهماً بشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي في كل من 
مص��ر ولبن��ان واإلمارات بنس��ب 80 % و99 % و60 % توالياً. 
وعل��ى الجان��ب اآلخر تبدو المس��اهمة أقل من ذل��ك بكثير في كل 
م��ن الكويت وقطر وعم��ان. وبالنظر إلى أن الش��ركات الصغيرة 
والمتوسطة تمثل أكثر من 90 ٪ من إجمالي الشركات المسجلة في 
معظم بلدان المنطقة، إال أن مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي ال 

تزال أقل بكثير من المتوقع.

وذكر التقرير أن البنوك العالمية بدأت تلحق بقطاع التكنولوجيا المالية 
بع��د فترة من االنتظار والتقييم، وبدأت البنوك بتخصيص تمويالت 
نحو القطاع تهدف إلى االس��تحواذ، وإنش��اء صناديق االستثمارات 
المجازف��ة، والب��دء في إنش��اء برام��ج الحتضان وتطوي��ر مجال 
ال�تكنولوجيا المالية وإقامة ش��راكات ببعض تلك الش��ركات العاملة 
ف��ي ذلك القطاع. وأوضح دور الرأس��مالية االس��تثمارية المجازفة 
Venture Capital كمساهم كبير في نمو االقتصاديات، وبالنظر 
ألهمية المش��روعات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاد، أصبحت 
ش��ركات رأس المال االستثماري المجازف ذات أهمية متزايدة في 
توفي��ر رؤوس األم��وال األولية ودفع عجلة النم��و. ويقدم أصحاب 
رؤوس األم��وال االس��تثمارية المجازفة أكثر م��ن رؤوس األموال 
المتمثلة في األس��هم لمصلحة محافظ ش��ركاتهم، كما أنهم يوفرون 
المجازفة من أجل تطوير المزيد من أعمالهم ومشروعاتهم.المساعدة اإلدارية وأداء المراقبة وضخ المزيد من رؤوس األموال 

 شايليش داش

التكنولوجيا المالية تحظى باهتمام المستثمرين

نمو الشركات الصغيرة
يش��ير خبراء التحليل في “الماسة كابيتال” إلى استمرار النمو القوي 
والمتزايد للشركات الصغيرة والمتوسطة في االقتصاديات العالمية، 
مع تقلص حجم الشركات الكبيرة وزيادة فعالية دور شركات التعهيد 
)outsourcing(. ووفقاً للتقارير األخيرة، تش��ير التقديرات إلى أن 
90 % م��ن حج��م األعمال في العالم يتمثل في الش��ركات الصغيرة 
والمتوس��طة، كما أنه��ا تحتضن أكثر م��ن 50 % من فرص العمل 
والقوى العاملة في كل أنحاء العالم. أما بالنسبة لالقتصاديات النامية، 
فتساهم الشركات الصغيرة والمتوسطة بنحو 50 % من إجمالي القيمة 
المضافة “ GVA” و60 % من إجمالي العمالة في القطاع الخاص.

ووفقاً لدراس��ة البنك الدولي، فإن هناك ما بين 420 و510 ماليين 
من الش��ركات متناهية الصغير والمتوسطة “ MSMEs” في كل 
أنح��اء العال��م، ومنها نح��و 365 - 445 مليونا من تلك الش��ركات 
موجودة في األس��واق الناش��ئة. وس��لط مؤسس “الماس��ة كابيتال” 
ش��ايليش داش، الض��وء على ال��دور المحفز الذي أدته الش��ركات 
الصغيرة والمتوسطة في تغيير االقتصاديات النامية، قائالً: اعتماد 
التقني��ات والتكنولوجيا هو المتحكم في كل عناصر المش��هد، حيث 
أصبحت الش��ركات الصغيرة والمتوسطة عنصراً مهماً في تعزيز 
القدرة التنافس��ية وتقديم منتجات أو تقنيات جديدة لتعزيز ديناميكية 

األسواق المتغيرة على مستوى العالم.

واس��تعرضت “الماس��ة كابيت��ال” ف��ي تقريره��ا ظه��ور مفه��وم 
التكنولوجي��ا المالي��ة FinTech التي أحدثت ث��ورة في القطاعات 
المالي��ة. واأله��م من ذلك، فإن األمر أصبح أكثر مرونة للش��ركات 
الصغيرة والمتوسطة، حيث أصبحت توفر منتجات مبتكرة ومصممة 
خصيصاً، مثل اإلقراض التجاري، والتمويل الجماعي، ونظم الدفع 
الٌممكن��ة تكنولوجياً ... إلخ، خصوصاً حينم��ا يكون االقتراض من 
البنوك التقليدية أمر متعب وغير مجد. وتحظى شركات التكنولوجيا 
المالية FinTech باهتمام كبير من قبل ش��ركات “رؤوس األموال 
االس��تثمارية المجازفة”، حيث تنامت قيمة االستثمارات في قطاع 
التكنولوجيا المالية بشكل كبير، من 10 مليارات دوالر عام 2010 

إلى 22.3 مليار دوالر بنهاية عام 2015.

في أحدث التحليالت المتعمقة عن اتجاهات السوق 
اإلقليمية والعالمية، عرضت “الماسة كابيتال ليمتد” 
توجهات عدة، أهمها االرتفاع في نشاط الرأسمالية 
للمشروعات  الديناميكية  والطبيعية  المضاربة، 
تشجيع  في  الحيوي  ودورها  والمتوسطة  الصغيرة 

االبتكار  وتعزيز  االقتصاديات العالمية.
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الحصري��ة مزيج��اً مثالياً من أج��واء الجزر 
الخالبة والجوالت المثي��رة لمدينة دبي التي 
تفصلها 20 دقيقة فقط عن الجزيرة الرئيسية 
حي��ث س��يتمكن الضي��وف من االس��تمتاع 
بصخب وإثارة المدينة قبل أن ينغمس��وا في 
الخصوصية الكاملة التي توفرها لهم الجزيرة 

مع خدمة 24 ساعة على مدار األسبوع.

فيالت عائمة ومناخ أوروبي
وس��يتمكن ضيوف الجزيرة من االس��تمتاع 
بتجرب��ة فيالت ف��رس البح��ر العائمة - أول 
فيال تحت الماء في العالم. وتقدم هذه الفيالت 
الفاخرة والفريدة تجربة رائعة ومنظر خالب 
للش��عاب المرجاني��ة والحي��اة البحري��ة من 
خ��الل الطابق الذي يقع تحت مس��توى الماء 
ومن خالل غرف النوم والحمامات التي تقع 

بالكامل تحت الماء.

باإلضافة الى مميزات الجزيرة فإن ضيوف 
س��ان بطرس��برغ يمكنه��م زي��ارة جزيرة 
أوروبا الرئيس��ية وجزيرة سويس��را ضمن 
مش��روع قل��ب أوروبا، حيث تس��تعين كال 
الجزيرتي��ن بتقني��ة التحكم بالمن��اخ ما يتيح 
أجواء مثالية في الهواء الطلق طوال أش��هر 
السنة حتى خالل أشهر الصيف الذي يعتبر 

أول جزيرة خاصة بشهر العسل في االمارات

أطلقت شركة كاليندينست جزيرة “سان بيترسبرغ” التي ستكون أول 
جزيرة سياحية مخصصة لقضاء شهر العسل في دولة اإلمارات العربية.

تقع الجزيرة التي تتمي��ز بتصميمها المبتكر 
على شكل قلب ضمن مشروع “قلب أوروبا” 
الذي تطوره كاليندينس��ت وال��ذي يبعد 6.5 
كلم قبالة س��واحل دبي، مس��تلهماً تصاميمه 
من بعض أهم نقاط قضاء ش��هر العس��ل من 
حول العالم مثل جزر المالديف، وبورا بورا، 
والبح��ر الكاريب��ي. وتحيط بجزيرة “س��ان 
بيترسبرغ” 90 فيال عائمة تربطها بالجزيرة 
أرصفة عائمة، لتقدم تجربة ساحرة وأقصى 

درجات السفر الفاخرة.

ومع حقيقة أن ثلث العالم يبعد عن دبي مسافة 
4 س��اعات طيران فقط، فإنه من المتوقع أن 
تصب��ح الجزيرة الوجه��ة المفضلة للمقيمين 
والمواطنين من دول مجلس التعاون الخليجي 
والشرق األوسط، حيث سيتمكن الزائرين من 
المنطقة والدول األخرى من االستمتاع بشهر 
العسل من دون الحاجة لقضاء ساعات طويلة 
ف��ي الطيران والتنقل أو المرور باإلجراءات 
المعقدة للحصول على تأشيرة الدخول ألكثر 

الوجهات المفضلة حول العالم.

ويس��تعد المش��روع لوضع دب��ي على رأس 
خارط��ة الوجه��ات الرائدة للعرس��ان الجدد 
من جميع أنحاء العالم، حيث س��تقدم الوجهة 

االختيار المفضل لكثير من العرسان الجدد.

وس��تحتضن الجزيرة مجموعة متنوعة من 
المرافق الفاخرة بما في ذلك حمامات السباحة 
والبحي��رات والمقاهي والمطاع��م والحدائق 

االستوائية المورقة ذات المناظر الخالبة.

التمت��ع  ف��ي  الراغبي��ن  وبالنس��بة ألولئ��ك 
بالرياض��ات البحرية تتوف��ر مرافق الغطس 
والغوص، إلى جانب مرافق السبا واالسترخاء 

لضمان إقامة مريحة في قلب أوروبا.

ف��ي ه��ذا الس��ياق، ق��ال الرئي��س التنفيذي 
لمجموعة كاليندينست جوزيف كاليندينست: 
س��تكون جزي��رة س��ان بيترس��برغ وجه��ة 
األحالم لألزواج والعرس��ان، ويوفر منتجع 
الخمس نجوم الخصوصية والسكون وحسن 
الضيافة من الدرج��ة األولى لضمان تجربة 
ال تنس��ى. وقطاع مناسبات شهر العسل هي 
صناعة تق��در قيمتها بملي��ارات الدوالرات 
ونحن متحمس��ون الختيار العرس��ان الجدد 

لقضاء مناسبتهم الخاصة جدا في الجزيرة.

يشار الى انه سيتم فتح باب حجز شهر العسل 
في منتجع سان بيترسبرغ قريباً، ومن المقرر 
عام 2018.افتتاح فندق شهر العسل على الجزيرة نهاية 
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بوكيمون غو ... تسونامي عالمي

لعبتها  تحقق  أن  اليابانية  نينتندو  شركة  توقعت 
والتي طرحتها  كبيراً  نجاحاً   Pokemon Go الجديدة
لم  بالطبع  لكنها   ،2016 يوليو/تموز   شهر  أوائل 
تصل لفكرة أن تصبح اللعبة حديث الصيف والحدث 
وكل  الشركات،  ومئات  البشر  ماليين  شغل  الذي 
ذلك خالل أسبوع واحد فقط من طرحها، وأن تعترف 
بها شركة أبل على أنها التطبيق األكثر تحمياًل في 
تحميل  مليون   30 حاجز  متجاوزة   ،iTunes متجرها 
لمجموع النظامين Android & IOS وبإيرادات تتخطى 

35 مليون دوالر أميركي، بالرغم من عدم طرحها 
رسمياً في كثير من األسواق العالمية.

Pokemon Go ما هي
هي لعب��ة خاص����ة بالهواتف المحمولة، 

 Niantic ش����ركة  تطوره��ا 
التابع��ة ل�“ألفابي��ت” الش��ركة األم 

ل�“غوغ��ل”، تنتم��ي إلى نم��ط الواقع 
المع��زز وتمزج بي��ن الرس��وم المتحركة 

والعال��م الحقيقي وخدمة خرائط غوغل، وتتيح 
للمستخدم اصطياد كائنات البوكيمون وتدريبها من 

خالل مش��يه وتجوله في العالم الحقيقي باستخدام كاميرا 
الهاتف وبواسطة بوكيمون غو بالس، وهي قطعة الكترونية 
صغيرة يمكن ارتدائها تس��تخدم البلوتوث لتنبه المستخدم عند 

وجود بوكيمون في مكان قريب بواسطة ليد ضوئي.

جني األرباح
بعيداً عن نينتندو، فإن لش��ركة أبل حصة ال يستهان بها تصل 

إلى 3 مليارات دوالر خالل عام أو عامين، 
وذلك من خالل ش��راء الالعبين لإلضافات 
الخاص��ة  والمتع��ددة  الكثي��رة  الموج��ودة 
باللعب��ة، والتي هي في تطور مس��تمر، أما 
بقية الشركات فهم ينتظرون الميزة الجديدة 
Sponsored Locations الت��ي أعلن��ت 
نينتن��دو أنه��ا س��تقوم بطرحه��ا للمعلنين، 
بحي��ث تمن��ح المعل��ن ميزة جعل ش��ركته 
وموقع��ه الجغرافي مميزاً في اللعبة ليتمكن 
المس��تخدمون عن��ده م��ن الحص��ول على 
امتيازات غير موجودة في مكان آخر، وهو 
ما جعل سلسلة مطاعم ماكدونالدز العالمية 
تس��ارع لتكون أولى الش��ركات المشاركة، 

بهدف نمو عدد زوار فروعها بشكل هائل.

الخاسر األكبر
وفقاً لبيانات صادرة عن سيميالر ويب، فإن شعبية اللعبة 
سوف تتضاعف وبشكل كبير، على أن تتجاوز حتى 
شبكة تويتر من حيث العدد اليومي للمستخدمين، 
نح��ن نتكل��م ع��ن 21 مليون مس��تخدم في 
الوالي��ات المتح��دة األميركي��ة وحدها 
وبأق��ل م��ن أس��بوعين يدفع��ون ما 
يزيد عن 1.6 ملي��ون دوالر يومياً، 
أما الخاسر األكبر مع تويتر فهم شبكات 
التواص��ل االجتماعي بدءاً م��ن واتس آب، 
سناب شات، إنس��تاغرام، وماسنجر، خصوصاً 
أنه تم استخدام اللعبة ما يزيد عنهم بمعدل 43 دقيقة 
و23 ثاني��ة للي��وم الواح��د، والمعدل س��يزداد أكثر مع 
هوس ال مثيل له كمواط��ن أميركي تمكن من إصطياد 142 
بوكيم��ون بعد أن قطع مس��افة 95 ميل وراءه��ا بمعدل 50 
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والملي��ارات الت��ي تدفع به��ا، ومنهم من بدأ بالفع��ل بتهديدها 
كمجموع��ة Poodle Corp الذي��ن توعدوا بهجمة موس��عة 
على كافة سيرفراتها بقصد إسقاطها لمدة تزيد عن 20 ساعة 
مس��تخدمين تقنية DDos Attack  )س��يل من البيانات غير 
الضروري��ة( بما يزيد عن مئة س��يرفر إضافي، ما يعني أن 
بوكيم��ون غ��و قد ال تكون على قدر كبير م��ن القوة برمجياً، 
وهو أمر أك�ده مطور اللعبة جون هانكي عندما قال: إن فريق 

التطوير سيعمل على إصالح كافة العيوب والثغرات.

هانكي الذي اس��تقبل استقبال المشاهير في أميركا وأمام حشد 
ضم أكثر من 6500 من محبيه، أكد أيضاً أن اللعبة س��تطلق 
دليل على أن فريق التطوير على علم بما ينتظره.أيضاً تحديثات وخواص جديدة خالل األش��هر القادمة، وهو 

ساعة أسبوعياً.

ماذا بعد
كل المؤشرات تؤكد أننا في بداية عصر جديد قد يغير مفهوم 
األلعاب بش��كل عام، قد تزدهر به شركات تتبنى أفكار الواقع 
المع��زز، وقد يكون نهاية لش��ركات أخرى، وعندما تس��مع 
أن ش��ركة كوري��ة جنوبية ناش��ئة بصدد إطالق لعبة ش��بيهة 
بلعبة بوكيمون غو موجهة لألطفال فقط، فتأكد أن “س��وني” 
و“مايكروس��وفت” وغيرهم لن يلعبوا دور نوكيا س��ابقاً عند 
ظهور نظ��ام األندرويد ولن يتأخروا م��ن دون اإلعالن عن 
أنهم منافسون وبدرجة عالية من القوة ل�“بوكيمون غو”، التي 
يبدو أنها س��تواجه خطراً آخر بعيداً عن المنافس��ة وس��تكون 
هدف��اً للعدي��د م��ن القراصنة، وذلك م��ع تطورها المس��تمر 
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Tour de France تيسو تطلق مجموعة
أطلقت تيسو 
عـــة  مجمو
صـــــة  خـا
مهداة لحدث 
 Tour de
 .F rance
حيث تتكون 

المجموعة من 6 طرازات تحمل ألوانا مميزة لدورة فرنســا الدولية 
للدراجات وشــعارها الرسمي المحفور على ظهر العلبة. وسيتمكن 
المشــجعون من إبــراز والئهم من خالل واحدة من الســاعات التي 

تطوق معصمهم.

ساعات ماسارو األنيقة
اختــــارت روجيــه 
دار  دوبــــــــــــوي 
الساعات السويسرية 
اصدارات ماســارو 
الثمينة كهدايا مثالية 
المناســبات.  لجميع 
تشـــــكيلـة  وقدمـت 
مؤلّفــة مــن ثالثـــة 

موديالت بإصدار محدود من 88 قطعة. تحمل اإلصدارات الثالث 
دمغة جنيف الشهيرة وتتميّز بمواصفات فالفت وتعمل بواسطة نظام 

حركة ميكانيكي ذاتي التعبئة من روجيه دوبوي. 

تقنية GPS الشمسية من سيكو
أضافت ســيكو 
عيـــار جديـــد 
GPS لتشـكيلة
الشمسـية. وهو 
 8X22 كاليبـر
الـذي  الجديـــد 
يوســـع جاذبية 
آسـترون أكثر، 
ويوفـــر علبــة 

أنحف وشــكالً نقيــاً متصالً للميناء التي تســمح للمســافر العالمي 
برؤية التوقيت المحلي بلمحة بصر.

“بريتلينغ” تطرح ساعة جديدة
أطلقـــت شــــركة “بريتلينـــغ” 
لتصنيع الساعات الفاخرة، ساعة 
“أفنجر II سيوولف بالكستيل” 
للغطاسين، والتي تتميز بقدرتها 
علــى مقاومة المــاء حتى عمق 
3 آالف متــر وتجمع بين األداء 
الحصرية ضمن  والخصائــص 
سلســلة محدودة من ألف ســاعة 

فقط.
وتــم تخصيص 50 ســاعة منها 

ألسواق الشرق األوسط.

تألق “كوروم” بإصدارات ببل
تحتفــي كوروم بســاعاتها الشــهيرة 
لليــد باثنتيــن من أكثر ســاعات ببل 
تعقيداً حتى اليوم وهما ببل توربيون 
كرونوغــراف وببــل توربيون جي 
أم تــي وكل منهمــا باللــون الذهبي 
الوردي في إصــدار محدود بخمس 

ساعات فقط.
وببل توربيــون كرونوغراف ذاتية 
 CO398 التعبئــة مجهزة بحركــة
الحصرية لكوروم، أما ببل توربيون 

.CO397  جي أم تي فمجهزة بحركة آلية حصرية

إصدار التاتو الجديد
تضيــف “مــون بــالن” 
البراعــة الحرفيــة لقــوة 
التاتــــو إلــى منتجاتهــــا 
بذلــك  لتتيــح  الجلديــــة، 
شــكالً جديداً من اللمسات 
حولـت  حيث  الشخصية، 
مــــن  الداخلــي  الجـــزء 
الغطــاء الطرفــي لحقيبة 
“ســفوماتو” الجلديـة إلى 
لوحة تعبيريــة. بينما من 

الجهة الخارجية، تتسم الحقيبة الزرقاء باألناقة الكالسيكية. 
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افتتاح “هب زيرو” في المنطقة
فـتـتـحـــــــت  ا
ِمراس الشـركة 
التي  القابضــة 
تتخـــذ من دبي 
مقراً لها، “هب 
زيرو” المجمع 
الترفيهي األول 

مــن نوعه فــي المنطقة. وتتضّمن هذه الوجهــة الترفيهية مجموعة 
ألعاب ومراكز جذب وترفيه تــروق لمحبّي مختلف أنواع األلعاب 
ومنها ألعاب التصويب، ألعاب الخيال، الحركة، واأللعاب الرياضية 

التي تّم تحويلها إلى تجارب حماسية ومبتكرة.

Speed of Light الجديد من أديداس
كشــفت أديداس 
كــرة القــدم عن 
حذاءهــا الجديد 
“ســـــــــرعــة 
 ” ء لـضـــــــو ا
 Speed  o f
Light، ضمن 

مجموعــة من األحذية ســتتواجد قبل بداية موســم 2016-2017، 
وتتوفّر األحذية بثالثة ألوان، األحمر الشمســّي، األصفر الشمســّي 
واألزرق القوّي، وتعتمد أسلوب أحذية X16، “الفوضى المنّظمة”، 
آيس 16، “السيطرة المطلقة”، “ماسي 16” و“خفّة الحركة النقيّة”.

حقائب ظهر بتصميم فريد
تعكــس حقيبة 
“أوربــــــــان 
ســـبـيـريـت” 
نمــط  للظهـر 
الحيــاة متعـدد 
جــــــــه  و أل ا
للمسـتـكشــف 

العصري. وبتصنيعها من الجلد اإليطالي تأتي الحقيبة مجّهزة بحيّز 
جانبي مناسب لتخزين الكمبيوتر الدفتري، وجيب مخصص للهاتف 
مع فتحات لسماعات الرأس. كما يمكن تحويل هذه القطعة المتنوعة 

إلى حاملة مستندات.

تسلقت البناء باستخدام مكنسة

تمكنت متســلقة الصخور ســيرا بلير-كويل من تســلّق بناء شاهق 
33 طابــق وبارتفــاع 140 متر في أقل مــن 30 دقيقة، مكتفيةً فقط 
باستخدام مكنستين السلكيتين على ظهرها من إل جي، والتي سعت 
في مغامرتها هذه مع بلير-كويل البتكار جهاز تسلّق فريد مكون من 
قرص شــفط بنهاية خرطوم كل مكنسة وبطارية ليثيوم-أيون خفيفة 
الــوزن وتدوم طويــاًل، ولتؤكـد إل جي أيضــاً أن محركها العاكس 
الذكــي Smart Inverter Motor يوفــر األداء األقــوى في الفئة 
الالســلكية من المكانس، متميزاً بكفــاءة ومتانة عالية، وهو أصغر 
بنســبة 28 %، وأخف بنســبة 24 %، وأكثر كفاءة بنســبة 13 % 

مقارنةً بالمحركات التقليدية للمكانس الكهربائية.

“سانت ريجيس بالي” أفضل الفنادق

أعلن منتجع “ســانت ريجيس بالي”، أنه جرى إدراُجه في تموز/
يوليو 2016 في قائمة أفضل 100 فندق في العالم، التي تصدرها 
مجلــة “ترافيــل + ليجــر” األميركية. وتــّم إدراج هــذا المنتجع 
الشــاطئي والذي جاء في المرتبة 35 في القائمة متقدماً على كثير 
مــن الفنادق والمنتجعات في العالم نظراً لموقعه المتميز، خدماته، 
غرفه مرافقه، أطعمته ومشروباته، فضالً عن تحقيقه قيمة إجمالية 
وصلــت إلــى 96.22 نقطة من أصل 100. ويتألــف المنتجع من 
123 فيال وجناحاً ذات نســق جميل تعكس نمط معيشة بالينية راٍق 

على الرمال البيضاء لشاطئ نوسا دوا.
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“فورسيزونز” في سيشل
أعــلــنــــــــت 
مجموعة فنادق 
ومـنـتـجـعــات 
فورســيزونـز، 
وشـــــــركـــة 
“ديروش ايلنـد 
ديفيلوبـمـنـــت 

ليميتــد”، أن المجموعة ســتقوم بإدارة المنتجــع الوحيد الواقع على 
جزيرة ديروش االستوائية في السيشل.

ومــن المتوقــع أن يفتتح منتجع فورســيزونز سيشــل فــي جزيرة 
ديروش أبوابه في نهاية عام 2017.

افتتاح فورسيزونز جاكرتا الجديد
أعلنــت مجموعــة 
فنــادق ومنتجعـات 
فـورســــــيــزونـز 
عــن بــزوغ فجــر 
عـصــــر جــديـــد 
للضيافـة الفاخـــرة 
فــي إندونـيســــيـا، 

بعد افتتاحهـا فنـدق فورســــيـزونـز جاكرتـا الجديـد كلياً.
يقــع الفنــدق الجديد في منطقــة األعمال المركزية جــاالن غاتوت 
ســوبروتو داخل “كابيتال بليس”، المعلــم المعماري البارز الحائز 

على جائزة عالمية الذي صممه المهندس المعروف سيزار بيلي.

“نيسان” تتحدى أسرع رجل في العالم
أطلقت شــركة نيســان حملــة ترويجية 
بعنوان “بولت يســابق اللهب” يشــارك 
فيهــا العــداء الجامايكي يوســين بولت 
الحائز على الميدالية األولمبية 6 مرات 
والمدير العالمي لإلثــارة والحماس في 
الشــركة، وأطلقت إعالن مصور على 
نمــط األفــالم الوثائقية ومدتــه دقيقتان. 
وقــال نائــب الرئيــس لقســم المبيعات 
والتسويق في “نيسان البرازيل” رونالدو 

زنيدارسيس: يتيح الفيلم فرصة مميزة لرؤية بولت أثناء قيادة سيارته 
المخصصة من طراز “جي تي – آر” التي ستطرح قريباً.

ثاني نسخة من “ماجستي 122”
أطلقت شركة الخليج 
لصناعــة القــوارب 
“غلـــف كرافـــت” 
النســخة الثانيــة من 
الســـــوبـر  اليخــت 
الحائـز على جوائـز 
دولية عدة “ماجسـتي 

122” والتي تحمل االسم “غوسـت II”. وقامت الصانعة اإلماراتية 
العالمية الشــهيرة باالبتكار في مجال بناء اليخوت والقوارب بإتمام 
صفقة بيع هذا اليخت بالتنسيق مع موزعها الحصري في أوستراليا 

“أستراليان سوبر يوتس” التي تنوب عن المشتري.

غلف كرافت تسّلم “ماجستي 135”
سلّمت شركة الخليج 
لصناعــة القـــوارب 
“غلـــف كرافــــت” 
الســـــوبـر  اليخــت 
“مـاجـســـتـي 135” 
والذي يحمـل االســم 
بطـــول  “نشـــوان” 

41 متراً، أحد يخوت مجموعة “ماجستي” التي تحظى بتقدير كبير 
نظــراً لقدرتها على تقديم تجارب إبحار تمتــاز بالفخامة. وال يزال 
اليخت واحداً من اإلبداعات المفضلة في محفظة الشــركة المتنامية 

من يخوت “ماجستي” الفاخرة.

“أكوافنتشر” األولى في المنطقة
حلــت مدينـة 
فنتشـــر  ا كو أ
ئـيــــــة  لـمـا ا
بمنتـجــــــع 

نـتـــــس  تال ا
النخلــــة فـي 
دبــــي فــــي 
المرتبة الثالثة 

عالمياً واألولى في الشــرق األوســط للعام 2016 ضمن التصويت 
الذي نظمه موقع “تريب ادفايزر”. ويكلل هذا اإلنجـاز الجهـود التي 

يقوم بها منتجع اتالنتس النخلة إلرضاء زواره.
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حاجز عائم لجمع نفايات المحيط

  )The Ocean Cleanup( أطلق خبراء من ذا أوش��ين كلي��ن أب
وبمحاول��ة لتنظيف محيطات العالم بطريقة بس��يطة وفعالة نموذجاً 
لحاج��ز عائم يبلغ طوله 100 متر س��يقوم بجم��ع النفايات في بحر 
الش��مال، م��ع وجود خطة لنش��ر حواجز عائمة أيض��اً في المحيط 
الهادئ وخفض حجم بقعة النفايات سيئة السمعة إلى النصف خالل 
العش��رة أعوام القادمة، الحاجز العائم تم تصميمه كي ال يتداخل مع 
الحياة البرية مع قدرته على البقاء وتحمل العواصف الشديدة، بينما 
يظهر القلق فقط من خالل تأثيره على توزيع الحيوانات البحرية في 

المنطقة، وما قد يسببه من مشكلة تشريد نظراً لحجمه.

هل من إمكانية لتجدد خاليا الدماغ؟
تمك��ن باحث��ون م��ن جامع��ة 
س��تانفورد من استنتاج امكانية 
عودة نمو عصبونات الش��بكية 
التالف��ة م��ع إحداث ف��ارق في 
الرؤية، وذلك بع�د أن أخضعوا 
مجموعة فئران مصابة بالعمى 
للتعدي��ل الجين��ي، ورغ��م أن 
ع�����ودة النمو كانت أق��ل م��ن 
5 % اال أنهم  وجدوا من خالل 
الدمج واالقتران ما بين إحداث 
التعديل وتدريب العين المصابة 
م��ن خ��الل ع��رض أش��رطة 
متحركة عالي��ة التباين امكانية 
لحدوث الح��دّ األدنى المطلوب 
م��ن تج��دّد الخالي��ا الدماغية، 
متوقعين أن تثبت النتائج فائدتها 

في بعض الحاالت األخرى كالزهايمر أو إصابات النخاع الش��وكي 
رغم استبعاد إجراء تجارب مماثلة على اإلنسان قريباً.

روبوت لدراسة األنسجة وتحليلهااكتشاف كوكب بثالث شموس

رصد علماء فلك كوكباً عمالقاً ال يشبه أي كوكب اكتشفوه من قبل 
إذ يدور حول نجم واحد مرتبط بنجمين آخرين في نظام ثالثي خلق 
تكويناً س��ماوياً غريباً. ويتحدى االكتش��اف الذي نش��رته مطبوعة 
ساينس، األفكار الراهنة بشأن المسببات التي تجعل أي نظام كواكب 

قابالً للبقاء.
وف��ي ظل وجود 3 نجوم ف��ي نظامه فمن المفترض أن يش��هد هذا 
الكوكب العمالق ش��روق الش��مس وغروبها 3 مرات خالل موسم 
واحد. وحجم الكوكب الذي يحمل اسم “أتش.دي 131399 أيه.بي” 
أكبر 4 مرات من حجم كوكب المش��تري، ويقع على بعد 340 سنة 

ضوئية من كوكب األرض في كوكبة قنطورس.

رصدت ش��ركة ناشئة في سان فرانسيسكو “3SCAN” مبلغ 14 
ملي��ون دوالر لتطوير ميكروس��كوب آلي ونظام رؤية حاس��وبية 
مخصصي��ن لتس��ريع عملي��ة اكتش��اف األدوية، عل��ى اعتبار أن 
عملية تحليل األنسجة ودراستها تت�م حالياً بشكل يدوي، حيث يقوم 
الباحث��ون بأخذ عينة صغيرة بعرض 1 س��نتم ث��م تقطيعها يدوياً، 
اال أن روبوت الش��ركة الجديد يستطيع استخالص 10000 قطعة 
من كل عينة نس��يج كما يمكنه إنشاء خريطة ثالثية األبعاد للنسيج 
المريض ويتيح رؤية العينة بطريقة تشابه الخريطة الطوبوغرافية 
لألرض ما قد يسمح الحقاً باكتشاف اختالف شبكة األوعية الدموية 

أو حتى تدفق الدم بين عينتين مختلفتين.
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عالج جيني ألمراض األطفال!!

نظام الكتروني يتنبأ ويتفاعل

أعط��ت المفوضية األوروبية ألول م��رة موافقتها ألول عالج جيني 
لألطفال، وذلك على أن تقوم ش��ركة األدوية غالكس��و سميث كالين 
بتقدي��م العالج لمرضى العوز المناعي المش��ترك وه��و مرض يتّم 
تش��خيصه في 15 مولود سنوياً بأوروبا ويعتبر مميتاً في سن مبكرة 
لغي��اب ما يعرف ببروتين أدينوزين دي أميناز، وتعتمد تقنية العالج 
الجيني األحدث على االس��تفادة من نق��ي العظام الخاص بالمريض، 
حيث يتّم إدخال نسخة طبيعية من جين أدينوزين دي أميناز إلى الخاليا 
ث��م يتم إع��ادة الخاليا ذات الجين الطبيعي إل��ى المريض عن طريق 
الوريد ،التقنية والتي تعرف باسم ستريمفيليس أظهرت نجاحا بنسبة 

100 % مع ظهور تأثيرات سلبية ت�م اعتبارها على أنها آمن�ة.

قام باحثون من معهد 
ماس���ات�ش���وستس 
للتكنول�وج�ي����ا  في 
المتح��دة  الوالي�ات 
بتجهيز  األميركي��ة 
مجموعة من أنظمة 
الكمبيوتر المتصل�ة 
بعضه����ا ببع���ض 
بغية فهم أنماط لغة 
الجسد وتالياً تخمين 
كيفي��ة تفاع����ل أي 

شخصين. وجعل الباحثون في مختبر كلية علوم الحاسوب والذكاء 
االصطناعي، إحدى “ش��بكاتهم العصبية” تراقب 600 ساعة من 

البرامج والمسلسالت.
ث��م وضع الباحثون لهذه األنظمة مقاطع فيديو لمش��اهدتها وطلبوا 
منه��ا توق��ع تفاعل الن��اس مع مش��اهد مث��ل العن��اق أم التقبيل أم 
المصافحة باليد. وعقب ذلك، توقعت األنظمة الحسابية التصرفات 

الصحيحة ألكثر من 43% حالة.

وداعًا لمرض تصلب الشرايين
وجد علماء 
جامعة  من 
مي��زوري 
األميركي�ة 
أن ع�ام��ل 
 1 لنم�����و ا
الش�����ب�ي�ه 
باألنسولين 
 I G F - 1

وهو بروتين يتواجد بشكل طبيعي بمستويات عالية عند المراهقين 
يستطيع المس��اعدة في منع الش��رايين من التجلط من خالل زيادة 
مس��تويات البروتين عند مرضى تصلب الش��رايين ليخفض كمية 
اللويحات المتراكمة بشرايينهم، ما يعني انخفاض احتمال إصابتهم 
بمرض قلبي، ويرى الباحثون أن الجس��م يعمل أساس��اً على إزالة 
اللويح��ات من الش��رايين من خالل أنم��اط معينة م��ن خاليا الدم 
البيضاء وتدعى البالعات، لكن مع تقدم العمر تصبح ازالتها صعبة 
ما يستوجب زيادة البروتين IGF-1 لزيادة استقرار اللويحات عند 

الشرائح المسنة.

عمليات داخل جسم اإلنسان بالروبوت

تمكن باحثون من سويس��را من تطوير روبوتات تجري العمليات 
الجراحي��ة داخل جس��م اإلنس��ان تتميز بالليون��ة والمرونة وتعمل 
م��ن دون مح��ركات. ويعم��ل العلماء منذ س��نوات عل��ى تطوير 
ه��ذه الروبوتات المتناهية الصغر والتي يت��م تحريكها عن طريق 
تعريضها لمجاالت مغناطيس��ية، ويمكنها محاكاة حركة البكتيريا، 
وذل��ك لعالج األمراض عبر حقنها داخل أجس��ام البش��ر لتوصيل 
جرع��ات دوائية إل��ى أماكن معينة أو إج��راء جراحات دقيقة مثل 

إذابة الجلطات داخل الشرايين المسدودة وما شابه.
وتس��تطيع الروبوت��ات العالجي��ة تغيير أش��كالها عن��د تعريضها 
للح��رارة، وه��و ما أت��اح للعلم��اء تصنيعها على ش��كل نوع من 
الطفيليات البكتيرية يس��مى داء المثقبيات االفريقي أو مرض النوم 

وهي تسبب مرض النوم.

89



90

جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2016

تأثير الثغرات على أمن المعلومات

ماهر نايفه  وواين لوفليس
قاموا بس��رقة الس��جالت الخاصة أو تسببوا 
بفقدانها بكّل بس��اطة، وذلك خالفاً للتصور 
الس��ائد بأنه م��ن تنفيذ الهاكرز المتمرس��ين 

والمتربصين.

انطالقًا من هذه الخلفية، أصبحت مسؤولية 
مدراء أمن المعلوم��ات ومدراء المعلومات 
اليوم أكبر م��ن أي وقت مضى. وهنا يبرز 

دور تكنولوجيا الوقاية من فقدان البيانات.

ولك��ن لتنفيذ هذه التكنولوجي��ا بنجاح، على 
المؤسس��ة أن يكون لديها فكرة واضحة عن 
المخاط��ر التي تواجهها، وعن كيفية تطبيق 
تكنولوجيا الوقاية من فقدان البيانات بش��كل 
فع��ال وصحيح لتضم��ن حمايته��ا من هذه 

التهديدات.

بعبارات بسيطة، تّم تصميم حلول تكنولوجيا 
الوقاية م��ن فقدان البيان��ات لمنع محاوالت 
نسخها و/أو إرسالها إلى كيانات ال يحق لها 

تلقيها.

وتن��درج هذه الحلول ضم��ن فئتين: الحلول 
الت��ي ترك��ز عل��ى من��ع فق��دان البيان��ات 

أصبحت س��رقة البيانات واألمن السيبراني 
من أكثر المواضيع المتداولة في الس��نوات 
األخي��رة بع��د أن كان��ت ف��ي الس��ابق من 
المفاهيم الغامضة المحصورة ضمن أقس��ام 
تكنولوجيا المعلومات في الشركات الكبيرة. 
ومن��ذ الع��ام 2013، فُق��د أكثر م��ن 3.67 
مليارات سجّل أو تعّرض للسرقة في جميع 
أنح��اء العالم، وم��ن بينها حوال��ى 233.5 
مليون سجل في شهر ديسمبر/كانون األول 
 Breach 2015 وحده، وف��ق تقرير أعدّته

.Level Index

وق����د ش����ه�د ه���ذا الن���وع م���ن التهدي��د 
انتش���اراً عالمي��اً متزاي��داً، حي��ث بات���ت 
الش����ركات في منطقة الش���رق األوس����ط 
وش��مال أفريقيا معرضة أيضاً لهذا الخطر. 
وه��ذا يعني أّن مؤس��س��ات القطاعين العام 
والخ��اص في جمي��ع أنح����اء العال��م باتت 
بحاجة ماس����ة إلى تعزيز ق��درات أنظمتها 
لحمايته��ا ض��د فق��دان البيان��ات والحرص 
على الحف���اظ على ثق�ة المس����تهلكين لكي 
يبق��وا مطمئني البال لدى مش��اركة بياناتهم 

الشخصية عبر اإلنترنت.

وف����ق تقري�����ر “التحقيق��ات ف��ي مج��ال 
 Verizon اخ�ت����راق ال�ب�ي�ان�����ات” م�ن
تتراوح  أن  يمك��ن   ،Communications
تكلفة خرق مئة س��جل بين 18.000 دوالر 
أميركي و555.000 دوالر أميركي. وغالباً 
م��ا يعود ذل��ك إلى إهم��ال أو مكر موظفين 

بعد تعرض أكثر من 3.67 مليارات 
السرقة  أو  للفقدان  بيانات  سجّل 
باتت  العالم،  أرج��اء  كافة  في 
المعلومات  أمن  مدراء  مسؤولية 
منطقة  في  المعلومات  وم��دراء 
أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
أكبر من أي وقت مضى من حيث 

ضمان األمن في مؤسساتهم.

المتحركة وتلك الت��ي تحمي البيانات الثابتة 
أو المس��تخدمة. وفي الوقت نفس��ه، يس��عى 
عدد متزايد من بائعي األجهزة والبرمجيات 
إلى ضمان حصتهم في س���وق الوقاية م��ن 

فقدان البيانات.

Marketsand�  وبحسب ش��ركة األبحا ث
Markets، من المتوقع أن تنمو هذه السوق 
لتبل��غ س��نوياً 2.64 ملي��ار دوالر أميركي 
بحل��ول العام 2020، مقارنة ب� 0.96 مليار 

دوالر أميركي في العام 2015.

ومع ذلك، على الرغم من تزايد حجم حلول 
الوقاية من فقدان البيانات وتطّورها، ووجود 
م��دراء أم��ن المعلوم��ات البارعي��ن، تبقى 
مكافحة فقدان البيان��ات محفوفة بالتحديات. 
يمك��ن أن تبدو حماية فق��دان البيانات مهمة 
تعجيزية وذلك بدءاً بالمطالب ونقاط الضعف 
المتعلقة بحوكمة أمن المعلومات، ووصوالً 
إلى فهم تدف��ق البيانات ومعالجة النقص في 
المعلومات. ولكن يصبح الهدف في متناول 
اليد عند التس��لّح بالمعرفة المناس��بة وتنفيذ 
خطة متماس��كة. لق��د تّم تصمي��م الخطوات 
التالية للمساهمة في وضع المؤسسات على 

| * بقلم واين لوفليس وماهر نايفة |



91

جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2016

التي تتطل��ب الحماية، وبالتالي اختيار الحل 
المناسب.

فهم الخيارات
تتميّ��ز حل��ول الوقاية م��ن فق��دان البيانات 
بق��درات مختلفة. في حين يركز العديد منها 
على توفير حماية لنقطة النهاية في الهواتف 
النقال��ة، أو أجهزة الكمبيوت��ر المحمولة، أو 
أنظمة المس��تخدمين اآلخرين، يقوم البعض 
اآلخر بحماي��ة البيانات الثابتة، عبر التأمين 
عل��ى قواعد البيانات والتخزين على ش��بكة 
اإلنترنت مع رصد البيانات التي تم تحميلها 

أو نقلها.

ه��ذا وتعم��ل حل��ول أخ��رى عل��ى مراقبة 
حركة المرور على الش��بكة لحماية البيانات 
المتحرك��ة. لذا يتطلب نش��ر حل��ول الوقاية 
م��ن فقدان البيانات بش��كل ناجح فهماً كاماًل 

ألنواع بيانات المؤسسة وتدفقها.

باختصار، تش��مل األنواع الثالثة الرئيس��ية 
لحلول الوقاية من فقدان البيانات:

)1( حلول تحمي البيانات أثناء اس��تخدامها 
أو تخزينها في نقاط النهاية

)2( حلول تحمي البيانات المتحركة
)3( حلول ش��املة تحم��ي البيان��ات الثابتة 

والمتحركة

اعتماد مقاربة متعّددة المراحل
إن اعتم��اد المقارب��ة المتع���ددة المراح��ل 
لتنفيذ حلول الوقاية من فقدان البيان�ات يمنح 
المهندس����ين تقييم��اً أفضل لتدف��ق البيانات 
المش��روعة ضمن الش��بكة ويضمن فصلها 
عن تلك التي تظهر فقدان البيانات، واعتماد 
المراح��ل المتع�ددة يمك�ن أن يس����اع�د ف�ي 
تجن��ب األخطاء. فعند تنفي��ذ حلول الوقاي��ة 
من فقدان البيانات يمكن للتأثيرات المحتملة 
على حركة مرور الش��بكة أن تعرق�ل الحل 
وأن تغم��ر المحللي��ن األمنيي��ن باإلنذارات 
الكاذب��ة. إّن تنفيذ ق��درات الوقاية من فقدان 

الطريق الصحيح المؤدي ألمن البيانات.

إعداد خّطة
إّن مج��ال الوقاي��ة م��ن فق��دان المعلومات 
يزخر بالمواد التسويقية المتخفية بحلّة رؤى 
الصناع��ة واآلراء المتحي��زة التي يمكن أن 
تشّوش على اتخاذ القرارات، ونتيجة لذلك، 
ق��د تتخبط المؤسس��ات في بح��ر من حلول 
الوقاية من فقدان البيانات من دون أن تكون 
في األصل مهيّأة الستخدامها. وهذا يعني أّن 
على الشركات أن تفهم تكنولوجياتها وطبيعة 
مش��اكلها لتح��دّد اإلج��راءات المطلوبة، إذ 
ربما لن تكون الوقاية من فقدان البيانات هي 

الجواب على ذلك.

عل��ى الش��ركات إذاً وضع خط��ة واضحة، 
يمكن من خاللها تقييم نطاق التهديدات التي 
تواجهه��ا والطريقة األكثر فعالية للحدّ منها. 
وهن��ا، من الضروري أن تتوافق الخطة مع 
برنام��ج حوكم��ة المعلوم��ات المطبّق على 
صعيد الش��ركة بأكملها. فقد يساهم التخطيط 
الس��ليم والحوكم��ة في وض��ع القواعد ألي 
حّل أمني، م��ع الحرص على تحديد أهداف 

ومعايير واضحة للتقييم.

اعرفوا بياناتكم
ت��ّم تصمي��م حل����ول الوقاي����ة م��ن فقدان 
البيان��ات بحيث تتس��لل داخل الش��بكة عبر 
اس��تخدام وس����ائط للتع��رف إل��ى البيانات 
المنظم����ة وغي��ر المنظم��ة وف��ق عملي��ة 
تس��مى تحديد البصمات. في حين تُعتبر هذه 
المي��زة قيّمة وتس��مح بتوفي��ر الوقت، فهي 
ليس��ت بالض��رورة مضمون��ة، وق��د تكون 
محفوف��ة بالمخاطر: ف��ي غي��اب العمليات 
اليدوي��ة، يمكن إهم��ال البيانات الحساس��ة 
والدقيق��ة. لذل��ك، قبل الش����روع ف��ي تنفيذ 
ح��ل الوقاية م��ن فق��دان البيان����ات، يج�در 
تنظي����م البيان��ات وتصنيفه��ا كخطوة أولى 
فائقة األهمية. وإن تّم ذلك بنجاح، س��يصبح 
من السهل وبكّل سالسة تحديد نوع البيانات 

البيان��ات القائم��ة على الش��بكة عب��ر نقاط 
للخ��روج، وه��ي نق��اط تغادر م��ن خاللها 
البيانات الش��بكة لالنتقال إلى شبكة أخرى، 
يمكن أن يس��مح بإنش��اء نظام يعمل بش��كل 
س��لبي ويس��ّهل الضبط مع م��رور الوقت. 
وقد يصبح من األسهل تطبيق هجرة النظام 
به��دف تحقي��ق أقص��ى درجة م��ن الحماية 

ضمن السلسلة.

توفير الدمج والتكامل
لن ت��ؤدي إضافة القدرات األمنية إلى البنية 
التحتية الحالية سوى إلى تفاقم التعقيدات في 
االس��تجابة للحواد ث والتخفيف من أثآرها. 
إّن أنظم��ة الوقاية من فقدان البيانات التي ال 
تتكام��ل مع أمن المعلوم��ات وتقنيات إدارة 
الح��د ث، والت��ي ال تدعم األه��داف والبنية 
األمنية الحالية ألّي مؤسسة، لن تؤدي سوى 
إلى زي��ادة العبء بالنس��بة للموظفين الذين 
يعانون أساس��اً من ضغ��ط العمل باإلضافة 
إلى الح��دّ من فعالي��ة الحل. وع��الوة على 
ذل��ك، إن العجز عن توفي��ر تكامل األنظمة 
ودمجها س��يمنع موظفي األمن من استخدام 
الناش��ئة  التحليلي��ة  واألس��اليب  التقني��ات 

لمكافحة التهديدات.

فيم��ا يش����ه�د تبني تقني�ات الدف���ع الرقم�ي 
الدف��ع  خي���ارات  رواج  وم��ع  تس����ارعاً 
اإللكترون��ي الت��ي بات��ت تتمتّع بش����ع�بية 
المعلوم��ات  أم��ن  م��دراء  عل��ى  أكب��ر، 
وم��دراء المعلوم��ات إج��راء تقييم ش��امل 
لمخاط�ر س������رق��ة البيان�ات. وم��ن ه���ذا 
المنطل�����ق، إن تنفي��ذ التدابي��ر لمكافح���ة 
ه��ذه التهديدات يمك��ن أن يس����اع�د الق�ادة 
في حماي��ة ش��بكاتهم، وبالتال��ي ميزانياتهم 
العمومية. فالس��ر يكمن ف��ي طمأنة العمالء 
بأن معلوماتهم الخاصة التي تش��مل تواريخ 
الميالد والبيانات الخاصة ببطاقات االئتمان 
وأرق��ام الحس��ابات المصرفي��ة، محفوظ��ة 
ومجرمي اإلنترنت.في م��كان آمن، بعيداً عن متن��اول الهاكرز 

* ماهر نايفه، نائب الرئيس األول لدى بوز ألن هاملتون الشرق األوسط وشمال أفريقيا
* وواين لوفليس، المسؤول اإلدري االول للتكنولوجيا السيبرانية
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ماير مستمرةبالمنافسة في ياهوAvast تستحوذ على منافستها

اس��تحوذ عمالق الحماي��ة Avast على منافس��ه AVG في صفقة 
وصل��ت قيمتها إلى 1.3 ملي��ار دوالر، في واحدة من أكبر صفقات 
االس��تحواذ والش��راكة، مع تقديم المبلغ نقداً وفوراً من دون شروط 
أو مماطلة. وتعد الش��ركتان من أشهر األسماء المطروحة وتقدمان 
تطبيق��ات وبرام��ج مجاني��ة واخرى باش��تراك مدف��وع، مع حلول 
للموبايل ضد الهجمات االلكترونية التي تستهدف بيانات المستخدمين 
على الهواتف الذكية. وس��تحصل Avast عل��ى بيانات ومعلومات 
400 مليون مستخدم لمكافحات فيروسات AVG منها 160 مليون 
مس��تخدم عل��ى الموبايل ومن المنتظر أن يت��م اغالق الصفقة نهاية 
أيلول/سبتمبر 2016 مع انتقال الموظفين الى الشركة الجديدة أيضاً.

تعق��د ياهو اجتماعات لمناقش��ة، إما بقاء الش��ركة عل��ى حالها أو 
تسريع عملية االستحواذ المرتقبة. ويبدو أن المدير التنفيدي للشركة 
ماريس��ا ماير كانت عن��وان االجتماع األخير، حي��ث أكدت نتائج 
انتخابات مجلس اإلدارة والتصويت لمدراء الشركة حصولها على 
104 ماليين ص��وت معارض لوجودها، تأكيداً من المس��تثمرين 
لغضبهم على طريقة معالجتها لألزمة وفش��لها في 5 س��نوات من 
اعادة الش��ركة للمنافسة وتصرفها المتهور والالمسؤول أيضاً، إال 
أنه ورغم ذلك يرى غالبية مجلس االدارة أنه من الالزم أن تستمر 
خصوص��اً أن احتمال بيع أعمال الش��ركة مرتف��ع للغاية مع عدم 

تضييع الوقت على ازالة الرئيس التنفيذي.

100 مليون مكالمة صوتية يوميًا!

أعلنت واتس اب الش��ركة األش��هر للتراسل الفوري أن مستخدميها 
يجرون يومياً أكثر من 100 مليون مكالمة باستخدام ميزة االتصال 
الصوتي والتي بدأت توفيرها العام الماضي، بمعدل 1100 مكالمة 

في الثانية الواحدة.
وكانت الش��ركة المملوكة لفيس��بوك  قد أعلنت مطلع ش��هر شباط/
فبراير 2016 عن وصول عدد مس��تخدميها المليار مس��تخدم نشط 
شهرياً وأن مستخدميها آنذاك يرسلون يومياً 42 مليار رسالة و1.6 
ملي��ار صورة و250 مليون فيدي��و مع وجود مليار مجموعة ودعم 

ل�53 لغة مختلفة وبوجود 57 مهندس داخل الشركة.

وجوه تعبيرية خاصة بأوسين بولت

مع اقتراب انطالق المنافسات االولمبية لريو دي جانيرو البرازيل، 
أعلنت بوما للمالبس الرياضية اطالقها تطبيق لوحة مفاتيح يحمل 
العدي��د من الوجوه التعبيرية والتي بل��غ عددها 41 وجها تعبيرياً، 
تخلد بها االرقام القياسية التي حققها العداء الجامايكي اوسين بولت 
المتخص��ص في الجري الس��ريع في المس��افات القصيرة، اضافة 
الى ارتس��امات الح��زن والضحك والفرح التي عب��ر عنها العداء 
في المس��ابقات الس��ابقة، هذا ويعتبر بولت احد سفراء شركة بوما 
وظه��ر في العديد من االعالن��ات التجارية الترويجية الخاصة بها 

م�ع تمثيلها في العديد من المحافل الدولية.
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اإلستحواذ على تويتر وارد جداً !
محللون  أك��د 
أن احتمالي���ة 
االس����تحواذ 
عل��ى تويت��ر 
وقيام الش�ركة 
ض  ب�ع�������ر
أعماله�ا للبيع 
وارد ج������داً 
للتباطؤ  نظراً 
الكبي��ر ال�ذي 

تعيش��ه في عدد المس��تخدمين الجدد ما انعكس فع��الً على ايرادات 
الشركة التي ال تربح وتكاليفها التشغيلية أكبر من أرباحها الصافية،  
وذل��ك رغم محاوالتها على مدار األش��هر الماضية تعزيز مكانتها 
بإط��الق المزيد من التطوي��رات والخروج عن نطاق التركيز على 
المحت��وى الكتابي لتطور دمج الص��ور والمحتويات المرئية والتي 
عليه��ا اقبال كبي��ر للغاية، إال أن األمر يبدو أق��رب لعملية البيع مع 
وجود شركات قد تكون مستعدة لشراء أعمالها مثل فيسبوك، غوغل 

وحتى أبل.

هاكر يبيع السجالت المرضيةنظام جديد لـ“هواوي” قريبًا

تطمح “هواوي” لتكون العالمة التجارية األكبر للهواتف الذكية قريباً، 
وذلك من خالل عملها على تطوير نظام تش��غيل خاص بها تحس��باً 
منها لتدهور العالقة بينها وبين “غوغل”، التي تُعد ثالث أكبر مصنع 
للهوات��ف الذكية ف��ي العالم، وأصبح لديها فري��ق يعمل لتطوير نظم 
تشغيل األجهزة الذكية في إسكندنافيا ويضم مهندسين سابقين لشركة 
نوكيا الفنلندية، م��ع توظيفها في تشرين األول/أكتوبر 2015 مصمم 
س��ابق لدى آبل يعمل على إعادة تصميم واجهة المستخدم خاصتها، 
والتي قد تأتي خالل ش��هر أيلول/س��بتمبر 2016 بتغييرات تحتوي 
درجاً للتطبيقات وأيقونات بتصاميم جديدة، ونظام ألوان مختلف.

تمك��ن أحد الُمخترقي��ن ويُدعى thedarkoverlord من س��رقة ما 
يقارب 10 مليون س��جل مرضي م��ع رغبته بيعها مقابل 820 ألف 
دوالر أميركي، حيث بدأ بعرض السجالت على موقع البيع والشراء 
ف��ي الس��وق الس��وداء TheRealDeal، تحتوي أس��ماء وعناوين 
وتواريخ ميالد وأرقام ضمان اجتماعي يُمكن أن تُس��تخدم وتس��اعد 
على القيام بسرقة معلومات هوية تعريف المريض أو الوصول إلى 
الحسابات المصرفية له. وينوي المخترق بيع هذه السجالت على 4 
دفعات منفصلة، حيث تشمل الدفعة األكبر 9.3 مليون سجل مرضي 
تم سرقتها من شركات التأمين الصحي في الواليات المتحدة مطالباً 
بمبلغ 1290 من العملة اإللكترونية بيتكوين مقابل البيانات المسروقة.

فيسبوك تدفع الماليين للبث المباشر
وقعت فيس�بوك 
على ما يق�ارب 
140 صفق���ة، 
 50 ب�ق�ي�م�����ة 
دوالر  ملي��ون 
أميركي، وذلك 
م��ع ش���ركات 
م�ي������ة  ع�ال إ
ومش���اه�ي��ر، 

وذلك لغاي�ة إذاع�ة فيدي�و عبر خدم�ة البث المباش��ر التابع له�ا.
ووفق م��ا أفادت صحيفة وول س��تريت جورنال، ف��إن الصفقات 
ش��ملت CNN، ونيوي��ورك تايم��ز، وفوك��س ميدي��ا، وماش��ابل 

وغيرها، ومن بين المشاهير الممثل الكوميدي كيفن هارت.
وبحس��ب رأي فيس��بوك فه��ي ته��دف للحصول عل��ى ردود فعل 
م��ن مجموعة متنوعة من المؤسس��ات. وكانت  صفقتها مع موقع 
BuzzFeed الش��هير ه��ي األعلى بحوال��ي 3.05 مليون دوالر 
أميركي، ثم تلتها صفقة نيويورك تايمز بقيمة 3.03 مليون دوالر 

وCNN بقيمة 2.5 مليون دوالر.
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Delilah فرنسا تحذر “مايكروسوفت”إحذروا من

 نش��رت شركة أبحاث الس��وق غارتنر تقريراً جديداً عن برمجية 
خبيثة من نوع حصان طروادة تعرف بإسم Delilah  متخصصة 
بجمع المعلومات والمالحظات عن موظفي الش��ركات وابتزازهم 
وتس��ريب أسرارهم  مع التقاط صور ولقطات حساسة لهم ، وذلك 
بعد وصولها إلى كاميرا الويب الخاصة بالضحية، وذكرت الشركة 
أن Delilah تص��ل للُمس��تخدمين عن طريق العدي��د من المواقع 
االباحي��ة ومواق��ع األلعاب وبُمجرد تثبيتها بش��كل خفي تقوم على 
جم��ع ما يكفي من معلومات حول الضحية. وأش��ار التقرير أيضاً 
إلى أن الُمهاجمين يستخدمون قنوات ُمشفرة للتواصل مع الضحايا 

.TORو VPN مثل خدمات الش��بكات االفتراضية الخاصة

أصدرت اللجنة الوطنية الفرنس��ية للمعلوماتي��ة والحريات تحذيراً 
رسمياً لش��ركة مايكروسوفت مرتبط بنظام تش��غيلها ويندوز 10، 
وذلك لقيامه بجمع كميات كبيرة من البيانات الشخصية وإرسال تلك 
البيانات بشكل غير شرعي خارج حدود االتحاد األوروبي، ومنحت 
اللجنة مايكروس��وفت مدة زمنية لالمتثال للقانون خالل 3 أش��هر، 
والتوق��ف ع��ن تتبع ما يتصفحه الُمس��تخدمين م��ن دون موافقتهم، 
وف��ي حال لم تقم الش��ركة باالمتث��ال فإنه يُمكن للجن��ة البدء بتنفيذ 
العقوبات خصوصاً أن مايكروسوفت تقوم بجمع بيانات ال صلة لها 
بالموضوع وبش��كل ُمفرط  عبر خدمة القياس عن بُعد الُمس��تخدمة 

لتحديد المشاكل وتحسين الُمنتجات.

OS X اعتقال أرتيم فولين بمساعدة من آبلثغرة أمنية في نظام تشغيل

كش��ف باحثون في مؤسسة ESET المتخصصة بأمن المعلومات 
 OS X / Kidnap ع��ن أحدث م��ا توصلوا إليه ح��ول برمجي��ة
الخبيث��ة، وه��ي ملف وهم��ي يقوم بس��رقة كافة كلم��ات المرور 
والمفاتي��ح الخاصة بأجهزة MAC، مع توقعاتهم بانتش��ارها عبر 
الملفات المرفقة لرسائل البريد اإللكتروني المزعج أو حتى التحميل 
 ،zip من مواقع إلكترونية غير موثوقة على ش��كل ملٍف مضغوط
ليعمل على جمع واس��تخالص المعلومات الرئيس��ية حول الجهاز 
الموجود به، ث�م يطلب امتيازات إدارية بفتح نافذة OS X العادية، 
وعند ادخال المس��تخدم ألي تفاصيل حساب تتحول الثغرة مباشرة 
إلى جذٍر أساسي يتم عبره اختراق سلسلة المفاتيح المحفوظة على 

جهاز المستخدم.

ساعدت عملية 
تم�ت  ش��راء 
عب���ر متج��ر 
iTunes ف��ي 
إلق��اء القب�ض 
أرتي���م  عل��ى 
فولين مؤس�س 
موق�ع ملف��ات 
ال�ت�ورن������ت 

الشهير Kickass Torrents، حيث كانت شركتا آبل وفيسبوك قد 
سلمتا بياناته إلى السلطات في الواليات المتحدة األميركية للمساعدة 
ف��ي عملية التحقيق، الش��اب األوكراني األص��ل والبالغ من العمر 
30 عام��اً تم اعتقاله في بولندا، متهم��ة إياه وزارة العدل األميركية 
بانتهاكات جنائية لحقوق الملكية الفكرية وتسهيل توزيع غير قانوني 
لألف��الم والموس��يقى والكت��ب وغيرها من م��واد محفوظة بحقوق 
النش��ر، بما تصل قيمته لمليار دوالر في الموقع الذي يعد األش��هر 
ويجذب ما يزيد عن 50 مليون زائر ش��هرياً وتقدر قيمة اإلعالنات 

التي يحصل عليها الموقع بأكثر من 16 مليون دوالر شهرياً.
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Aquos P1 شارب تعلن عن هاتفهاSnapdragon 821 الهاتف األول بمعالج

كشفت ش��ركة Commtiva الذراع التس��ويقي لشركة فوكسكون 
 ،Aquos P1 النقاب عن أحدث هواتف ش��ركة ش��ارب الياباني��ة
ويأتي بشاش��ة 5.3 إنش وتقنية IGZO مع S-Pure LED وطبقة 
 Snapdragon م��ن زجاج غوري��ال غالس 4، وم��زوداً بمعال��ج
820، وكاميرا خلفية 22MP بفتحة عدسة F/1.9 وسرعة تركيز 

تلقائي، وأمامية بدقة 5MP بزاوية رؤية عريضة تبلغ 85 درجة.
ويق��دم الهات��ف س��عة تخزي��ن  32GB مع 3GB ذاك��رة وصول 
عش��وائي، أم��ا البطارية فه��ي 3.000 ميلي أمبير بميزة الش��حن 
السريع، ويعمل بنظام التشغيل 6.0 مارشميلوا، ويُعتبر ُمضاداً للماء 

والغُبار، إضافة المتالكه قارئ بصمات األصابع.

أعلن���ت أس�����وس 
ع��ن نس��خة هاتفها 
 ZenFone الذكي
 3 D e l u x e
ليك����ون الهات����ف 
األول ال��ذي يعم��ل 
بمعال����ج كوالك��وم 
 Snapdragon
بع��د  وذل��ك   821
أقل من 24 س��اعة 
م��ن إعالن ش��ركة 

الرقائق األميركية كوالكوم عن معالجها الجديد 821 ، ويمتاز الهاتف 
أيضاً بأن��ه أول هاتف ذكي يقدم هيكاًل معدنيًا بالكامل من األلمنيوم 
 Super AMOLED  وتصميًما للهوائيات غير مرئي، مع شاشة
بقياس 5.7 انش وبحواف ضيقة جدًا، مزوداً بذاكرة 6GB وكاميرا 
خلفي��ة 23MP م��ع أحدث حساس��ات س��وني IMX318 ومثبت 
صورة بصري رباع��ي وثالثي المحاور لتصوير فيديو فائق الدقة 

4K UHD ثابت.

(ون بلس 3) بنسخة ذهبيةسامسونغ تقاضي هواوي في بكين

تعت��زم “سامس��ونغ” مقاضاة “هواوي” بزعم انته��اك األخيرة لما 
يخص براءات اختراع خاصة بها، مؤكدة أنها فضلت اتخاذ اإلجراء 
القانوني للدفاع عن حقوقها بالملكية الفكرية على الرغم من محاولة 
تس��وية الن��زاع ودياً، من دون االعالن عن م��كان رفع الدعوى إال 
أنه وبحس��ب وكالة أنباء كورية جنوبية فإن “سامسونغ” ستقاضي 
هواوي ف��ي عاصمتها بكين النتهاكها ب��راءات االختراع الخاصة 
بالهوات��ف الذكية وبقيمة 12 ملي��ون دوالر، هذا وكانت “هواوي” 
ق��د رفعت دعوى قضائية ضد “سامس��ونغ” في ايار/مايو الماضي 
بالواليات المتحدة والصي��ن، متهمة إياها أيضاً بانتهاك حوالى 12 

براءة اختراع خاصة بالهواتف وشبكات اإلنترنت.

ت��ؤك������د آخ���ر 
ال�ت�ق�اري������ر أن 
ش��ركة ون بل��س 
الصيني���ة والت�ي 
تمض��ي قدما في 
س���وق األجه��زة 
المحمولة تس��تعد 
للكشف عن نسخة 
ذهبي��ة من هاتفها 
الذك��ي ون بل��س 
3 في وقت الحق 

هذا العام والذي يأتي مصنوعا بالكامل من المعدن متميزاً بشاشة 5.5 
إن��ش Optic AMOLED مع  طبق��ة غوريال غالس 4 وبمعالج 
 6GB وذاكرة عشوائية Snapdragon 820 ثماني النواة من نوع
ومس��احة تخزي��ن تصل ال��ى GB 64 مزوداً بكامي��را خلفية بدقة 
16MP مع حس��اس Sony IMX298، اضاف��ة لبطارية 3000 
ميلي أمبير، مع دعمه لشبكات الجيل الرابع والثالث، وبالطبع يعمل 

بنظام مارشميلو وواجهة أوكسيجن التي طورتها الشركة نفسها.
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“كروم بوك” و“ويندوز”“سامسونغ” الجديد بانحناء 360 ْ
ح������ت  ط���ر
س��امس����ون�غ 
ث  ح�����������د أ
ته���ا  كمبيوترا
 2 المتح�ول����ة 
ف��ي 1 الجدي��د  
 Notebook7
ح�ي���ث ي�ع���د 

أول جهاز منها ينحني بش��كل كامل 360 درجة، محاكياً بتصميمه 
جهاز Lenovo YOGA المتحول في االنحناء بشكل كامل للجهة 
 8GB الخلفية، وبنموذجين يتفقان بشاشة لمس عالية الدقة مع ذاكرة

.Windows 10 ونظام تشغيل
 Skylak Core ويأت��ي النموذج األصغر بشاش��ة 13.3 مع معالج
i5-6200U من Intel، وبس��عة تخزين داخلي��ة 500GB مزوداً 
ببطارية حتى 11 ساعة، في حين زود الثاني بشاشة 15.6 ومعالج  
Corei7-6500U وبطاقة رس��وميات GeForce 940MX من  
NVIDIA مع س��عة تخزي��ن 1TB وذاكرة Flash SSD س��عة 

.128GB

م��ن الواض��ح أن مبيع��ات أجه��زة كروم ب��وك ال تزال ف��ي نمٍو 
مس��تمر، ووفقاً لمحللي��ن في غارتنر فإنها قد تنمو بنس��بة 18 % 
ف��ي 2016، وهو رقم ايجابي في  ظل انخفاض المبيعات الس��ائد 
حالياً في سوق الكمبيوتر، على أن تتراوح مبيعاتها بين 7.5 الى 8 
مليون جهاز ُمباع في 2016، لكن حتى وإن تم ذلك فإنها لم تصل 
إل��ى تلك الدرجة التي تؤهلها لتحّل مح��ل أجهزة كمبيوتر ويندوز 
نتيجة تفاوت نسب مبيعاتها في المناطق، فهي مزدهرة في أميركا 
الش��مالية بنسبة 90 % وتعاني في آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية 
لعدم توفير متطلبات األس��واق الناش��ئة، ما يدف��ع غوغل إلضافة 

مميزات قوية أحدثها هي القدرة على تشغيل تطبيقات أندرويد.

كمبيوتر Zenbook Flip من أسوسجهاز عرض جيبي من أسوس

أعلنت شركة أسوس التايوانية عن جهازها الجديد لإلسقاط المرئي 
ZenBeam E1 وال��ذي يأتي بحج��م صغير، بحيث يُمكن وضعه 
ف��ي الجيب مع قدرته العرض على شاش��ة حائ��ط تصل إلى 120 
إنش، مزوداً بمدخالت HDMI/MHL، ويٌمكنه االتصال بأجهزة 
األندرويد وغيرها من األجهزة المتوافقة كالحواس��يب الش��خصية 
المكتبي��ة ومنصات األلعاب وأجهزة بث المحت��وى المرئي متميزاً 
بدق��ة ع��رض 480x854، إضافة المتالكه بطارية قابلة للش��حن 
بس��عة 6.000 ميلي أمبير توفر ما يصل إلى 5 س��اعات من وقت 
الع��رض، متمي��زاً أيضاً بس��هولة اإلع��داد والقدرة على التش��غيل 

واإليقاف اللحظي.

 Zenbook Flip كشفت أس��وس أخيراً عن حاس��وبها المحمول
الذي يعد من الحواسيب األنيقة والنحيفة. وهو يأتي باللون األسود 
متوافراً بنس��ختين األولى 256GB والثانية 512GB مع شاش��ة 
 Intel Core M3-6Y30 1080 ومعال��ج م��ن ن��وعP بدق��ة
وبذاكرة عشوائية 8GB ويدعم Wi-Fi 802.11 وبلوتوث 4.1، 
م����زوداً بمنفذي����ن USB 3.0 وUSB 3.1 Type-C ومنف�����ذ 
micro HDMI إلى جانب قارئ D card reader وأيضاً منفذ 

للسماعات.
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4K كانون تكشف عن عدستها بدقة
ح����ت  ط�ر
“كان����ون” 
لش�������رق  ا
األوس������ط 
س�����تها  ع�د
ال�ج�دي�����دة 

 ،C J 2 0 e x
وه��ي عدس��ة زوم 

محم�ول�ة ب�ن�س����ق 3/2 
بوصة ودق��ة 4K مخصصة لكاميرات البث المحترف، مع نس��بة 
تكبير X20 ومجال طول بؤري يتراوح من 7.8 ملم إلى 156 ملم، 
لتعطي مس��تخدمها القدرة على التقاط فيديو عالي الوضوح والتأثير 
بدق��ة 4K ف��ي التطبيقات المختلفة كالفعالي��ات الرياضية أو تغطية 
األخب��ار واألفالم الوثائقي��ة أو حتى التصوي��ر بالمواقع الخارجية 
والداخلية للمسلسالت الدرامية، مزودة بممدّد مدى X2 يمنحها أداًء 
بصري��اً ممتازاً حتى عند أبعد مدى للطول البؤري، كما تتميّز ببدن 
مدمج وخفيف الوزن يكس��بها قدرة نقل رائعة تلبي احتياجات قطاع 

البث.

Philips من USB بريليانس مع
قدمت ش�ركة 
 ”M M D “
لمتخصصة  ا
في تكنولوجيا 
ع�����ة  ص�ن��ا
ت  ش����ا لش�ا ا
ح�ب����ة  صا و
خ�ي����ص  ت�ر
م�����ة  لع��ال ا

التجارية لشاش��ات Philips، شاشة الكمبيوتر الجديدة )بريليانس 
LCD 258B6QUEB( والتي تتمتع بوصلة USB-C الثورية. 
وتوفر الشاش��ة الجديدة ق��درات فائقة لعرض محت��وي الكمبيوتر 
الدفتري وسرعة في نقل البيانات ومحتوى ملفات الفيديو مع شحن 

الجهاز المتصل بالشاشة مع نفس الوصلة أثناء اإلستخدام. 
كذلك تم تجهيز الشاش��ة بشاش��ة كبيرة بحج��م 25 بوصة وبتقنية 
)SmartErgoBase(، الت��ي توف��ر القدرة على خفض مس��توى 
إرتفاع الشاش��ة لتصل لمستوى س��طح المكتب لتحقيق أقصى قدر 

من الراحة أثناء العمل.

سلسلة تلفزيونات Z من “سوني”
أع�ل�ن����ت س����ون�ي 
طرح�ه���ا قري�ب������اً 
إصداراها الجديد من 
س��لس�لة  تلفزيوناتها 
Z ب�دق���ة وض���وح 
4K م��ع ممي����زات 
تقني����ة  ف��ي  جدي�دة 
ultra HDR وب���3 
نماذج مختلفة ما بين 
65 إل��ى 100 إنش، 
بتصمي��م نحيف جداً 

 Master Drive لإلط��ار الخارجي، مزودة بتقنية إض��اءة خلفية
وتصمي��م إض��اءة LED يتيح تركي��ز اإلضاءة في نق��اط محددة 
إلنت��اج الصورة النهائي����ة بأعلى تباين للمس����تخدم، م�ع معال��ج 
 SBM 4 ويدع��م تقنيةK خ��اص لدق��ة وضوح  X1 Extreme
ألفض��ل ج��ودة للصوتيات وبأقل تش��ويش، ه��ذا باإلضافة لميزة 
HDR remaster لتحليل كل مش��هد في الفيديو مع ضبط التباين 

واأللوان لتفاصيل المشاهد.

أحدث كاميرات الفيديو من باناسونيك
كش����ف�ت 
ش�����رك�ة 
باناسونيك 
عن أحدث 
ت  ميرا كا
ي����و  في��د
ل�ي����ة  ع�ا
ق�������ة  لد ا

 f u l l - H D
HC-PV100 والتي 

يمكن  أن تس��اعد في أعم��ال 
 /XLR التصوير االحترافية مع الحلقة اليدوية الثالثية وميكروفون
مداخل الخط وعدس��ة بقدرة تقريب تبلغ 20 ضعفاً والحلقة اليدوية 
الثالثي��ة التي تتحكم بكل دقة في التركيز وفتحة العدس��ة والتقريب 
فض��الً عن مداخل ص��وت XLR ثنائية القنوات التي توفر إمكانية 
توصيل جمي��ع الملحقات من الميكروفون��ات وتتطلب وجود طاقة 
فانتوم وصوالً إلى المعدات الصوتية ذات قدرة الخرج التي تتجاوز 

4 ديسبل.
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من الخاسر بعد تراجع الشحنات؟نظارات للتحكم بواسطة طرفة العين
تعمل شركة 
“آيفلوانس” 
والتي تتخ��ذ 
م����ن وادي 
الس��يليك�ون 
مق��راً له����ا 
تقني��ة  عل�ى 
ة  ي������د ج��د
للتحك��������م 

باس��تخدام نظارات الواقع المعّزز من دون اس��تخدام اليدين، حيث 
س��يتم تزويد النظ��ارات بكاميرات ق��ادرة على تقدي��ر اتجاه نظر 
العي��ن في كل لحظة ليقوم المس��تخدم بالضغط على األيقونات من 
خالل “طرفة العين”، جيم مارغراف مؤسس ومدير الشركة التي 
تزع��م أنها أول من يمتلك واجهة اس��تخدام معتمدة على “الرابطة 
بين العين والدماغ” يرى أن التقنية الجديدة س��تعمل بسرعة تفكير 
المستخدم وأنها خالفاً لتقنيات تتبع العين األخرى ستعمل بثقة ومن 
دون أي تأخير، مش��يراً الى أنها قد تكون مناس��بة مستقبالً لغرف 

العمليات الخاصة المشافي أيضاً.

بحسب أرقام IDC فقد تراجعت شحنات الساعات الذكية ألول مرة 
ف��ي الربع الثاني له��ذا العام مقارنة بالعام 2015 الماضي، بنس��بة 
32 %، بعدد 3.5 مليون س��اعة ذكية مقابل 5.1 مليون ساعة ذكية 
كان ألبل وحدها 1.6 مليون س��اعة منها ثم تلتها كل من سامسونغ، 
لينوفو وإل جي. غير أن أبل هذا العام  كانت أكثر المتضررين من 
تراجع الش��حنات حيث انخفضت نسبة ش��حناتها بنحو 55 %، في 
حين ارتفعت ش��حنات الشركات البقية بمعدالت تتراوح ما بين 25 
و75 %، م��ا يؤك�د حاج��ة أبل إلصدار الجيل الجديد من س��اعتها 
الذكي��ة م�ع تحديثات كثيرة على نظام تش��غيلها لتع��ود إلى صدارة 

الشحنات من جديد.

طابعات جديدة من “كانون”
طرح��ت كانون الش��رق 
طابع��ات   4 االوس��ط، 
جدي��دة أحادية الوظائ�ف 
باألس�����ود واألب�ي����ض 
i- :وم��ل��ّون�����ة، وه���ي

 SENSYS LBP351x
LBP352x ،LBP-
 LBP712Cx710، وCx
المصّمم����ة لمواج�ه����ة 

الصعوب��ات في اإلنتاجية التي تعترض الش��ركات الكبيرة ولتأمين 
إنتاجية محّسنة ومرونة في ضبط اإلعدادات وذلك في تصميم مدمج 
ومتي��ن. وُصّممت هذه األجهزة الحديثة لمجموعات العمل المتطلّبة 
في قطاعات مختلفة، شأن القطاع الصحي والقانوني والتجزئة، فهي 
 .i-SENSYS تضيف مستويات جديدة من اإلنتاجية إلى مجموعة
وتس��تطيع خيارات اإلع��داد المرنة تلبية المتطلّب��ات المتخصصة 
لمجموع��ة مختلفة من البيئات، مع إمكاني��ة إضافة 4 صفائح تلقيم 
واس��تيعاب األوراق القي��اس الخ��اص، كالكش��وفات المصرفية أو 

وصفات األدوية.

كاميرا سويدية بدقة 50 ميغابكسل

 X1D كاميرته��ا الجديدة Hasselblad أطلقت ش��ركة هاس��لبالد
والتي ال يتع��دى وزنها نصف وزن غيرها من الكاميرات التقليدية 
725 غرام مع قدرة على التصوير بدقة 50MP. وأعلنت الش��ركة 
السويدية أن X1D تقدم تجربة تعامل ال مثيل لها وأنها ُصنعت يدوياً 
في السويد وتجمع بين الحساسية االسكندنافية واألداء الجميل، حيث 
تقدم حساس تصوير من نوع CMOS وتأتي مع سلسلة جديدة من 
عدسات XCD وغالق مركزي تكاملي متوافقة مع جميع العدسات 
ال�12 وملحقات العدسات من نظام H System التابع لها كما تدعم 

.Mini HDMI ومنفذ WIFI وشبكات GPS نظام

99



جديد تقنية

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2016

سفينة شحن من رولز رويس

تقود شركة رولز رويس مبادرة تطبيقات متقدمة لآلليات التي تنتقل 
في الماء ذاتية القيادة )AAWA(، وذلك بغية تجهيزها لسفينة شحن 
يمك��ن التحكم بها عن بع��د، وهي تعمل اآلن على س��طح المركب 
االفتراضي للس��فينة عل��ى أن يقوم الطاقم المتواج��د على األرض 
بالتحك��م  م��ن كل جانب مع رؤي��ة بكاميرات الواق��ع االفتراضي 
وطائ��رات ذاتية القيادة، إضافة للعديد من المزايا  كتخفيف العوامل 
البش��رية وأخطاء الطاقم وخطر القرصنة، كم��ا يمكن إزالة أماكن 

سكن الطاقم لترك مساحة أكبر للسلع.
وتتوقع الش��ركة إطالق س��فينة الش��حن ه��ذه بحلول ع��ام 2020 

وامتالكها أسطول من السفن ذاتية القيادة خالل عقدين.

سوني تعود بعد 10 سنوات
ع�ل�ن���ت  أ
ك�ة  ش�����ر
ن��ي  س����و
م�ؤخ����راً 
خط�ط�ه��ا 
ي���ر  لتط�و
روب����وت 
در  ق��������ا

عل��ى 
إقام�ة مش��اعر عاطفية مع الزبائن، عل��ى أن تقوم بعرض نماذج 
جدي��دة ألعمالها تدمج ما بين مكونات مادية وخدمات بهدف تقديم 

تجارب مقنعة عاطفياً.
س��وني الت��ي تعود للدخول في مج��ال الروبوتات بع��د زيادة حدة 
المنافسة في أسواق آسيا والتي أدت إلى انخفاٍض كبيٍر في تكاليفها، 
كانت قد قطعت شوطاً كبيراً قبل 10 سنوات حين أطلقت الروبوت 
آيبو Aibo بش��كل كلب والذي يتمتع بالذكاء االصطناعي وش��كل 
ش��هرة كبيرة آنذاك، ومضى بعض مس��تخدميه إلى ح��ٍد بعيد في 

تعلقهم به وصل بهم إلى درجة إقامة جنازات له.

LG تتأّلق بمعرض إنترسوالر أوروباتويوتا: مليار دوالر للروبوتات

أعلنت تويوتا تمويلها معهد البحوث الخاص بها بمليار دوالر ولمدة 5 
سنوات سعياً منها لتطبيق نظام اإلنتاج الخاص بها لجعل الروبوتات 
والذكاء االصطناعي متوفرة بأسعار معقولة وتماشياً مع توجه رئيس 
وزراء اليابان ش��ينزو آبي نحو “الثورة الروبوتية” وزيادة مبيعات 
صناعته��ا إلى أكثر م��ن 4 أضعاف قيمتها الحالي��ة لتصل إلى 23 
مليار دوالر بحلول عام 2020، تويوتا التي طورت  س��ابقاً كراسي 
متحركة مزودة بمحركات وأجهزة مساعدة أيضاً مخصصة لمرضى 
اإلعاق��ات البصري��ة يعتبر معهده��ا هو أحد المش��ترين المحتملين 
لبوسطن ديناميكس Boston Dynamics الخاصة بالروبوتات بعد 

عرضها للبيع من قبل شركة Alphabet الشركة األم لغوغل.

حصلت إل جي 
إلكترونيك���س 
جائ��زة  عل��ى 
 Intersolar
الثالثة  وللم��رة 
عل��ى التوال��ي 
ابتكارها  ع��ن 
للنظام  الجدي��د 

الشمس��ي NeON™2 Bifacial في معرض إنترسوالر أوروبا 
الذي أقيم بمدينة ميونخ األلمانية، وهو أكثر األنظمة الشمسية كفاءة 
ل�LG، إذ يتميز بالخاليا الشمس��ية الش��فافة على الوجهين األمامي 
والخلف��ي للوح الشمس��ي، في حي��ن تتواجد الخاليا الشمس��ية على 
اللوح األمامي فقط في األنظمة الشمسية التقليدية، وذاك بدوره يتيح 
للنظ��ام الجديد التقاط الضوء المنعكس عن األرض أيضاً مما يعزز 
كفاءته الكلية بشكل كبير. ويولّد اللوح األمامي 310 واط، فيما يزيد 
اللوح الخلفي قدرة النظام على توليد الطاقة بنس��بة 30 % في أكثر 
الظ��روف مثالية وبالتال��ي يمكن تصنيف النظ��ام المذكور من بين 

مجموعة األنظمة المولدة للقدرة العالية 400 واط.
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طيران الخليج ورولز رويس وتاالس
وقعت طيران 
الخلي��ج عقداً 
 900 بقيم��ة 
دوالر  مليون 
ش��ركة  م��ع 
رويس  رولز 
ء  لش���������را
محركاتها من 
فئة احتياجات 

التوسعة المستقبلية لشبكة وجهات الناقلة. وأعلنت من خالل معرض 
فارنبره الدولي للطيران 2016 عن اختيارها لش��ركة تاالس أفانت 
ألنظمة الترفيه الجوي، لتزويد طلبيات طائرات الناقلة ال�39 الجديدة 
من ط��راز B787-900 A320 NEO وA321 NEO . وتلتزم 
تاالس بتوفير تجربة سفٍر فاخرة عبر توفيرها حلول أفانت لألندرويد 
الخاص��ة بالترفيه الجوي. وقد وقام بتوقيع العقد وزير المواصالت 
واالتصاالت البحريني كمال بن أحمد محمد، وسفير مملكة البحرين 
لدى المملكة المتحدة الشيخ فواز بن محمد آل خليفة، وسفير المملكة 

المتحدة لدى مملكة البحرين السيد سايمون مارتن.

موعد ظهور السيارة الطائرة“سوالر إمبلس 2” تنهي جولتها

 أتمت طائرة تعمل بالطاقة الشمس��ية بنجاح، أول رحلة جوية حول 
العالم دون اس��تخدام وقود، وعادت إلى أبوظبي بعد س��فر ملحمي 
اس��تمر 16 شهراً وأظهر إمكانية الطاقة المتجددة. وهبطت الطائرة 
س��والر إمبالس 2 ف��ي أبوظبي. وبدأت رحلتها ف��ي أبوظبي في 9 
م��ارس/آذار 2015، لتب��دأ رحلة تاريخية طوله��ا حوالى 40 ألف 
كيلومتر حول الكرة األرضية ولمدة تقترب من 500 ساعة طيران. 
وحلقت الطائرة خالل رحلتها كلها على ارتفاعات تصل إلى 9000 
متر وبس��رعة تتراوح بين 45 و90 كيلومتراً في الساعة. وتوقفت 
الطائ��رة ف��ي 16 محطة في دول من بينها عم��ان، الهند، ميانمار، 

الصين، اليابان، الواليات المتحدة، إسبانيا ومصر.

كشفت شركة آيروموبيل عن النسخة األخيرة من سيارتها المستقبلية 
التي صممتها لتتم قيادتها في الوقت نفس��ه على الطرقات والتحليق 
بها ف��ي الج��و. و“آيروموبي��ل 3.0” وهي واحدة من ع��دة نماذج 
تجريبية تأمل الش��ركة بإطالقها نهاية هذا العام مجهزة لش��خصين 
فقط لكنها قد تخضع لبعض التعديالت لتكون قادرة على اس��تيعاب 
مزيد م��ن الركاب، ويرى فريق العمل في آيروموبيل أن مركباتهم 
ليس��ت ابتكارات عبثية أو غير واقعية، بل يؤكدون أنها قادرة على 
فعل ما هو أكثر بكثير من تقصير زمن تنقل المس��افرين مع فك�رة 
إمكانية استخدامها من قبل مسؤولين عن تطبيق القانون في مناطق 

ذات بنية تحتية طرقية سيئة.

بوينغ تستعين بنظارات غوغل

كش��ف موق��ع CIO ف��ي أحدث تقاري��ره أن ش��ركة بوينغ عمالق 
صناعة الطائرات قد بدأت باس��تخدام نظارات “غوغل” الذكية في 
تصنيع طائراتها على اعتبار أن عملية التصنيع معقدة جداً مع العديد 
من األس��الك التي من المهم التعامل معها بواس��طة فنيي ومهندسي 
الش��ركة بصورة يدوي��ة، ما اضط��ر “بوينغ” لالس��تعانة بنظارة 
غوغل الذكية، حيث طورت التطبيق الُمخصص لها للسماح للفنيين 
لالطالع على مستندات التصنيع مباشرة على شاشة النظارة والعمل 
ف��ي ذات الوقت على األس��الك. كما أضافت مي��زة بث فيديو ألحد 
الخبراء إذا ما واجه الفني أي مش��كلة خالل العمل مع دعم التطبيق 

لألوامر الصوتية أيضاً.
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أجنحة الشام توسع خدماتها

أطلقت شركة أجنحة الشام للطيران أولى رحالتها من مطار دمشق 
الدولي إلى محافظة البصرة في العراق، وبيّن المدير التجاري في 
الشركة نزار سليمان، أن الشركة ستسير رحلة واحدة إسبوعياً إلى 
مطار البصرة، وذلك بهدف خدمة المغتربين الس��وريين وتمكينهم 
من التواصل مع الوطن عبر خط مباشر وبأقل تكلفة ممكنة، الفتاً 
إل��ى أن عدد الرحالت قابل للزيادة تبعا لحاجة الس��وق، ومش��يراً 
أيض��اً إل��ى أن إدارة الش��ركة س��تضيف خدمة ش��حن المنتجات 
والصادرات س��ورية إلى كل من الكويت والعراق وإيران إضافة 
للسودان وُعمان، مع تقديم أسعاراً خاصة لشحن البضائع الخاصة 

بمعارض المنتجات السورية في الدول المجاورة.

أول رحلة جوية لطائرة تعمل بـ“التبغ”
أقلع��ت أول طائرة تجارية تعم��ل بالوقود الحيوي في أفريقيا بأولى 
رحالتها، حيث نقلت على متنها مجموع 300 مس��افر بين مدينتي 
جوهانسبورغ وكيب تاون في جنوب أفريقيا. واستخدمت الطائرات 
من طزار “بوينغ” نوعاً من التبغ يس��مى “س��والريس” يُزرع في 
مقاطعة ليمبوبو في جنوب أفريقيا. ومن خواص تلك النبتة أنها خالية 
م��ن النيكوتين وتحتوي على طاقة كبيرة. وقال مس��ؤول الش��ؤون 
البيئية في مجموعة خطوط جنوب أفريقيا الجوية إيان كرويكشانك، 
أن تلك الخطوة تعتبر قفزة كبيرة لمشروع Project Solaris الذي 
يهدف إلى تأمين إنتاج محلي مس��تدام م��ن وقود الطائرات الحيوي 

على نطاق واسع.

طائرة من دون طيار خاصة لأللغام
ق��ام فريق من المتخصصين بقيادة المصمم مس��عود حس��اني ببناء 
طائ��رة م��ن دون طيار تدعى “MKD” تق��وم بالبحث عن األلغام 
وتفجيره��ا تلقائي��اً، عل��ى أن تكون ق��ادرة على التخل��ص من تلك 
المتفجرات المنتشرة حول العالم خالل عشرة سنوات فقط مع جعل 
 MKD 6 مهمة اكتش��اف األلغام س��هلة وآمنة ورخيصة. وتمتلك
مراوح إضافةً إلى 3 أدوات ملحقة، تتوزع مهامها بين رسم خريطة 

المنطقة واكتشاف األلغام وذراع 
��ر في المكان  آلية لوضع المفّجِ
المناسب فوق اللغم مباشرةً على 
أن تبتع��د الطائرة ع��ن المنطقة 

ليتم تفجير اللغم عن بعد.

سوق حرة في مطار الملك خالد
تعاق��د مط��ار الملك 
خال���د الدول��ي ف��ي 
العاصمة الس�ع�ودي�ة 
 5 م���ع  ال�ري���اض 
ش����ركات عالمي����ة 
مختصة في تش��غيل 
الح��رة  األس�����واق 
بالمطارات، وتُع�رف 

األسواق الحرة بمنافذ البيع بالتجزئة التي ال تطبق الضرائب المحلية 
والرسوم على المشتري، وغالباً ما توجد هذه المتاجر في المطارات 

الدولية والموانئ البحرية، أو على متن عبّارات الركاب.

أولى رحالت “القطرية” إلى مراكش
افتتحت الخطوط الجوية القطرية وجهة مراكش المغربية، بوصول 
أول طائرة إلى مط��ار مراكش المنارة الدولي عبر رحلة كان على 
متنها وفد من الناقلة القطرية ترأسه رئيس العمليات التجارية بالخطوط 
الجوية القطرية هيو دنليفي، ُوجد في استقباله وزير السياحة المغربي 

لحسن حداد، وعدد من المسؤولين المغاربة والقطريين.
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“العربية للطيران” إلى باتومي

طائرة من دون طيار من “نيسان”

ب��دأت “العربية للطيران” أول وأكبر ش��ركة طيران اقتصادي في 
منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا، رحالتها إلى مدينة باتومي 
ثاني أكبر مدينة في جورجيا. وتس��يّر الشركة رحالتها إلى المدينة 
مرتي��ن في األس��بوع يومي الخميس والس��بت انطالق��اً من مقرها 
الرئيسي في مطار الشارقة الدولي، حيث تقلع رحالت الذهاب عند 
الس��اعة 13:15 بتوقيت الش��ارقة لتصل إلى مطار باتومي الدولي 

عند الساعة 16:40 بالتوقيت المحلي.
أما رحالت العودة، فتنطلق من باتومي عند الساعة 17:30 لتصل 

إلى مطار الشارقة الدولي في الساعة 20:50.

كش��فت شركة نيس��ان مؤخراً، عن طائرتها الجديدة من دون طيار 
“درون” م��ن ط��راز )ج��ي ت��ي - آر( والتي تُعد واح��دة من أكثر 

طائرات السباق بدون طيار تسارعاً في العالم.
وتم تصنيع هذه الطائرة لمجاراة س��رعة س��يارة “نيسان جي تي - 
آر 2017” بحيث تس��تخدم الطائرة أحدث التقنيات المعززة لألداء 
على غرار الس��يارة. وتم تصميم الطائرة لتناسب خوض السباقات 
م��ن خالل هيكل ديناميكي منخفض الس��حب يتيح لها الوصول إلى 
سرعة 100 كيلومتر/ساعة بعد 1.3 ثانية فقط من إطالقها. وتتمتع 
بتسارع مذهل مع 4 مراوح تعمل بمحركات من طراز “إكس نوفا” 

باستطاعة 2000 فولط.

مراكز خدمة للطائرات الروسية

السريالنكية: موقع الكتروني بالعربية

ال��وزراء  رئي��س  وق��ع 
الروسي دميتري مدفيديف 
مرس��وما يقض��ي بإنش��اء 
ش��بكة مراكز خدمة تعمل 
على مدار الس��اعة لصيانة 
الطائرات الروسية الحديثة 
“س��وخوي  ط��راز  م��ن 
 ،”MC-21“سوبرجت” و
معتبراً ان��ه “من دون مثل 
هذه الشبكة ال يمكن بشكل 
اعتي��ادي تطوي��ر قط��اع 

صناعة الطائرات”.
وفي خطوة لدعم المش��روع ستقوم الحكومة بتخصيص أموال من 
الميزانية لتعويض جزء من التكاليف، وقال مدفيديف: إن المرسوم 
يح��دد قواعد تخصيص أموال من الميزانية لدعم إنش��اء مثل هذه 
المراك��ز. وبفضل هذه األموال س��يكون بالمقدور تعويض 90 % 
من الفوائ��د المدفوعة على القروض ونصف تكاليف ش��حن قطع 

الغيار.

أطلق��ت الخط��وط الجوية الس��ريالنكية الناقل الوطني لس��ريالنكا 
وعضو ش��ركات طيران “وان ورلد”، رسمياً نسخة باللغة العربية 
من موقعها االلكتروني، وذلك في خطوة جديدة لدعم س��وق الس��فر 
في الشرق األوسط. وأصبح الموقع يدعم قطاع السياحة والسفر في 
المنطقة حيث يوفر لمحبي السفر، مزايا متطورة توفر تجربة إنترنت 
ش��املة من دون أي متاعب، تس��مح لهم بإنهاء إجراء السفر األولية 
بكل راحة، ويوفر للمس��تخدمين فرصة التحكم في حجزهم بش��كل 
مس��تقل. إضافة إلى ذلك يمكن للمس��افرين االستفادة من العروض 
التي تطلقها “السريالنكية” على اإلنترنت والدفع ببطاقات االئتمان، 

وكسب رصيد أكثر في العملية.
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رخصة النقل الجوي لـ“نسما للطيران”

الصين تشتري 24 طائرة

س���لمت الهيئة 
العامة للطيران 
ن������ي  ل��م��د ا
لس����ع�ودي،  ا
رخ��ص��������ة 
النق��ل الج��وي 
لش��ركة نس��ما 
للطي��ران ف��ي 
حائ��ل ش���مال 

غ��رب المملكة، وقال مس��اعد رئيس الهيئة عبد الحكي��م البدر: إن 
“نس��ما” حصلت على هذه الرخصة عن جدارة بعد أن اس��تكملت 
المتطلبات االقتصادية والتنظيمية كافة، واستوفت معايير السالمة، 
ومن ذلك القيام برحالت تجريبية دون ركاب، بإش��راف وحضور 
مختصي��ن من الهيئة، للتأك��د من جاهزية الش��ركة وقدراتها الفنية 
للتش��غيل. وأضاف أن الش��ركة قدمت ما يثب��ت قدرتها المالية التي 
تضمن االستمرارية في تقديم الخدمة المطلوب، منّوهاً إلى أن دخول 
“نسما” وغيرها في سوق الطيران الداخلي يسهم في جودة الخدمات 

ويحد من ارتفاع األسعار.

أكد المدير العام لمؤسس��ة “روستيخ” الحكومية الروسية لتصنيع 
اآلالت والمعدات المدنية والعس��كرية س��يرغي شيميزوف  أنه تم 
تس��ليم الصين 24 طائرة من طراز “س��وخوي 35”، موضحاً أن 
الصفق��ة تمت بموج��ب العقد الموقع مع ش��ركة “روس أوبورون 

إسكبورت”، خالل العام 2015.
يذكر أن سالح الجو الروسي يضم 48 طائرة من طراز “سوخوي 
35”، وق��د تضاع��ف عدده��ا بأكثر م��ن مرتين خالل الس��نوات 
الخمس األخيرة. وهناك اهتمام بهذا النوع من المقاتالت الروس��ية 

في الخارج، حيث تنوي الجزائر شراء 10 مقاتالت.

الهند تشتري 4 طائرات بمليار دوالر

أول رحلة لطائرة فيسبوك

وقعت الهند اتفاقاً مع “بوينغ” لشراء أربع طائرات تجسس برمائية 
من طراز )بي8- آي(مقابل مليار دوالر وذلك بهدف تعزيز اسطولها 
وكبح وجود الصين في المحيط الهندي، حس��بما كش��ف مصدر في 
وزارة الدفاع الهندية. وقال مسؤول في وزارة الدفاع إنه من المتوقع 

أن تدخل الطائرات الخدمة خالل األعوام الثالثة القادمة.
يش��ار  إل��ى أن الهند كانت قد نش��رت بالفع��ل 8 طائرات من هذا 
الط��راز طوي��ل المدى )ب��ي8- آي(، لتتبع تح��ركات الغواصات 
في المحيط الهندي، وس��عت لرفد أس��طولها بشراء أربع طائرات 

أخرى.

أطلقت فيسبوك أول رحلة لطائرتها المسيرة عن بعد  يوم 28 يونيو/
حزيران الماضي بوالية أريزونا بهدف تزويد اإلنترنت من ارتفاع 
90 ألف قدم، وتعتبر نتيجة أولية لمش��روعها “بروجيكت أكويال” 
الذي أطلقته بعد شرائها شركة “أسينتا” المتخصصة بصنع طائرات 
بدون طيار تعمل بالطاقة الشمس��ية، وتتمتع طائرتها األولى بجناح 
يماث��ل طول جناح طائرة بوينغ طراز 737 ويصل وزنها إلى ثلث 

وزن سيارة عائلية، محلقة في الجو لمدة 90 دقيقة.
ويشار الى أن أطول رحلة جوية لطائرة تعمل بالطاقة الشمسية هي 
أس��بوعين، ما يعني أن على فيسبوك الكثير من الجهد إذا ما أرادت 

الوصل الى هدفها وبث االنترنت لمدة تصل الى ثالثة أشهر.
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داتسون في أسواق المنطقة مجدداً

أعلنت نيس��ان موتور عن إعادة طرح عالمة داتس��ون الشهيرة في 
أسواق الشرق األوسط وذلك من خالل اإلطالق الحصري لطرازي 
أون- دو و مي- دو في لبنان. وتتوافر الس��يارتان بأس��عار معقولة 

لشريحة كبيرة من العمالء الذين يشترون سيارة للمرة األولى.
وبهذه المناسبة، قال المدير العالمي لعالمة داتسون التجارية فنسنت 
كوبي: إن داتسون تعتبر إحدى أيقونات قطاع صناعة السيارات في 
العالم. واليوم تعيد ه�ذه العالمة التجارية إحياء القيم الجوهرية التي 
أكسبتها شهرتها في الماضي بالتوازي مع جهودها لإليفاء بمتطلبات 

مجتمعنا المعاصر.

دايملر تستعين بالطباعة ثالثية البعد

أعلنت دايملر وهي أكبر ش��ركة مصنعة للشاحنات عزمها استخدام 
تقني��ة الطباعة ثالثية األبعاد إلنتاج قطع الغي��ار الخاصة بها، ذلك 
بدالً من ش��حنها حول العالم، وبالرغم من أن استخدام هذه الطباعة 
في إنتاج الشاحنات محدود وغير ممكن ألجزاء المركبات المرتفعة 
إال أن استثمارها يوفر على الشركة مقداراً هائالً من النفقات العامة 
ويتطلب من دايملر فقط أن ترس��ل مخططات األجزاء إلى الطابعة. 
وبصرف النظر عن الشحن فإن الطباعة ثالثية األبعاد تخفض أيضاً 
تكاليف التخزين كما تخفض اإلنتاج الفائض ما يسمح بطباعة القطع 
بكميات صغيرة ،اضافةً إلنتاج قطع قديمة الطراز بحجوم صغيرة 

عند الحاجة.

حافلة مرسيدس ذاتية القيادة
ن�ج�ح����ت 
“س���ي�ت�ي 
بايل���وت”  
ف�ل�����ة  ح�ا
مرس��يدس 
بن���ز ذاتية 
ال�ق�ي����ادة 
ء  ا د ب�������أ
اخ�ت�ب����ار 
ال�ق�ي����ادة 

لمس��افة طويلة ضمن ش��وارع هولندا وطرقها السريعة، ماّرةً عبر 
المنعطفات الحادّة والتقاطعات وممرات المش��اة، ومجتازة ذلك كلّه 
بنج��اح وم��ن دون أي تدخٍل بش��ري، مزودة بنظ��ام تحديد الموقع 
العالم��ي”GPS” ورادار إضاف��ة ال��ى 12 كامي��را، للتعرف على 
إش��ارات المرور والمش��اة والعقبات األخرى وبسرعة أقصاها 70 
كم/س��اعة، وقدرة على التموضع ضم��ن المواقف والمحطات بدقة 
عالي��ة، اضافة لربطها أيضاً بش��بكة المدينة ماس��مح لها باالتصال 

المباشر مع البنى التحتية الخاصة بالمدينة.

إشارات مرور للهواتف!

أعلنت بلدية مدينة س��يول نيتها في وقت قريب تثبيت مجموعة من 
إش��ارات مرور الس��يارات والُمش��اة الجديدة في خمس مناطق من 
العاصم��ة الكوري��ة الجنوبية، لتعمل اإلش��ارات الجديدة على تنبيه 
الُمس��تخدمين حول مخاطر استخدام الهواتف الذكية أثناء السير في 
الشارع. وتستهدف حملة السالمة الجديدة هذه األطفال والمراهقين 
والش��باب بش��كل ُمحدد واللذين يُعتبرون المس��تخدمين الرئيسيين 
للهواتف الذكي��ة في البالد، خصوصاً وأن كوريا الجنوبية تس��جل 
أعل��ى ُمعدل امتالك للهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم مع بلوغ 

عدد ُسكانها 50.8 مليون نسمة تقريباً.

106



جديد سيارات

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2016

“أوبر” متناقضة بين الجارتين
ال�وق����ت  ف���ي 
ال��ذي تطلق فيه 
“أوب�ر” أح�دث 
ي�ع�ه�ا  ر مش����ا
“أوبركوبت��ر” 
في س���او باولو 
البرازي��ل كأول 
مدينة مخصصة 

لهذه الخدمة ومزودة بمشروع من خمسة مهابط للطائرات العمودية، 
وأربعة مطارات ، تعاني الش��ركة نفس��ها ف��ي األرجنتين، حيث لم 
تكتف نقابات س��يارات األجرة في بوينس آيرس بمقاضاتها فحسب 
بل بمقاضاة المدينة أيضاً لتصدر الحكومة أمراً  لوكالة االتصاالت 
الوطنية وش��ركات البطاق��ات االئتمانية بعدم التعام��ل مع “أوبر” 
والتي ردت بفعل انتقامي بإنشاء شراكة مع شركة عمالت بيتكوين 
السويسرية لتحث ركابها على الدفع باستخدام بيتكوين الرقمية عبر 
بطاقاته��م االئتمانية ومنح خصم بمقدار 30 دوالر أميركي، ما دفع 
الجميع لتبني عمالت بيتكوين واس��تيعاب مفهومه��ا بدالً من فكرة 

التخلص من أوبر.

السعودية تنتج 2348 شاحنة
ت  ظ��ه�������ر أ
إح�ص������اءات 
بيانات البرنام�ج 
الوطني لتطوير 
ال�ت�ج�م�ع����ات 
الصناع�ي�������ة 
الس���ع��ودي أن 
المملك�ة العربي 
أنتج���ت 2348 

ش��احن�ة متوس���طة وكبيرة خ�الل الرب�ع األول م�ن ع�ام 2016.
وتصدرت مرسيدس المركز األول بواقع 845 شاحنة، تلتها فولفو 
في المركز الثاني بواقع 595 شاحنة وفي المركزين الثالث والرابع 

إيسوزو ومان بواقع 587 شاحنة و321 شاحنة على التوالي.
وحس��ب بيانات البرنامج، فقد تراجعت مبيعات الس��يارات خالل 
الربع األول من عام 2016 بنس��بة 7.6 % مقارنة بالفترة نفس��ها 
من العام الماضي. وش��هدت السيارات الكورية الجنوبية تزايداً في 
الطلب لتصل إلى 53 ألف سيارة في الربع األول من العام 2016 

الجاري.

ProPilot سيرينا” مجهزة بتقنية“

طرحت  شركة “نيسان” سيارتها الجديدة “سيرينا” المجهزة بتقنية 
ProPILOT للقيادة الذاتية لتصبح بذلك أول شركة يابانية لتصنيع 
الس��يارات  تقوم بإدم��اج التش��غيل التلقائي الكامل لنظ��ام التوجيه 
والمكابح ودواس��ة الوقود معاً، ما يخفف على الس��ائق أعباء القيادة 

على الطرق السريعة ولمسافات طويلة ويتيح مزيداً من األمان.
ويوظ��ف نظ��ام ProPILOT أحدث تقني��ات معالجة الصور لفهم 
حاالت الطرق واالزدحام بما يمكنه من توجيه الس��يارة بدقة عالية 
ويع��زز أداءها الطبيعي على الطريق. ويعتبر ProPILOT نظاماً 
سهل االستخدام بفضل وجود زر التشغيل على عجلة القيادة، ما يتيح 
للس��ائق تفعيل النظام أو إيقافه بسهولة تامة. كما يشتمل النظام على 
واجهة تحكم سهلة االس��تخدام وتناسب الظروف القيادية المختلفة، 
إضافةً إلى شاش��ة عرض شخصية توضح للسائق الحالة التشغيلية 
للنظام. ويتحكم النظام  بدواس��ة الوقود والمكابح وعجلة القيادة وفقاً 
للمعلومات التي يتم الحصول عليها من خالل كاميرا أحادية مجهزة 
ببرام��ج متط��ورة اللتقاط ومعالج��ة صور ثالثي��ة األبعاد للطريق 
وإش��ارات تحديد المس��ار. كما يتحكم  تلقائياً بالمس��افة بين السيارة 
والمركبة التي تس��ير أمامها ضمن نطاق سرعة يتم تحديدها مسبقاً 
من قبل الس��ائق )تتراوح بين 30 - 100 كيلومتر/ س��اعة(. ويعمل 
على إبقاء الس��يارة وس��ط المس��ار من خالل قراءة إشارات تحديد 

المس�ار على الطريق والتحكم بعجلة القيادة حتى عند المنعطفات.
يضغ��ط النظام عل��ى المكابح تلقائياً إليقاف الس��يارة التي تس��تمر 
بوضعية الوقوف حتى في حال رفع السائق قدمه عن دواسة المكابح. 
وعند استعداد السائق لمواصلة القيادة، يتم تفعيل ProPILOT عند 

ضغط زر التفعيل مجدداً أو الضغط على دواسة الوقود.
وتعتزم نيس��ان  تجهيز العديد من السيارات األخرى بالنظام الجديد 
ومنها س��يارة “كاشكاي” في أوروبا بحلول عام 2017، مع وضع 
خط��ة إلطالق ه��ذه التقنية في أس��واق الصين والوالي��ات المتحدة 
األميركية. وتسعى الش��ركة اليابانية  بحلول عام 2018 إلى طرح 
تقنية ProPilot الخاصة بالقيادة في الش��وارع متعددة المس��ارات 
والتي س��تتيح إمكانية التبديل التلقائي للمسار على الطرق الرئيسية 
متعددة المس��ارات. كما سيتم إطالق تقنية للقيادة الذاتية داخل المدن 

بما في ذلك التقاطعات بحلول عام 2020.
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“هيونداي ايونيك” الكهربائية

تعتزم شركة هيونداي طرح سيارتها الكهربائية الهجينة ايونيك في 
أسواق الخليج قبل نهاية عام 2016، وستبدأ في طرحها في الشرق 
االوس��ط بدول الخليج. وتندرج سيارت ايونيك التي ُعرضت ألول 
م��رة في معرض جنيف في آذار/مارس 2016 في فئة الهاتش��باك 
بخمسة أبواب، وستحمل 3 أنواع من المحركات، هجين، أو هجين 
بمنفذ للشحن، والخيار الثالث محرك كهربائي مع حزمة بطاريات. 
ويتكون نظام الهجين من محرك الوقود KappaGDi بس��عة 1.6 
ليتر يولد قوة تبلغ 103 حصان وبمس��اعدة بطارية كهربائية تصل 
القوة اإلجمالية إلى 146 حصان وعزم دوران يبلغ 125 رطل-قدم 

وبكفائة حرارية تبلغ 40 %.

تسال تغامر خارج مجال السيارات

أعلنت “تس��ال” وهي الش��ركة التي بات اس��مها مرادف��اً لصناعة 
الس��يارات الكهربائية عزمها دخول قطاع الطاقة، ورأى رئيس��ها 
التنفي��ذي إيلون ماس��ك أّن العالم ل��م يعد ينقصه ش��ركات صناعة 

سيارات وإنما شركات طاقة مستدامة.
يذكر أن “تس��ال” قد كش��فت مؤخراً عن النموذج الثالث لسياراتها 
وتلقّ��ت أكث��ر م��ن 400 ألف دفعة أولى لش��راء س��يارة الس��يدان 
الكهربائي��ة والتي يبلغ س��عرها 30 ألف دوالر على أن يبدأ إنتاجها 
نهاية 2017، وتعد “تسال” واحدة من الشركات التي تتسابق إلنتاج 

سيارات كهربائية وجعل أسعارها مساويةً لسيارات البنزين.

Alibaba تطلق سيارتها األولى

أعلنت Alibaba رسمياً انتقالها إلى عالم السيارات الذكية وكشفت 
عن أول إصدار لها وهي سيارة RX5 التي تأتي بتصميم رياضي،  
وم��ن المقرر أن يبدأ ش��حنها للعمالء خالل ش��هر آب/أغس��طس، 
السيارة التي استغرق تطويرها عامان تقريباً هي جزء من مشروع 
مش��ترك بين Alibaba وSAIC والتي تعد واحدة من أكبر صناع 
 Alibaba الس��يارات وتعود ملكيتها للصين، وبالطبع فإن خدمات
ه��ي جزء أساس��ي من وظائف الس��يارة الجدي��دة خصوصاً مع 3 
شاش��ات LED، و4 كاميرات 360 درجة لتس��جيل فيديو والتقاط 
الص��ور، ومرآة ذكية للرؤي��ة الخلفية، إضافة ال��ى تحكم صوتي، 

.Wi-Fi أو تقنية GPS ونظام خرائط ذكي يعمل من دون

بورش تسعى إلنتاج سيارة كهربائية

أعلنت ش��ركة بورش األلمانية لصناعة الس��يارات، أنها ستضيف 
1400 وظيفة جديدة بهدف تطوير سيارتها الكهربائية “ميشن اي”.
وتسعى الشركة المملوكة لشركة فولكس فاغن، لطرح الطراز الذي 
يعمل بالكهرباء في األس��واق بحلول عام 2019، وتنفق نحو مليار 
يورو لتحقيق ذلك. كما تعمل على تطوير قدراتها للتنافس مع شركة 
تيسال، التي تتخذ من والية كاليفورنيا األميركية مقراً لها، من أجل 
الحصول على حصة من س��وق الس��يارات التي تعم��ل بالكهرباء. 
وس��تكون الوظائف الجديدة في مقر شركة بورش في زوفنهاوسن. 

ويعمل لدى الشركة اآلن أكثر من 24 ألف موظف.
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الصور األولى لـ“الفيراري” المكشوفة
ُكشف النقاب 
عن الص�ور 
األول�������ى 
ل�ل�ط�����راز 
المكش���وف 
م��ن س��يارة 
“الفيراري” 
س������ي�ت�م  و

اإلعالن عن اس��م الس��يّارة الجديدة ومواصفاتها التقنية في معرض 
باريس الدولي للسيارات.

وسيتوافر هذا الطراز بسقف قابل للنزع مصنوع من ألياف الكربون 
وسقف قماش��ي قابل للنزع. وسيتّحلى باألداء الباهر الذي تتميز به 
“الفي��راري” األساس��ية ألنه يس��تعين بمجموعة الدف��ع ذاتها، أي 
محّرك من 12 أس��طوانة بشكل V يولّد 800 حصان )طاقة محددة 
تبل��غ 128 حصاناً/ليتر( مع مح��ّرك كهربائي بقّوة 120 كيلوواط، 
فتكون القّوة اإلجمالية 963 حصاناً. وخضع الهيكل لتغييرات مهمة 
بهدف المحافظة على المتانة االلتوائية ذاتها وقس��اوة األعمدة ذاتها 

اللتين يتحلّى بهما طراز الكوبيه.

رحلة “أودي أر 8” في ألمانيا

نّظمت مؤّسس��ة “ف.أ. كتانة” الموّزع الحصري لس��يارات أودي 
ف��ي لبنان، مغامرة ل� 18 من عمالئه��ا األوفياء إلى ألمانيا. وحظي 
هؤالء المشاركون المحظوظون بفرصة حصرية للمشاركة برحلة 

ال تنتسى وراء عجلة Audi R8 V10 plus الجديدة.
وتق��دّم “أودي أر 8” الجدي��دة أداًء أفضل من أي طراز آخر أنتجته 
أودي. يقدّم المحّرك الوسطي المكون من 10 أسطوانات على شكل 
ح��رف V ، فض��الً عن نظام الدّف��ع الرباعي المس��تمر أداًء هائالً 
خالل القيادة. إنها النسخة األقوى بقوة محرك توازي 610 أحصنة، 
وقادرة على اإلنطالق من 0 حتى 100 كيلومتراً بغضون 3.2 ثانية 

فقط بسرعة قصوى تصل إلى 330 كم/س.

اداء قوي لتحالف “رينو - نيسان”
قيمة  ارتفعت 
ت  عم�ل�ي�����ا
تحالف “رينو 
- ن�ي�س����ان”  
بنسبة 13 %  
خ��الل ع���ام 
2015  ع�لى 
اساس س�نوي 
وبلغ��ت 4.3 

مليار ي�ورو، مدعوم��ة بعمليات الش����راء والهندس���ة والتصنيع.
وق��ال رئي��س مجل��س اإلدارة والرئيس التنفيذي لتحال��ف “رينو - 
نيس��ان” كارل��وس غص��ن: إن  التركيز على المجاالت الرئيس��ية 
)الهندسة، وهندس��ة التصنيع وإدارة سلسلة التوريد، والمشتريات، 
والم��وارد البش��رية( أثم��ر عن إضف��اء قيمة مجزي��ة عبر خفض 

التكاليف وتالفي النفقات وتعزيز اإليرادات.
وفي ضوء التركيز على هذه المجاالت، فقد توقع التحالف أن يصل 
حجم تضافر جهود الشركتين إلى 5,5 مليار يورو على األقل بحلول 

عام 2018.

سيارة جديدة من “بي ام دبليو”

 Competition Edition كوبيه M6 أقبلت س��يارة بي ام دبليو
الجديدة، وهي من مجموعة بي ام دبليو M ، كما ان هذه الس��يارة 
تحمل معاني فردية، وذلك بفضل ألوان الطالء الخاصة والمكونات 
المصنوعة من ألياف الكرب��ون ذات التقنية العالية، باإلضافة إلى 
الجل��ود الفاخرة م��ع الخياطة المنس��قة المتباين��ة، ومجموعة من 
التفاصيل الرائعة، وهذه النسخة متاحة حصراً مع باقة كومبيتيشن 

المصقولة.
تمتل��ك س�����يارة ب��ي ام دبلي��و M6 مح��ّرك مؤل���ف م��ن ثماني 
اس��طوانات على ش����كل V س������ع�ة 4.4 ليتر بتقني�ة الت�ورب��و 

الثنائ�ي M TwinPower Turbo  بقوة 600 حصان.
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“ميماك أوجلفي” تفوز بجائزة

OSN جوائز إيمي لبرامج ومسلسالت

حص��دت ميم��اك أوجلفي 
وه��ي  العام��ة  للعالق��ات 
جزء م��ن ش��بكة أوجلفي 
العاملة  العام��ة  للعالق��ات 
في منطقة الشرق األوسط 
الس��نوية  النس��خة  خ��الل 
الثاني��ة عش��رة م��ن حفل 
 SABRE توزيع جوائ��ز
وهو أب��رز منصة تقديرية 
تنتجه��ا  الت��ي  لألعم��ال 
وكاالت العالق��ات العام��ة 

في العالم والذي تنظمه مجموعة هولمز في منطقة أوروبا وأفريقيا 
والشرق األوس��ط جائزة “وكالة العام الستشارات العالقات العامة 

في الشرق األوسط”.
من جهة أخرى، نالت ميماك أوجلفي للعالقات العامة الجائزة الذهبية 
للشرق األوسط عن الفئات الجغرافية عن حملة كوكا كوال “اإلفطار 
في الظالم خالل رمضان” التي تم ترشيحها للجائزة البالتينية ضمن 

فئة “األفضل في العرض” من تصميم مكتب دبي.

 OSN تمكن�ت
م���ن تعزي����ز 
كخيار  مكانتها 
أول لمش��اه�دة 
ال�ع������روض 
األول�����������ى 
لحص�ري���ة  وا
ث  ح��������د أل

البرامج الحائ�زة عل��ى جوائز، وذلك من خاللها حصول برامجه�ا 
ومسلسالتها على أكبر عدد من الترشيحات لجوائز “إيمي”.

وكش��ف كل م��ن أنتون��ي أندرس��ن ولوري��ن غراه��ام النقاب عن 
ترش��يحات الجوائ��ز لع��ام 2016 بحضور رئيس مجل��س االدارة 
والرئيس التنفيذي لمؤسس��ة “تليفجين أكاديمي” بروس روزنبلوم. 
وتم بث اإلعالن عن الترش��يحات على الهواء مباش��رةً عبر موقع 
OSN.com، وس��يتم ب��ث حف���ل توزيع الجوائ��ز حصرياً وعلى 
الهواء مباش��رةً على قناة OSN First HD في 19 أيلول/سبتمبر 
2016. وتع��رض منصة OSN 65 محتوًى مرش��حاً لنيل جوائز 

“إيمي” ضمن مختلف الفئات.

“األمل” من قلب العاصمة
أطل��ق بنك 
فيلماً  الشام 
ق��صي����راً 
ض�خ�م����اً 
ب�ع�ن����وان 
“األم����ل” 
بمناس����ب�ة 
ال�ذك����رى 

العاش��رة لتأسيس��ه كأول مصرف إسالمي في س��ورية، وحصوله 
على ش��هادة )ISO - 9001(، “األمل” الذي تدور أحداثه في قلب 
دمش��ق في س��ياق درامي مشّوق غير مباشر، يُس��لط الضوء على 
الظ��روف التي واكبت ظهور البنك، وقد ت��م إنتاجه لإلضاءة على 
جوانب مش��رقة من تاريخ سورية، حيث تم تصوير دمشق القديمة 
والمس��جد األموي بلقطاٍت جويّة حصرية لبنك الش��ام عبر كاميرا 
Phantom Flying Camera، وه��ي المرة األولى التي تُصّور 
بها دمش��ق القديمة بهذه التقنية وكانت حصريّة لصالح المصِرف، 
ولم يكن “األمل” خارجياً، بل نابعاً من عاصمة سورية فكرةً وتنفيذاً 

ورؤية فنية، ليحمل “األمل” روح بنك الشام ورؤيته.

(دي كابريو) األكثر نفوذاً في السينما
احتل النجم العالمي 
ل�ي�ون�������اردو دي 
كابري���و المرك���ز 
العاش��ر، في قائمة 
الشخصيات األكثر 
في صناع��ة  نفوذاً 
العال��م  في  الترفيه 
نش�����رته�ا  والت�ي 

مجل��ة  “The Hollywood Reporter”. وه��ي القائم��ة التي 
تص��دره��ا رئ�ي������س ش����رك�ة “وول���ت ديزن��ي” األميركي��ة 
)Bob Iger(، فيم��ا حل����ت ف��ي المرتبة الثانية أس����رة مردوخ 
)Murdoch(، وتضم زعيمه��ا ورجل األعمال روبرت مردوخ 
البالغ من العمر 85 عاماً وأبناؤه، الذين يمتلكون عدداً من وس��ائل 
اإلعالم الهامة، بما فيها شركة “القرن الحادي والعشرون فوكس” 

السينمائية.
أم����ا بالنس����بة للمرتب��ة الثالث��ة، فقد كانت ه����ذه المرتب��ة م��ن 
نصي��ب رئيس الش��ركة اإلعالمية “س��ي ب��ي إس” ليزلي مونفز 

.)Les Moonves(
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تعيين لـ“جي آي بي كابيتال”
عي��ن بن��ك الخلي��ج الدول��ي، 
أس��امة بن محمد ش��اكر رئيساً 
تنفيذياً جديداً لش��ركة “جي آي 
ب��ي كابيتال” الت��ي يقع مقرها 
الرئيس��ي بالرياض والمملوكة 
بالكام��ل للبنك، وذل��ك بدًء من 

29 حزيران/يونيو 2016.
وقد شغل شاكر مؤخراً منصب 
المدير العام للرقابة على البنوك 

بمؤسسة النقد العربي الس��عودي “ساما”، كما عمل كمستشار أول 
لوكيل المحافظ للرقابة.

فورسيزنز هامبشير األفضل
َصنَّف��ت مجل����ة 
 Gallivanter’s
فن��دق   Guide
فورس������ي�زن��ز 
م�ب�ش������ي�ر  ه��ا
 Hampshire
ان�كل�ت�����را  ف��ي 
كأفض�ل منتج��ع 

ف��ي أوروبا لعام 2015، حيث عبّر رئيس ش��ركة المملكة القابضة 
األمير الوليد بن طالل بن عبد العزيز آل س��عود عن اإلنجاز الهام 

لشركة فورسيزنز.

جائزتان لـ“ألفا داتا”

احتفت ألفا داتا الشركة الرائدة في مجال األنظمة المتكاملة في دولة 
اإلمارات بالحصول على كل من جائزة  أفضل شريك تسويق للعام 
و أفضل ش��ريك تجاري للعام خالل قمة ش��ركاء سيس��كو في دولة 

اإلمارات العربية المتّحدة 2016.

مقر جديد لـ“بي أم دبليو”

أكملت مجموعة بي أم دبليو الكالس��يكية انتقاله��ا إلى المقر الجديد 
الذي يقع في موقع تاريخي. ويتواجد أرش��يف الش��ركة ومجموعة 
الس��يارات وورش��ة العم��ل ومركز العم��الء وخدمة قط��ع الغيار 
للس��يارات الكالسيكية والدراجات النارية معاً في مجموعة متكاملة 
من المباني في منطقة ميلبرتش��وفن في ميونيخ. ويضع هذا االنتقال 

تاريخ المجموعة في موقع جديد خالل العام المئوي للشركة.
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جائزة لبنك لبنان والخليج
ح��از بن��ك لبن��ان والخلي��ج عل��ى 
جائ��زة “أفضل بطاقة مصرفية في 
 LGB العالم العربي” ع��ن بطاقة
Porsche Club Card، م��ن قبل 
االتحاد الدولي للمصرفيين العرب 
لع��ام 2016، خ��الل حف��ل توزيع 
جوائز التميّ��ز واإلنجاز المصرفي 

العربي 2016 في كازينو لبنان.
ويأت��ي هذا اإلنج��از تقديراً للجهود 

الت��ي بذله��ا المص��رف إلطالق البطاق��ة التي توفّ��ر مجموعة من 
الخدمات ألصحاب سيارات بورش.

جائزة لـ“نيسان باترول: الفيلم”
حصدت ش��ركة 
موت��ور  نيس��ان 
العالمية لصناعة 
ت  ا ر لس����ي��ا ا
عل��ى الجائ����زة 
ل�ب�رون��زي����ة  ا
ح�ف���ل  ضم���ن 
“جوائ�ز  توزي�ع 

ش��ورتي”، وذلك عن تجربة “نيس��ان باترول: الفيلم” التي حظيت 
بنج��اح كبي��ر بعد أن أطلقتها الش��ركة عالمياً خالل مش��اركتها في 

معرض دبي الدولي للسيارات في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
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األيزو لـ“باالديون” و”نور بنك”
أعلن��ت ش��ركة باالدي��ون ع��ن 
تعاونه��ا مع “ن��ور بن��ك”، في 
نيل ش��هادة إدارة الجودة األيزو 
“نظ��ام إدارة أم��ن المعلومات” 
)ISMS(، ولق��د حص��ل البنك 
عل��ى ش����ه�ادة إدارة الج����ودة 
)أيزو 9001 :2015 ( وش��هادة 
نظ��ام إدارة أم��ن المعلوم����ات 

)أي��زو 27001 :2013 (. وقال المدير اإلداري للش��ركة فيروش 
يومير: نحن س��عداء بأن البنك طور من نظ��م أمن المعلومات لديه 

بإعتماد أحدث معايير أيزو.

جائزة لـ“اإلمارات اإلسالمي”
فاز مصرف 
اإلم����ارات 
اإلس����المي 
ئ�����زة  ب�ج�ا
التميّ���ز ف�ي 
ممارس������ة 

التعل��م )Excellence in Practice Citation Award( م��ن 
اتحاد تنمية المواهب )ATD( في فئتي “التعلم والتطوير المؤسسي” 
 ”CX Learning Initiative“ و“تقنيات التعلم” تقديراً لمبادرته
التي تهدف إلى غرس نهج وفلس��فة المصرف المتمثلة في التركيز 

على المتعاملين واالهتمام بهم، في نفوس جميع الموظفين.

جائزة لـ“بنك مسقط”
بجائزة  بن��ك مس��قط  ت��ّوج 
“أفضل بنك في الس��لطنة” 
وذل��ك خ��الل حف��ل توزيع 
جوائ��ز يورومون��ي للتفوق 
أقي��م  وال��ذي   2016 لع��ام 

مؤخراً في دبي.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك 
عبدال��رزاق ب��ن عل��ي بن 

عيسى: أن هذا الفوز يدل على تقدير المجتمع المالي الدولي ألدائنا 
المتمي��ز في البنك وعلى اس��تمرارنا في ري��ادة القطاع المصرفي 

العماني.

شهادة المفتاح األخضر لـ“تايم”
مجموعة  أعلن��ت 
ت�اي����م للفن�����ادق 
ل�م�ت�خ�ص�ص���ة  ا
ف����ي ق�ط��������اع 
الضياف��ة ومقره�ا 
اإلم���ارات، ع��ن 

حصول محفظة فنادقها وشققها الفندقية على شهادة المفتاح األخضر 
)Green Key(. وتع��د الجائ��زة معياراً عالمي��اً للتميز في مج��ال 
المس��ؤولية البيئية والعمليات المس��تدامة في قطاع الس��ياحة، وهي 
داللة على التزام المؤسسات السياحية بتطبيق مجموعة من المعايير 

المنصوص عليها من قبل مؤسسة التعليم البيئي.

7 جوائز لـ“كونراد المالديف”
فندق  حص��د 
وم�ن�ت�ج�����ع 
ك�ون��������راد 
ي����ف  لد لما ا
ج��زي�������رة 
ران�غ�ال�����ي 
7 ج�وائ�����ز 
خ��الل الحفل 

السنوي لجوائز المطاعم العالمية الفاخرة والذي أقيم في فندق جراند 
كروننهوف في بونتريس��ينا بسويس��را مؤخراً. وحاز المنتجع على 

الجوائز عن مطاعمه التي توفر العديد من الخيارات المميزة.

“إيرث تشيك” لـ“داماك تاورز”
مش����روع  حص��ل 
دام��اك ت��اورز م��ن 
باراماون��ت هوتيل��ز 
آن����د ري�زورت�����س 
ش��هادة  على  مؤخراً 
“إي��رث تش������ي�ك” 
Earth� )للتصمي���م 

Check Design( من مجموعة “إيرث تش��يك” المتخصصة في 
مجال وضع المؤشرات العلمية ومنح الشهادات وتقديم االستشارات 
لقطاعي الس��ياحة والسفر. وتُعَد هذه الشهادة إحدى الشهادات القليلة 

التي تُمنَح لمشاريع الضيافة في منطقة الشرق األوسط.
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مبادرة “كسرة خبز”
شارك بنك سورية الدولي 
مب��ادرة  ف��ي  اإلس��المي 
“كس��رة خبز” التطوعية 
الت��ي نظمها فري��ق “كنا 
قام��ت  الت��ي  وس��نبقى” 
بتوزي��ع وجب��ات إفط��ار 

بش��كل يومي خالل ش��هر رمضان المبارك على المتضررين من 
الح��رب والمهجرين من منازلهم والمقيمي��ن في مراكز اإليواء في 
عدد من المناطق في دمشق وريفها وفي مدينة حمص حرصاً على 
تأكيد دوره اإلنس��اني واهتمامه بالمس��ؤولية االجتماعية بمس��اعدة 

العديد من الجمعيات الخيرية.

اطالق مبادرة “لبنان المبدع”
وزارة  أط�ل�ق��ت 
ع��������ة  ل�ص�ن�ا ا
اللبناني�ة ومنظم�ة 
األم���م المتح���دة 
للتنمية الصناعي�ة 
)يوني��دو( مبادرة 
المب��دع”  “لبن�ان 

برعاية وزير الصناعة حس��ين الحاج حس��ن، وبمشاركة مسؤولين 
ف��ي الوزارة وبعثة االتحاد االوروبي في لبنان والس��فارة االيطالية 
ويوني��دو وصناعيين. ويهدف المش��روع الى دعم صغار المنتجين 

الصناعيين، وهو ممول من قبل االتحاد األوروبي ودولة إيطاليا.

“اسمعني بدقيقة” برعاية بنك الشام
قدم بنك الشام الرعاية 
للبرنام���ج  والدع����م 
التلفزيوني “اس�معني 
بدقيقة” الذي بُث عبر 
شاش��ة قناة نور الشام 

الفضائية يومياً طيلة أي�ام ش���ه�ر رمض�ان المب�ارك.
كذل��ك قدّم بنك الش��ام الدعم الم��ادي لتغطية تكالي��ف تنفيذ وإنتاج 
برنام��ج “اس��معني بدقيق��ة” والذي ق��دم في كل حلقة م��ن حلقاته 
نصيح��ة أو معلوم��ة أو قص��ة مأث��ورة بدقيقة واح��دة تعطي أثراً 
إيجابياً بأسلوٍب ش��بابي وطريقة جذابة وعصرية، وذلك بإشراف 

من وزارة األوقاف.

“ميناكورب” تتصدر قائمة “الوساطة”
ت�ص���������������درت 
“م�ي�ن�اك������ورب” 
ال�م�ج�م���وع���������ة 
المتخصص����ة ف���ي 
م�ج���ال الخ�دم���ات 
المالية في اإلمارات، 
قائ�م���ة ش�����رك�ات 

الوس��اطة المالية في س��وق دب��ي المالي )DFM( م��ن حيث قيمة 
الت��داول والحصة الس��وقية خ��الل النصف األول م��ن عام 2016 
والمنتهي بتاريخ 3 تموز/يوليو 2016. وجاءت الشركة في المركز 

األول متفوقةً على 49 منافساً من أبرز الشركات المالية الرائدة.

مذكرة بين غرفة بيروت وليبان بوست
عق��د رئي��س اتح��اد الغ��رف 
اللبناني��ة رئيس غرفة بيروت 
وجب��ل لبن��ان محم��د ش��قير، 
وممث��ل ش��ركة بري��د لبن��ان 
“ليبان بوست” شادي مغامس، 
مؤتمراً صحافياً لإلعالن عن 
مذكرة التفاهم التي تم توقيعها 
بي��ن الغرفة والش��ركة والتي 

تقضي بتسهيل معامالت المنتسبين للغرفة عبر تمكينهم من إنجاز 
معامالت االنتس��اب وتجديد االش��تراك وغيرها من خالل مكاتب 

الشركة.

SeedersMBA لتدريب المستثمرين
 Insure أطلقت
 &  Match
  C a p i t a l
م��������ج  ن�ا ب�ر
 S e e d e r s  �

MBA خالل حفل أقيم في فندق فورسيزون، بحضور مديرة بعثة 
الوكالة األميركية للتنمية الدولية في لبنان )USAID( آن باتيرسون 

والرئيس العام لمؤسسة BERYTECH مارون شماس.
ويهدف البرنامج لمساعدة المستثمرين وأصحاب األعمال اللبنانيين 
خ��الل أولى مراحل أعمالهم وفتح الطري��ق أمامهم للحصول على 

التمويل الضروري إلنجاز مشاريعهم.
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تعيين لـ“إريكسون”
عين��ت ش��ركة “إريكس��ون” محمد 
درغام رئيساً لوحدة عمالء مجموعة 
ش��ركة أوريدو ورئيس��اً إلريكسون 
في المنطقة ضمن منطقة إريكس��ون 
في الش��رق األوسط وشرق أفريقيا، 
وذل��ك اعتب��اراً م��ن 1 تموز/يوليو 
2016. وس��يكون درغام مس��ؤوالً 
عن األعمال الرئيس��ية ل�”أوريدو” 
في الكويت، عمان وقطر، باإلضافة 
إلى أعمال وحدة خدمات العمالء في 

المنطقة والتي تشمل العراق، لبنان، سورية وافغانستان.

سعيد الخييلي مديراً عامًا
عين��ت المؤسس��ة العلي��ا للمناطق 
االقتصادي��ة المتخصص��ة، س��عيد 
عيس��ى محمد الخييل��ي مديراً عاماً 
لها. ويمتلك الخييلي خبرة واس��عة 
ومعرفة عميقة بالقوانين االقتصادية 
تتجل��ى ف��ي إنجازات��ه عل��ى مدى 
مس��يرته المهني��ة، وم��ن أبرزه��ا 
وضع األهداف والخطط التشغيلية، 
ومتابعة مؤش��رات األداء، ووضع 

السياسات وتنظيم اإلجراءات المالية، هذا باإلضافة إلى كونه عضواً 
بمجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.

أحمد عوده مديراً لـ“في أم وير”
الش��ركة  وي��ر”  أم  “ف��ي  عين��ت 
المتخصصة في مجال البنى التحتية 
الس��حابية واألعمال المتنقلة، أحمد 
عوده بمنص��ب المدير العام الجديد 
للعملي��ات ف��ي المنطق��ة وش��مال 
أفريقيا، وذلك بدًء من 15 أيار/مايو 
2016. وسيضطلع أحمد بمسؤولية 
تنفيذ وإدارة عملي��ات التحول التي 
تشهدها الشركة على امتداد المنطقة 
وش��مال أفريقيا، والتعاون بش��كل 

وثيق الصلة مع فرق العمل اإلقليمية التابعة للشركة.

صديقي رئيسًا لـ“إشراق العقارية”
ش��ركة  إدارة  مجل��س  عين��ت 
“إش��راق العقارية” المدرجة في 
س��وق أبوظبي لألوراق المالية، 
جاس��م الصديق��ي رئيس��اً جديداً 
لمجل��س إدارة الش��ركة، ليكون 
مس��ؤوالً عن قيادة الشركة نحو 
مرحلة جديدة من النمو والتوسع. 
وس��يركز الصديقي على تنشيط 
عمليات الش��ركة لترسخ موقعها 
كمزّود رائد للعقارات في س��وق 

اإلمارات بالتزامن مع تحقيق قيمة طويلة األجل للمساهمين.
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تعيين لـ“ويندام للفنادق”
عين��ت مجموعة وين��دام الفندقية، 
روجي��ر هوركمانس مدي��راً عاماً 
لفندقيه��ا ف��ي اإلم��ارات، تري��ب 
ب��اي وين��دام الذي يقع ف��ي منطقة 
البرشا هايتس وويندام دبي مارينا 
ال��ذي افتتح حديثاً، حيث س��يتولى 
مس��ؤولية افتتاح فن��دق تريب باي 
ويندام وذلك في النصف األول من 
عام 2017، ومواصلة مهام عمله 
في اإلش��راف على سير العمل في 

فندق ويندام دبي مارينا.

مجلس لـ“صناعات الطاقة النظيفة”
انتخ��ب أعض��اء مجلس 
صناعات الطاقة النظيفة، 
المنظمة المتخصصة في 
قط��اع الطاق��ة النظيف��ة 
بمنطقة الش��رق األوسط 
وش��مال أفريقيا، مجل�س 
إدارة جدي���د ي�ت�رأس����ه 

الدكتور ناصر الس��عيدي وتنوبه مهايري ماين جارسيا، في دورة 
جديدة تس��تمر لعامين. وتأتي ه��ذه االنتخابات بالتزامن مع إضافة 
ع��دد من أعضاء مجل��س صناعات الطاقة النظيف��ة إلى مجموعة 

عمل الصكوك الخضراء.
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حفل تكريم لـ“البركة سورية”“سورية اإلسالمي” يدعم الجرحى

س��اهم بنك سورية الدولي اإلسالمي في برنامج “بداية” الذي أطلقته 
جمعية س��ورية بتجمعنا والذي يهدف لتقدي��م الدعم لجرحى الجيش 
العربي السوري ممن بلغت نسبة العجز لديهم من 70 % إلى 75 % 
ومساعدتهم في إقامة مشاريع متناهية الصغر لتحقيق تغيير ملموس 
في نوعية حياتهم ودعمهم ليصبحوا أشخاصاً منتجين وليس مستهلكين 
وذلك من خالل تقديم مبلغ مالي للجريح إضافة لمس��اعدته للحصول 

على الموافقات الالزمة والعمل على انجاح مشروعهم.
وأك��د الرئي��س التنفيذي للبن��ك عبد الق��ادر الدوي��ك أن الجرحى 
وأس��رهم أمانة في أعناق كل فرد وجمعية ومؤسس��ة، مشدداً على 
أهمي��ة إقام��ة مثل هذه الفعالي��ات التي تعود بالفائ��دة على جرحى 

الجيش لتمكينهم من العودة إلى المجتمع واالندماج فيه.

البركة  بنك  أقام 
س���ورية حفل��ه 
الس��ن�وي الرابع 
ل�ج�ائ���زة األداء 
لع��ام  المتمي���ز 
خ����الل   2015
اإلفطار السنوي 
لموظف��ي البن�ك 
ف���ي ف��ن������دق 

شيراتون دمشق، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للبنك محمد حلبي 
ونائب رئيس مجلس اإلدارة غس��ان س��كر وأعضاء مجلس اإلدارة 
باإلضافة لعدد من المدراء التنفيذيين والموظفين. وقدّم حلبي خالل 
الحفل عرض موجز عن االنجازات التي تمكن البنك من خاللها من 
الوصول إلى موقع الريادة في الس��وق المصرفية السورية الخاص 
نهاي��ة ع��ام 2015، متج��اوزاً التحديات كافة الت��ي فرضتها البيئة 
التش��غيلية الصعبة، وذلك من خالل تضافر جهود فريق عمل البنك 
ب��دءاً من أصغ��ر موظف وصوالً لمجل��س اإلدارة الذي وفر الدعم 

والمساندة الالزمين لإلدارة التنفيذية لبلوغ هذه المرتبة.

تفاهم بين األردنية والعربية األميركية
وق��ع رئيس 
لجامع�����ة  ا
األردن�ي���ة 
الدكت�����ور 
ع��زم�����ي 
ف�ظ����ة  محا
ورئ�ي�����س 
م�ع����ة  لجا ا
ب�ي���ة  لع�ر ا
األميركي���ة 

ف��ي جنين الدكتور علي أبو زهري، مذك��رة تفاهم لقبول 30 طالباً 
فلسطينياً في كلية الطب على البرنامج الدولي.

وبموجب المذكرة التي تمتد لعش��ر سنوات، يقبل الطلبة ممن أنهوا 
بنجاح دراس��ة س��نة في برنامج ما قبل الطب لدى الجامعة العربية 
األميركي��ة ش��ريطة أن يحققوا ش��روط القبول في كلي��ة الطب في 
الجامعة األردنية وتطبق عليهم تعليمات منح درجة دكتور فيها من 
حيث المواظبة واالمتحانات والمعدالت واالنتقال من السنة األولى 

إلى الثانية.

افتتاح برنامج تدريبي خاص

افتتح مس��اعد محافظ س��لطة النقد الفلسطينية لش��ؤون االستقرار 
المالي الدكتور رياض ابو ش��حادة برنامج تدريبي خاص في نظم 
المعلوم��ات االئتمانية والذي ينظمه المعهد المصرفي الفلس��طيني 
بمق��ره في غزة على مدار يومين بمش��اركة مجموعة من موظفي 
المصارف العاملة في القطاع. وقدم البرنامج التدريبي مدير دائرة 

انضباط السوق في سلطة النقد علي فرعون.
ورحب الدكتور ابو ش��حادة بالحضور، ونقل لهم تحيات المحافظ 
عزام الش��وا ودعمه له��ذه البرامج التدريبية الت��ي تنّظم بناء على 

رؤيته بأهمية تطوير الكادر المصرفي.
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معهد شارل ديغول في لبنانفرع جديد لـ“اللبناني الفرنسي”

افتت��ح البنك اللبناني الفرنس��ي فرعاً جديداً له ف��ي منطقة الجديدة - 
لبنان. وجرى حفل االفتتاح بحضور رئيس مجلس اإلدارة والمدير 
الع��ام في المصرف وليد روفاي��ل، والمدير العام في المصرف ريّا 
روفايل نحاس، ورئيس بلدية الجدَيدة أنطوان جبارة. وسيقدّم الفرع 
الجديد للبنك مجموعة واسعة ومميّزة من المنتجات والخدمات التي 

يقدّمها المصرف إلى كافة الزبائن أفراداً ومؤسسات.
أما مدير الفرع إيلي باخوس، وفريقه فيستقبلون الزبائن من االثنين 
إلى الجمعة من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساًء، وأيام السبت 

من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 1 ظهراً.

تّم توقيع إتفاقية 
التع����اون م��ن 
أج�ل تأس����يس 
ش����ارل  معه�د 
ف��ي  ديغ�����ول 
لبنان في المعهد 
لألعمال  العالي 
)ESA(، ال�ذي 

يهدف إلى إحياء ذكرى الجنرال ديغول وتعزيز التبادل الفرنس��ي 
- اللبناني.

ويحمل هذا التاريخ رمزيةً مهّمةً كونه الذكرى الخامسة والسبعين 
لنداء الجنرال ديغول في 18حزيران/يونيو. وش��ارك سفير فرنسا 
في لبنان إيمانويل بون واألمين العام لمؤسسة شارل ديغول مارك 
فوسو والمدير العام ل�)ESA( ستيفان أتالي ورئيس مؤسسة حماية 

إرث شارل ديغول في لبنان كريستيان بس.
ويس��عى المعهد ليك��ون منصة لألبحاث والتب��ادل والنقاش، ليتيح 
فرص��ة توحيد مجموعة من الخبراء واألخصائيين حول التحديات 

الكبرى في العالم المعاصر.

Lucky to be YoungALDICو ESA تنّظيم ندوة من
ش��ارك البنك اللبناني الفرنس��ي تحت 
 Lucky to be الش��بابي  ش��عاره 
Young خ��الل الفصلين األولين من 
ع��ام 2016، ف��ي نش��اطات تعليمية 
وثقافي��ة متنوع��ة، وذل��ك ف��ي إطار 
مسابقات الرسم Fabriano ومسابقة 
 La course aux الرياضي��ات 
 Lucky فري��ق  زار   ،nombres
to be Young ع��دداً م��ن المدارس 
في لبنان لتش��جيع أكثر م��ن مئة ألف 
موهبة ش��ابة ومكاف��أة الرابحين بمنح 

مدرس��ية. أما ع��روض Mini Studio فأتاحت للصغار تعلّم العدّ 
والفوز بحس��ابات Youth Package م��ن البنك. وفتح المصرف 
أبواب مقّره الرئيسي للمشاركة في دورات التوجيه المهني الخاصة 
بطالب الجامعات، ليتعرفوا إلى عمل المصارف ومهّماتها. واختتم 
الفريق السنة الدراسية في جو احتفالي تضمن ألعاب تعليمية تفاعلية، 
ونش��اطات شبابية ك�“درج اليسوعية” في جامعة القديس يوسف و

AUB Outdoors في الجامعة األميركية في بيروت.

 )ESA( نّظ��م معهد المال والحوكمة التابع للمعهد العالي لألعمال
والجمعيّة اللبنانيّة لحقوق المكلّفين )ALDIC( والمجلة الضريبية 
اللبناني��ة، ندوة بعنوان “فاتكا وغات��كا- لبنان أمام تحديات القواعد 
الضريبية الدولية الجدي��دة”، وذلك في المعهد العالي لألعمال في 

كليمنصو - بيروت.
تناولت الن��دوة تأثير القواعد الضريبية الدولية الجديدة وفق قانون 
االمتث��ال الضريبي على حس��ابات األميركيي��ن الخارجية )فاتكا( 
والنس��خة الدولية منه )غاتكا(، على كل م��ن الدولة اللبنانية لجهة 
التزاماته��ا الدولي��ة والمص��ارف اللبناني��ة والمودعي��ن اللبنانيين 

واألجانب غير المقيمين، وكيفية تعاملهم معها.
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الجامعة االميركية تكرم أبوغزالة

عشاء لنادي مالكي فيراري في لبنان

الجام��ع���ة  أقام����ت 
األميركية في بيروت، 
بمناسبة الذكرى 150 
على تأسيسها احتفاالً 
تكريمي����اً لخريج��ي 
الجامع��ة م��ن كاف��ة 
أنحاء العالم في ذكرى 
تخرجه����م الذهب���ي 
وال��ف��ض�����ي  ال�50 
ال� 25 لصفوف سنتي 
ف��ي  و1991   1966
قاع����ة “أس����مبلي” 

بالجامعة، أعقبه حفل اس��تقبال وتخلله تكريم رجل االعمال الدكتور 
طالل أبوغزاله. وحضر الحفل الوزراء الس��ابقون ناظم الخوري، 
عبدالرحيم مراد، كريم بقرادون��ي، مديرة الوكالة الوطنية لإلعالم 

لور سليمان ورئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري.
وق��دم أبوغزالة الش��كر للبن��ان والجامعة على اس��تضافته كالجئ 
فلسطيني ومدرسة المقاصد االسالمية لسنوات الدراسة الثانوية فيها.

بن��ك  ش��ارك 
والخليج  لبنان 
في حفل عشاء 
ن���ادي مالك�ي 
ت  را س�����ي��ا
فيراري في ال 
مارينا ج�ورج 
خ���وري ف��ي 
ضبيه كراعي 

بالتيني. وتندرج هذه الرعاية لنادي مالكي سيارات فيراري العالمي 
ال��ذي يض��م أعضاًء من 47 بل��داً. وقال نائب رئي��س مجلس إدارة 
البنك المدير العام س��امر عيتاني: يشّرفنا المشاركة كراعي بالتيني 
في حفل عش��اء نادي مالكي س��يارات فيراري، ونعتّز بدعمنا لهذه 

النشاطات التي تجمع نخبة المجتمع اللبناني.
من ناحية اخرى يتيح المصرف للزبائن اإلستفادة من خدمات غير 
مسبوقة مثل برنامج األميال الذي يتيح السفر إلى أكثر من 55 بلداً، 
الخدمة المصرفية الليلية، فضالً عن بطاقات النخبة: Black، نادي 

.Yacht Cardو ،Porsche

زمكحل والوكالة الفرنكوفونية

وق��ع كل م��ن تجمع رجال األعم��ال اللبنانيي��ن )RDCL( الممثل 
برئيس��ه الدكتور فؤاد زمكح��ل، والوكالة الجامعي��ة للفرنكوفونية 
)AUF( الممثلة برئيسها جان بول دي غودمار، وبالتكليف بالرئيس 
اإلقليمي لمكتب الش��رق األوس��ط الدكتور هيرفي سابوران، على 
اتفاقية شراكة تهدف إلى تعزيز التعاون إلشراك القطاع الخاص في 
لبنان مع طالب الجامعات لمساعدتهم على االستعداد لعالم األعمال 

وتعزيز روح المبادرة لديهم.
وتهدف مش��اركة تجمع رجال األعمال اللبنانيين في مختلف أنشطة 
الوكالة إلى تعزيز تنمية الفرانكفوني الحديثة )مؤتمرات دولية، أفالم 

صغيرة ومقابالت، وما إلى ذلك(.

Grow My Business الفائز في

عق��د في بنك عوده بالزا - ب��اب إدريس، مؤتمر صحافي لإلعالن 
 Grow“ ع��ن اس��م الفريق الفائز في الجولة الخامس��ة من مب��اراة
My Business”، الت��ي أطلقته��ا جمعي��ة تج��ار بي��روت ع��ام 
2011، بالتع��اون مع MIT Enterprise Forum  للعالم العربي 
وباالش��تراك مع البنك. وشدد المدير العام للبنان - بنك عوده مارك 
عوده، على “التزام المصرف االس��تثمار في المواهب الناشئة التي 

هي خير دليل على أن المهارات والكفاءات مفتاح النجاح”.
م��ن جهته، أوضح رئي��س جمعية تجار بيروت نقوال ش��ماس أنه: 
من��ذ إطالق هذه المب��اراة، كان الهدف إعطاء الش��ركات الصغيرة 
والمتوسطة قيمة مضافة ملموسة وتحسين معايير القطاع التجاري 

المهنية، والمساهمة المستدامة في نمو االقتصاد الوطني.
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منتدى اقتصادي لبناني-فرنسي
عقد مؤتمر صحافي 
الس��فارة  مق��ر  ف��ي 
قصر  في  الفرنس��ية 
ش��ارك  الصنوب��ر، 
فيه س��فير فرنسا في 
لبنان ايمانوييل بون، 

رئي��س غرفة تجارة وصناع��ة باريس جان ب��ول فرميس ورئيس 
غرفة التجارة الفرنس��ية - اللبنانية نائب رئيس غرفة بيروت وجبل 
لبنان غابي تامر، بحضور النائب الثاني لحاكم مصرف لبنان سعد 
عنداري والمدير العام للمعهد العالي لالعمال )ESA( ستيفان أتالي.

وخصص المؤتمر إلطالق منتدى اقتصادي لبناني - فرنس��ي تحت 
عن��وان: “لقاءات عمل متقاطعة بين فرنس��ا - لبن��ان - أفريقيا: قوة 
الش��راكة مع االنتش��ار اللبناني” الذي سيعقد في 20 تشرين االول/

أكتوبر 2016، بهدف فتح آفاق من التعاون بين الش��ركات اللبنانية 
والفرنس��ية. وينظ��م الملتقى بالش��راكة بين غرفة باري��س، الغرفة 
الفرنس��ية - اللبنانية، غرفة بي��روت، جمعية الصناعيين اللبنانيين، 
الجمعي��ة اللبنانية لتراخيص االمتيازات، المعه��د العالي لالعمال، 

Business France، وبمساندة من مصرف لبنان.

نشاطان لـ“الريجي”

نظمت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية )الريجي( مس��ابقة ش��ّك 
التبغ في بلدة مروحين  اللبنانية بالتعاون مع بلديتها  وبحضور وفد 
م��ن   االدارة والبلدية ، إضاف��ة إلى أهالي البلدة. وتم توزيع جوائز 
مالية من “الريجي” على الفائزات في المسابقة التي اختتمت بأجواء 

فولكلورية من تراث مروحين.
وعل��ى صعيد آخ��ر، أقيمت دورة تدريبية في مق��ر “الريجي”  في 
الحدث لرؤس��اء فرق جهاز مكافحة التهريب وعناصره، بحضور 
خبراء اجانب من ش��ركة “امبريال توباكو”. وشهدت الدورة، التي 
تندرج في إطار س��عي االدارة إلى تنمية قدراتها البش��رية، توزيع 

شهادات على المشاركين.

BBAC: افتتاح فرع السليمانية
أعلن المدير العام للتوس��ع الخارجي الس��يد ش��وقي بدر عن افتتاح 
الف��رع الثال��ث )بنك بي��روت والبالد العربي��ة( BBAC في مدينة 
السليمانيّة في العراق، مؤكداً حرصه على مواصلة تطوير وتوسيع 
ش��بكة فروعه محلي��اً وإقليمياً. فلدى المصرف ش��بكة واس��عة من 
الف��روع المحلية يصل عددها إلى 39 فرعاً في مختلف أنحاء لبنان 

وهو في صدد افتتاح فروع أخرى في المستقبل القريب.
أما اقليمياً، فلدى المصرف فرع في ليماسول- قبرص ومكتب تمثيل 
في ابوظبي - ومكتب تمثيل آخر سيتم افتتاحه قريباً في غرب افريقيا 

)الغوس- نيجيريا(.

مشروع “أبواب عمل” بحلب

أطلق��ت غرفة صناع��ة حلب بالتع��اون مع برنامج األم��م المتحدة 
اإلنمائ��ي مش��روع )أبواب عمل( اس��تجابةً طارئ��ة ومهمة إلتاحة 
الفرصة للكثيرين من ش��باب األس��ر المتضررة لتعليمهم وتدريبهم 
عل��ى المهن الصغيرة والمتوس��طة بهدف تأمين ف��رص العمل مع 
دعم أصحاب المش��اريع والورش الصغيرة باأليدي العاملة في ظل 

الظروف الحرجة وضعف إمكانية التشغيل.
المش��روع اس��تغرق مدة ثالثة أش��هر، وفي نهايته اقيم حفل اختتام 
ووزعت الش��هادات على المتدربين وتم منحهم المعدات التي تخدم 
خبراتهم للبدء بمشاريعهم الصغيرة ولالستمرار في االنتاج و تنشيط 

السوق المحلية في العاصمة الصناعية.
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البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2016

رعاية حصرّية من “لبنان والمهجر”
لبن��ان  ب�ن��ك  أب��رم 
وجمعي��ة  والمهجر 
بي��روت ماراث��ون، 
عقد رعاية حصرية 
م�اراث�ون  لس���ب�اق 
ب�ي���روت ل�م���دّة 3 
س�����ن�وات )2016 
 ،)2018 - 2017 -
وذلك خالل حفل أقيم 

في المركز الرئيس��ي للمصرف في بيروت. وقال رئي��س مجلس اإلدارة المدير العام 
للبنك س��عد أزهري: إننا نس��عى دائماً لتقديم خدمات اجتماعية وأن ميزة هذا السباق 
قدرته في تحقيق األرقام القياسية من قبل اللبنانيين واألجانب على صعيد المشاركة.

من جهتها، قالت رئيسة الجمعية مي الخليل: إننا في الجمعية نشدّد دائماً على السالم 
والمحبة والتفاهم وأن يكون عملنا فيه الخير والبركة.

مؤتمر تنفيذ مساهمة لبنان بتغير المناخ

نظمت وزارة البيئة اللبنانية مع برنامج االمم المتحدة االنمائي في فندق “موفمنبيك”، 
االجتماع الرسمي االول لمجموعة العمل حول تنفيذ مساهمة لبنان المحددة وطنياً، 
برعاية وحضور وزير البيئة محمد المش��نوق وبالتعاون مع وزارة الطاقة والمياه 
وبتمويل من االتحاد االوروبي والحكومتين االسترالية واأللمانية. وتخلل االجتماع 
مناقشات حول أساليب تنفيذ التزامات لبنان المتعلقة بتغير المناخ والمدرجة في ال�

INDC، كما تم تحديد مسؤوليات الجهات المعنية في التنفيذ، ال سيما لجهة تخفيف 
انبعاثات الغازات الدفيئة من قطاعات الطاقة والنقل والنفايات والغابات.
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إبراهيم حيدر

يتخ�رج الش�اب من الجامعة، فال يج�د فرصة عمل وال يحّصل فك�راً نقدياً. يبقى األمر 
مس�ألة محتملة ومفهومة. أما أن يعود هذا الطالب الى أصوله لتتس�لط عليه غيبيات 
في وعيه الباطني، فتلك مسألة غير مقبولة. هذا يعني أن التخرج من الجامعة ال يكفي 
ألن يتشكل وعي لدى الشباب يسمح بتطوير العقل، وإن كانت الجامعات تبقى مكان 
االندم�اج وتش�كل الوعي واالنفتاح والتواصل، وال أبالغ الق�ول أنها تّولد األفكار وتفتح 
آفاق التنوير الى الحداثة. لكن المش�كلة التي تواجه جامعاتنا أنها تتأقلم مع طبيعة 
المجتمعات واألفكار المسيطرة، بحيث باتت معبراً ومرحلة انتقالية للبحث عن فرص 
غي�ر متاحة، وهي التي ص�ارت تالئم مناهجه�ا واختصاصاتها وفق الس�وق، فتراجع 

الحس النقدي الذي تبلوره عادة العلوم اإلنسانية بتهذيب العقل وبناء الفكر.

وعندما ال تؤدي الجامعات وظيفة إنسانية على مستوى الفكر النقدي، كمكان تمارس 
فيه الديموقراطية بالتوازي مع التحصيل األكاديمي، بل فقط مجرد مؤسس�ات تمنح 
ش�هادات اختصاص، سيعود المتخرجون في المجتمع اللبناني، كما في المجتمعات 
العربية، الى حاضنتهم األولى، وهي المذهب والطائفة، ليبتلوا بأمراض تسّلط الغيبيات 
والتطرف على وعيهم بدياًل من العالقات اإلنسانية التي كان يجب أن ينسجها الطالب 
الش�اب داخل مجتمعه وفي خارجه. لذا نش�هد في مجتمعنا المفكك أصاًل في غياب 
الدولة والمؤسسات وانتشار الفساد، عودة الى تلك الغيبيات اإللهية المتمثلة بالتدين، 
واس�تطراداً التط�رف الديني، في هذا الزم�ن المعاصر، وهو ما يقف حائ�اًل أمام إمكان 

تشكل فعل حضاري قابل لتحرير العقل وإطالق الفكر الناقد وتعزيز الحرية الفردية.

وإذا كان م�ن ره�ان عل�ى الجامعات لتش�كيل وعي نقدي لدى الش�باب في مواجهة 
التطرف، وإن كان البعض يرى أنه ال يجب تحميلها أكثر من طاقتها في ضوء ما تعانيه 
مجتمعاتنا األهلية، إال ان التطرف الديني الذي نشهد أمثلة عليه في لبنان والعالم العربي 
يسلخ الشباب نحو اإلرهاب والتكفير، وهو ال يعترف أصاًل بشرعة إنسانية توفر النضج 
له�م بما يالئم الفكر اإلنس�اني العالمي، ولذا ال نس�تغرب أن يذهب التطرف بش�باب 
تعلموا ودرسوا في جامعات أوروبية ونالوا جنسياتها للقيام بأعمال اجرامية متوحشة 

انطالقاً من التطرف الديني.

سيكون مناسباً االعتراف أن مجتمعنا، يدخل في دائرة التدين، واإلنغالق والتطرف. هذا 
البؤس اللبناني والعربي الناش�ئ بأش�كال متخلفة، إذا كان من إمكان لتغيير واقعه، 
فهو يتطلب أواًل تربية مختلفة، واألهم نضااًل مشتركاً يستند الى تفّكر في بنية العقل 

ونقد المسلمات التي يسكت عليها الفكر الديني الرسمي!

مواجهة التطرف والتكفير ...
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بريطانيا وحتديات اخلروج من االحتادبريطانيا وحتديات اخلروج من االحتاد

املصارف السورية تستعد ملرحلة إعادة اإلعماراملصارف السورية تستعد ملرحلة إعادة اإلعمار


