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ي مجلس النواب بمثابة عملية إنقاذ، لما كان يمكن 
ف المالية �ف يعتببررب إقرار القوان�ي

أن يتعرض له لبنان من إجراءات دولية. وقد جاء إقرارها تجاوزاً لما كنا سنتعرض 
ي كانت 

له، من إدراج إسم البلد عىل الالئحة السوداء، خصوصاً من أوروبا ال�ت
اح  /نوفمررب 2016، ومن بينها اقرت ي

ين الثا�ف قرارها ح�ت 4 ت�رش ة السماح لإ مددت فرت
. وعىل  ي يبية مع منظمة التعبباون الأورو�رب قانون بتبادل المعلومات لغايات �ف
ف قبل نهاية المهلة المحددة، فإن ذلك يطرح تساؤلت حول  رغم إقرار القوان�ي
ة، رغم طلب مرصف لبنان بتسيري الأمور القانونية  بقاء الأمور اىل اللحظة الأخري

ي تسيري الشؤون المالية والنقدية.
ستمرار �ف ، لالإ مع المجتمع الدوىلي

المهم أن لبنان تجاوز احتمالت تعريضه لعقوبات، لكن ذلك ل يمنع العمل عىل 
ي يحتاج اليها البلد لحمايته يجب أن تكون من الأولويات، 

ف ال�ت اعتبار أن القوان�ي
يع المستمر،  ومعها أيضاً عودة المؤسسببات اىل العمل، والقدرة عىل الت�رش
وع قانون الموازنة  ف أننا نطمح اىل إقرار م�رش ي ح�ي

ي الحكومة. �ف
واتخبباذ القرارات �ف

سنوياً، لتكتمل الآلية القانونية المالية. لذا، كان غياب قانون موازنة العام 2017 
ة توالياً  يع الماىلي بصفته المحلية، حيث تغيب الموازنة للسنة العا�رش بة للت�رش �ف
ي 

ضافية �ف ي الحكومة. وقد حل محلها فتح العتمادات الإ
بسبببب عدم مناقشتها �ف

دارات والمؤسسات العامة. الموازنة لتغطية حاجات الإ

يبقى الأمل بأن تعودالمؤسسببات اىل عملها الطبيعي، وتقر المشاريع، وأن تصل 
الموازنة اىل مجلس النواب، للخروج من أزمة مالية الدولة.

ف المالية ... م�ت الموازنة؟ إقرار القوان�ي
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أكد مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي دعمه لمبادرة 
دائ��رة التنمي��ة االقتصادية ف��ي دبي لتأس��يس مصرف 
اإلم��ارات للتجارة، كاش��فاً أن اللجنة التأسيس��ية تجري 
مناقشات مع مصرف اإلمارات المركزي للحصول على 
الموافقة المبدئية لتأس��يس المصرف، وه��و األول الذي 
يتوافق مع الش��ريعة عبر تركيز نشاطه بشكل حصري 
على تمويل التجارة والسلع الدولية. ومن المتوقع  أن يلعب 
المصرف دوراً مهماً في دعم القطاع التجاري، وتعزيز 
حج��م التبادل التجاري، ودعم الش��ركات والمؤسس��ات 
التجاري��ة في اإلم��ارات، بهدف تعزيز حج��م التدفقات 
التجارية، وطرح منتجات وحلول تمويل تجاري متكاملة 
وتوفير الس��يولة الالزمة لرفع العائدات واالس��تفادة من 
الطلب العالمي المتزايد على التمويل اإلسالمي. كما يهدف 
المصرف إلى المس��اهمة بتحقيق األهداف االستراتيجية 

إلمارة دبي ودعم القطاع المالي اإلسالمي فيها.

دبي: أول بنك إسالمي تجاري بالعالم

احتياطيات البحرين تتراجع 50 %

أظهرت نش��رة الس��ندات اإلس��المية أن إجمالي االحتياطات األجنبية لدى “المركزي 
البحرين��ي”، بما فيها الذه��ب، هبطت إلى 2.78 مليار دوالر ف��ي 30 يونيو/حزيران 
2016 من 3.39 مليار دوالر في نهاية 2015، و6.06 مليار دوالر في 2014، وذلك 
بس��بب تراجع قيمة صادرات البالد من النف��ط. واصبحت االحتياطات تغطي واردات 
أق��ل من 90 يوماً، وهو مس��توى يراه كثير من الخب��راء االقتصاديين عند الحد األدنى 
لنطاق األمان. وحول استمرار ربط الدينار البحريني بالدوالر، أوضحت النشرة أن قيمة 
الدينار تعتمد على بعض العوامل التي هي خارج س��يطرة الحكومة، مشيرةً الى أنه ال 
يوجد ما يؤكد أنه لن تكون هناك حاجة لتخفيض قيمة الدينار نتيجة للعوامل الخارجية.

مصرف لبنان يشجع التسليف بالليرة

أكد حاكم مصرف لبنان رياض س��المه أن المصرف 
المركزي س��يعمل مع المصارف على دعم االقتصاد 
عبر ق��روض مدعومة من المرك��زي، موضحاً “أن 
التوجه الحالي لمصرف لبنان هو نحو تشجيع التسليف 
باللي��رة اللبنانية، وهو ما تفعل��ه المصارف التي تمنح 
قروضا باللي��رة اللبنانية اكثر من الدوالر، مما يمنحنا 
مرونة اكبر للتوسع بسياساتنا النقدية، ولتقليل المخاطر 
عل��ى لبنان حين يكون التس��ليف بعملة نصدرها نحن 
ال بعملة نضطر الى اس��تيرادها”. ولفت س��المه  الى 

أن المص��رف المركزي أطلق خالل العامين الماضيين مبادرات مهمة لتفعيل الطلب 
الداخل��ي، بينما كان الطلب الخارجي يش��هد تراجعاً، وايض��اً بينما كان اللبنانيون في 
الخ��ارج يواجه��ون صعوبات، مؤك��داً اننا “يهمن��ا تعزيز الطل��ب الداخلي واطالق 

مبادرات لتوفير فرص العمل”.

رياض سالمه

مص��رف  حاك��م  أك��د 
فرنسا فرنسوا فيلروا دو 
غالو على مالءة البنوك 
األوروبية وقدرتها على 
الوفاء بالتزاماتها المالية 
عل��ى الرغم م��ن القلق 
الذي يثيره فرض غرامة 
أميركي��ة باهظ��ة عل��ى 
وتحذيرات  بنك  دويتشه 

صندوق النقد الدولي. وأوضح فيلروا دو غالو أن نس��بة 
م��الءة البنوك األوروبية ارتفع��ت من 9 % في 2012 
ال��ى 13 % حالي��اً، أي بزيادة 1 % س��نوياً، مؤكداً أن 
البنوك الفرنس��ية “تتعامل مع المسألة بشكل افضل من 
متوس��ط البنوك األوروبية. فهي الي��وم تحقق مردودية 

افضل وتبدي قدرة على التأقلم”.

البنوك األوروبية ملتزمة
بتعهداتها المالية

فرنسوا فيلروا دو غالو

افتتاح أول مصرف من دون موظفين

افتتح حاكم دبي الشيخ محمد 
ب��ن راش��د آل مكت��وم، فرعاً 
اإلمارات  لمص��رف  جدي��داً 
دب��ي الوطن��ي، تت��م ادارت��ه 
وتقديم جميع خدماته باستخدام 
أنظم��ة ال��ذكاء االصطناعي 
كأول مص��رف ف��ي المنطقة 
م��ن دون موظفي��ن، ويرّكز 

المص��رف الجديد على تطبيق أحدث التقنيات المتمثلة ف��ي أنظمة الواقع االفتراضي 
وال��ذكاء االصطناعي لتقديم تجربة مصرفية مس��تقبلية للمتعاملين من خالل خدمات 
مبتك��رة ورقمي��ة، اضاف��ة الى ذلك فإن المصرف يضم مس��احات س��يتم تخصيصها 

.FinTech لورشات العمل والمختبرات الخاصة بمستقبل التكنولوجيا المالية
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أف��ادت وكال��ة التصنيف الدولي��ة س��تاندرد آند بورز 
في دراس��ة له��ا أن البن��وك الصينية قد تحت��اج لزيادة 
رأس��مالها بما يصل إل��ى 11.3 تريليون ي��وان )1.7 
تريليون دوالر( اعتباراً من عام 2020، وذلك لتغطية 

الزيادة الكبيرة في قروضها  المتعثرة.
وأش��ارت الوكالة الى أن ارتفاع مستويات الديون أدى 
إلى تفاق��م األوضاع االئتمانية ألكبر 200 ش��ركة في 
الصي��ن هذا الع��ام، وأن التكلفة المحتملة تعادل نس��بة 
16 % من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي في الصين 
للعام الماضي. كما ترى الدراس��ة مجاالً ضيقاً لتحسن 
األوضاع في العام القادم وس��ط ارتف��اع حجم الرافعة 
المالي��ة والقدرة الفائضة الكبيرة ف��ي جميع القطاعات 

تقريباً.

1.7 تريليون دوالر لتتجنب الصين
أزمة القروض

عالقات بين “توسعه صادرات” وبنوك أجنبية

أعلن المدير التنفيذي لبنك “توسعه صادرات” اإليراني 
عل��ي صالح آبادي عن إقامة عالقات الوس��اطة مع 90 
بن��کاً أجنبي��اً وإمکانية تقدي��م خدمات تحوي��ل العمالت 
األجنبية واإلئتمان المستندي مع 65 دولة وفتح حسابات 
عند 21 وس��يطاً دولي��اً وتقليص کلف تحوي��ل األموال 
خ��ارج البالد. وقال: إن��ه تم عقد مذک��رة تفاهم للتعاون 
م��ع “اکزيم بن��ك” الکوري الجنوب��ي، واتفاق إلمکانية 
 BCP إس��تخدام الخط اإلئتمان��ي إلعادة التموي��ل لبنك
السويس��ري لتوريد السلع الرئيسية واألدوية والمشارکة 
م��ع ميديوبانکا )Medio Banca( ف��ي إيطاليا لتمويل 

ملي��اري دوالر. وأضاف آب��ادي: أن البنك قام بإجراء مفاوضات مع روس��يا أهمها 
إقامة العالقات المصرفية مع 6 بنوك روس��ية. وص��رح أننا منحنا إئتماناً بقيمة 10 
ماليين يورو لبنك روسي حيث يستطيع المصدرون زيادة  مقدرة الروس على شراء 

السلع اإليرانية باستخدام هذا الخط اإلئتماني.

علي صالح آبادي

تريليون ليرة موجودات المصارف الخاصة

أعلنت جميع المصارف الخاصة في 
س��ورية عن بياناته��ا المالية للنصف 
باس��تثناء   ،2016 ع��ام  م��ن  األول 
مص��رف س��ورية والخلي��ج، حي��ث 
تجاوزت موجوداتها للفترة المذكورة 
أوالً  وج��اء  لي��رة،  ملي��ار   1029
مص��رف بيمو الس��عودي الفرنس��ي 
بموج��ودات بلغت نح��و 214 مليار 

لي��رة، تاله مصرف س��ورية والمهجر بأكثر من 187.7 مليار لي��رة، فيما حّل ثالثاً 
مصرف فرنسبنك - سورية بقرابة 119.5 مليار ليرة، أما مصرف األردن - سورية 
كان أقل المصارف الس��ورية من حيث قيمة الموج��ودات إذ بلغت نحو 26.2 مليار 
لي��رة، في حي��ن بلغت مطلوبات المص��ارف خالل النصف األول م��ن 2016 نحو 

788.2 مليار ليرة.

أكد رئيس وزراء 
جوزي��ف  مالط��ا 
موس��كات أن بنك 
بانيف لالس��تثمار 
في البرتغال يعتزم 
بيع حصته البالغة 
78.5 % في بنك 
باني��ف مالطا إلى 
مجموعة الفيص�ل 

القابض�ة االس����ت�ثم�اري���ة القطري��ة الخاص�ة.
وبانيف مالطا هو ثال��ث أكبر المصارف المتخصصة 
ف��ي أنش��طة األفراد ف��ي مالطا، وقد حق��ق ربحاً قدره 
1.5 ملي��ون يورو )1.68 ملي��ون دوالر أميركي( قبل 
حس��اب الضرائب في عام 2015. ويساهم أكبر بنكين 
في البالد بما يربو على 90 % من األنشطة المصرفية 

لألفراد.

“الفيصل” تعتزم شراء
بنك بانيف مالطا

جوزيف موسكات

بي.إن.بي باريبا يعتزم إغالق فروع بإيطاليا

ذكرت وكالة رويترز نقالً عن مصدرين نقابيين أن بنك بي.إن.بي باريبا يعتزم خفض 
ع��دد موظفي��ه في وحدته اإليطالية بي.إن.إل بنس��بة 5 % وإغ��الق ما يزيد على 10 
% من فروعه في إيطاليا مع س��عي البنك الفرنس��ي إلعادة الوحدة إلى الربحية. وقال 
المصدران: إن تسريح الموظفين -الذي سيتم من خالل اإلحالة للتقاعد المبكر- ناتج عن 
إغالق الفروع وتقليص متطلبات التوظيف مع التوسع باستخدام تكنولوجيا المعلومات. 
لكن نقابة العاملين في بي.إن.إل قالت إنها ترفض بقوة وإصرار المقترحات المطروحة.
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إعادة جدولة القروض االستهالكية بالسعودية

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي )البنك المركزي( 
تعليماتها للبنوك العاملة في المملكة بإعادة جدولة قروض 
العمالء المتأثرين بتعديل الدخل الش��هري نتيجة خفض 
بدالت وعالوات القطاع الحكومي في ظل هبوط اسعار 
النفط. وقالت المؤسسة في بيان: إن القرار يأتي رغبة في 
التخفيف على المقترضين الذين ستتأثر أوضاعهم المالية 
ونس��بة االستقطاع من رواتبهم لتس��ديد أقساط القروض 
االس��تهالكية، ووضع��ت ع��دداً من الضواب��ط المتعلقة 

بإعادة الجدولة أبرزها الحصول على موافقة العميل وعدم تقاضى أي رسوم إضافية 
أو تغيير نسبة الفائدة الثابتة التي سبق االتفاق عليها. كما يجب أال تزيد نسبة االستقطاع 

الشهري المحددة للقروض الشخصية عن 33.33 % من الراتب األساسي الشهري.

بنك مسقط يفتخر بإنجازات المرأة العمانية

أعرب الرئيس التنفيذي لبنك مس��قط عبدالرزاق بن علي 
بن عيسى، عن اعتزاه وتقديره للمرأة العمانية بشكل عام 
ولموظفات البنك بش��كل خاص عل��ى جهودهن وعملهن 
المتواصل للمش��اركة في بناء وتقدم عمان، موضحاً إلى 
أن المرأة العمانية ومنذ انطالق النهضة ش��اركت الرجل 
في العمل والمس��اهمة في تق��دم وتنمية المجتمع بمختلف 
المجاالت، وذلك تزامناً مع احتفاالت السلطنة بيوم المرأة 
العمانية. وقال: إن الم��رأة العمانية حققت إنجازات عدة، 
إذ ش��هدت نس��بة الموظفات العامالت في البن��ك ارتفاعاً 

ملحوظاً وصلت في نهاية أيلول/سبتمبر 2016 إلى 48 % من إجمالي الموظفين، مما 
يؤكد اهتمام االدارة التنفيذية بالمرأة، مؤكداً استمرار البنك في هذا النهج وإعطاء مزيد من 
الفرص والتدريب للمرأة العمانية حتى تصل إلى مستويات عالية خالل المرحلة المقبلة.

عبدالرزاق بن علي بن عيسى

كريدي سويس قريبًا في السعودية

كش��ف رئيس إدارة الث��روات الدولية في بنك كريدي 
س��ويس إقب��ال خ��ان، إن البنك يج��ري محادثات مع 
مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي )البن���ك المركزي/

س��اما( للحصول عل��ى رخصة مصرفي��ة للعمل في 
الس��عودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي. ونقلت وكالة 
بلومبيرغ عن خان قوله: إن منطقة الش��رق األوس��ط 
تواجه بع��ض التحديات عل��ى الم��دى القصير، لكنه 
متفائ��ل عل��ى الم��دى الطويل. واش��ار خ��ان الى أن 

“كريدي سويس” -ثاني أكبر مصرف سويسري- يدير أصوالً بقيمة 72 مليار دوالر 
في المنطقة، مع نمو بنسبة تزيد على 10 % في النصف األول من عام 2016.

إقبال خان

نقل��ت وكالة رويترز عن مصرفيين قولهم: إن س��لطنة 
عمان تتحول إلى ساحة مركزية في سوق القروض في 
الشرق األوسط مع تسابق المزيد من الشركات العمانية 
لدخول س��وق الق��روض الدولي��ة، لكن زي��ادة مفاجئة 
في االقت��راض من جانب الس��لطنة تضغط على حدود 
انكش��اف البنوك. وتتحول الحكومة العمانية وش��ركات 
مرتبطة بها إلى س��وق القروض المجمعة في ظل تدني 

أسعار النفط الذي أضعف األوضاع المالية للحكومة.
وقال��ت مص��ادر مصرفية: إن ش��ركة النف��ط العمانية 
لالستكش��اف واإلنت��اج عين��ت مجموع��ة س��وميتومو 
ميتس��وي المصرفية مستشارا ماليا لقرض من المرجح 
أن تتجاوز قيمته المليار دوالر. كما تجري شركة النفط 
العمانية مباحثات مع بنوك لتعديل شروط تسهيل ائتماني 
دوار تاريخ��ه س��بتمبر/أيلول 2014 بقيمة 1.85 مليار 
دوالر. وتس��عى الشركة لتمديد تاريخ استحقاق القرض 

الذي يحل موعد تسديد أول شريحة منه في 2017.

ُعمان ساحة مركزية
في سوق القروض

أغل��ق البن��ك المركزي في س��نغافورة ثان��ي أكبر بنك 
سويسري في البالد وفرض غرامة على بنكي دي.بي.

إس ويو.ب��ي.إس وذل��ك في أكبر حمالته على أنش��طة 
غسل أموال مزعومة مرتبطة بصندوق وان.إم.دي.بي 
الماليزي الذي تحاصره الفضائح. وجرى فرض غرامة 
بقيم��ة 4.3 ملي��ون دوالر س��نغافوري )3.12 ملي��ون 
دوالر أميركي( على فالكون بس��بب 14 مخالفة لقانون 
من��ع غس��ل األموال بما في ذلك ع��دم تقديم تقارير عن 
معامالت مشبوهة وعدم إبالغه السلطات بشأن أنشطة 

مخالفة للقواعد في بعض حسابات عمالئه.
وف��ي أيار/مايو 2016 أغلقت الس��لطات الس��نغافورية 
فرع بنك بي.إس.أي الذي يتخذ من سويس��را لفشله في 
السيطرة على أنشطة لغسل األموال مرتبطة بالصندوق 
المالي��زي. وكان��ت هذه الم��رة األولى الت��ي تغلق فيها 

سنغافورة بنكاً في 32 عاماً.

سنغافورة تغلق فرعا لبنك فالكون
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لجأت المص��ارف التجارية في ليبيا إل��ى تفعيل أنظمة 
الدف��ع اإللكترون��ي ف��ي األس��واق المجّمع��ة والمحال 
التجارية بالعاصمة طرابلس للتخفيف من أزمة السيولة 
الت��ي تعاني منها البالد منذ أعوام، ومع تواصل الحرب 
وت��ردي األوض��اع األمنية والسياس��ية أق��دم كثير من 
الليبيين على س��حب أموالهم من المصارف إما لتداولها 
ف��ي الس��وق أو تخزينها خ��ارج الجه��از المصرفي ما 
أفضى إلى أزمة س��يولة حادة، حيث بلغت قيمة األموال 
المتداولة خارج المصارف في ليبيا نحو 25 مليار دينار 

ليبي مايعادل  18.2 مليار دوالر.

ليبيا تستعين
بأنظمة الدفع االلكتروني

أميركا تسمح بتحويالت مالية للسودان

سمحت الواليات المتحدة األميركية للسودان 
بإج��راء تحوي��الت مصرفية مح��دودة في 
إطار برنامج العقوب��ات الذي تفرضه على 
الخرط��وم، ودعت المؤسس��ات المصرفية 
المعام��الت  ع��ن  لالستفس��ار  الس��ودانية 
المس��موح بها. وأوضح نائب مساعد وزير 

الخارجية األميركي أندرو كيلر، أن واشنطن تسمح بإجراء التحويالت المصرفية غير 
التجارية والشخصية، والعمليات اإلنسانية في إطار برنامج العقوبات. وتشمل العقوبات 
األميركية على السودان منع التحويالت المصرفية من وإلى البنوك السودانية، وحظر 
التصدير واالستيراد، عالوة على منع المستثمرين من الولوج إلى االستثمار بالسودان. 
لكن مس��توى العقوبات انخفض خالل الفترة الماضية، عبر الس��ماح باستيراد اآلالت 

الزراعية وبعض تطبيقات تكنولوجيا االتصاالت.

التجاري وفا بنك يشتري باركليز - مصر

استكمل بنك باركليز البريطاني بيع وحدته المصرية إلى التجاري وفا بنك المغربي في 
إطار تحوله صوب التركيز على الواليات المتحدة وبريطانيا. وقال باركليز: إن عملية 
البيع ستس��فر عن تقليص أصوله المرجحة بالمخاطر حوالى ملياري جنيه اس��ترليني 
)2.55 مليار دوالر(، ما يعزز نس��بة رأس��ماله األساسي 0.1 %، وهو يسعى إلى بيع 

أنشطته األفريقية في إطار خطة تهدف لتبسيط هيكله 
وتحسين العائد على حقوق المساهمين. لكن محاوالت 
بيع األنشطة األفريقية دفعة واحدة واجهت صعوبات 
من بينه��ا تباين طبيع��ة الوحدات المحلي��ة وأكبرها 
مجموعة باركليز أفريقيا التي تش��كلت بشكل رئيسي 

من بنك ايه.بي.اس.إيه السابق في جنوب أفريقيا.

500 مليون يورو ... شريحة ثانية لمصر

كش��فت ليلى المقدم الممثل المقيم للبنك األفريقي 
للتنمية ف��ي القاهرة، أن المجل��س التنفيذي للبنك 
قد ص��وت على إقراض مصر الش��ريحة الثانية 
المقدرة ب�500 مليون دوالر في األسبوع األخير 
من نوفمبر/تش��رين الثاني 2016، وهي شريحة 
من ثالث شرائح متس��اوية على مدار 3 سنوات 
لقرض بقيمة 1.5 ملي��ار دوالر، كانت الحكومة 
المصرية قد اتفقت عليه مع البنك األفريقي للتنمية 
ف��ي ديس��مبر/كانون األول 2015، وذلك بهدف 

دعم الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد حصولها على الش��ريحة األولى منه قبل نهاية 
عام 2015.

 ليلى المقدم

استقبل محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، ممثل 
جمهورية قبرص لدى دولة فلس��طين الس��فير س��افاس 
فالدميرو، مرّحباً به ومشيداً بالعالقة التاريخية الوطيدة 
بين قبرص وفلس��طين. وأش��ار الش��وا، إلى أنه س��يتم 
التنسيق قريباً من خالل السفير فالدميرو، لزيارة البنك 
المركزي في قبرص لبحث توقيع مذكرة تفاهم في مجال 

العمل المصرفي وتبادل الخبرات.
م��ن جهته أعرب فالدميرو، عن اس��تعداد ب��الده الدائم 
لتطوي��ر العالق��ات الثنائية المباش��رة والمش��تركة مع 
فلسطين، وتعزيز وتوسيع آفاق التعاون معها في مختلف 

الميادين ومنها المالي والمصرفي.

بحث سبل التعاون
الفلسطيني القبرصي

عزام الشوا وسافاس فالدميرو
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أعل��ن رئي��س بن��ك 
التنمي��ة الجديد الذي 
مجموع�ة  أس�س���ت�ه 
لالقتصادات  بريكس 
الناش����ئ�ة كي��ه ف��ي 
كام��اث، زيادة حجم 
ق��روض البن��ك إلى 
2.5 م�ل�ي����ار دوالر 
الع��ام المقب��ل، بع��د 
تقديمه أولى قروضه 

لدع��م المش��اريع الخضراء، وصلت ال��ى حوالى 900 
مليون دوالر لمشاريع تحافظ على البيئة.

يذكر أن بنك التنمية الجديد تم تأسيس��ه بعد موافقة دول 
البريك��س )البرازيل، روس��يا، الهن��د، الصين وجنوب 
أفريقيا( وبرأس��مال مرخص مبدئي مقداره 100 مليار 
دوالر في تموز/يوليو عام 2014، وتم تدش��ينه رسمياً 

عام 2015.

2.5 مليار دوالر للمشاريع الخضراء
من “بريكس”

كيه في كاماث

وص��ف كبير المستش��ارين ف��ي تعام��الت المصارف 
ل��دى البنك المركزي الهولندي ميش��يل فان دوايفيرين، 
العمل��ة النقدي��ة ب�“الديناص��ور”، لكنه أكد ف��ي المقابل 
أنها س��تبقى في التداول. وأوضح أن األمور اللوجستية 
ه��ي التي تجعل التعامل بالنقود مكلفاً، إذ يتوجب نقلها، 
وحراس��تها، وعدّها، وتدوينها، في مقابل س��هولة الدفع 
بالوس��ائل اإللكترونية. وتبلغ نس��بة الدف��ع عن طريق 
بطاقات الخصم المباشر البنكية في هولندا 50 %، بينما 
تبلغ نس��بة الدفع نق��داً 49.5 %، أما بطاق��ات االئتمان 

فتستحوذ على 0.5 % فقط.
ومث��ل هولندا وجيرانها من الدول االس��كندنافية، تعتبر 
الس��ويد ضمن دول الصدارة في الس��باق للتخلص من 

العملة النقدية في مقابل التعامل بالبطاقات االلكترونية.

وسائل الدفع االلكترونية
تتفوق على النقود

دويتشه بنك يهدد االستقرار المالي

ألقت الشكوك حول  متانة دويتشه بنك األلماني  بظاللها 
على بداية االجتماعات الس��نوية لصن��دوق النقد والبنك 
الدوليي��ن في واش��نطن ،وهيمنت عل��ى مؤتمر صحفي 
بش��أن المخاطر التي تهدد االس��تقرار المال��ي العالمي. 
ووجه��ت مديرة صندوق النقد كريس��تين الغارد بعض 
النصائح ش��ديدة اللهجة لدويتش��ه بنك، قائل��ة: إن أكبر 
مصرف في ألمانيا بحاجة إلى إصالح نموذج أنش��طته 
والتوصل بس��رعة إلى اتفاق م��ع الجهات التنظيمية في 

الواليات المتحدة بشأن غرامة ضخمة.
م��ن جهته، دعا نائب مدير أس��واق المال في الصندوق 

بيت��ر داتيل��ز  البنك األلماني الى مراجعة نموذج أعمال��ه الذي يحقق له أرباحاً ضئيلة 
للغاية. لكن داتيلز قلل من خطورة انعكاس أزمة دويتش��ه بنك على االس��تقرار المالي 
العالم��ي، قائالً: نحن واثقون من أن الس��لطات األلماني��ة واألوروبية تراقب الموقف 

وتكفل المحافظة على متانة النظام المالي.

كريستين الغارد

محللون ينصحون بشراء أسهم البنوك األوروبية

رفع محللون في س��يتي بنك توصياتهم ألسهم البنوك األوروبية المتعثرة إلى “زيادة 
الوزن النسبي” في محافظ المستثمرين بالمنطقة، وذلك استناداً إلى مؤشرات تحسن 

في دورة االئتمان ونمو القروض وكذلك التقييمات الرخيصة نسبيا لهذه األسهم.
وأقر البنك بوجود عوامل معاكس��ة تواجه القطاع، مثل ضغط أس��عار الفائدة شديدة 
االنخف��اض على األرب��اح وتكاليف اإلج��راءات التنظيمية واحتم��االت تقلص قيمة 

األس��هم. لكنه أض��اف: أن المخاطر الس��لبية 
ترتك��ز بدرجة أكبر في بن��وك فردية مختارة 

وليس في النظام ككل.
وقال س��يتي بنك ف��ي ملحوظة للعمالء “كانت 
البنوك األوروبية شعاع الضوء لجميع مخاطر 
االقتص��اد الكلي في فترة ما بعد األزمة المالية 

العالمية”.

كيم رئيسًا للبنك الدولي لفترة ثانية

عيّ��ن البن��ك الدولي، جي��م يونغ كيم رئيس��اً له 
لوالية ثانية مدتها 5 س���نوات بعد عدم تقدم أي 

منافسين بنهاية مهلة الترشح.
وق��ال البن��ك: إن كي��م األميركي الجنس��ية نال 
موافقة المديرين التنفيذيين لمؤسس��ة اإلقراض 
التنموي الدولية باإلجماع ليتولى فترة ثانية تبدأ 

جيم يونغ كيممن أول تموز/يوليو 2017.
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ومخرج مس��تقل عن بقية أقس��امه، وال يكون مفروضاً بموجب قانون البناء 
ونظام الملكية المشتركة.

وأوضح أن التمويل لالنشطة االجتماعية المتعلقة بالثقافة أو الفن أو المؤتمرات 
أو الرياضة، ولو كان محدوداً، يهدف بش��كل مباشر الى تشجيع المسؤولية 
االجتماعية وتعزيزها لدى القطاع الخاص، مشدداً على عزمهم للحفاظ على 
نهج اقتصادي غير تقليدي بضخ الس��يولة في القطاعات المس��تهدفة. والن 
اقتصاد المعرفة واعد في لبنان، بحسب سالمه، قام المصرف بتوسيع إمكانية 
استثمار المصارف في اقتصاد المعرفة من 3 إلى 4 % من أموالها الخاصة. 
ولفت الى أنهم يبذلون جهوداً في قطاعات أخرى، ال سيما المشاريع الصديقة 
للبيئة والطاقة البديلة، وان جميع المبادرات التي ذكرت لما كانت اس��تمرت 
لوال النجاح في ثبات النقد الذي يش��كل الحجر األس��اس لتأمين أس��اس نمو 
اقتصادي واجتماعي دائم، مؤكداً أن “الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك”.
وق��ال المؤس��س والرئيس التنفيذي لش��ركة “س��ي أس آر. ليبان��ون” خالد 
القصار، إنه من غير السهل العمل على حلقة المسؤولية االجتماعية للشركات 
أو المواطنة الصالحة أو االس��تدامة في العال��م، إال أن هذا التطبيق يصعب 
أكثر في لبنان حيث ال يزال هذا المفهوم غامضاً ومشوش��اً لدى الش��ركات 
والمصارف. وشدد على أن المس��ؤولية االجتماعية للشركات أمر أكاديمي 
اجتماعي أو تغيير اجتماعي.بحت وهو منظومة متكاملة استراتيجية في حاجة الى متابعات سنوية لتحقيق 

سالمه: الليرة مستقرة ونلتزم المسؤولية االجتماعية

لفت س��المه خالل المنتدى الس��نوي الس��ادس للمس��ؤولية 
االجتماعية للش��ركات، تحت عن��وان “التأثير االجتماعي 
ودوره ف��ي انجاح الش��ركات”، الى أن الس��نوات العش��ر 
الماضية، فرضت على مص��رف لبنان االضطالع بأدوار 
عدة تخطت القطاع المصرفي البحت لتشمل جوانب اخرى 
م��ن اإلقتصاد والمجتم��ع، موضحاً أنه ح��ض المصارف 
على توفير القروض الميسرة للقطاعات اإلنمائية والسكنية 
والتعليمية والبيئية والطاقة البديلة، وشجع القروض الصغيرة 
لألفراد أو للمؤسس��ات الصغيرة لمس��اعدتهم على تطوير 

مشاريع خاصة بهم، ولتحسين أوضاعهم المعيشية.
وتطرق الى الهندسات المالية التي ابتكرها مصرف لبنان، 
والتي ساعدت االقتصاد من جهة، ورمت الى تحقيق أهداف 
أخرى. ومن خالل دعم المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة 
الحجم كان هدف مصرف لبنان خلق فرص عمل. أضاف: 
إننا نس��عى الى المساهمة في االستقرار االجتماعي، وذلك 
م��ن خالل دعمنا للقروض الس��كنية. كم��ا وإننا من خالل 
دعمن��ا لتموي��ل ق��روض التعلي��م، نؤمن لألجي��ال القادمة 
فرصاً متس��اوية في التأسيس للمس��تقبل. ونحن مستمرون 
ف��ي هندس��اتنا المالي��ة بالتعاون م��ع المصارف، لتنش��يط 
االقتصاد وتش��جيع الطلب الداخلي، وقد قمنا بتوس��يع رزم 
الحوافز لتشمل االنتاج اللبناني لألعمال الفنية حيث وضعنا 
بتص��رف المصارف ما يوازي 180 ملي��ون دوالر بفائدة 
1 % لتمكينها من تمويل االنتاج اللبناني على ش��كل طويل 
ومتوسط األمد بفوائد منخفضة. ونعتقد أن بإمكان اللبنانيين 
التف��وق في ه��ذا القطاع، خصوصاً أن��ه يوفر فرص عمل 

لجميع فئات المجتمع.
وأش��ار س��المه الى أن مصرف لبن��ان، يعمل على إطالق 
قروض تس��اعد اللبنانيين في حياته��م اليومية، وقد أصدر 
حديث��اً تعميماً يش��جع المصارف، عن طري��ق اعفائها من 
االحتي��اط االلزام��ي، على تأمين ق��روض بفوائد مخفضة 
النش��اء م��رأب جماع��ي للعم��وم به��دف تأجي��ر مواقف 
للسيارات، على أن يكون مستقالً أو إضافياً للبناء وله مدخل 

اعتبر حاكم مصرف لبنان رياض سالمة أن “التجارب التي يمر بها قطاع األعمال، تؤكد مدى أهمية المسؤولية 
االجتماعية في تحسين قيمة الشركات والمؤسسات. فالنشاط في مجال المسؤولية االجتماعية ال يفيد المجتمع 
فحسب، وإنما له تأثيراته اإليجابية التي تساعد في تغيير مسار اقتصادات العالم نحو األفضل”. وأضاف: من هنا 
كان التوجه الكبير لدى العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، خصوصاً بعد أزمة العام 2008 وما تبعها من 
تحديات، إلعادة الثقة في قطاع األعمال من خالل التركيز على األداء االجتماعي واألخالقي وتعزيز حس المسؤولية 
االجتماعية لديها. وقد التزم مصرف لبنان منذ سنوات بالعمل في هذا االتجاه، حيث قام بإطالق مبادرات عدة 

تفيد المجتمع اللبناني وتحرك الحركة االقتصادية.
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الحقيقي��ة. ويواج��ه البنك المرك��زي ضغوطاً ش��ديدة لخفض قيمة 
الجنيه، ويشن حمالت رقابية مشددة على الصرافات للسيطرة على 
س��عر الدوالر في السوق الس��وداء، الذي قفز خالل األيام الماضية 

فوق مستوى 13 جنيهاً، مقابل 8.88 جنيهاً للسعر الرسمي.

الجدول الزمني
ووضع بنك “بلتون فاينانشال” جدوالً زمنياً لتنفيذ التعويم، يتضمن 
هذا الجدول س��يناريوهين، أولهما يتمثل في التعويم الكامل للجنيه، 
والثاني خفضه من خالل طرح عطاء استثنائي لبيع الدوالر، يتزامن 
معه تحول مصر لنظام س��عر صرف أكث��ر مرونة، على أن ينتقل 
المرك��زي للتعوي��م الكامل بعد ذلك في غضون أس��بوعين أو ثالثة 
أس��ابيع على األكثر. كذل��ك يتضمن الجدول موافق��ة مجلس إدارة 
صن��دوق النق��د الدولي على تقديم القرض لمص��ر في الفترة بين 4 
و9 أكتوبر/تش��رين األول، األمر الذي قال البنك إنه سيكون بمثابة 

الصدمة األولى للمضاربين في العملة.

ارتفاع االحتياطي النقدي
وتوقع “بلتون فاينانشال” أن يرتفع احتياطي مصر من النقد األجنبي 
ليصل بين 25 و32 مليار دوالر بحلول 6 نوفمبر/تش��رين الثاني، 
م��ع حصول مصر على تمويل من الصين تتراوح قيمته بين مليار 
وملياري دوالر، وملياري دوالر من السعودية، يضاف إليها استالم 
الش��ريحة األولى من قرض صندوق النقد الدولي، وحصيلة طرح 
س��ندات دوالري��ة  تت��راوح  بين 3 و5 مليارات دوالر في الس��وق 
الدولية. كذلك يَتوقع أن يبدأ المركزي المصري هجوماً على السوق 
السوداء في الفترة بين 9 أكتوبر/تشرين األول و17 نوفمبر/تشرين 
الثاني من خالل التنس��يق مع البنك األهلي وبنك مصر لرفع أسعار 
الفائدة على ش��هادات االس��تثمار فئة الثالث سنوات ما بين نقطتين 
طارئ للجنة السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة بنفس النسبة.وثالث نقاط مئوية ليقفز فوق مستوى 15 % سنوياً، أو عقد اجتماع 

تعويم الجنيه المصري !

وفي س��ياق متصل، التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع 
محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، وهو ما اعتبره بنك 
االستثمار المصري “بلتون فاينانش��ال” بمثابة تأييد سياسي نهائي 
لق��رار تعويم الجنيه الذي تحدث عنه محافظ البنك المركزي طوال 
الفترة الماضي��ة، لكن ظروف التضخم وانخف��اض حجم احتياطي 

البالد من النقد األجنبي حالت دون ذلك.

سياسة التعويم
ونقلت “العربية.نت” عن مصادر مطلعة فضلت عدم ذكر اس��مها، 
أن قرار التعويم مقابل الدوالر لم يصدر بش��كل رس��مي حتى اآلن، 
لكن منذ فترة ولجنة السياسات النقدية داخل البنك المركزي المصري 
تدرس الموضوع وبالتأكيد توصلت إلى قرار بشأن ذلك. وأضافت 
المصادر أن المركزي لن يبدأ تعويماً مفتوحاً للجنيه مقابل الدوالر، 
بل س��يتم تطبيق سياسة التعويم المدار، لكن الموضوع محاط بكثير 

من التعتيم وال يوجد الكثير من المعلومات حوله.

شرط تخفيض سعر العملة
خالل شهر أغسطس/ آب الماضي وافق صندوق النقد الدولي على 
من��ح مصر قرضاً بقيم��ة 12 مليار دوالر خالل 3 س��نوات، لكنه 
اشترط قيام الحكومة المصرية بتنفيذ برنامج لإلصالح االقتصادي 
يتضم��ن أحد بن��وده تخفيض س��عر العملة المحلي��ة لتعكس قيمتها 

المتوقع  القرار  هو  المصري  الجنيه  تعويم  أن  يبدو 
تنفيذه قريبًا من البنك المركزي المصري لمواجهة 
أزمة الدوالر المتصاعدة، ففي الوقت الذي توقع فيه 
الدوالر بعد سلسلة  انخفاض سعر صرف  مراقبون 
المركزي،  تبناها  التي  والتشريعات  اإلصالحات  من 
عاود الدوالر لالرتفاع مجدداً ليصل حاجز 14 جنيهًا 
في السوق السوداء وبفارق 5 جنيهات عن السعر 

الرسمي للدولة.
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عليه، باس��تثناء الح��ركات التي يحددها هذا 
القرار، إال إذا تم إجازتها من مدير عمليات 
يس��تمر  أن  عل��ى  المؤسس��ة،  المص��رف 
المصرف باحتس��اب الفوائد على الحسابات 

الجامدة.

ش��يكات  دفت��ر  إص��دار  يج����وز  ال  كم��ا 
للحس��ابات الجامدة بدءاً من اعتبار الحساب 
جامداً وإلى حين إعادة تنشيط الحساب، كما 
يجب وق��ف العمل ببطاقات الصراف اآللي 
وبطاقات الدفع واالئتمان العائدة للحس��اب، 
وأن تفص��ل ملفات الحس��ابات الجامدة عن 
ملفات الحسابات النش��طة وتحفظ في مكان 
منفص��ل وتوض��ع ضواب��ط رقابي��ة تمن��ع 
االطالع على أي تفاصيل تتعلق بالحسابات 

الجامدة.

تقارير دورية
وأن يت��م إصدار تقارير دورية وكش��وفات 
أنظم��ة  مرك��ز  م��ن  الجام��دة  للحس��ابات 
المعلوم��ات وترس��ل إل��ى الف��رع المعن��ي 
والدائ��رة المس��ؤولة ع��ن متابع��ة عمليات 
الفروع للمتابعة والرجوع إليها عند الحاجة، 
كما أنه على المصرف )المؤسس��ة المالية( 
االستمرار بمخاطبة العمالء ذوي الحسابات 
الجامدة بوس��ائل االتصال المختلفة المتاحة 
لالستفس��ار منه��م عن س��بب عدم تنش��يط 

حساباتهم.

ويج��ب متابع��ة الحس��ابات الجامدة بش��كل 
م��ن  المح��دد  المس��ؤول  ويتخ��ذ  دوري، 
لتعدي��ل  المناس��ب  الق��رار  العلي��ا  اإلدارة 

“النقد والتسليف” السوري يعالج “الحسابات المجمدة”

أصدر مجلس النقد والتسليف قراراً لمعالجة إشكاليات الحسابات الجامدة لدى المصارف العاملة في سورية، 
بغية حماية الحسابات المجمدة للمواطنين وخاصة الذين غادروا سورية، والّحد من تالعب ضعاف النفوس، 

ومنع أي سحب أو تالعب بالحسابات الجامدة لدى المصارف.
وفي تصريح  بّين مسؤول مصرفي أن القرار يتيح التنفيذ الجيد لقرارات هيئة مكافحة غسل األموال وتمويل 
أو تمويلهم ألعمال  القطر على خلفية تورطهم  اإلرهاب وخاصة في حال وجود حسابات ألشخاص غادروا 
إرهابية، من خالل منع تنشيط الحساب إال بوجود صاحب الحساب أو وكيل مفوض عنه، مشيراً إلى أن القرار 

يعالج إشكاليات وثغرات وردت في قرارات سابقة.

وف��ي التفاصيل، حدّد الق��رار رقم 1418/م 
ن/ ب4 الح��االت التي يعتبر فيها الحس��اب 
جامداً بعد مرور سنة من تاريخ آخر حركة 
على الحس��ابات الجارية وتحت الطلب، أو 
بعد مرور سنتين من تاريخ آخر حركة على 
حس��ابات التوفير، وفي حال عدم إجراء أي 
حرك��ة على الحس��ابات اآلجلة خالل س��نة 
واحدة تب��دأ من تاريخ انته��اء المدة العقدية 

للحساب اآلجل.

حركة الحسابات
وأوض��ح الق��رار أن��ه ال تعتبر الحس��ابات 
نش��طة )متحركة( عند إج��راء حركة قيود 
الفوائد )األرباح والعموالت( وال عند إجراء 
عمليات اإليداع االعتيادية في الحس��اب، أو 
عند اقتط��اع الضرائب والطواب��ع المطبقة 
على الحس��اب، وال بالنس��بة لقيود التغطية 
اآللية، والقيود العكس��ية على الحس��اب، أو 
عند صرف الش��يكات بش��رط إجازتها من 

مسؤول تحدده اإلدارة العليا.

وال تعتب��ر أي حرك��ة على الحس��اب )قبل 
أو بعد( تصنيفه كحس��اب جامد سبباً لجعله 
حس��اباً نشطاً باس��تثناء قيام العميل شخصياً 
أو حض��ور وكيله )بموج��ب وكالة أصولية 
س��ارية المفع��ول( أو المف��وض بالتوقي��ع 
)صاحب الحساب شخص اعتباري( بعملية 
اس��تعالم أو تنش��يط أو س��حب أو إيداع أو 

تحويل من الحساب.

م��ع تأكيد أنه عن��د اعتبار الحس��اب جامداً 
يج��ب مراع��اة أال يت��م إج��راء أي حرك��ة 

صفة الحس��اب من جامد إلى نش��ط. ويجب 
عدم تنش��يط الحس��اب إال بحض��ور العميل 
ش��خصياً إلى المصرف أو حض��ور وكيله 
)بموجب وكالة أصولية سارية المفعول( أو 
المفوض بالتوقيع )صاحب الحساب شخص 
اعتب��اري( وتوقيع��ه عل��ى إق��رار بصحة 

الرصيد بتاريخه.

وأوج��ب الق��رار المصرف إع��الم العميل 
بعزمه��ا تجميد الحس��اب قبل ش��هرين من 
تاري��خ التجمي��د وأن يتم تضمي��ن عقد فتح 
الحس��اب الوسائل التي يتم من خاللها إعالم 
العميل بقرار التجميد، وأال يصنف الحساب 
جامداً إذا كان لصاحب الحساب حساب آخر 
)دائناً أو مديناً( نش��ط لدى المصرف، وفي 
هذه الحالة يصدر المصرف إشعاراً تذكيرياً 

للعميل بحسابه اآلخر.

عمولة سنوية
كما أجاز القرار للمصرف اس��تيفاء عمولة 
سنوية على الحس��ابات الجامدة بما يتناسب 
مع رصيد كل حس��اب وتكلفة إدارة وتأمين 
كل حساب، وبما ال يتعارض مع التعليمات 

النافذة بخصوص العموالت.

وأك��د القرار اعتب��ار المعايير ال��واردة في 
القرار الحد األدنى الواجب االلتزام بها فيما 
يخ��ص معالجة الحس��ابات الجام��دة، ومنح 
المصرف مهلة س��تة أشهر كحد أقصى من 
تاري��خ نفاذ القرار لتوفي��ق أوضاعها لجهة 
التاريخ.تصني��ف حس��ابات مودعيه��ا القائم��ة بهذا 
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حيال التحول عن التقش��ف في جنوب أوروبا والسياسات النقدية بالغة التيسير للبنك 
المركزي األوروبي وصعود حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني.

التقشف واليورو
وحّمل س��تيغليتز اليورو وسياس��ات التقش��ف مس��ؤولية أزمة االقتصاد األوروبي، 
موضحاً أن تفكيك منطقة العملة الموحدة أو تقسيمها إلى يورو شمالي ويورو جنوبي 

هما البديالن الواقعيان الوحيدان إلنعاش اقتصاد منطقة اليورو.

ويتفق رئيس لجنة خبراء االستثمار باالتحاد األوروبي سباستيان دولين مع ستيغليتز 
بتحميل سياسة التقشف الحاد التي تصر ألمانيا على إلزام الدول األوروبية المأزومة 
بتنفيذها، مس��ؤولية المش��كالت االقتصادية في االتحاد األوروبي، موضحاً أن هذه 

السياسة أطالت األزمة الراهنة وأسهمت بتراجع تأييد الشعوب األوروبية لليورو.

ورأى الخبي��ر االقتص��ادي األلماني أن خ��روج دول أخرى م��ن االتحاد األوروبي 
كالمجر مثال لن يخلق مشكلة كبيرة، مشيرا إلى أن المشكالت الكبيرة التي تواجهها 
بريطانيا بعد تصويت مواطنيها على الخروج من االتحاد، صعبت على دول أوروبية 
أخ��رى أن تقدم على خطوة مماثلة. ولفت األس��تاذ بمدرس��ة برلي��ن العليا لالقتصاد 
والتقني��ة إلى أن الخروج من منطقة اليورو من ش��أنه -عك��س الخروج من االتحاد 

األوروبي- أن يخلق مشكلة ضخمة تضر بالنظام المصرفي األوروبي كله.

ورأى دولي��ن بالمقاب��ل أن الخروج من اليورو أو االتحاد األوروبي لن يمس��ا بكيان 
األخي��ر. ورغ��م عدم اس��تبعاده خ��روج إيطاليا من منطق��ة اليورو، فإن��ه اعتبر أن 
المصرف المركزي األوروبي ال يزال يمكنه استخدام أدوات كثيرة للعالج بإيطاليا، 
إن أراد تجن��ب تحول هذه الدولة ليون��ان ثانية. وأرجع دولين توقعه باحتمال خروج 
إيطاليا ودول أخرى من اليورو، إلى استمرار كثير من المشكالت في منطقة العملة 
قياسية، وصعود تيارات اليمين “الشعبوي”.األوروبية الموحدة من دون حل، وتواصل ارتفاع معدالت البطالة فيها لمس��تويات 

إيطاليا  مهددة بالخروج  من منطقة اليورو

وق��ال س��تيغليتز، الحائ��ز عل��ى جائ��زة نوبل في 
االقتص��اد، إن اإليطاليين بات��وا يدركون أن وجود 
بالدهم داخل منطقة اليورو غير مجز لهم، ما يزيد 
م��ن خيبة أملهم في اليورو، مش��يراً الى أنه نصح 
اليونان والبرتغال باالنس��حاب من منطقة اليورو، 
وأن ألمانيا  قبلت بالفعل خروج اليونان. وأشار الى 
أن  إيطاليا تعاني أزمة عميقة، لتوقف اقتصادها منذ 
أكثر من عشر سنوات عن النمو، ومكافحة بنوكها 
تداعيات حجم ضخم من قروضها المعدومة، الفتاً 
الى أن انطباعه م��ن أحاديث كثيرة مع اإليطاليين 

أنهم باتوا مصدومين بشدة من اليورو.

واضاف ستيغليتز: أن هذه الصدمة بين اإليطاليين 
باتت منتشرة على نطاق واسع، خاصة بين العلماء 
والقادة السياسيين الذين تقبلوا اآلن بصعوبة حقيقة 

فشل بلدهم مع اليورو التي تجاهلوها طويالً.

تفكك منطقة اليورو
واعتبر س��تيغليتز أن السياس��ة األوروبية الحالية 
عاجزة عن إنقاذ المنطقة المهتزة لعملتها الموحدة. 
وأوضح أن السياسيين األوروبيين يتفقون على ما 
يتوج��ب اتخاذه من قرارات مهمة، ثم يعطلون هذه 
القرارات أو يماطلون بتنفيذها كسبا للوقت “مثلما 
ج��رى مع مس��ألة إقامة اتح��اد بنك��ي أوروبي أو 
تأس��يس آلية جماعية أوروبية لضمان المدخرات. 
وقال: إنه يمكنه التوقع بسهولة من سيغادر المنطقة، 
لكنه يجد صعوبة بتحديد من سيبقي فيها. وتوقع أن 
تك��ون إيطاليا المثقلة بجبل هائ��ل من الديون يزيد 

عن تريليوني يورو أول المرشحين للخروج.

وتصاع��دت المخاوف بش��أن منطق��ة اليورو في 
ألمانيا على مدى األش��هر األخيرة وسط قلق متنام 

تـوقــع االقتصـادي األميركي جوزيف 
ستيغليتز خروج إيطاليا ودول أخرى من 
منطقة اليورو في السـنـوات المقبلة، 
ملقيـاً باللـوم علـى العملـة الموحـدة 
وسـيـاسـات التقشـف األلمانيـة في 
المشـاكل االقتصادية التي تعاني منها 

أوروبا.
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حالياً باعتباركم وزيراً للمالية ورئيس���اً لهيئة اإلش���راف على التأمين، ما 
هي رؤيتكم لتطوير أداء الهيئة بما يعزز األجواء المناس���بة لتطوير قطاع 

التأمين؟
لدينا إيمان كامل بأهمية الهيئة وضرورة أن تقوم بممارس��ة دورها الرقابي 
واإلش��رافي على أكم��ل وجه، ومتابعة تطوير التش��ريعات الصادرة عنها، 
ومتابعة حس��ن تطبيقها، ومس��تعدون لتقديم الدعم الالزم للهيئة في النواحي 
الفنية واإلدارية الستمرار ممارستها لهذا الدور اإليجابي في قطاع التأمين، 
بم��ا ينعكس إيجاب��ا على المواطن والش��ركات في الوقت ذات��ه، وبما يخدم 
االقتص��اد الوطني ويدعمه. وذلك بتوجيهاتنا بممارس��ة الهيئة كامل دورها 
غي��ر منق��وص، والذي س��نعمل عل��ى تطوي��ره، والحكومة أيض��اً جاهزة 

الستنهاض هذا القطاع.

هل سنلحظ في الفترة المقبلة إجراءات جديدة وأين ستصب؟
س��نحرص في الفترة المقبلة على عدم خروج أي ش��ركة تأمين من السوق، 
مع التأكيد على ضرورة أن تأخذ شركات التأمين دورها كامالً ضمن الخطة 
المحددة من قبل اإلش��راف على التأمين، وضرورة تأهيل جيل تأميني جديد 
وتأهيل الكوادر وتدريبها، مع التأكيد على أهمية التعاون بين االتحاد السوري 

لشركات التأمين وهيئة اإلشراف على التأمين.

برأيكم أين نجح قطاع التأمين في س���ورية وأين أخفق، وما هي األسباب 
الموضوعية وغيرها التي أثرت س���لبا وإيجاب���ا على صناعة التأمين في 

سورية؟
عمل قطاع التأمين خالل السنوات العشر الماضية على محاولة نشر الوعي 
التأمين��ي في المجتم��ع وتقديم خدم��ات تأمينية جديدة للمواط��ن، كان منها 

 د. مأمون حمدان

وزير المالية السوري: للتأمين دور أساسي في بناء اقتصادنا

بداية هل ترأستم أي اجتماع للهيئة خالل الفترة الوجيزة 
من تسلمكم إدارتها، وماذا كان جدول األعمال؟

أُعي��د تش��كيل مجل��س إدارة الهيئة بموجب ق��رار مجلس 
ال��وزراء رق��م 2427 تاري��خ 16 /8 / 2016، وعق��د 
المجل��س اجتماع��ه األول ف��ي مقر هيئة اإلش��راف على 
التأمي��ن في الي��وم التالي لتش��كيله مباش��رةً وبحضورنا، 
حي��ث تمت مناقش��ة واق��ع قط��اع التأمين وم��دى التزام 
الشركات بأحكام األنظمة والقرارات الصادرة عن الهيئة، 
وت��م االطالع على المش��كالت التي يعان��ي منها القطاع، 
وأعطيت الشركات مهلة محددة لمعالجة بعض المخالفات 
البس��يطة الموجودة. وتم خ��الل االجتماع الترخيص لعدد 
من مقدمي الخدمات التأمينية لرفد الس��وق بمسوقي تأمين 
)وكالء ووس��طاء تأمي��ن(، كما تم التأكي��د على ضرورة 
ممارس��ة الهيئة لدورها الكامل بالرقابة واإلش��راف على 

كل مكونات القطاع.
كم��ا أخذ موضوع التأمين اإللزامي للس��يارات وتنظيمه، 

حيزاً واسعاً من النقاش في هذا االجتماع.

ه���ل كنتم في الفت���رة الس���ابقة لتوليكم رئاس���ة الهيئة 
تتابعون عملها، وهل كان لديكم مالحظات على سياستها 

وإجراءاتها الضابطة والمنظمة لقطاع التأمين؟
بحكم عمل��ي كمدير تنفيذي لس��وق األوراق المالية، كان 
ال ب��د من التواصل الدائم مع الهيئة، وخاصة في ما يتعلق 
بأعم��ال الش��ركات المدرج��ة في الس��وق حي��ث كان يتم 
التنس��يق م��ع الهيئة حول تطبيق األنظم��ة والقوانين على 

هذه الشركات.

لقطاع التأمين دور مهم وأسـاسـي في بناء 
االقتصاد الوطني.

الكالم لوزير المالية السـوري ورئيس مجلس 
الدكتـور  التأميـن  على  اإلشـراف  إدارة هيئة 
مأمـون حمـدان، الذي قـال في حديـث لمجلة 
البنك والمسـتثمر، أن القطاع ســاهـم في 
وتشجيع  المشاريع  لتمويل  الضمانات  توفير 

المكتتبين على االدخار واالستثمار.
وأكد أن كل شــركات التأميـن العاملـة في 
قطاع التأمين السـوري قادرة على االسـتمرار 
في السوق، وذلك بفعل بنيتها المالية القوية، 
ومؤكداً الحرص في الفترة المقبلة على عدم 

خروج أي شركة تأمين من السوق.
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كل شركات التأمين العاملة في قطاع التأمين السوري قادرة 
على االستمرار في السوق، وذلك بفعل بنيتها المالية القوية، 
حيث ال تزال شركات التأمين ملتزمة سداد التعويضات من 
ناحية، إضافة إلى أن األرباح الصافية التي حققتها شركات 
التأمين الس��ورية مس��تقرة ومتزايدة ف��ي معظمها، اضافة 
إلى اس��تقرار هامش المالءة في الش��ركات خالل األعوام 
الماضية، وذلك بفعل وجود رأس مال قوي، واس��تثمارات 
قليلة الخطورة، عدا عن البيئة التش��ريعية القوية التي تحكم 

العمل بهذا القطاع.
قط���اع التأمين يعول علي���ه في مرحل���ة اإلعمار، كيف 

ستجعلونه ذات فاعلية قصوى في المرحلة المقبلة؟
لقطاع التأمين دور مهم  أساسي في بناء االقتصاد الوطني، 
وذل��ك من خالل مس��اهمته ف��ي توفير الضمان��ات لتمويل 
المش��اريع وتش��جيع المكتتبين على االدخار واالس��تثمار، 
إضافة إلى اس��تثمار الشركات ألموال التأمين، سواء كانت 
رؤوس أموال أو احتياطيات فنية في مختلف نواحي النشاط 

االقتصادي.

هل انتم متفائلون بأن يشهد قطاع التأمين في سورية في 
الفترة المقبلة نشاطاً حيوياً وازدهاراً؟

تمتلك الهيئة نظرة تفاؤلية لمستقبل التأمين في سورية، انطالقاً 
م��ن تبلور فكرة جي��دة ومتكاملة لدى ش��ركات التأمين عن 
المجتمع المس��تهدف ومتطلباته واحتياجاته، والسعي بشكل 
دائم لتلبيتها واعتماد أس��س فنية صحيحة في تقديم الخدمات 
التأمينية، خصوصاً من ناحية التسعير وإدارة المطالبات. كما 
أن نظرتنا التفاؤلية إلى الوضع االقتصادي واألمني مستقبالً، 
اقتصادي وانتعاش في حركة التجارة الداخلية والخارجية.س��ينعكس إيجاباً على هذا القطاع، وما س��يرافقه من نشاط 

مشروع التأمين الصحي اإللزامي للعاملين في القطاع اإلداري والذي شمل 
تأمي��ن حوال��ى 700 ألف مؤمن. ونرى أن الش��ركات يجب أن تعمل بجهد 
أكبر لنشر ثقافة التأمين والوعي التأميني، وجعل المنتج التأميني في متناول 
المواطن بما يتناس��ب مع دخله وما يلبي احتياجاته. وقد عانى القطاع خالل 
سنوات األزمة من بعض الصعوبات التي أثرت على قدرته على الحصول 
على تأمينات جديدة، وخاصة بسبب صعوبة التعاقد مع معيدي التأمين نظراً 

للعقوبات االقتصادية المفروضة على سورية.

هل يمكن ان نشهد مؤتمراً بحضور إقليمي لقطاع التأمين قريباً؟
نأمل في أن تتاح الظروف في أقرب وقت ممكن لعودة األنشطة االقتصادية 
كافة إلى أوجها في سورية، وعودة المعارض والمؤتمرات اإلقليمية لتقام في 
دمشق، وذلك يرتبط بالوضع األمني الذي نأمل في أن ينعكس تحسنه إيجاباً 

على النشاطات داخل سورية.

هناك ظروف صعبة تعيشها سورية جراء الحرب، تركت آثاراً عميقة على 
القطاع االقتصادي ومنه قطاع التأمين، ما التحديات في هذا الجانب؟

أث��رت األزمة الحالية على كل قطاعات االقتص��اد الوطني، خصوصاً من 
خ��الل العقوبات االقتصادية التي طالت جمي��ع هذه القطاعات، وقد الحظنا 
تأثيرها على النش��اط التأميني من نواح عدة، منها الناحية التس��ويقية لبعض 
أن��واع وثائ��ق التأمين، ومنها إع��ادة التأمين، حيث انس��حب معظم معيدي 
التأمين األوروبيين من السوق السورية، ما اضطر شركات التأمين السورية 
للبحث عن بدائل مناسبة. وقد نجحت الشركات السورية وبالتنسيق مع الهيئة 
ف��ي التعاقد مع معيدي تأمين من أس��واق أخرى )آس��يويين وعرب(، وذوو 
تصنيف جيد، وبقيت المشكلة األساسية التي تجد الشركات صعوبة في حلها 

هي اإلعادة االختيارية لبعض األخطار التي ال تشملها اتفاقيات اإلعادة.

خالل سنوات الحرب حافظت شركات التأمين في القطاع الخاص التقليدي 
منها والتكافلي على حضورها وفاعليتها في سورية، كيف تنظرون لذلك؟
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النظربتش��ريعات التأمين كونه قطاع مرن ويحتاج مراجعة دورية للتشريعات 
التي تحكم عمله.

وتنطلق رؤية الحكومة واستراتيجيتها من معالجة الخلل وأسبابه في هذا القطاع 
على ثالثة مس��تويات )األفراد والمؤسسات والتش��ريعات(، والبدء بآلية سليمة 
تحقق الهدف الذي أُحدث من أجله قطاع التأمين، والعمل على إعادته إلى ألقه، 
من خالل تأمينه خدمات المواطنين  بالشكل المطلوب وتحقيق أهدافه في إدارة 

المخاطر أثناء األزمات، باإلضافة الى خلق فرص استثمارية وتقنية كبيرة.
كيف انعكس تشكيل مجلس اإلدارة الجديد لالتحاد ومن ضم في عضويته على 

عمل التأمين؟
لق��د أخذ المجل��س الجديد على عاتقه، تكري��س األم�ان الوظيف��ي، ومن�ح الثق�ة 
للموظفين باعتبارهم اللبنة األس��اس�ية لتحس�ين أداء االتحاد بشكل عام، ودراسة 
الحل��ول للمش��اكل التي تعترضه��م، باإلضافة الى تنظيم عم��ل موظفي مراكز 
التأمي��ن االلزامي بما يضم��ن زيادة االنتاج والخ�روج ع���ن العم��ل الروتيني، 

اإلتحاد السوري لشركات التأمين: تنظيم القطاع وتطويره

وفي ما يلي نص الحديث:
توليتم رئاس���ة مجلس إدارة االتحاد السوري 
لش���ركات التأمين قبل أشهر، هل وضعتم دليل 
عمل أو آلية جديدة لتنظيم ش���ؤون االتحاد بما 

يخدم قطاع التأمين في سورية؟
ت��م مؤخراً وبع��د االجتماع م��ع رئيس مجلس 
ال��وزراء وض��ع ضواب��ط ع��دة للعالق��ة بين 
اتحاد ش��ركات التأمي��ن ووكالء التأمين وهيئة 
اإلش��راف على التأمين، والهدف من ذلك كان 
معالجة الهيمنة الش��خصية المنتشرة في بعض 
ش��ركات التأمي��ن والتي تس��يء آللي��ة العمل، 
وتأمي��ن الكوادرالتأميني��ة المدرب��ة والمؤهل��ة 
لرفد ش��ركات التأمي��ن بها، وذل��ك عبر إعادة 

البنك  لمجلة  حديث  في  مشعل،  ياسر  الدكتور  التأمين  لشركات  السوري  اإلتحاد  إدارة  مجلس  رئيس  رأى 
والمستثمر، أن االتحاد يعمل دوماً على ظهـوره والشركات العاملة بقطاع التأمين ككل بأفضل صورة، من 
خالل عمله الدؤوب على تطوير القطاع. وإذ لفت الى أن األزمة أثرت سلباً على القطاع، إال إن المجلس الجديد أخذ 

على عاتقه، تكريس األمان الوظيفي، ومنح الثقة للموظفين.

د. ياس�ر مش�عل
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البشرية بشكل أكبرمن خالل تأهيل وتدريب الكوادر التأمينية.
هل تعملون على تطوير بيئة العمل التشريعية التي تنظم عملية 

التأمين وزيادة فرص نجاحها؟
تم سابقاً طرح فكرة انشاء محاكم قضائية متخصصة بالتأمين، ما 
يسهل االجراءات القضائية ويضمن حقوق المتضرر وشركات 
التأمي��ن معاً، وق��د دعا وزير العدل الى ضرورة اعداد دراس��ة 
وافية ضمن اطار النصوص القانونية ليتم مناقشتها والعمل على 
تنفيذها وف��ق اإلمكانات المتاحة، باإلضافة الى اعداد مش��روع 

قانون خاص بالتأمين.
كيف تقيم تجربة االتحاد بما قدمه من خدمات خالل الس���نوات 

الماضية؟
عل��ى الرغ��م م���ن األزم�ة الحالي�ة، اال أن االتح�اد  اس����تطاع 
التق����دم، محققاً أكبر نس���بة توس���ع بما يخص مراك��ز التأمين 
اإللزام��ي ف��ي المحافظ���ات الس���وري�ة، وبق�ي متواج���داً في 
المحافظ�ات وامتد لتقديم الخدمة لتشمل مراكز المدن، وذلك من 

خالل افتتاح مراكز جديدة.
كيف تعوضون اليوم خسائر العقوبات االقتصادية الجائرة على 

سورية؟ 
العقوبات االقتصادية كانت جائرة بحق االقتصاد الوطني ككل، 
وكان لقطاع التأمين نصيباً ال بأس به، اال أن ذلك لم يحول دون 
االستمرار في االحتكاك مع االسواق والمعارض الخارجية، من 
خ��الل ايفاد ك��وادر أخذت على عاتقها نقل ص��ورة ايجابية عن 

قطاع التأمين السوري رغم الظروف الصعبة.
ه���ل لديكم الخبرات المحلية الس���تمرار نجاحاتكم التي تحققت 

خالل السنوات السابقة؟
إن االتحاد الس��وري لش��ركات التأمين يعمل دوماً على ظهوره 
والشركات العاملة بقطاع التأمين ككل بأفضل صورة، من خالل 
عمله ال��دؤوب على  تطوير قطاع التأمين الس��وري وترس��يخ 
العالق��ات الجيدة مع نظرائه ف��ي الوطن العربي، واثبات احقيته 
بالتواجد على المستوى الخارجي، وهذا انعكس مؤخرا بانتخاب 
سورية في اللجنة التنفيذية لالتحاد العربي للتأمين للدورة الثانية 

توالياً.
هل تتطلعون لتنظيم مؤتمر لشركات التأمين قريباً في دمشق؟

على المس��توى المحلي نظم االتحاد الس��وري لشركات التأمين 
اجتماع��ات ع��دة بين ش��ركات التأمي��ن، وأقام اكثر من نش��اط 
لشركات التأمين المحلية، لكن على المستوى الخارجي كان آخر 
ملتقى تحت اس��م ملتقى دمشق  التأميني السادس عام 2011. إال 
أن الحرب على س��ورية حالت دون االستمرار في ذلك. وهناك 
األن دراس��ة جدية للتحضير إلقامة الملتقى التأميني السابع وهذا 
الصعيدين المحلي والعربي.من دون شك دليل على بداية تعافي هذا القطاع وعودة تألقه على 

واحق�اق حق��وق الموظفي�ن المس�رحي�ن سابقاً ألس�باب ال تخص 
جوهر العمل، وهو ما سينعكس ايجاباً على اداء االتحاد ككل.

ما هي العقبات التي تعترض عملكم في تنظيم وإدارة ش���ؤون 
قطاع التأمين؟

إن األزمة الراهنة أثرت سلباً على قطاع التأمين، كما هو الحال 
في أي نش��اط اقتصادي آخر. فقد لجأت ش��ركات إعادة التأمين 
العالمية التي قبلت بتغطية ش��ركات التأمين الس����ورية إلى رفع 
األس���عار والتش����دد في قبول األخطار ووضع شروط جديدة، 
باإلضافة إلى زيادة نس��بة احتفاظ ش��ركات التأمين المحلية من 

األخطار إلى إعادة التأمين.
أضف الى أن معيدي التأمين في الخارج يعتبرون سورية خطراً 
محتم��اً، باإلضافة للجمود الذي حل بس��وق الس��يارات وإيقاف 
القروض المصرفية لش��رائها كان عامالً أساسياً لتراجع التأمين 
عليها بشقيه اإللزامي والش��امل، مثلما أدى انحسار استثمارات 
شركات اإلعمار وبناء المنشآت وافتتاح المشروعات إلى تراجع 

التأمين الهندسي.
م�ا هي الملفات الس���اخن�ة التي يترت��ب على أعض�اء مجل�س 

اإلدارة ع�دم تأجيلها؟
إع��ادة الهيكلة اإلدارية لإلتحاد، وتنظيم العالقة بين الش��ركات، 
والتركي��ز على تصحيح األوضاع فيه، وتحس��ين ج��ودة إدارة 
تجمعات التأمين اإللزامي، واس��تكمال عقار المزة )مقر االتحاد 

الجديد(.
هل من أهداف جديدة ومحددة وضعها مجلس اإلدارة؟

دع��م البنية التحتية العاملة في االتح��اد، لما تحمله هذه الفئة من 
أهمية  في تس��يير وتطوير عمل االتحاد والمحافظة على موارد 

االتحاد ورأسماله.
هل أخذ التعاون بين االتحاد وهيئة االشراف على التامين شكالً 

مغايراً خالل األشهر الماضية؟
هن��اك أهمية كبيرة للعالق��ة بين االتحاد وهيئة اإلش��راف على 
التأمين، فدور االتحاد هو تنفيذي ورقابي ودور الهيئة هو تشريعي 
وإش��رافي في الوقت نفسه. وتالزم عمل االتحاد والهيئة يؤسس 
لالرتقاء بسوق التأمين السورية نحو الطموح والهدف المطلوب. 
وباعتقادي أنه ال يوجد أي خلل في العالقة بين الطرفين، فكل منا 

يسعى للتكامل من أجل النهوض بقطاع التأمين.
يتمتع االتحاد الس���وري لشركات التأمين بسمعة جيدة وخبرة، 
ه���ل من رؤية جديدة لتطوير الخدمات المقدمة لتحس���ين أداء 

الشركات؟
نس��عى في الوقت الحالي لتطوير اآللي��ات التي نراها ضرورية 
لدع��م قط��اع التأمين الس��وري، كم��ا نعمل عل��ى تطوير عمل 
ش��ركات التأمين وانش��اء آليات جديدة، خاصة في عمل اللجان 
الفنية التي تمثل الش��ركات داخل االتحاد واالستثمار في الموارد 
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)2.05 %(. كذلك بلغت قيمة أقس��اط تأمين النقل )72,766,025( 
لي��رة، ووصلت أقس��اط تأمين الحي��اة إل��ى )14,437,184( ليرة 
وبنس��بة أقس��اط من إجمالي أقس��اط المؤسس��ة المحصلة انخفاضاً 
وقدره��ا )0.23 %(، ليأتي في المراتب األخيرة تأمين المس��ؤولية 

المدنية وتأمين الطيران والتأمين الشخصي.
ما هو التحدي األهم الذي ال تزال تواجهه شركات التأمين وله تأثير 

على أدائها أو حصول خسائر؟
التحدي األبرز الذي تواجهه ش��ركات التأمين السورية، هو ارتفاع 
س��عر الصرف وانخفاض القدرة الش��رائية للمواطن السوري، من 
جهة، ومن جهة أخرى هناك انخفاض في قيمة رؤوس األموال، ما 
يؤثر على قدرة الشركات في االحتفاظ بالمخاطر، وهذا يترافق مع 
ارتفاع في القيم التأمينية، ما يجعل الشركات غير قادرة على تأمين 
التغطي��ات التأمينية المطلوبة، وهذا يخلق فج��وة بين قيم المخاطر 
والقدرات المالية للش��ركات. يضاف الى ذلك، توقف شركات إعادة 
التأمين الخارجية عن قبول األخطار من شركات التأمين السورية.

على صعيد آخر، يمكن تصنيف المشاكل األساسية التي يعانيها قطاع 
التأمين إلى ثالثة مس��تويات: على مس��توى األفراد ويتمثل بضعف 
الكوادر التأمينية وانعدام التدريب الفني، وعلى مس��توى الشركات 
هناك ضعف في القدرة المالية للشركات نتيجة ارتفاع القيم التأمينية 
وانخفاض مالءة الش��ركات، أما على مس��توى التش��ريعات فتبرز 

الحاجة إلى إعادة نظر شاملة للتشريعات الناظمة لقطاع التأمين.
وتتمثل دورة العمل التأميني على مستوى األفراد بمراحل عدة تبدأ 
من التس��ويق للعقد إلى دراسة الس��عر الفني، والكشف قبل التأمين 
واالكتتاب، وإص��دار البوليصة، ومن ثم مراجعة االثر المالي لها، 
وفي حال حصول حادث يتم الكش��ف وتصفية الحادث. وهذه اآللية 
تحت��اج إل��ى عناصر مدربة، من وكالء ووس��طاء تأمين لتس��ويق 
العقد، إلى مهندس��ين وخبراء محلفين للكش��ف، قبل التأمين وبعده، 
إلى اكتواري لدراس��ة السعر الفني للعقد وموظفي اصدار وتصفية 
وقانونيي��ن وغيره��م. فالعام��ل البش��ري من أهم عناص��ر العملية 
التأمين��ة. ويحتاج العنصر التأميني إل��ى تأهيل طويل علمي وفني، 

وهو العنصر الغائب في السوق السورية.
وعلى مس��توى الش��ركات، أدت االزمة الحالية التي يعيش��ها بلدنا 
س��ورية إلى ارتفاع كبير في القيم التأمينة، فارتفعت قيم الس��يارات 
والعقارات وغيرها من األصول القابلة للتأمين، وفي الوقت نفس��ه، 
أدى ارتف��اع أس��عار الصرف إل��ى انخفاض القي��م الحقيقية لحقوق 
الملكية في شركات التأمين، ما خفض من قدرة الشركات على تأمين 
مواضي��ع تأمينية دون إعادة للخطر، آخذي��ن بعين االعتبار إحجام 
المعيدين عن الس��وق السورية نتيجة عوامل عدة سياسية أو مالية، 
م��ا أدى الى تراجع قدرة الش��ركات على تحمل المخاطر وتوس��يع 

مشعل: نتائج المؤسسة تحّفزنا لتفعيل أعمال التأمين

وفي ما يلي نص الحديث:
كيف تقيمون النتائج المالية للنصف األول من العام الجاري، وهل 

سجلتم أرباحاً؟
إن نتائج المؤسسة العامة السورية للتأمين في نمو مستمر منذ بداية 
عام 2015، حيث تجاوزت أقس��اط التأمين في المؤسسة مبلغ 6.2 
مليارات ليرة س��ورية حتى نهاية النص��ف األول من العام الجاري 
2016، مقارن��ة م��ع النص��ف األول من ع��ام 2015، حيث بلغت 

أرباح المؤسسة 6,094 مليار ليرة سورية.
ويبي��ن تقرير نتائج أعمال المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين، أن 
أقس��اط التأمين الصحي بلغت4.1 مليار ليرة، وبنس��بة أقس��اط من 

إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة مقدارها )66.95 %(.
ويش��ير التقرير إلى ارتفاع حجم أعمال المؤسس��ة بالنس��بة لتأمين 
الس��يارات التكميلي، حيث بلغت أقساطه في النصف األول من عام 
2016 )579,936,895( ليرة س��ورية، بمعدل نمو نصف س�نوي 
)26.48 %(، وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة 
مقدارها )9.33 %(. في حين حقق تأمين الحريق نس��بة أقساط من 
إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة في النصف األول من عام 2016 

قدرها )9.16 %( بقيمة )569,060,867( ليرة.
وبحس��ب التقرير، بلغ��ت قيمة أقس��اط تأمين الس��يارات اإللزامي 
)544,518,655(، بنس��بة من إجمالي أقس��اط المؤسسة المحصلة 
في النصف األول من عام 2016 مقدارها )8.76 %(. كما ازدادت 
أقس��اط الحوادث العامة )السرقة( في النصف األول 2016 وبلغت 
قيمتها)128,527,952( وبنسبة أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة 

المحصلة النصف سنوية مقدارها )2.07 %(.
أما أقساط التأمين الهندسي فبلغت )127,267,690( ليرة، وبنسبة 
أقساط من إجمالي أقساط المؤسسة المحصلة النصف سنوية مقدرها 

أكد المدير العام للمؤسسة السورية العامة للتأمين 
الدكتور ياسـر مشـعل، لمجلة البنك والمسـتثمر، 
إن نتائج المؤسسة في نمو مسـتمر منذ بداية عـام 
2015، حيث تجاوزت أقسـاط التأمين في المؤسسة 
مبلغ 6.2 مليارات ليرة سـورية حتى نهايـة النصـف 
األول من العـام الجـاري 2016. وقـال في حديـث: إن 
أولويـات المؤسسة تتركز في المرحلة الحاليـة على 
تحقيق نقاط عدة، منها، تحسين ظروف وشــروط 
وأنشـطة العمل التأميني لزيادة مرونته في التعامـل 
مع ظـروف االنفتـاح واالزدهـار ومـع ظـروف األزمـة 
والحرب على حد ســواء، ترتيب البيت الداخلي ماليًا 
مـن  للتخفيـف  الالزمـة  الصالحيـات  ومنح  وإدارياً 

مركزية األعمال.
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عن وس��ائل لس��وء االس��تخدام ليعوض الفرق بين التعرفة السوقية 
وتعرفة وزارة الصحة، أو أن يحمل المؤمن له الفرق، ما خلق حالة 
من التذمر لدى المؤمن لهم، باإلضافة الى س��وء اس��تقبال مزودي 

الخدمة لمرضى التأمين الصحي.
إن الموقف اليوم يمس جوهر مش��روع التأمين الصحي الذي تعافى 
بشكل كبير بعد صدمات عدة تعرض لها. وكما أسلفنا تم العمل على 

إصالح البنية الداخلية والعالقة مع شركات إدارة النفقات الطبية.
المش��كلة الثاني��ة تتعلق بالمؤمن ل��ه من حيث التغطي��ات الخاصة 
ببوليص��ة التأمين الصحي ف��ي القط��اع اإلداري: إن الزيادات في 
أس��عار الخدمات الطبية أدت الى ما يلي: عدم كفاية حدود التغطية 

التأمينية لحاجات المؤمن له:
• أن سقف اإلجراءات خارج المشفى 50000 ليرة للمؤمن سنوياً، 
وتش��مل زيارة الطبيب واألدوية واألش��عة والمختبرات التي لم تعد 
كافية، حيث أن متوس��ط سعر الوصفة المزمنة اليوم حوالى 6000 
ليرة، وس��نوياً 72000، وهي تفوق سقف التغطية المحدد ببوليصة 
التأمي��ن والبالغ 50000، وهنا فقط لألدوية ولم نأخذ بعين االعتبار 
باقي اإلجراءات خارج المشفى، علماً بأن المؤسسة رفعت في عام 
2013 حدود التغطية من 25000 الى 50000 ليرة والغت نس��بة 
10 % )تحم��ل عل��ى المريض عن��د زيارة الطبي��ب( دون تحميل 

المؤمن له أي عبء إضافي.
• إن حدود التغطية داخل المشفى والمحددة ب�300000 لم تعد كافية 
مع ارتفاع أسعار المستهلكات واألدوية واألوكسجين واإلقامة، حيث 
رفعت وزارة الصحة أجور اإلقامة في عام 2014 وازدادت أسعار 
المستهلكات بسبب ارتفاع أسعار الصرف. وهو ما حمل المؤمن له 
فرق قيمة االجراء من س��قف التغطية، حيث تبلغ نسبة المؤمن لهم 

الذين تجاوزوا سقف التغطية داخل المشفى بحوالى 40 %. 

محافظها التأمينية.
أما على مس��توى التش��ريعات، فتعمل س��وق التأمي��ن ضمن إطار 
المرس��وم 43 لع��ام 2007 وال��ذي وض��ع الطالق س��وق التأمين 
الخاص، وه��و اليوم المرجع الوحيد للقضاي��ا التأمينية والذي بات 
بحاج��ة الى إجراء تعديالت أو إقرار قان��ون جديد للتأمين، يراعي 
المرحلة الحالية، ويكون أكثر مرونة استجابة لمرونة العمل التأميني.

ما الخدمات التي تقدمها المؤسسة وماذا عن التأمين الصحي؟
تضم خدمات التأمين في المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين، تأمين 
الس��يارات )الشامل وااللزامي(، تأمينات الحريق والهندسي، تأمين 
الحياة، تأمين الطيران وأجس��ام السفن، تأمين أخطار النقل، التأمين 
الصحي. كذلك قامت المؤسسة خالل الحرب بطرح منتجات جديدة، 
منه��ا خطر الح��رب واالضطرابات لكل أن��واع التأمين، تم إضافة 
مخاط��ر الحرب لعق��ود تأمينات الحي��اة، وعقد ط��الب المدارس، 

وأيضاً لعقود التامين الصحي.
وفي ما يتعلق بالتأمين الصحي، تتمثل المش��كلة الكبرى في تحقيق 
التوازن بي��ن تأمين التغطية المطلوبة والتي يزيد من كلفتها ارتفاع 
أسعار الخدمات الطبية، في حين بقيت قيمة البدل كما هي. وبالتالي 
يمكن تصنيف المش��اكل الملحة التي بحاجة لحل سريع اليوم بثالث 

مشاكل أساسية.
تتعلق المش��كلة األول��ى بمزود الخدمة والتعرف��ة الطبية: أصبحت 
التعرفة الرس��مية غير مطبقة عل��ى أرض الواقع، وأصبحت الهوة 
واسعة بين األسعار المطبقة بالسوق واألسعار المقرة من الوزارة، 
وهو ما خلق مش��كلة لدى المؤسسة العامة الس��ورية للتأمين والتي 
تطب��ق تعرفة وزارة الصحة في عقودها م��ع مزودي الخدمة بعدم 
رغبة مزودي الخدمة التعاقد مع المؤسسة نظراً لعدم تناسب التعرفة 
المطبقة مع األسعار السوقية، وفي حال التعاقد يبحث مزود الخدمة 
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• سقف البدائل الصناعية المحدد ب�100000 لم يعد كافياً مع ارتفاع 
أسعارها نتيجة ارتفاع أسعار الصرف.

كل ه��ذه الزي��ادات وعدم كفاي��ة التغطيات، انعكس��ت على رضى 
المؤمن له عن خدمات التأمين الصحي، وقزمت ما تقدمه الحكومة 
من تغطيات تأمينية أمام ما يدفعه المؤمن له من فرق نتيجة تجاوز 
الس��قوف التأميني��ة. وترد الى المؤسس��ة اليوم العدي��د من الطلبات 
لرفع س��قوف التغطية التأمينية، وخاصة م��ن المؤمن لهم الذين هم 
بحاجة ألدوية مزمنة على مدار العام، فس��قف التغطية الحالي يكفي 
بالمتوسط حوالى 9 أشهر للوصفات المزمنة، ما يرتب على المؤمن 

له تحمل قيمة الوصفات لثالثة أشهر بالحد األدنى.
المش��كلة الثالثة: تتعلق بالمؤسسة العامة السورية للتأمين من حيث 
بدل التأمين الخاص ببوليصة القطاع اإلداري: تحملت المؤسسة منذ 
أربع سنوات كل الزيادات الخاصة بالتعرفة الطبية المذكورة أعاله 
دون أي زيادة في البدل التأميني، ما رفع من كلفة المؤمن له الواحد 
من حدود 8300 ليرة الى حوالى 16300 ليرة اليوم. وبالتالي لم تعد 
المؤسسة اليوم قادرة على تحمل الكلفة في بوليصة القطاع اإلداري 

دون زيادة في البدل التأميني )*جدول(.
وبالتالي نالحظ الزيادة الواضحة والمضطردة بتكلفة المؤمن وعدم 
كفاية القس��ط التأميني البالغ 8000 ليرة. مع العلم أنه لم يتم إضافة 
األتع��اب اإلدارية ال��ى التكلفة، ب��ل اقتصرت األرق��ام على تكلفة 
االستفادة من الخدمة التأمينية، باإلضافة إلى أنه لم يتم احتساب تكلفة 
ارتفاع أسعار األدوية األخيرة والتكلفة المؤكدة إلعادة النظر بالقرار 
79/ت الخاصة بالتعرفة الطبية، وفق ما تفتضيه الظروف الحالية.

وم��ع التعرفة الطبية المعمول بها حالياً، وغير المناس��بة لألوضاع 
الس��وقية حسب اس��تطالعات السوق، والمؤسس��ة العامة السورية 
للتأمي��ن الت��ي تحملت تكاليف الزي��ادة في أس��عار الخدمات الطبية 
السابقة لغاية تاريخه من إيراداتها الخاصة، فإن المطالبات الخاصة 
بالتأمين الصحي باتت ترهق المؤسس��ة وتهدد بالتس��بب بخس��ارة 
المؤسسة، التي تسعى جاهدة لتوسيع محفظتها التأمينية من مواضيع 
تأميني��ة أخرى، بغية تحقيق وفر اقتصادي قادر على مجابهة أعباء 
التأمين الصحي المتزايدة. وبالتالي، ال بد من رفع القس��ط التأميني 

اليوم تماشياً مع التكاليف المدفوعة.
هل تقوم المؤسسة بتأمين المنش���آت الخاصة بالقطاع العام مثل 

الطائرات والبواخر؟
نعم، تقوم المؤسس��ة بتأمين هذه المنش��آت، ولكن نظ��راً للعقوبات 
األوروبية المطبقة على س��ورية منذ حزيران/يونيو 2013، والتي 
تمنع من��ح تغطي��ات تأمينية للحكومة الس��ورية وكل المؤسس��ات 
والهيئ��ات والوح��دات التابعة لها، فقد توقفت ش��ركات اإلعادة عن 
قب��ول المش��اركة ف��ي أي خطر مملوك م��ن قبل الدول��ة أو مؤمن 
لدى المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين، لكن عندم��ا تقوم أي جهة 
أو ش��ركة، س��واء أكانت قطاعاً عاماً أم قطاعاً خاصاً بتقديم طلب 
تأمين للمؤسسة ويكون الخطر كبير بحيث يتجاوز القدرة االكتتابية 
لها، تقوم المديرية الفنية مع مديرية اإلعادة بدراسة الخطر ثم تتخذ 

القرار المناسب، إما باالحتفاظ بالخطر كامالً أو بتقديم تغطية جزئية 
حس��ب الطبيعة الفنية للمنشأة ومس��توى خطورته، كما يتم عرض 
الخط��ر على ش��ركات اإلعادة الداخلية إلس��ناد أج��زاء منه ضمن 

االمكانات المتاحة.
أما بالنس��بة للطائرات والبواخر المملوكة للدولة )مؤسسة الطيران 
العربية السورية والمؤسسة العامة للنقل البحري( ونظراً لكون هذه 
األخطار كبيرة جداً وتتعدى بشكل فائق الطاقة االستيعابية للمؤسسة، 
وفي الوقت نفس��ه ال يمكن تشغيلها دون إصدار شهادات تأمين لكل 
طائرة أو باخرة، فإن المؤسسة تقوم بإصدار هذه الشهادات بضمانة 
الخزين��ة العام��ة للدولة وبتفويض منها بعد الحص��ول على موافقة 

رئيس مجلس الوزراء على ذلك.
إال أن المؤسس��ة استطاعت في عام 2015 إبرام اتفاقية نقل بحري 
مع شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين، تقوم على أساس االحتفاظ 
ثم الفائض، تغطي الش��حن البح��ري و/أو األوراق النقدية والمالية 
و/أو تغطي��ات النق��ل البحري أو البري، بما ف��ي ذلك نقل البضائع 
ف��ي كل أنحاء األقاليم واحتفاظ المؤسس��ة بمبلغ /2000000000/ 
ليرة سورية وبسعة /800000000/ ليرة يسند 100 % إلى شركة 
االتحاد العربي إلعادة التأمين. كما أبرمت اتفاقية نقل أموال ضمن 
أراضي الجمهورية العربية الس��ورية، تقوم على أس��اس االحتفاظ 
وتوزيع الحصص وفق نس��بة ثابتة س��عتها /2000000000/ ليرة 
تحتفظ المؤسس��ة ب�50 % من قيمة كل ش��حنة ويس��ند 50 % إلى 
ش��ركة االتح��اد العربي إلع��ادة التأمين مهما بلغت قيمة الش��حنة، 
وتغط��ي ه��ذه االتفاقية نق��ل األموال ب��راً أو جواً، وتس��تمر هاتين 
االتفاقيتين لنهاية 2016. ويتم حالياً التداول مع شركات إعادة تأمين 
 Russian Reinsurance Company روس��ية، ومنها ش��ركة
 /B/ًإحدى كبريات شركات إعادة التأمين الروسية والمصنفة عالميا
وائتماني��اً /BB+/ من قبل وكال��ة التصنيف A.M.Best لفتح خط 
إسناد أجزاء من األخطار الكبيرة، إضافة لألجزاء التي يتم إسنادها 
داخلياً لدى شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين والشركات الوطنية.

هيئة االش���راف على التأمين مسؤولة عن تنظيم السوق، ما مدى 
التوافق بين ما تتطلع إليه الش���ركات وما تقرره الهيئة، وما هي 

األمور التي يجري الجدل حولها عادة؟
عموم��اً، ال يوجد اختالف ف��ي وجهات النظر، وهن��اك تبادل دائم 
لوجه��ات النظر ح��ول المواضي��ع المختلفة بين المؤسس��ة وهيئة 
االشراف، ونقاش مستمر حول مختلف األمور التي يعنى بها قطاع 
التأمين ليكون التنس��يق بين الجهتين على أتم وجه. ونش��ير في هذا 
المج��ال، الى إن هن��اك ممثلين دائمين من الهيئة في مختلف اللجان 
التي تشكلها المؤسسة العامة السورية للتأمين، ومنها )اللجنة الطبية، 

ولجنة سوء استخدام التأمين الصحي(.
هل بات نش���ر الوعي التأمين���ي بين األفراد والمؤسس���ات أكثر 

ضرورة في ظل الحرب؟
لطالما وصف مفهوم التأمين في س��ورية بأنه يشبه دفع الضرائب، 
وأن الش��عور بالحاجة المتالك وثيقة تأمين ضد خطر ما يبرز عند 
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مع شركة االتحاد العربي إلعادة التأمين واالتحاد السوري للتأمين، 
وافتت��اح مكاتب جديدة في المناطق اآلمنة لتلبية حاجات المواطنين 

التأمينية.
ما هي أولويات ش���ركات التأمين حالياً وكيف ترون آفاق صناعة 

التأمين في سورية؟
تتمث��ل األوليات في دع��م المالءة وإيقاف تآكل رأس��مال )الصمود 
وايجاد القدرة على متابعة التواجد في الس��وق خالل فترة األزمة(، 
السيما وأن المرحلة المقبلة التي ستبدأ فيها إعادة اإلعمار ستتطلب 
من شركات التأمين ممارسة دورها، وستبرز الحاجة ألنواع مختلفة 
من الخدمات التأمينية، كالتأمين الهندسي- الحريق- النقل البحري، 
نتيجة أن العديد من القطاعات ستستعيد نشاطها، مثل عودة الحركة 
الطبيعي��ة لعملي��ات االس��تيراد والتصدير. كما س��تفرض المرحلة 
المقبلة وجود أنواع جديدة من التأمين، مثل )تأمين االستثمار( وهو 
منتج جديد تفكر المؤسسة بطرحه مستقبالً، تأمين المقاوالت، وكلها 
خدمات تأمينية س��تحتاج إليها الش��ركات األجنبية التي ستساهم في 
إعادة االعمار. وتعد المؤسس��ة في هذا المجال من أكثر الش��ركات 
خب��رة وكف��اءة ومالءة، وتس��تطيع قيادة الس��وق بالتع��اون مع كل 
الش��ركات ومكونات الس��وق، وص��والً لتحقيق أهداف��ه في خدمة 

المجتمع وليكون رافعة أساسية لالقتصاد الوطني كما تطمح.
وفي ما يتعلق بالمرحلة الحالية، تتركز أولويات المؤسسة على تحقيق 
نقاط عدة منها، تحس��ين ظروف وش��روط وأنشطة العمل التأميني 
لزي��ادة مرونته في التعام��ل مع ظروف االنفت��اح واالزدهار ومع 
ظروف األزمة والحرب على حد سواء، ترتيب البيت الداخلي مالياً 
وإداري��اً ومنح الصالحيات الالزمة للتخفيف من مركزية األعمال، 
وأحداث نظام عمليات مرن وقادر على اس��تيعاب مستجدات العمل 
التأميني، تكريس التناغم والتكامل مع باقي مكونات السوق السورية 
للتأمين، كاالتحاد الس��وري وهيئة االشراف واتحاد الوكالء، العمل 
على إقرار قانون للتأمين عموماً وقانون للتأمين الصحي، واستمرار 
العم��ل على معالجة المعوقات التي واجهت وتواجه برنامج التأمين 
واألهداف المرجوة لصالح المواطن والمؤسسة معاً.الصح��ي بعد مرور فترة كافي��ة على تطبيقه، وص��والً إلى الفائدة 

وقوع الحادث )حريق-س��رقة- الخ..(. وه��ذا األمر اعترض عمل 
ش��ركات التأمين لفترات طويلة، وتطلب منها تنويعاً في المنتجات 
التأمينية المقدمة لتس��تطيع جذب أكبر فئة اجتماعية ممكنة، ال سيما 
في ظل انخفاض القدرة الشرائية. وبناء عليه، تجد شركات التأمين 
صعوبة في نشر التأمين، ما عدا االلزامي منه. أما بالنسبة للتأمينات 
االختيارية، فالترويج لها صعب نظراً النخفاض قيمة الليرة السورية 

وارتفاع سعر الصرف.
وأم��ام ه��ذا الواقع اتجهت المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين نحو 
التركيز على عقد الندوات والمحاضرات، ومؤخراً عقدت المؤسسة 
سلس��لة ندوات بالتع��اون مع عدد م��ن النقابات والجه��ات المعنية 
بمواضيع التأمين، خاصة ما يتعلق بالتأمين الصحي وضرورة نشر 
الوعي حول االستخدام الصحيح لبطاقة التأمين الصحي، كي يحقق 

مشروع التأمين الصحي الهدف المرجو منه.
م��ن ناحية أخرى، أوجدت ظروف الحرب أخطاراً جديدة، ورفعت 
من معدالت األخطار المختلفة في كل المجاالت، ما دفع المؤسس��ة 
للعم��ل على التوعي��ة بهذه األخط��ار وكيفية مواجهته��ا من خالل 
التامي��ن، ولذلك تم إحداث لجنة تواصل م��ع الجمهور، من مهامها 
تنظي��م المحاض��رات التأمينية العلمي��ة والعملية بهدف نش��ر ثقافة 
التأمين ورفع مس��توى الوعي ب��ه. ونعمل مع الهيئة العامة لإلذاعة 
والتلفزيون لرعاية برنامج تلفزيوني يش��رح أهمية التأمين وآلياته، 
إضافة إلى المش��اركة ف��ي الكثير من المعارض والندوات ونش��ر 
االعالن��ات المختلفة عن التأمين في الصح��ف والمجالت ، ما هو 
مؤكد ان االعالم ذراع أساس��ي في نش��ر الوع��ي التأميني ونتطلع 
إل��ى التعاون الوثيق معه. وال بد من الق��ول، أن النمو الملحوظ في 
معدالت أعمال التأمين في المؤسس��ة يعكس زيادة الوعي التأميني 
في المجتمع والجهود المبذولة من قبل المؤسسة لتلبية االحتياجات.

هل ابتكرت شركات التأمين خدمات تأمينية تلبي احتياجات السوق 
بعد الحرب في سورية؟

لوحظ خالل األزمة، توجه بعض شركات التأمين نحو تطبيق سياسة 
االكتتاب المنخفض لتجنب نفس��ها المخاطر التي قد تلحق بها جراء 
موافقتها على تشميل بعض التغطيات في وثيقة التأمين الصادرة عن 

ش��ركة التأمين. بينما عملت المؤسسة العامة السورية 
للتأمي��ن على توس��يع محفظته��ا التأميني��ة من خالل 
منتج��ات تأمينية جديدة، وبفض��ل المرونة التي تتمتع 
بها المؤسسة تمكنت من مواجهة االحتياجات الجديدة 
التي فرضتها ظروف األزمة، حيث تم طرح منتجات 
تأمينية خاص��ة بالممتلكات وحماية األس��رة وطالب 
الم��دارس ض��د أخطار العن��ف السياس��ي واألعمال 
األرهابي��ة، دراس��ة منح تغطيات تأمي��ن ضد أخطار 
االس��تثمار لدعم��ه في عملية إعادة اإلعمار، توس��يع 
برنامج التأمين الصحي على صعيد التغطيات التأمينية 
وش��بكة مقدمي الخدم��ة وطرق إدارة النفق��ة الطبية، 
ايجاد بديل وطني لش��ركات اإلعادة األجنبية بالتعاون 
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يس��تهدف البنى التحتية في محافظات عديدة 
حي��ث يتواجد فيها اإلرهابيون، وقد أدى ذلك 
ال��ى توقف عدد كبير من المصانع والمعامل 
وتوق��ف حركة االعمار والبناء. وبناء عليه، 
ال يمكن القول ان هناك تحس��ناً قد طرأ على 
إنتاجية س��وق التأمين الس��ورية، وال يمكن 
لشركات التأمين أن تمارس دورها الطبيعي 
في ظل الظروف الس��ائدة ف��ي البلد. وكل ما 
تفعله هو محاولة التكي��ف مع هذه الظروف 

االستثنائية.

م���ا التحدي األه���م الذي ال ت���زال تواجهه 
ش���ركات التأمي���ن وله تأثي���ر واضح على 

أدائها؟
هناك تحديات كثيرة تواجهها صناعة التأمين 
في س��ورية، منها محلية وأخ��رى خارجية. 
عل��ى الصعيد المحلي نجد هج��رة الخبرات 
الفنية إلى خارج البلد بسبب األزمة المستمرة 
لعامها الس��ادس، وعدم تمكن الش��ركات من 
إيجاد خب��رات بديل��ة، وانخف��اض معدالت 

صقر: نتكيف مع الظروف ونعزز منتجاتنا

يقر رئيس مجلس إدارة اإلتحاد العربي إلعادة التأمين الدكتور عزيز صقر 
الشركات  أن  يؤكد  لكنه  التأمين،  سوق  في  كبيرة  صعوبات  بوجود 
وتتكيف  البلد،  في  السائدة  الظروف  ظل  في  الطبيعي  دورها  تمارس 
والمستثمر  البنك  لمجلة  حديث  في  ويقول  االستثنائية.  الظروف  مع 
أن جهوداً تبذل في سبيل إيجاد أفضل تنظيم لسوق التأمين، وأن في 
إمكان هيئة اإلشراف على التأمين القيام بجهود أكبر في هذه المرحلة 
دنيا  حدود  وإيجاد  التأمينية  األسعار  ضبط  خالل  من  وذلك  الصعبة، 

لألسعار ال يمكن للشركات تجاوزها.

وفي ما يلي نص الحديث:

كيف تقيم���ون النتائج المالية خالل النصف 
األول من العام الجاري، وهل حققتم أرباحاً؟

تشير النتائج اإلحصائية التي أعدتها اإلدارة 
الفني��ة للنص��ف األول من ع��ام 2016 إلى 
نتائ��ج ايجابية وربح مقبول ف��ي كل الفروع 
التأمينية، ويعود السبب في ذلك الى السياسة 
االكتتابي��ة الح��ذرة التي اعتم��دت في ضوء 
خبرات الس��نين الماضية وإج��راء تقييمات 

ألنواع األخطار، وتحديد درجة الخطورة.
فعلى س��بيل المثال ت��م االعت��ذار عن قبول 
أخطار تأمين المستودعات بشكل إفرادي ما 
لم تكن جزءاً من خطر متكامل، وتم االعتذار 
أيضاً عن قبول التغطيات الشاملة للمصارف 
بس��بب ما تعرضت له م��ن تعويضات تعود 
في اغلبها إلى خطر خيانة األمانة المش��مول 
ع��ادة ف��ي الوثيقة الش��املة. كم��ا أن النتائج 
االيجابية التي حققتها ش��ركتنا ليست حصراً 
من السوق السورية، باعتبار أن شركة إعادة 
التأمين تكتتب باألخطار المحلية، إضافة إلى 

اكتتابات من مختلف أسواق العالم.

هل تشهد س���وق التأمين السورية تحسناً، 
وكيف ع���ززت الش���ركات م���ن تواجدها 
بالرغم من تداعيات الحرب على القطاعات 

االقتصادية؟
لنكن صريحي��ن في هذه النقط��ة بالذات، إذ 
ال يزال اإلره��اب يضرب في أنحاء مختلفة 
من البلد ويس��تهدف القطاع��ات االقتصادية 
كم��ا  والخدمي��ة،  واإلنتاجي��ة  والصناعي��ة 

الدخ��ل للفرد في س��ورية، وارتفاع معدالت 
التضخ��م، األمر ال��ذي أدى إلى إحجام فئات 
كبي��رة م��ن المجتمع الس��وري ع��ن إجراء 
التأمي��ن على ممتلكاتهم بس��بب ع��دم القدرة 
على دفع أقساط التأمين. كما ان قلة األعمال 
المعروضة بسبب تعطل األنشطة االقتصادية 
والصناعي��ة، أدى ال��ى أن تصب��ح األخطار 
محدودة، وتتنافس عليها 13 ش��ركة تأمين، 
األم��ر الذي أدى إلى  انخفاض في األس��عار 
التأمينية إلى معدالت غير مسبوقة، وتجاهل 
ش��ركات التأمين لبعض النواحي الهامة في 
األخط��ار المعروض��ة عليهم بهدف كس��ب 
الزبون، والتس��اهل في قبول أخطار تعرف 
ب��أن مع��دل خطورته��ا مرتفع فيها لكس��ب 
العم��ل، وربما هذا التس��اهل ق��د أفضى إلى 
بعض الخس��ائر، وازدياد معدالت االحتيال 
ف��ي التأمين في الظ��روف الس��ائدة، كما أن 
التس��اهل ال��ذي تبدي��ه ش��ركات التأمين في 
سداد التعويضات بهدف الحفاظ على الزبون 
قد أث��ر على إنتاجه��ا، وعلى معي��د التأمين 
بسبب تحميله لمسؤولية تعويضات مشكوك 

بصحتها.
 أم��ا على الصعيد الخارج��ي، فإن العقوبات 
االتح��اد  م��ن  س��ورية  عل��ى  المفروض��ة 

د. عزيز صقر 

انخفاض

في األسعار

التأمينية

إلى معدالت

غير مسبوقة
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هذا الفرع التأميني، وس��ببه ارتفاع تكاليف 
الطباب��ة في العي��ادات والمش��افي وارتفاع 
أسعار الدواء، األمر الذي دفع ببعض فئات 
المجتمع الس��وري الى شراء وثائق التأمين 
الصح��ي، ونتوقع ازدياد الطل��ب على هذا 
النوع من التأمين بس��بب اس��تمرار ارتفاع 
مع��دالت التضخم، ومن اج��ل الحفاظ على 
مع��دل النمو في هذا الفرع الهام، فإن األمر 

يتطلب تحسين مستوى الخدمات.

هل تقوم الشركة بتأمين المنشآت الخاصة 
في القطاع العام، مثل الطائرات والسفن؟

ال اعتق��د يوجد حالياً تأمين على الطائرات، 
بس��بب ارتفاع مبالغ التأمين الخاصة بخطر 
المسؤولية تجاه الطرف الثالث، وهو خطر 
ين��درج ع��ادة ضمن وثائ��ق التأمي��ن على 
الطائ��رات، وهنال��ك مبال��غ تأمي��ن عالمية 
تتطلبها بعض المطارات للس��ماح لش��ركة 

طيران ما بالهبوط في مطاراتها.
عل��ى  تأمي��ن  هن��اك  كان  األزم��ة  قب��ل 
األسطول الجوي السوري، ونظراً الرتفاع 
المسؤوليات، يتم االحتفاظ بنسبة ضئيلة من 
األخطار وإعادة تأمينها في الخارج، ونظراً 
لخصوصي��ة هذا الف��رع، هنالك ش��ركات 
كبرى متخصصة بقبول إعادة التامين على 

هذه األخطار.
وبس��بب العقوب��ات الت��ي فرضه��ا االتحاد 
األوروب��ي والواليات المتح��دة األميركية، 
لم تتمكن ش��ركات التأمين من إصدار عقود 
تأمي��ن الطائ��رات، أم��ا الس��فن التجارية، 
فهنالك تأمين على هياكل هذه الس��فن يتم في 

السوق السورية.

األوروب��ي والواليات المتح��دة األميركية، 
أدت إلى امتناع شركات اإلعادة الكبرى عن 
قبول العمل الس��وري، وعدم توفر العمالت 
القابل��ة للتحوي��ل إلجراء عملي��ات التحويل 
لبع��ض المعيدين ف��ي الخ��ارج، وفي حال 
توافرها هن��اك صعوبات بإج��راء عمليات 

التحويل.

ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة، وماذا 
عن التأمين الصحي؟

إن ش��ركة االتح��اد العرب��ي ه��ي ش��ركة 
متخصص��ة ف��ي عملي��ات إع��ادة التأمين، 
وق��د حرص��ت عل��ى تقديم أفض��ل الحماية 
للش��ركات السورية وبأس��عار أقل مما قدمه 
بع��ض المعيدي��ن ف��ي الخارج وبالش��روط 
نفسها، وس��اهمت أيضاً في وضع نصوص 
العقود لمحافظ بعض الشركات بالمواصفات 
القياس��ية المعروفة دولياً، وقامت بتس��عير 
بعض تغطيات الحماي��ة، إضافة إلى قبولها 
األخط��ار التي تعرض عليه��ا وفق منهجية 
ف��ي االكتت��اب تراع��ي مصلح��ة االتحادية 

ومصلحة شركات التأمين.
كما قامت الش��ركة بقبول الس��داد لألقس��اط 
بالعملة الس��ورية، بالرغ��م من االتفاق على 
إجراء التحويل بعمالت صعبة، ولكن تقديراً 
منها للظروف الس��ائدة في سورية فقد قبلت 
ببعض التحوي��الت بالرغم من األثر المالي 
السلبي الناتج عن فروق التحويل، نظراً لعدم 
استقرار س��عر صرف الليرة السورية أمام 
الدوالر األميركي والعمالت األخرى، وهي 
قدم��ت وال تزال النصح والمش��ورة لبعض 
األخط��ار ذات الطبيع��ة الخاص��ة، وتق��وم 
بتدريب وتأهيل بعض الكوادر في ش��ركات 
التأمين، س��واء من خالل الندوات التدريبية 
التي تقيمها س��نوياً أو التدري��ب العملي في 
مكاتب الش��ركة على مدار العام، وتس��اهم 
االتحادية في نش��ر الوعي والثقافة التأمينية 
م��ن خالل إص��دار مجل��ة الرائ��د العربي، 
وهي مجلة متخصصة تعنى بشؤون التأمين 
والم��ال. وقد حازت على إعجاب عدد كبير 

من المهتمين في هذين القطاعين.
أما في التأمين الصحي، فنجد أن هناك تحسناً 
ملموس��اً قد طرأ ف��ي الفت��رة األخيرة على 

هيئة اإلش���راف على التأمين مسؤولة عن 
تنظيم السوق، ما مدى التوافق بين ما تتطلع 
إليه شركات التأمين وما تقرره الهيئة، وما 
هي األمور التي يجري الجدل حولها عادة؟

ال ش��ك في ان الهيئة تبذل جهوداً في س��بيل 
إيج��اد أفض��ل تنظيم لس��وق التأمين، ونرى 
أنه في إم��كان هيئة اإلش��راف على التأمين 
القيام بجهود أكبر في هذه المرحلة الصعبة، 
وذلك م��ن خالل ضب��ط األس��عار التأمينية 
وإيجاد حدود دنيا لألسعار ال يمكن لشركات 
التأمين تجاوزها. ونعتق��د أن هذا األمر مهم 
للغاي��ة في ضبط إيق��اع الس��وق والتقليل ما 
أمكن من حدة المنافسة، التي ولألسف نشهد 
اليوم أثارها الس��لبية على ش��ركات التأمين 
والمعيد المحلي، ونأم��ل من الهيئة االهتمام 
بالتدريب والتأهيل لكوادر ش��ركات التأمين، 
وه��ذا األمر ين��درج ضمن مه��ام الهيئة في 
قانون التأس��يس، كم��ا نأمل أن تق��وم الهيئة 
باالط��الع عل��ى اإلج��راءات المتبع��ة ف��ي 
األس��واق التي عليها عقوبات واالستفادة من 
هذه الخبرات وعكسها على السوق المحلية، 
ما يحقق فائدة أكبر في تحس��ين أدائها. وكما 
نعلم ان��ه في ظل الحص��ار المفروض على 
س��ورية والعقوبات وامتناع أغلب ش��ركات 
اإلعادة الكبرى عن منح تغطيات وتسهيالت 
اتفاقية للس��وق الس��ورية، نأمل في ان تقوم 
الهيئ��ة بإيجاد الحلول المناس��بة للس��وق بما 
يضمن حصول تلك الشركات على تسهيالت 
اتفاقية بمواصفات دولية. والحقيقة أن بعض 
شركات اإلعادة التي تقدم التسهيالت االتفاقية 
للسوق ال تتمتع بس��معة تجارية جيدة، وهذا 
يؤث��ر كثيرا على نتائج أعمال الس��وق، فمن 
السهل أن يتم الحصول على األقساط من قبل 
هذه الش��ركات، ولكن من الصعب الحصول 
على مبالغ التعويض��ات حال تحققها. وعلى 
المدى المنظور قد يش��كل هذا األمر مش��كلة 
كبي��رة وعجوزات ف��ي ميزانيات ش��ركات 
التأمين، بس��بب عدم الق��درة على الحصول 
عل��ى االلتزام��ات م��ن معي��دي التأمين في 

الخارج. 
هل بات نش���ر الوعي التأميني بين األفراد 
والمؤسسات أكثر ضرورة في ظل الحرب؟ 

الواقع أن نش��ر الثقافة والوع��ي التأميني هو 

ضبط األسعار

التأمينية

وإيجاد حدود دنيا لألسعار

ال يمكن

لشركات التأمين

تجاوزها
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الس��يارات ضد اإلرهاب والقذائف العشوائية 
التي يطلقها المس��لحون على المدن السورية 
والق��ت رواجاً كبيراً. كما ش��هد فرع التأمين 
عل��ى الحياة نش��اطاً كبيراً ف��ي التأمين على 
األشخاص ضد خطر اإلرهاب، وإننا ال ندعي 
فضالً في ذلك على سوق التأمين، ولكن أردنا 
أن نس��لط الضوء على جوان��ب مهمة قامت 
بها االتحادية في ظل الظروف السائدة، علماً 
انه ال توجد س��وق عالمية يقبل بهذه األخطار 
في ظ��ل الحصار والعقوب��ات، وتمت إعادة 
ه��ذه األعمال ل��دى االتحادية بمع��دل ال يقل 
عن 85 % من كل خطر واحتفاظ ش��ركات 
التأمين بنس��بة 15 % فقط، مع اإلش��ارة الى 
انه ال يوجد لدى االتحادية تسهيل اتفاقي لمثل 
هذه األخطار بل تم االحتفاظ بها بشكل مطلق 
وعلى مس��ؤوليتها. ونظراً للخبرات المتاحة 
لديها فقد حققت هذه األخطار نتائج ايجابية في 
كل الفروع التأمينية، وهنا نجد ان االتحادية قد 
س��اهمت من خالل هذا االبتكار في استمرار 

عمل شركات التأمين في ظل األزمة.

ما أولويات ش���ركات التأمين حالياً، وكيف 
ترون أفاق صناعة التأمين في سورية؟

بالنس��بة للش��ركة االتحادية، فإن األولويات 

أمر مهم للغاية، ليس فقط في ظل الحرب بل 
في كل األوقات، وال بد هنا من تضافر جهود 
مجتمع��ة من قبل جهات عدة في تحقيق ذلك، 
بدءاً من هيئة اإلش��راف إلى شركات التأمين 
ومعي��د التأمي��ن المحلي، وال بد من تش��كيل 
لجن��ة من جميع األط��راف ووضع آلية عمل 
مش��تركة وتنفيذها وفق خطة منطقية، وعلى 
س��بيل المثال إقام��ة الندوات بش��كل دوري، 
إجراء المقابالت التلفزيونية واإلذاعية، إدراج 
فصل عن التأمين في مادة التربية االجتماعية، 

واالهتمام بالدعاية واإلعالم ... الخ.

هل قاربت ش���ركات التأمين ف���ي خدماتها 
احتياجات السوق التي فرضتها الحرب في 

سورية؟
ان ش��ركة االتحاد العربي إلعادة التأمين هي 
أول من ط��رح تغطية التأمين على اإلرهاب 
واألخط��ار السياس��ية، حيث قدم��ت تغطية 
خاصة به��ذه األخطار منذ بداي��ة األزمة في 
س��ورية. وقد بدأ التأمين ضد خطر اإلرهاب 
للنق��ل الداخل��ي بي��ن المحافظ��ات ونجحت 
الشركة في الترويج لهذه التغطية التي شهدت 
نمواً كبي��راً وطلباً متزايداً م��ن قبل الزبائن، 
كم��ا طرح��ت االتحادية خط��ر التأمين على 

تكم��ن في زي��ادة التعاون مع الش��ركات في 
السوق السورية، وهو يعتبر من أهم األسواق 
بالنس��بة لالتحادية، وعلى الصعيد الخارجي 
فإن االتحادية تس��عى إلى زي��ادة التعاون مع 
الدول الصديقة في روس��يا وإي��ران والهند. 
وف��ي الفت��رة األخي��رة نجحت الش��ركة في 
إقامة اتصاالت مع سوق بيالروسيا وتجري 
المفاوضات حالياً بخصوص تبادل األعمال 
مع هذه الس��وق، وتح��رص االتحادية دائماً 
على تواجدها في الس��وق العالمية من خالل 
حضور المؤتمرات والن��دوات التي تقام في 
بعض ال��دول العربي��ة واألجنبية وإرس��ال 
وف��ود م��ن الش��ركة للقي��ام بمه��ام اإلنت��اج 
والتس��ويق، وترفد الش��ركة كادره��ا بعمالة 
ش��ابة متخصصة تحمل شهادات في التأمين 
والمصارف، وتشرف على تدريبهم وتهيئتهم 
للحفاظ على مستوى من الخبرات بشكل دائم.
 أم��ا أفاق صناعة التأمين في س��ورية، فإننا 
في االتحادية نراهن على انتهاء األزمة قريبا 
وتطهي��ر البلد من اإلرهاب، ونعتقد بأن البلد 
سيش��هد نهضة كبيرة في جمي��ع المجاالت، 
وس��وف يواك��ب التأمين كل هذه األنش��طة، 
بعد انتهاء األزمة.لذلك فإننا نتوقع مستقبالً كبيراً لهذه الصناعة 
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المعني��ة، بهدف تنفي��ذ خطة العمل الت��ي وضعتها في بداي��ة عام 2016، 
وق��د ت��م تحقيق جزء جي��د منها، خاصة ف��ي ما يتعلق باألم��ور التنظيمية 
داخ��ل الهيئة وضمن قطاع التامين، ونعتق��د أن أي عملية تطويرية تحتاج 
إل��ى ظروف اقتصادية مالئمة، خاصة من ناحية الس��وق المس��تهدفة بهذا 
التطوي��ر. وبالنظر إلى الظ��روف الحالية، خاص��ة االقتصادية منها، فإن 
خدم��ات التأمين تجد بعض الصعوبات في تحقيق هذا التطوير، ومع ذلك، 
فق��د أثبت قطاع التأمين قدرت��ه على مواجهة تحدي��ات األزمة، من خالل 
اس��تمرار الشركات بتقديم خدماتها، وإن كان ذلك بالحد الممكن في بعض 

الحاالت.

ال���ى أي مدى نجحتم في إعداد برامج وخطط  لرفع مس���توى أداء قطاع 
التأمين وتحسين خدماته؟

هناك العديد من المقترحات التي يتم بحثها مع الجهات الحكومية المختصة، 
بهدف تنشيط واقع التأمين، خاصة وأن أهم أهداف الهيئة ومبررات إحداثها 
هو العمل على تنش��يط س��وق التأمين، إضافة إلى أن التركيز ينصب حالياً 
على توفير مس��تلزمات استمرار الش��ركات بأداء مهامها على أكمل وجه، 
وإيجاد إي��رادات جديدة لقطاع التأمين وتطويره، وتجاوز الصعوبات التي 

فرضتها األزمة، والعقوبات االقتصادية الظالمة المفروضة حالياً.

كجهة ناظمة لعمل الس���وق، كيف تقيمون أداء شركات التأمين وكفاءتها 
والتزامها قواعد ممارسة المهنة خالل األشهر الماضية؟

يحك��م عمل ش��ركات التأمين الس��ورية، العديد من التش��ريعات الناظمة، 
وتخضع هذه الش��ركات لرقابة هيئة اإلشراف على التأمين التي تتابع  تقيد 
الش��ركات باألنظمة التي تحكم عملها.ويمكن القول أن الشركات تلتزم إلى 
حد كبير وتتم المتابعة من الهيئة للوصول إلى التطبيق األمثل لكل األنظمة 

د. عمار ناصر آغا

آغا: نتائج شركات التأمين مشجعة وخدماتها تتطور

وفي ما يلي نص المقابلة:
كيف تقيّم النتائج المالية لش���ركات التأمين لعام 2016، 

وهل من أرباح حققتها؟
إن النتائ��ج األولية للنصف األول م��ن العام 2016 تعطي 
ص��ورة إيجابية عن ش��ركات التأمين، حي��ث بلغ إجمالي 
األقس��اط التي حققتها شركات التأمين في كل فروع التأمين 
ف��ي النص��ف األول م��ن الع��ام 10,2 مليار ليرة س��ورية 
بارتفاع عن الفترة نفسها من العام السابق بنسبة 11,5 %، 
حيث كانت أقس��اط النص��ف األول من ع��ام 2015، 9,1 

مليار ليرة.
وكان للمؤسسة العامة السورية للتأمين الحصة األكبر من 
األقساط، وبلغت 6,2 مليار ليرة بارتفاع عن أقساطها في 

الفترة نفسها من العام الماضي بحوالى 2 %.
أما أقس��اط الش��ركات الخاصة، فقد بلغ��ت خالل النصف 
األول من عام 2016 حوالى 4 مليار ليرة سورية بارتفاع 
31 %. وقد حققت معظم الشركات ربحاً تشغيلياً وأرباحاً 
صافية بنس��ب نمو جيدة، ونأمل أن يس��تمر هذا النمو في 
األقس��اط واألرباح خالل الربعين األخيرين من العام وأن 
تك��ون النتائج النهائية لعام 2016 جيدة وقطاع التأمين في 

تحسن مستمر.

ماذا عن خطة هيئة اإلش���راف على التأمين لعام 2016، 
ما الذي تحقق حتى اآلن، وما هي أبرز المش���كالت التي 

واجهتكم؟
تعمل الهيئة بش��كل دؤوب على التنس��يق مع كل الجهات 

والمديـر  إدارة  مجلـس  رئيـس  نائـب  أكد 
الدكتور  التأمين  اإلشـراف على  العام لهيئة 
البنك  مجلة  مع  مقابلـة  في  آغا  ناصر  عمار 
للنصـف  األوليـة  النتائج  إن  والمســتثمـر، 
األول من العام 2016 تعطي صـورة إيجابيـة 
الهيئة  إن  التأميـن. وقـال:  عـن شــركات 
تنسـق مع كل الجهـات المعنيـة، بهـدف 
تنفيذ خطـة العمل التي وضعتها في بدايـة 
عـام 2016. ولفـت الى ان جميـع الشـركات 
تسـتمر بتقديم كل أنواع وثائق التأمين، وأن 
بعضها يقبل تأمين أخطار حـوادث الشـغب 
واالضطرابات، فيما تشجع الهيئة الشركات 
على تقديـم خدمـات تأمينيـة أفضل وأنواع 

تأمينية جديدة.
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منه��ا، كما أن بعضها يقبل تأمين أخطار حوادث الش��غب 
واالضطرابات، وذلك تبعاً لتوفر إعادة تأمينها.

وتعم���ل الهيئة عل��ى تس�����ه�ي�ل ط�رح أي منت��ج جدي�د 
تقترح��ه ش��ركات التأمين، كما تأمل وتش��جع على طرح 
منتجات التأمين الصغيرة التي تناس����ب حاجات المجتمع 
وإمكاناته في إطار تأمين المش�اريع الصغيرة، إضاف�ة إلى 
منتجات التأمين الش���خصي وه�و تأمي��ن الحياة والصحة 
والحوادث الش��خصية التي تلبي حاجة المواطن وبأقساط 

منخفضة.
ونأمل في أن تحس��ن الظروف األمنية، ما سيس��هل توفير 
البنية واألرضي��ة الالزمة لطرح منتج��ات تأمينية جديدة 

ونجاحها، خاصة في حال توافر إعادة التأمين المناسبة.

هل تأملون ف���ي عقد ملتقى التأمي���ن، كذلك الذي كانت 
تشهده دمشق قبل الحرب؟

ان الظ��روف الت��ي م��رت فيها الب��الد لم تمنع م��ن اقامة 
معارض على المستوى الداخلي، وقد شاركت الهيئة بعدد 

منها اقيمت خالل الفترة الماضية.
المقبلة بإقامة ملتقى على مستوى عربي واقليمي.اال اننا ما زلنا نأمل في ان تسمح الظروف خالل المرحلة 

والق��رارات. وم��ن المؤك��د أن آثار األزم��ة على قطاع التأمين انعكس��ت 
بطبيعة الحال على أداء الش��ركات، والس��بب الرئيس��ي في ذلك هو الواقع 
ال��ذي فرضته الظ��روف الحالية والعقوب��ات االقتصادية، وه��و ما نأخذه 
باالعتبار في تعاملنا مع الشركات، حيث نعمل على مساعدة الشركات في 
النهوض مجدداً وتجاوز مش��اكلها، بما يخدم اس��تمرارها في أداء خدماتها 

بأفضل حال، وكذلك مواصلة دورها في خدمة االقتصاد الوطني.

هل تمكنتم من تحقيق منافسة إيجابية ما بين الشركات؟
تش��جع الهيئة جميع الش��ركات عل��ى تقديم خدمات تأميني��ة أفضل وأنواع 
تأمينية جديدة، وهي مس��تعدة لتقديم التس��هيالت الالزمة للشركات في هذا 
المجال، ونعتقد أن أهم ما يجب أن تعمل عليه ش��ركات التأمين هو الناحية 
التس��ويقية، وذل��ك من خالل العم��ل على زيادة الثقافة التأمينية ونش��رها، 
ومدى الحاجة للتأمين قبل القيام بالتس��ويق إلسم شركة تأمين، كذلك يجب 
العم��ل إليجاد منتجات تأمين تلبي حاجة الطبقتين المتوس��طة والفقيرة في 
المجتمع. ويعود ذلك األمر بالدرجة األولى لسياس��ة كل شركة تأمين على 

حدة مع االخذ باالعتبار العوامل الفنية والتسويقية الالزمة.

ما نوع التأمين الذي ال يزال يحظى باإلهتمام وتحثون ش���ركات التأمين 
ليكون ميداناً للتنافس؟

تس��تمر جمي��ع الش��ركات بتقديم كل أن��واع وثائق التأمين، ول��م توقف أياً 



32

عالم التأمين

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2016

تغطية الحرب والشغب، وحاولت الشركات الحفاظ ما أمكن على أصولها 
م��ن خالل تنوي��ع االس��تثمارات، حيث اتجهت معظم الش��ركات لش��راء 
الموجودات والعقارات للحفاظ قدر اإلمكان على رأس مالها من االنخفاض 
نتيج��ة التضخم. كما ع��ززت تواجدها من خالل التركي��ز على التأمينات 
الش��خصية، وأيضاً كان للتأمين اإللزامي دوراً هاماً في تأمين االس��تقرار 

النسبي لسيولة الشركات.

ما التحدي األهم الذي ما زالت تواجهه شركات التأمين وله تأثير واضح 
على أدائها وربما حصول خسائر؟

إن أه��م تح��دي تواجهه معظم ش��ركات التأمين، هو عدم اس��تقرار الليرة 
الس��ورية ال��ذي له أث��ر، ليس فقط عل��ى انخفاض أصول الش��ركة، ولكن 
ايض��اً ل��ه بالغ االثر في التس��عير وتقييم المخاطر، وحت��ى على تحديد قيم 
المطالب��ات. ومن بعض التحديات الهامة أيضاً عزوف معيدي التأمين عن 
التعاقد مع الش��ركات السورية، نتيجة للعقوبات الجائرة، ما ألغى المنافسة 

بين المعيدين، وذلك للحصول على شروط اتفاقيات إعادة أفضل.

ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة، وماذا عن التأمين الصحي؟
تقوم شركة العقيلة بتقديم سلة واسعة من الخدمات التأمينية تشمل، )التأمين 
الصحي - تأمين الحياة - تأمين السفر - التأمين البحري - التأمين الهندسي  
- تأمي��ن الممتل��كات والمس��ؤولية المدني��ة - وتأمين الس��يارات(، ويعتبر 
التأمي��ن الصحي من أه��م المنتجات التي تقوم الش��ركة بتقديمها، حيث أن 
البرام��ج المقدمة توفر تغطية تأمينية في س��ورية ودول الجوار. وتحرص 
الش��ركة دائماً على تقديم أسعار مدروسة للزبائن تتناسب مع جودة الخدمة 
المقدمة، وذلك ضمن الظروف الس��ائدة وفي ظل االرتفاع الكبير لتكاليف 

مازن الصبان

العقيلة: سلة من المنتجات تغطي المناطق السورية

وفي ما يلي نص المقابلة:

كيف تقيمون النتائج المالية خالل النصف األول من العام 
الجاري هل سجلت أرباحاً؟

تم تس��جيل أرب��اح خالل النصف األول م��ن 2016 وفق 
النتائ��ج المالية لش��ركة العقيل��ة للتامي��ن التكافلي، ويعود 
ج��زء من هذه األرباح للنش��اط التأميني للش��ركة وأرباح 
االس��تثمارات بشكل عام، والودائع االستثمارية الموجودة 

في المصارف اإلسالمية بشكل خاص.

هل تشهد س���وق التأمين السورية تحسناً وكيف عززت 
ش���ركات التأمين من تواجدها رغم تداعيات الحرب على 

القطاعات االقتصادية؟
بعض فروع التأمين ش��هد تحس��ناً ملحوظ��اً، مثل التأمين 
الصح��ي، بينم��ا بعض الف��روع األخ��رى لم يش��هد هذا 
التحس��ن، مثل فرع تأمين الحريق والهندس��ي، فكان لكل 
قط��اع تأميني خصوصيته ف��ي التأثر نتيج��ة للوضع في 

بلدنا.
بع��ض الف��روع التأمينية تأثر بالق��رارات الحكومية، مثل 
ق��رار منع اس��تيراد الس��يارات وإلغ��اء التأمي��ن البحري 
اإللزام��ي ش��رط )ج(، باإلضاف��ة ال��ى ع��دم تقيد بعض 
المصانع بالتأمين اإللزامي لمنشآته. وقد طرأ تحسن على 
بعض أنواع التأمينات الش��خصية، مث��ل التأمين الصحي 
الذي كان س��ببه انخفاض س��عر التأمين بس��بب المنافس��ة 
وضعف القوة الش��رائية، بالمقارنة مع أس��عار االستشفاء 

التي ارتفعت نسبياً في المراكز الطبية.
وعززت ش��ركات التأمين م��ن تواجدها، من خالل تأمين 
بع��ض المنتج��ات التأميني��ة الت��ي تخص المرحل��ة، مثل 
تأمين النقل مع أخطار الحرب والش��غب وتأمين الحياة مع 

التأميني في ســوريـة أكثر  ان نشـر الوعي 
من ضرورة، ألنـه قطاع واعـد. الكالم للمديـر 
العام لشـركة العقيلة للتأمين التكافلي مازن 
الصبان، الذي قال في مقابلـة مع مجلة البنك 
والمسـتثمر: إن أولويـات شــركات التأميـن 
حالياً هي خلق التوازن بين تسـعير المنتجات 
وتثبيت قيمـة الصـرف للقطـع األجنبي قـدر 
اإلمكان في ظـل التضخم. وأكد ان شــركة 
العقيلة تقدم سـلـة واسـعـة من الخدمـات 

التأمينية.
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عن التساؤالت واستفسارات الزبائن بشكل واضح وشفاف 
وصادق.

إن هذا يكون عبر التكاتف بين ش��ركات التأمين وبالتعاون 
مع هيئة اإلش��راف على التأمين للوصول الى مجتمع واع 
تأمينياً، يؤث��ر تأثيراً إيجابياً في االقتصاد الوطني بش��كل 

عام.

هل قاربت شركات التأمين احتياجات السوق من الخدمات 
التأمينية خالل الحرب على سورية؟

لقد اجتهدت ش��ركات التأمين وسعت لتغطية حاجة السوق 
م��ن خدم��ات تأمينية في ظ��ل ظروف الح��رب الراهنة، 
وذل��ك ضمن إمكاناتها، ومن هذه المنتجات تغطية الحرب 
والش��غب لنقل البضائ��ع والممتلكات واألش��خاص. فمثالً 
بالنس��بة للتأمين��ات الش��خصية، قدمت الش��ركة منذ عام 
2013 حلوالً تأمينية تلبي متطلبات السوق السورية في ما 
يخص تأمينات الحياة الخاصة بأخطار الحرب والش��غب، 
وذلك مع مراعاة ان تكون في متناول جميع فئات المجتمع، 
حيث تقدم الشركة تأمين الحياة ضد أخطار الوفاة والعجز 
الكلي الدائم والجزئي الدائم نتيجة أعمال الحرب والشغب، 
باإلضافة إلى تغطية العج��ز الكلي المؤقت نتيجة الحرب 
والشغب وبمبالغ تأمين تصل لغاية 5 ماليين ليرة سورية.
كما تجدر اإلش��ارة هن��ا إلى أن هذه العق��ود تغطي الوفاة 
الطبيعي��ة والوفاة نتيجة حادث، ويبقى االس��تثناء في هذه 
العق��ود المش��اركة في األعم��ال القتالية وحمل الس��الح، 
باإلضافة إلى ثبوت إخفاء المؤمن له في طلب التأمين أي 

معلومات عن أمراض سابقة أو حالية لديه.

م���ا أولويات ش���ركات التأمين حالياً وكي���ف ترون أفاق 
صناعة التأمين في سورية؟

إن أولوي��ات ش���ركات التأمي��ن حالياً هي خل��ق الت�وازن 
بين تس��عير المنتجات وتثبيت قيم الصرف للقطع األجنبي 
ق��در اإلمكان في ظل التضخم، وذلك للحصول على نتائج 
مقبول��ة للبيان��ات المالي��ة والمحافظة على عق��ود التأمين 
وجل��ب عم��الء جدد في ظ��ل المنافس���ة الموج��ودة، مع 
ض��رورة تطوير الكوادر البش��رية بش��كل دائم. فخبرات 
التأمي��ن ه��ي خب��رات خاصة وتحت��اج إلى وق��ت وجهد 

كبيرين لتنميتها.
إن آف��اق صناع��ة التأمين في س��ورية مبش��رة بإذن هللا، 
خاصة في ظل سياسة إعادة اإلعمار التي بدأت في بعض 
المناط��ق وإعادة تأهي��ل المناطق الصناعي��ة االقتصادية 
الهامة، ما س��يؤثر حتماً في تنشيط حركة بعض قطاعات 
وغيرهما.التأمين الهامة، كتأمين الحريق والتأمين الهندس��ي والنقل 

الخدمات الطبية. وقد حققت شركة العقيلة زيادة في أقساط التأمين الصحي 
لغاية آخر أيلول/سبتمبر 2016 بلغت 37 % عن األقساط للفترة نفسهاعن 

العام الماضي.

هل تقوم الشركة بتأمين المنش���ات الخاصة بالقطاع العام مثل الطائرات 
والبواخر؟

ال تؤمن الشركة على الطائرات والبواخر، وذلك بسبب عدم وجود اتفاقية 
إع��ادة تأمي��ن تغطي هذا النوع م��ن األخطار في الوق��ت الحالي، ونتطلع 
في المس��تقبل ألن نتجاوز اآلثار الس��لبية للوضع الحال��ي ونقوم بتأمين أو 

المشاركة بهذا النوع من التأمينات.

ما م���دى التوافق بين ما تتطلع اليه ش���ركات التأمي���ن وما تقرره هيئة 
اإلشراف على التأمين، وما هي االمور التي يجري الجدل حولها عادة؟

تنظم هيئة اإلش��راف على التأمين وتدعم أعمال قطاع التأمين الس��وري،  
وذلك اس��تناداً للمرس��وم 68 لعام 2004 والمرس��وم 43 لعام 2005، من 
خالل مجموعة من األعمال اإلشرافية والتنظيمية، ومنها على سبيل المثال 
توفي��ر المناخ المالئم لتطوير وتعزيز ش��ركات التأمين الس��ورية وحماية 
حقوق المؤمن لهم ومراقبة المالءة المالية لشركات التأمين، وتنمية الوعي 
التأمين��ي وإعداد الدراس��ات المتعلقة بأعمال التأمين، وكل ما يس��اهم في 

ارتقاء أعمال قطاع التأمين.
وقد قطعت الهيئة ش��وطاً واسعاً في هذا المجال، ولكن من الطبيعي ظهور 
بعض اإلشكاليات التنفيذية، وخاصة في ظل الظروف الحالية، أهمها عدم  
فتح باب المنافسة اإليجابية بين شركات القطاع العام والخاص وتخصيص 
قط��اع التأمين العام بحصص س��وقية مميزة وكبيرة، بما يؤثر س��لباً على 
التنافس��ية المحفزة بين الش��ركات. ونأمل أن يكون هذا األمر مرحلياً ليتم 
الحقاً االنتقال إلى المنافسة الحرة بين جميع الشركات، حيث أن لذلك كبير 

األثر على سعر الخدمة وجودتها.

نش���ر الوعي التأميني بين األفراد والمؤسسات ظل هاجساً، هل بات أكثر 
ضرورة في ظل الحرب؟

إن نشر الوعي التأميني في السوق السورية هو حاجة ملحة وواجب يجب 
القيام به من قبل شركات التأمين، وعلى الرغم من الخطوات التي تم القيام 

بها في هذا المجال، ولكن تبقى محدودة.
ان مفه��وم التأمي��ن ه��و الحماية من خط��ر قد يحدث مس��تقبال، ولكن هذا 
المفهوم لم يأخذ أبعاده بين الناس بعد، فالس��وق الس��ورية هي سوق واعده 
ف��ي كل مج��االت التأمين، وخاصة ضمن تأمينات الحي��اة والصحة اللذان 
لم يأخذا حقهما ضمن مجاالت التأمين بش��كل عام كالس��يارات مثال، حيث 
ان لهما اثر إيجابي بين األفراد والعائالت وضمن الش��ركات، وخاصة في 

األوضاع الراهنة وارتفاع أسعار الخدمات الصحية.
إن من خطوات نش��ر الوع��ي التأميني هو القيام بعقد الن��دوات واللقاءات 
وس��لس����ل�ة م�ن حلقات برامجي����ة إذاعي��ة وتلفزيوني���ة خاص�ة، وعبر 
تثقي��ف مندوبي المبيع��ات وإعدادهم إعدادا صحيحاًعن��د القيام بالزيارات 
واللقاءات مع األفراد والش���ركات، لنش��ر هذا الوعي بين الناس واإلجابة 
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اهتمام وجهود الهيئ��ة ودورها في مجال النهوض 
بالقطاع التأميني في سورية.

نشر الوعي التأميني بين األفراد والمؤسسات ظل 
هاجساً هل بات أكثر ضرورة في ظل الحرب؟

مما ال شك فيه أن رسالة نشر الوعي التأميني هي 
هدف مستمر لشركة التأمين العربية - سورية، لما 
لذلك من آثار إيجابية على اإلنتاج في ش��تى فروع 
التأمين، خصوصاً في ظل تزايد المخاطر بس��بب 
الظ��روف الحالية الصعب��ة التي تمر به��ا البالد، 
ويمك��ن أن يتم التنس��يق ف��ي هذا المج��ال بجهود 
مشتركة، سواء مع هيئة اإلشراف على التأمين أو 

اإلتحاد السوري لشركات التأمين.
هل استطاعت شركات التأمين ابتكار أعمال تلبي 
االحتياجات خالل الحرب التي فرضت في سورية؟
بالتأكي��د، فق��د تم تقدي��م بعض التأمين��ات المتعلقة 

بتغطية أخطار الحرب.
ما هي أولويات شركات التأمين حالياً وكيف ترون 

آفاق صناعة التأمين في سورية؟
تس��عى شركة التأمين العربية - سورية إلى الحفاظ 
على المحافظ التأمينية الس��ارية، نظراً لعدم وجود 
استثمارات أو مشاريع جديدة حالياً في ظل الظروف 
الراهنة - تحقيق التوازن بين انكماش قيمة األقساط 
التأميني��ة، مقابل زيادة تكلفة المطالبات والحوادث 
وغالء المعيشة وارتفاع األسعار- إن آفاق مستقبل 
صناعة التأمين في سورية واعدة جداً، خاصة في 
العقوبات االقتصادية عن بلدنا الحبيب.مرحلة إعادة البناء واإلعمار، ال سيما مع رفع كل 

حازم الدويك

الدويك: استوعبنا األزمة وثّبتنا محافظنا التأمينية

وفي ما يلي نص الحديث:
كيف تقيمون النتائج المالية للش���ركة خالل النص���ف األول من العام الجاري، هل 

سجلت أرباحاً؟
بالرغ��م من أن مكونات س��وق التأمين ل��م تتغير، فقد تم التأقلم م��ع ظروف األزمة 
واس��تيعابها، وتم التعامل معها بجملة من الحلول والبدائل الممكنة، ما انعكس إيجاباً 
على األرباح وتحقيق تطور إيجابي في مختلف المؤش��رات المدروس��ة، حيث نمت 
حقوق المس��اهمين االجمالية 4 %، باإلضافة الى ارتفاع األقس��اط بنس��بة 52 %. 
ومن أهم األس��باب التي أدت دوراً إيجابياً في تحقيق األرباح، التوس��ع في األعمال 
كّماً ونوعاً، وتنوع المحفظة التأمينية وتحسين االستثمارات واتفاقيات اعادة التأمين.

هل تش���هد سوق التأمين السورية تحسناً، وكيف عززت شركات التأمين تواجدها 
رغم تداعيات الحرب على القطاعات االقتصادية؟

إن التحس��ن الوحيد قد يكون بحجم األقس��اط التأمينية، والناتج عن ارتفاع األسعار، 
والتضخ��م نتيج��ة انخفاض قيمة العملة، ولك��ن ذلك يقابله ارتف��اع تكلفة المطالبات 

والحوادث، وارتفاع أسعار المواد والكلفة التشغيلية.
ما التحدي األهم الذي ال تزال تواجهه شركات التأمين وله تأثير واضح على أدائها؟

يكم��ن التحدي في العقوبات االقتصادية وانعكاس��اتها الس��لبية المباش��رة على عمل 
ش��ركات التأمين مع الخارج )شركات إعادة التأمين( من حيث العالقات واالتفاقات 

وااللتزامات المتبادلة، إضافة إلى آثار التضخم وانخفاض أسعار الليرة.
ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة، وماذا عن التأمين الصحي؟

إن ش��ركة التأمين العربية - س��ورية تق��وم بتقديم جميع انواع التأمي��ن، بما في ذلك 
فرع التأمين الصحي، علماً أن المنافس��ة تؤثر س��لباً على نتائج هذا الفرع التأميني، 

خصوصاً في ظل ارتفاع األسعار وتكلفة االستشفاء والطبابة واألدوية.
هل تقوم الشركة بتأمين المنشآت الخاصة بالقطاع العام مثل الطائرات والبواخر؟

إن كل األعمال والمنشآت االقتصادية والخدماتية العائدة للقطاع العام، يتم التأمين عليها 
عن طريق المؤسسة العامة السورية للتأمين، بما فيها األسطول البحري والجوي.

ما مدى التوافق بين ما تتطلع إليه شركات التأمين وما تقرره هيئة اإلشراف على 
التأمين، وماهي األمور التي يجري الجدل حولها عادةً؟

تقوم شركتنا بأداء أعمالها ووظائفها وفق األنظمة والتعليمات النافذة، ووفقاً لتوجيهات 
وقرارات هيئة اإلش��راف على التأمين التي تحرص على مصلحة الشركات وتحقيق 
أهدافها ونجاحها في تنفيذ المهام الملقاة على عاتقها. ويتم ذلك بروح التعاون واإليجابية، 
حي��ث تع��رض وتناقش وتعالج من قب��ل الهيئة أي موضوع��ات أو صعوبات تواجه 
مس��يرة عمل الشركات، التخاذ القرار المناسب بش��أنها، وال يسعنا إال أن نثني على 

أكد المدير العام لشركة التأمين العربية - السورية حازم الدويك 
في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن الشركة تعمل للحفاظ على 
المحافظ التأمينية السارية، نظراً لعدم وجود استثمارات أو مشاريع 
جديدة في ظل الظروف الراهنة. وأشار إلى أنه تم التأقلم مع ظروف 
األزمة واستيعابها بجملة من الحلول والبدائل، ما انعكس إيجابًا 
على األرباح وتحقيق تطور إيجابي في مختلف المؤشرات، الفتاً الى 

أن التحدي األساسي يبقى في مواجهة في العقوبات االقتصادية.
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لي��رة مقارن��ة بمبل��غ )45505296( لي��رة للنصف األول م��ن عام 2015 
بارتفاع مقداره )113789793( ليرة س��ورية، أي بنسبة 250.06 % عن 

العام الماضي.

هل تش���هد السوق الس���ورية تحسناً، وكيف عززت ش���ركات التأمين من 
تواجدها رغم تداعيات الحرب على القطاعات االقتصادية؟

ش�هدت س�����وق التأمين الس��ورية تحسناً ملحوظاً خالل العام الحالي، عم�ّا 
كانت عليه في س��نوات األزمة األولى، ويعود ذلك إلى االنفراج األمني في 
بع��ض المناطق، ما انعكس إنفراجاً اقتصادي��اً واجتماعياً، إضافة إلى رغبة 
المواطن بالعودة إلى ممارس��ة حياته الطبيعية وس��لوكه االقتصادي المعتاد 

قبل األزمة.

ويش��كل التأمين أحد الخدمات المدرجة ضمن الس��لوك االقتصادي لدى فئة 
كبيرة من المواطنين. أما في ما يتعلق بقدرة شركات التأمين على االستمرار 
في تقديم خدماتها، فال بد أن نذكر هنا أن القرار لدى غالبية شركات التأمين 
ب��أن تكون جزءاً من مقومات الصمود والتحدي االقتصادي، لتش��كل رافعةً 
للخ��روج م��ن األزمة، وذلك من خالل التكي�ّف الس��ريع والدراس��ة العميقة 

لمتطلبات السوق في مرحلة األزمة ومواجهتها بشكل فوري.
وعلى سبيل المثال ال الحصر: 

- خلق منتجات جديدة تتناسب مع الوضع الراهن.
- تقديم تسهيالت مالية للعمالء الراغبين في الحصول على الخدمات التأمينية.
- نشر الوعي التأميني والتركيز على مدى أهمية هذه الخدمات التأمينية للفرد 

والمجتمع في ظل األزمة الحالية. 

هنادي جربوع

“المتحدة للتأمين” تعبر الى مرحلة متقدمة من التقديمات

وفي ما يلي نص المقابلة:

كيف تقيمون النتائج المالية خالل النصف األول من 
العام الجاري، هل سجلتم أرباحاً؟

للش��ركة  واالس��تثماري  التأمين��ي  النش��اط  حق��ق 
خ��الل النص��ف األول من ع��ام 2016 ربح��اً بلغ 
بمبل��غ  مقارن��ة  س��ورية  لي��رة   )441961220(
)130569167( لي��رة للنص��ف األول م��ن ع��ام 
2015، أي بارتف��اع ق��دره )311392023( ليرة، 
وذلك بعد تحميل حساب األرباح والخسائر، األعباء، 

وكذلك حساب ضريبة الدخل.

وقد حافظت الش��ركة على محفظة تأمينية متوازنة، 
كما في األعوام الس��ابقة، أي أنه��ا لم تركز أعمالها 
على ن��وع واحد من أنواع التأمي��ن، بل تنوعت في 
أعماله��ا، وارتفع إجمالي األقس��اط المكتتب بها في 
النص��ف األول م��ن 2016 مقارن��ة بالفترة نفس��ها 
لعام 2015 من )219667967( ليرة س��ورية إلى 
مبل��غ )314858297( لي��رة، أي بارتف��اع مقداره 

95190330 ليرة وبنسبة 43.4 %.

كم��ا حق��ق النش��اط التأميني بع��د تحميل حس��اباته 
باالحتياطات واألعباء فائضاً قدره )159295089( 

اعتبرت المديرة العامة بالتكليف للشركة 
المتحدة للتأمين هنادي جربوع، في مقابلة 
مـع مجلـة البنك والمسـتثمر، أن األزمـة 
السياسية واالقتصادية واالجتماعية أرخت 
بظاللها على جميع النشاطات االقتصادية، 

بما فيها شركات التأمين.

وكان التحــدي األهـم الــذي واجهتــه 
الشـركات التأميـن منـذ بدايــة األزمــة، 

هـو تقلبـات ســعر الصـرف.

لكنهـا رأت أنهـا تمكنت مـن الصمــود 
واإلنطــالق وهـي تســتـعـد للمرحلــة 
المقبلة، بعد التحسن الذي طرأ على عمل 

الشركات.
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المواضيع الجوهرية بدالً من الروتينية.

نشر الوعي التأميني بين االفراد والمؤسسات ظل 
هاجساً، هل بات أكثر ضرورة في ظل الحرب؟

إن نشر الوعي التأميني بين األفراد والمؤسسات هو 
ضرورة دائمة في ظل الس��لم والحرب، بل ونعتبره 
ض��رورة ملحة في ظ��ل الحرب، وذلك لما تش��كله 
تعويضات الحوادث من عامل مساعدة مادية للمؤمن 
ل��ه في ظل تع��دد احتياجاته المترافق��ة مع انخفاض 
القوة الش��رائية لليرة السورية، وما تسببه من إرباك 

للمواطن في تدبر أموره الحياتية والمعاشية.

هل قدمت ش���ركات التأمين ابتكارات في الخدمات 
التأمينية تلبي احتياجات الس���وق بعد  الحرب في 

سورية؟
حاولت شركات التأمين خلق منتجات تأمينية جديدة 
تناس��ب احتياجات الس��وق والفرد، بم��ا يتالءم مع 

تبعات الحرب في سورية.
وق��د القت بعض األف��كار والمنتجات قبول ورضى 
فئات واس��عة م��ن األفراد، في حين ل��م ترَق بعض 
المنتج��ات الجدي��دة إل��ى مس��توى مواكب��ة األزمة 
والح��رب. علماً أن هذه االبتكارات موضوع اجتهاد 
دائم ومس��تمر بين ش��ركات التأمي��ن للوصول إلى 
الخدمات التي تناس��ب األوضاع الراهنة، والتعديل 

عليها أحياناً إن استلزم األمر.

ما هي أولويات شركات التأمين حالياً، وكيف ترون 
آفاق صناعة التأمين في سورية؟ 

أولويات شركات التأمين حالياً النهوض في صناعة 
التأمين في س��ورية وعلى مس��توى الوطن العربي 
والعالم، والمس��اهمة في تعافي االقتصاد الس��وري 
وع��ودة العجل��ة االقتصادي��ة لل��دوران ف��ي ش��كل 
فع��ال وإيجابي، للمحافظة على الثق��ة بين المواطن 
وش��ركات التأمي��ن والمحافظة عل��ى العمالة الجيدة 
واستثمار الطاقات البش��رية الفتية في مرحلة إعادة 

اإلعمار.

نث��ق بأن ه��ذه األزمة إلى زوال وس��تعود س��ورية 
قوية بجيش��ها وش��عبها وقائدها وس��يبقى األمل في 
القطاعات، ومن ضمنها قطاع التأمين.ع��ودة الوضع االقتصادي إلى م��ا كان عليه في كل 

ما التحدي األهم الذي ما زالت تواجهه ش���ركات التأمين وله تأثير واضح 
على أدائها وربما حصول خسائر؟

مما ال ش��ك فيه أن هذه األزمة السياس��ية واالقتصادية واالجتماعية أرخت 
بظاللها على جميع النش��اطات االقتصادية، بما فيها ش��ركات التأمين. ولعل 
التحدي األهم الذي واجهته شركات التأمين منذ بداية األزمة، هو تقلبات سعر 
الصرف وما يرافقه من عدم كفاية في مبلغ التأمين خالل مدته، وبالتالي عدم 
كفاية التعويض عند حصول الخسائر. إضافة إلى أن إنخفاض القوة الشرائية 
والعمل��ة المحلية، أديا إلى الخ��روج اإلجباري لفئة كبيرة من المواطنين من 
دائرة قطاع التأمين بوصفهم مؤمن لهم، وذلك لس��د الحاجات االس��تهالكية 

األساسية.

كذلك تأثرت عالقات شركات التأمين المحليّة مع شركات تأمين العالمية بفعل 
العقوب��ات األوروبية واألميركية على س��ورية ككل، ما أدى إلى صعوبات 
كبيرة في البحث عن شركات إعادة تأمين صديقة للحصول على المتطلبات 

الدنيا لتمويل أعمال شركات التأمين.

ماهي الخدمات التي تقدمها الشركة، وماذا عن التأمين الصحي؟ 
ما زالت الش��ركة المتحدة للتأمين تقدّم الخدمات التأمينية نفس��ها التي كانت 
تقدمها قبل األزمة، والتي يمكن أن نوجزها بشكل مبس�ّط، بتأمين الممتلكات، 
التأمين الهندس��ي، تأمين الحياة، التأمي��ن الصحي، تأمين المركبات، التأمين 

البحري، وغيرها من التأمينات العامة األخرى.

أم��ا ف��ي ما يخص التأمين الصحي، فما زالت الش��ركة تق��وم بتقديم خدماته 
الفردي��ة والجماعية ضمن العديد من الخي��ارات المتاحة أمام العاملين، وبما 
يتوافق مع متطلبات الس��وق الس��ورية بهذا الخصوص، من حيث الخدمات 

واألسعار.

هل تقوم الش���ركة بتأمين المنش���آت الخاصة بالقطاع العام مثل الطائرات 
والبواخر؟ 

ال يمكن لش��ركات التأمين الخاصة تأمين الممتلكات الخاصة بالقطاع العام، 
مث��ل الطائ��رات والبواخر، وذلك بن��اًء على القرار الص��ادر لحصر تأمين 

المنشآت المذكورة في المؤسسة العامة السورية للتأمين.

ما مدى التوافق بين ما تتطلع إليه شركات التأمين وما تقرره هيئة اإلشراف 
على التأمين، وما هي األمور التي يجري الجدل حولها عادة؟ 

كان لهيئة اإلش��راف على التأمين، منذ نش��أتها دوراً فاعالً في تنظيم س��وق 
التأمين السورية والرقابة على ممارسات جميع الشركات وتصويبها.

وف��ي المرحلة الحالية، يمك��ن وصف التوافق بين الهيئة وش��ركات التأمين 
العامل��ة في الس��وق الس��ورية بالجيد، والذي ال يخلو م��ن حاجته إلى العمل 
بش��كل أكبر لتلبية متطلبات شركات التأمين وتسريع أعمالها والتركيز على 
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س��وق التأمي��ن، باإلضاف��ة إل��ى األخطار 
الجديدة التي فرضتها األزمة السورية.

ما التح���دي األهم الذي م���ا زالت تواجهه 
ش���ركات التأمين وله تأثي���ر واضح على 

أدائها وربما حصول خسائر؟
الس��وق  عل��ى  المفروض��ة  العقوب��ات  أن 
الس��ورية كان لها أثر واض��ح، باعتبار أن 

قولي: دعم قطاع التأمين للمساهمة في اإلعمار

رأى المدير العام لشركة اإلتحاد التعاوني للتأمين “سولدارتي” معتز قولي، في حديث لمجلة البنك والمستثمر، 
أن أهم األولويات التي تضعها شركات التأمين، تكمن في وضع خطط إستراتيجية وتكتيكية لمرحلة إعادة 
اإلعمار، والنهوض بقوة لدعم االقتصاد الوطني. ولفت الى أن األزمة السورية وضعت الشركات أمام الكثير من 

الصعوبات والعراقيل التي تعيق عمل التأمين، مؤكداً العمل على نشر الوعي التأميني.

وفي ما يلي نص الحديث:

هل تشهد س���وق التأمين السورية تحسناً 
وكيف عززت شركات التأمين من تواجدها 
رغ���م تداعي���ات الحرب عل���ى القطاعات 

االقتصادية؟
اليوم، وبعدما مضى على الظروف الراهنة 
أكث��ر م��ن خم��س س��نوات، الم��س قطاع 
التأمين ب��كل مكوناته، خصوصاً ش��ركات 
التأمين السورية أخطاراً لم يشهدها السوق، 
وأصبح��ت الش��ركات تعم��ل عل��ى وضع 
الخطط االس��تراتيجية والتش��غيلية للتحوط 
من ه��ذه المخاطر، للوصول إلى بر األمان 
ال��ذي يحفظ رأس��مالها المس��تثمر، ويعمل 
على تحقيق أهدافها المالية الس��نوية، ضمن 
اإلط��ار العام ال��ذي وضعت��ه كل من هيئة 
اإلش��راف على التأمين واإلتحاد الس��وري 

لشركات التأمين.

وقامت الش��ركات بالعمل على رفع مستوى 
قط��اع التأمي��ن وتحقي��ق المصداقي��ة م��ع 
المؤمنين لديها، وإقناع المؤمن عليه بجدوى 
التأمي��ن والعم��ل على بناء محفظ��ة تأمينية 
س��ليمة، وإدارتها بالشكل الس��ليم للمحافظة 
عليها، والتنس��يق الدائم مع هيئة اإلش��راف 
عل��ى التأمين، إنطالقاً من إيمان الش��ركات 
بأهمي��ة الدوراإلش��رافي والتش��ريعي الذي 
تؤدي��ه هيئة اإلش��راف للحف��اظ على مكانة 

قطاع التأمين في السوق السورية.

وال شك في أن الظروف الحالية أثرت على 
جميع الشركات، إال ان المشهد اليوم يعكس 
مدى صالبة هذه الش��ركات ومتانتها ومدى 
فاعلية وكفاءة خططها اإلستراتيجية، والتي 
تعمل على التكيف مع األخطار التي تعرفها 

نشاط قطاع التأمين كان يتركز على عمليات 
إعادة التأمين مع األس��واق األوروبية، غير 
أن الكثير م��ن معيدي التأمي��ن األوروبيين 
انس��حبوا في هذه األزمة من تغطية السوق 
السورية، األمر الذي خلق حالة من اإلرباك 
ف��ي بداية األزمة، إلى أن تمت إعادة ترتيب 
أعمال الش��ركات مع أس��واق جديدة. ولكن 
تبقى المش��كلة الرئيس��ية في إيجاد تغطيات 
خاصة ألن��واع معينة م��ن التأمين، بعضها 
مرتب��ط بطبيعة األزمة، وبعضها اآلخر في 
م��دى حاجة الس��وق الس��ورية، التي يمكن 
وصفها أيضاً باس��تغالل الحاجة لنوع معين 
م��ن التأمين��ات مرتبطة مباش��رة باألزمة، 
وبتوصيف طبيعة االقتصاد السوري القوي 
والمتين. وتواجه هذه المسألة صعوبات عدة 

أبرزها:

- صعوب��ة إج��راء التحوي��الت المصرفية 
لمصلح��ة  أو  التأمي��ن  معي��دي  لمصلح��ة 
ش��ركات التأمين، في حال المطالبات نتيجة 
حوادث مغطاة تأمينياً على معيدي التأمين، 
وهذا ما أثر بشكل واضح في طبيعة العالقة 
مع المعيدين، حت��ى الجدد منهم، في اعتماد 
أس��اس لس��عر الصرف والتحوي��ل ما بين 

تاريخ التعاقد وتاريخ استحقاق الدفعات.

- إن ارتف��اع س��عر ص��رف ال��دوالر أمام 
الليرة، أدى إلى ارتفاع األسعار بشكل كبير 
جداً، وهو ما ينطبق على أس��عار العقارات 
واآلالت وغيره��ا، كم��ا أدى إلى انخفاض 
حج��م وعدد القن��وات االس��تثمارية المتاحة 

لشركات التأمين. 

- إن األثر الس��لبي الرتفاع أسعار الصرف 
يظه��ر في مجال إع��ادة التأمي��ن، في حال 

 معتز قولي

رفع مستوى

قطاع التأمين

وتحقيق المصداقية

مع المؤمنين

وإقناع المؤمن

بجدوى التأمين
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فقط بوثائق تأمين تصدر من قبل المؤسس��ة 
العامة السورية للتأمين.

نش���ر الوع���ي التأمين���ي بي���ن األف���راد 
والمؤسس���ات ظل هاجس���اً، هل بات اكثر 

ضرورة في ظل الحرب؟
إن موض��وع نش��ر الوع��ي التأمين��ي م��ن 
والجوهري����ة  األس��اس����ي�ة  المواضي��ع 
لنم��و قط��اع التأمي���ن ف��ي أي بل��د، ألن���ه 
يس���هم بش���كل كبير في انتش��ار الخدمات 
التأميني��ة ال��ى أكبر فئ��ة ممكنة م��ن افراد 
المجتم��ع، وإذا م��ا أراد القط��اع الوصول 
الى س����وق ق���وي ومتماس����ك تتوافر فيه 
أفض��ل خدم�ات التأمين الت��ي تلبي رغبات 
واحتياج��ات مختلف األفراد والمؤسس��ات 
بش��فافية وصدق، وبش��كل يضم��ن مصالح 
جميع األط��راف. وهذا ما قام���ت ب�ه هيئة 
اإلش���راف عل��ى التأمي��ن كجهة إش���رافية 
وتش��ريعية، واإلتحاد الس��وري لش��ركات 
التأمي��ن على رفع مس��توى الوعي التأميني 
في س��ورية عبر برامج وخطط مدروس��ة، 
يش��ارك فيها الجميع من أجل س��وق تأميني 

قوي ومتماسك ومتطور.

وف��ي ظل الظ��روف الحالية أصب��ح العمل 
على جان��ب الوعي التأميني أكت��ر إلحاحاً، 
حت��ى نتمك��ن م��ن تحقي��ق االنتش��ار الذي 
يحتاجه القطاع، مع اإلشارة إلى ان التركيبة 
المجتمعية للمجتمع الس��وري تش��كل أرض 
خصب��ة لتلق��ي الوع��ي التأمين��ي لمختلف 
الفئ��ات، من أطفال ف��ي المدارس والطالب 

اس��تحقاق قيمة معينة لمعي��د التأمين بالليرة 
الس��ورية معدلة بال��دوالر، وتأخر ش��ركة 
التأمين في تحويل هذه المس��تحقات للمعيد، 
في الوقت الذي يرتفع فيه سعر الصرف، ما 
يسبب خسارة لش��ركة التأمين نتيجة الفرق 
بين سعر الصرف بتاريخ االستحقاق وسعر 

الصرف بتاريخ التحويل. 

- التغي��ر ف��ي أس��عار الص��رف يؤثر على 
دقة التس��عير، وبالتالي على إمكانية اإليفاء 
بالتعويضات نتيجة ارتفاع األس��عار بشكل 
عش��وائي، للتجهيزات والقطع المتضررة، 
وغي��ر  المباش��رة  )التكالي��ف  األج��ور  أو 
المباش��رة( بش��كل ع��ام، أو تس��عير بعض 
الخدمات الطبي��ة والمواد المتعلقة بها. ومن 
الصعوب��ات الت��ي يش��هدها القط��اع أيضاً، 
إنخف��اض معايير الس��المة واألمن المطبقة 

بسبب الكلفة المالية العالية لها.

م���ا هي الخدم���ات التي تقدمها الش���ركة، 
وماذا عن التأمين الصحي؟

1. تأمي��ن الس��يارات ويقس��م إلى قس��مين: 
تأمي��ن المس��ؤولية المدني��ة اتج��اه الغي��ر 
)التأمين اإللزامي للسيارات(: هذا النوع من 
وثائ��ق التأمين يغطي األض��رار التي يمكن 
أن تس��ببها المركبة المؤمنة للغير. والتأمين 
الش��امل للس��يارات: ويشمل جس��م المركبة 

المؤمنة والسائق.
2. تأمين النقل بكل أشكاله وشروطه.

3. التأمين الهندسي بكل أشكاله.
4. التأمي��ن الصح��ي بكل أش��كاله، الفردي 

والعائلي والجماعي.
5. تأمين الحريق واألخطار الحليفة.

6. تأمين المس��ؤوليات، وتشمل المسؤولية 
المدنية والمسؤولية المهنية.

7. تأمي��ن الحوادث العامة )س��رقة، وخيانة 
األمانة(.

8. تأمين الحوادث الشخصية.
9. تأمينات الحياة بكل أنواعها.

هل تقوم الشركة بتأمين المنشآت الخاصة 
بالقطاع العام مثل الطائرات والبواخر؟

كال، فهك��ذا أن��واع من التأمي��ن محصورة 

الجامعيين، وتجار وصناعيين ومهندس��ين 
ورج��ال األعمال. وهذا يحت��اج الى تضافر 
جميع الجهود لتحقيق هذا الهدف المشترك، 
لنك��ون أكث��ر قرب��اً م��ن إحتياج��ات أفراد 

المجتمع السوري ورغباته.

هل ابتكرت شركات التأمين خدمات تأمينية 
جدي���دة تلب���ي احتياجات الس���وق في ظل 

الحرب على سورية؟
ال ش��ك ف��ي أن األزم��ة الس��ورية وضعت 
الش��ركات أم��ام الكثي��ر م��ن الصعوب��ات 
والعراقيل التي تعيق عمل التأمين، ما فرض 
على الشركات التي تهدف الى التموضع في 
الس��وق وأخذ حص��ة تس��ويقية متميزة من 
العم��الء والمؤمن عليه��م، ان تقوم بتطوير 
منتجاته��ا بما يتناس��ب مع ه��ذه الظروف، 
والعم��ل على إيج��اد تغطيات جدي��دة، مثل 
تغطية خطر الحرب السلبية على األفراد من 
خالل تشميل هذا الخطر في بوليصة التأمين 
الصح��ي الفردي والجماعي، وتغطية خطر 

الحرب السلبية على حياة األفراد.

ما هي أولويات ش���ركات التأمي���ن حالياً، 
وكي���ف ترون آف���اق صناع���ة التأمين في 

سورية؟
م��ن أهم األولوي��ات التي تضعها ش��ركات 
التأمين، وضع خطط إس��تراتيجية وتكتيكية 
لمرحل��ة إع��ادة اإلعمار، والنه��وض بقوة 
لدع��م االقتص��اد الوطن��ي، وذل��ك بالحفاظ 
على مواردها المالية واإلستثمارية وتحفيز 
كوادره��ا البش��رية، وتدريبه��م وتطويرهم 
بش��كل يس��مح له��ا بتحقي��ق ه��ذه الخط��ط 

واألهداف.

وف��ي الس��ياق نفس��ه، وكأولوي��ات، ف��إن 
الش��ركات تق��وم بإس��تهداف فئ��ات جديدة 
بإص��دار تغطي��ات وبوالص جديدة س��وف 
يحتاجها الس��وق ف��ي المس��تقبل، والتركيز 
على أنواع التأمينات الصغيرة والشخصية، 
والعم��ل على إيج��اد أقنية جديدة للتس��ويق 
والبي��ع وبن��اء الص��ورة الذهني��ة الحقيقية 
عليهم.ألهمية التأمي��ن في أذهان العمالء والمؤمن 

تقوم الشركات

بإصدار تغطيات

وبوالص جديدة

والتركيز

على التأمينات

الصغيرة والشخصية
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تقدم شركة الثقة للتأمين جميع  الخدمات التأمينية ولكل القطاعات، 
أما التأمين الصحي، فيعتبر منتج اساسي، ولدينا في هذا النوع من 
التأمين كما في األنواع االخرى أفضل المنتجات، والتي تتناس��ب 

مع الواقع الصحي واالقتصادي للمواطن السوري.
هل تقوم الش���ركة بتأمين المنشآت الخاصة في القطاع العام مثل 

الطائرات والبواخر؟
شركات التأمين الخاصة تقوم بتأمين القطاعات الخاصة.

م���ا مدى التوافق بين ما تتطلع اليه ش���ركات التأمين وما تقرره 
هيئة االشراف على التأمين مسؤولة؟

إن هيئة اإلش��راف على التأمين تشرف على تنفيذ أعمال شركات 
التأمين وتقيدها بالقوانيين المرعية، وكل ما يتعلق بأعمالها.

نش���ر الوعي التأميني  بين األفراد والمؤسسات ظل هاجساً، هل 
بات اكثر ضرورة في ظل الحرب؟

نش��ر الوعي التأمينية هي العبارة أو الجمل��ة األكثر تداوالً حالياً، 
ويمكن الرد على هذا الس��ؤال بالسؤال التالي: اين نقطة االنطالق 
لنش��ر الوعي التأميني م��ن قبل )الهيئة - االتحاد - الش��ركات( ثم 
الحكوم��ة ووزارة التربية، ووزارات أخرى معنية؟ فإذا كانت كل 
المناهج التأمينية التي تدرس في الجامعات حتى تاريخه بعيدة عن 
الواقع، واذا كان الشغل الشاغل للوسائل االعالمية الطعن  بقطاع 
التأمين، فكيف سينتش��ر الوعي؟ لذا، ال بد من ان تتضافر الجهود 
وتتوح��د اإلرادة العامة والخاصة، ويتوحد الوعي العام والخاص، 
دعم الخاص منها قبل العام.عل��ى أن قطاع التأمين هو م��ن القطاعات االقتصادية والتي يجب 

د. رامي خوري

شركة الثقة نتائجها مقبولة وتطمح لدعم قطاع التأمين

وفي ما يلي نص الحديث:
كي���ف تقيم���ون النتائج المالية خ���ال النص���ف االول من العام 

الجاري، هل سجلتم أرباحاً؟
ان النتائ��ج المالي��ة لدينا تعتب��ر مقبولة، اال انه ال يمكن لش��ركات 
التأمين أن تحدد بدقة قياس النتائج المالية  بش��كل نصف س��نوي، 
بس��بب  اختالف الحس��ابات المالية لدينا ع��ن أي قطاع اقتصادي 
آخر.  فاألقساط االكتتابية للوثائق التي تصدر خالل النصف االول 
م��ن  الس��نة ال تس��جل كاملة ألنه يت��م تحديد ما هو مكتس��ب منها 

اعتبارا من تاريخ اإلصدار وحتى نهاية النصف االول.
هل تش���هد سوق التأمين السورية تحسناً، وكيف عززت شركات 
التأمي���ن م���ن تواجدها رغ���م تداعيات الحرب عل���ى القطاعات 

االقتصادية؟
ان س��وق التأمين السورية تعتبر من أهم اسواق التأمين في الوطن 
العربي، نظراً للخصوصية الجغرافية لس��ورية، باإلضافة الى ان 
الوض��ع االقتصادي قبل االزمة كان مبش��راً وواع��داً بتطور هذا 
القطاع بشكل كبير، إال أن الحرب كان لها تاثير كبير على نشاطنا 
كش��ركة تأمي��ن، لكون مفه��وم التأمين قائم عل��ى تحمل االخطار 
بمختلف انواعها عن االطراف المعرضة للخطر، ما سبب بازدياد 
المس��ؤولية المحدة علينا كطرف حامل للخطر. ونحن في ش��ركة 
الثق��ة للتامي��ن، كنا وم��ا زلنا من االوائ��ل في القط��اع في تحمل 
االخط��ار الكبيرة والطلبات الكبيرة حيث أننا قمنا من فترة وجيزة 
بتس��ديد م��ا يترتب علينا الى اح��د القطاع��ات االقتصادية الهامة، 
وتعتب��ر قيمتها هي االعلى  بين المطالبات المس��ددة من ش��ركات 

التأمين.
ما التحدي االهم الذي ما زالت  تواجهه شركات التأمين وله تأثير 

واضح على أدائها وربما حصول خسائر؟
يمكن إيجاز هذا الموضوع بنقاط مختصرة، بعضها نتج عن االزمة 
والبع��ض االخر ناتج ع��ن أمور اخرى  يمك��ن معالجتها من قبل 
الجهات المعنية: غياب القوانين  التأمينية الواضحة، عدم استقرار 
س��عر الصرفن عدم مراعاة  مس��تلزمات عمل التأمين، وهذا البند 
بالذات هو بند مفتوح  يتعلق بظروف عمل هذا القطاع وارتباطاته 

بجميع القطاعات االقتصادية والمالية الحكومية والخاصة.
ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة، وماذا عن التأمين الصحي؟

التخطيـط وتطوير  العام لشـؤون  المديـر  نائب  رأى 
األعمال في شركة الثقة للتأمين الدكتور رامي خوري، 
أن النتائج المالية للشركة تعتبر مقبولة في الوضع 
الحالي الذي تمر به سورية. وقال في مقابلة لمجلة 
البنك والمستثمر: إن الشركة تقدم كل أنواع التأمين، 

لكن الحرب أثرت على أعمالها.
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باإلضافة الى تطور الوعي التأميني. كما تمتع الشركة الوطنية للتأمين بأكبر حصة 
في سوق التأمين الصحية بالتعاقد مع الشركات الكبيرة.

هل تقوم الشركة بتأمين المنشآت الخاصة بالقطاع العام مثل الطائرات والبواخر؟
ال تقوم الشركة بتأمين أي شيء يتبع للقطاع العام، كونه محصور بالمؤسسة السورية 

للتأمين.
هيئة اإلش���راف على التأمين مسؤولة عن تنظيم السوق، ما مدى التوافق بين ما 

تتطلع اليه شركات التأمين وما تقرره الهيئة، وهل من جدل حول أمور معينة؟ 
يوجد توافق الى حد كبير ما بين شركات التأمين في القطاع السوري وهيئة االشراف. 

وهذا ال يمنع حصول جدل أحياناً، لكنه  لتطوير العمل وتحفيزه.
نش���ر الوعي التأميني بين األفراد والمؤسسات ظل هاجساً، هل بات أكثر ضرورة 

في ظل الحرب؟
كانت السوق السورية قبل إحداث شركات التأمين تفتقد الى الوعي التأميني بين افراد 
المجتمع السوري، لكن الشركات أحدثت برامج توعية بين الناس عن طريق موظفيها 

وفريق التسويق. وفي ظل الحرب اصبح أكثر ضرورة من قبل.
هل ابتكرت ش���ركات التأمين خدمات تأمينية قاربت حاجات السوق في ظل الحرب 

على سورية؟
احدثت شركات التأمين برامج وانواع تأمين جديدة تخدم المواطن والبلد في ظل هذه 
األزم��ة وولدت أماناً لدى المواطن. كان لش��ركتنا دوراً مهماً في الظروف الراهنة، 
م��ن خالل إحداث تغطية تأمينية تش��مل اعمال الش��غب واالضطرابات، ما يطمئن 

المستثمرين والتجار الستمرار العمل ونقل بضائعهم بأمان بوجود شركة التأمين.
ما أولويات شركات التأمين حالياً، وكيف ترون آفاق صناعة التأمين في سورية؟

أولويات الش��ركة هي المحافظة على كادرها وعدم خس��ارة أي أحد والمحافظة على 
وضعها في السوق االقتصادية. وهي تطمح الى التطور الدائم، ومواكبة السوق التأمينية 
محلياً وعالمياً. أما بالنسبة الى آفاق الصناعة التأمينية في سورية، فننظر بعين التفاؤل 
الوعي التأميني، ألن تطور القطاع في أي بلد يعكس الوجه الحضاري له.ألن يكون قطاع التأمين من القطاعات المتطورة والمتجددة بشكل دائم، من خالل نشر 

عبد القادر العلي

العلي: قطاع التأمين السوري يتطور ويدعم االقتصاد

وفي ما يلي نص الحديث:
كيف تقيم���ون النتائج المالية خالل النصف األول 
من العام الجاري، هل سجلت أرباحاً رغم تداعيات 

الحرب؟
نتائجن��ا المالية للنص��ف األول جيدة بالنس��بة الى 
الوض��ع الحال��ي الذي يمر ب��ه البلد، وه��ي نتائج 

تحققت بجهود اإلدارة والكادر الفني في الشركة.
هل تش���هد سوق التأمين السورية تحسناً، وكيف 
عززت شركات التأمين من تواجدها رغم تداعيات 

الحرب؟
تشهد السوق التأمينية تحس��ناً وتنوعاً في مجاالت 
التأمين وأنواعه��ا، على رغم األزمة التي يمر بها 
البلد، وهذا التحس��ن يعود الى إحداث أنواع جديدة 
للتأمي��ن. وبن��اء على دراس��ة أعمال الش��ركة في 
النصف االول من ع��ام 2016، تبين وجود تنويع 
في المحافظ التأمينية، خصوصاً خالل األزمة التي 
تمر فيها س��ورية، ال س��يما في الس��نوات الثالث 

الماضية.
م���ا التحدي األهم الذي ال تزال تواجهه ش���ركات 
التأمي���ن وله تأثير على أداءه���ا وربما تعرضها 

لخسائر؟
التحديث يكمن في خس��ارة قس��م من كادرها الفني 
المدرب في الس��نوات الس��ابقة )هجرة � س��فر ... 
الخ(، والمحافظة عل��ى أعمالها في ظل الظروف 
الحالي��ة. أما الصعوب��ات التي تواجهها الش��ركة، 

فتتركز في المخاطر لدى شركات اإلعادة.
ما هي الخدمات التي تقدمها الش���ركة، وماذا عن 

التأمين الصحي؟
تق��دم الش��ركة خدم��ات متنوعة ف��ي كل مجاالت 
التأمي��ن. أم��ا التأمي��ن الصح��ي، فتطور بش��كل 
ملحوظ، وخاصة في ظل ارتفاع االسعار في البلد، 

الوطنية  للشركة  العام  المدير  أكد 
حديث  في  العلي،  القادر  عبد  للتأمين 
شركات  أن  والمستثمر،  البنك  لمجلة 
التجار  طمأنة  في  ساهمت  التأمين 
أعمالهم.  استمرار  على  والمستثمرين 
هي  حالياً  الشركة  اولويات  أن  وأكد 
المحافظة على كادرها، وعلى وضعها 

في السوق االقتصادية.
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التأمين الصح�ي لش��ركات التأمين المتعاقدة معنا، كما ذكرت س��ابقاً، من 
إعطاء موافقات على اإلجراءات للمؤمن، من صور شعاعية وتحاليل إلى 
موافق��ات على العمليات الجراحية ومتابع��ة حالة المريض، باإلضافة إلى 
التواصل مع ش��ركة التأمين وإعطائها المعلومات الالزمة عن العقد، لكي 
نقوم بالعمل والتس��عير على هذا األس��اس، وتقديم اإلستش��ارات لشركات 
التأمين لوضع األس��عار المناس��بة لبواص التأمين الصح��ي. وعليه فعملنا 
يترك��ز بين المؤمن ومقدم الخدمة، وطبعاً ش��ركة التأمي��ن، لكي يأخذ كل 

طرف حقه.

ما م���دى التوافق بين ما تتطلع إليه ش���ركات التأمي���ن وما تقرره هيئة 
اإلشراف على التأمين، وما هي األمور التي يجري الجدل حولها عادة؟

إن هيئة اإلشراف على التأمين هي المسؤول والمراقب لعمل كل ما يتعلق 
بالتأم�ين في س��ورية، من ش��ركات تأمين وش��ركات إدارة، باإلضافة إلى 
وكالء التأمي��ن. ونحن على تواصل دائم مع الهيئ�ة، وهي مش��كورة دوما 
عل��ى تعاملها اإليجابي معنا وحرصها على اس��تمرارية عمل الش��ركات، 

وخاصة خالل سنوات الحرب الصعبة على بلدنا الحبيب سورية.

نش���ر الوعي التأميني بين األفراد والمؤسسات ظل هاجساً، هل بات اكثر 
ضرورة في ظل الحرب؟

إن الوع��ي التأمين��ي على جميع األصع��دة في بلدنا ضعيف ج��داً، وعليه 
يجب العمل على ذلك من خالل برامج توعية تقوم بها الشركات والجهات 
المس��ؤولة. وهو أكثر ضرورة اليوم، وذلك ألن أسعار الخدمات أصبحت 
على عقود التأمين.مرتفع��ة ج��داً، وعليه فإن المؤمن يحمي نفس��ه وعائلته من خالل حصوله 

حازم تقي الدين

ميدسير: تحسن الفت في التأمين الصحي

وفي ما يلي الحديث:

كيف تقيمون النتائج المالية خالل النصف االول من العام 
الجاري، هل سجلت ارباحاً؟

النتائ��ج المالية كانت مقبولة، وال نس��تطيع القول أن هناك 
أرباحاً، ولكن نأمل أن تكون أفضل في المستقبل من العام 

.2015

هل تشهد س���وق التأمين السورية تحسناً وكيف عززت 
ش���ركات التأمين من تواجدها رغم تداعيات الحرب على 

القطاعات االقتصادية؟
شركة ميدسير هي شركة إدارة نفقات صحية، وهذا يعني 
أننا ندير برامج وبوالص التأمين الصحي للشركات، ومن 
هذا المنطلق الحظنا تحس��ناً في واقع التأمين الصحي وال 

نعلم عن بقية أنواع التأمين.

ما هو التح����دي األهم الذي ال تزال تواجه�ه ش����ركات 
التأمين ول�ه تأثير واض���ح على أداءه�ا وربم�ا حص�ول 

خسائر؟
إننا كش��ركة إدارة نفقات نرى بأن أهم التحديات اليوم هي 
التواصل مع مقدمي الخدمة وواقع الكه�رباء، وبالرغم من 
أننا تغلبنا على ذلك بإس��تعمال المولدات، إال إن ذلك أدى 

إلى زيادة كبيرة في المصروف.
وم��ن التحدي��ات الصعبة هي التعاون م��ع مقدمي الخدمة 
والمش��افي وأقناعه��م بض��رورة االس��تمرار ب��ل العمل 
واستقبال المؤمنين، وذلك نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار 

المستلزمات الطبية.

ما هي الخدمات التي تقدمها الش���ركة وماذا عن التأمين 
الصحي؟

ش��ركتنا هي ش��ركة إدارة، وعليه فإننا نقوم بإدارة برامج 

إلدارة  ميدسير  لشركة  العام  المدير  تحدث 
الديـن، عـن  الصحيـة حـازم تقـي  النفقات 
الشــركة وأهدافهــا، فأكد لمجلـة البنـك 
والمسـتثمر انهـا تعمـل في إدارة النفقـات 
التأميـن  وبوالـص  برامج  إدارة  الصحيـة، من 
الصحي للشركات، ومن هذا المنطلق الحظنـا 
تحسناً في واقع التأميـن الصحـي وال نعلم 

عن بقية أنواع التأمين.
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باإلضافة إلى كونه يمس قاعدة شعبية أكبر من العمالء.

وق��د ع��ززت ش����ركات التأمي��ن من تواجده��ا من خالل وض��ع الخطط 
واالس��ت�راتيجيات و التهيئة  لمرحلة إعادة اإلعمار والنهوض من األزمة 
بعزيم���ة و تصمي��م لدع����م االقتص���اد الوطني م�ن خ���الل كل م�ا يمكن 
من برامج جدي��دة، اس����تهداف ش����رائح جديدة، التركي��ز على التأمينات 
الصغيرة والش��خصية، العمل على أقنية توزيع جديدة، وأخيراً وليس آخراً 
تظاف��ر الجه��ود ما بي��ن الجهات الوصائي��ة و الش��ركات الخاصة لتوجيه 
الش��ركات كاف��ة لإللت��زام بالتعليمات و الق��رارات الص��ادرة بما يختص 

بإكتتاب األعمال.

ما التحدي االهم الذي ما زالت  تواجهه شركات التأمين وله  تأثير واضح 
على أداءها وربما حصول خسائر؟

ال يمكنن��ا إغفال الصعوبات التي نعانيها كش��ركات تأمين نتيجة العقوبات 
وم��ا يتبع��ه ذلك من صعوب��ات في إيجاد معي��د تأمين يواف��ق على توفير 
الحماية للش��ركات الس��ورية في ظ��ل العقوبات المفروضة على س��ورية 
مم��ا رتب علين��ا صعوبات إضافية أن س��وقنا التأمينية خ��ام وبحاجة إلى 
الدعم وإلى نشر التوعية والثقافة التأمينية، وخاصة وأن مصطلع التأميني 
أرتبط بمدة أربعة عقود بتأمين الس��يارات اإللزامي بشكل رئيسي وما زاد 
المش��كلة تعقي��داً قصور الوع��ي التأميني نتيجة عدم وج��ود برامج تهدف 
إل��ى رفع الوعي التأميني مما أدى إلى جمود ف��ي المنظومة التأمينية ككل 
باإلضاف��ة إلى إحجام األفراد والش��ركات عن التأمي��ن لعدم وجود الوعي 
ال��الزم لض��رورة حماية الممتل��كات واالموال من خالل نق��ل الخطر إلى 

شركات متخصصة.

سامر بكداش

بكداش: “التأمين” صامد في مواجهة األخطار

كيف تقيمون النتائج المالية خالل النصف االول من العام 
الجاري هل سجلت ارباحاً وما السبب وراء ذلك؟

لقد حققت الش��ركة نتائج��اً وأرباحاً جي��دة خالل النصف 
األول من العام رغم الصعوبات التي تواجهها وقد استطعنا 
تحقي��ق هذه النتائج بس��بب وجود فك��رة متكاملة لدينا عن 
الفئات المس��تهدفة ومتطلباتها واحتياجاتها والسعي بشكل 
دائ��م لتلبية هذه االحتياجات واعتماد أس��س ومعايير فني�ّة 
صحيح��ة في تقديم الخدمات التأميني��ة وخاصة من ناحية 
التسعير وإدارة المطالبات، باإلضافة إلى وجود طاقم فني 

نجح في الحفاظ على أداٍء متواٍز.

هل يشهد س���وق التأمين السوري تحسناً وكيف عززت 
ش���ركات التأمين من تواجدها رغم تداعيات الحرب على 

القطاعات االقتصادية؟
الشك في أن هذه األزمة ألقت بظاللها على جميع القطاعات 
االقتصادية ف��ي بلدنا الحبيب، وكما ه��و معروف، قطاع 
التأمي��ن يقوم بدور حامل الخط��ر ويعتبر القطاع الضامن 
لجميع قطاعات المجتمع، كما أنه قط�ّاع غير مستقل وغير 
فاعل بحد ذاته فهو صدى للواقع االقتصادي والمعيش��ي، 
وبالاضاف��ة إلى تأثره الكبير بالدخل الفردي الذي انخفض 

بشكل عام كما أنه يتأثر أيضاً بالوضع االقتصادي العام.

وتتوج��ه األوس��اط االقتصادي العالمية الي��وم إلى إعتبار 
تأثير تبعات األزمات على قطاع التأمين أكبر على أرض 
الواقع من تأثيرها على قطاع المصارف الذي تسلط عادةً 
األض��واء علي��ه، حيث أن قطاع التأمين يتحمل الخس��ائر 
المالي��ة التي تصي��ب القطاع��ات األخرى ف��ي األزمات 

أكد المدير العام للشركة السورية الكويتية 
للتأمين ســامـر بكداش في حديـث لمجلة 
البنك والمستثمر، أن الشـركة مستمرة في 
السوق بالرغم من الصعوبات، مشيراً الى ان 
االقتصادي  بالوضع  المرتبـط  التأميـن  قطاع 
واالجتماعي، هو األكثر تضرراً جّراء العقوبات.

ولفت الى ان سـوق التأمين السـورية تحتاج 
لتعديـل بعـض القوانيـن واألنظمـة لترتيب 
واستقرار القطاع التأميني في السوق، إضافة 
إلى تنشـيط الثقافة والوعي بين المواطنين، 
مؤكداً التصميـم لدعـم االقتصـاد الوطنـي 

والمشاركة في إعادة اإلعمار.
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الوصول إلى أفضل تلبية لمتطلبات العمل في الس��وق كما تش��جع 
الهيئة جميع الش��ركات على إبداع وتطوير خطط تسويقية وبرامج 
تأمينية جديدة تس��هم في تنشيط سوق التأمين السورية، أما بالنسبة 
لألمور التي يجري الجدول حولها فهي عبارة عن الصعوبات التي 
تواجهها ش��ركات التأمين بما يتعل��ق بتحويالت القطع األجني من 
وإلى معيدي التأمين ومرس��وم منع التعامل بغيرالليرة الس��ورية، 
إضاف��ة إلى صعوبة توافر معيدي تأمين لألخطار المؤمنة بس��بب 

لعقوبات الجائرة المفروضة على سورية.

نش���ر الوعي التأميني  بين األفراد والمؤسسات ظل هاجساً هل 
بات اكثر ضرورة في ظل الحرب؟

إن المش��كلة الرئيس��ية في س��ورية هي أنه حتى الي��وم لم يتحول 
التامين إلى مش��روع متكامل كما هو الح��ال في أغلب دول العالم 
ولكن رغم الحرب الكوني�ّة على بلدنا اس��تمرت ش��ركات التأمين 
في تقديم خدماتها واس��تحدثت منتجات جديدة تالئم المرحلة وبقي 
القطاع حاضراً ومس��تمراً في تقديم خدماته للمواطنين في ش��ت�ّى 
المجاالت، أما الوعي التأميني فهو متعلق بش��كل أساس��ي بالثقافة 
التأميني��ة لدى المواطن وأولوياته االس��تهالكية ومس��توى الدخل 
إضافة إلى عوامل أخرى منها عدم توافر منتجات التأمين الصغير 

بما يناسب حاجات المواطن ومحدودية دخله.

لذلك أصبح نشر الوعي التأميني بين األفراد و المؤسسات ضرورة 
ملحة في ظل الحرب.

هل قاربت ش���ركات التأمين من ابتكارات في الخدمات التأمينية 
احتياجات السوق التي فرضهتا الحرب في سورية؟

على الرغم من سنوات الحرب مازالت شركات التأمين قادرة على 
االس��تمرار في الس��وق وملتزمة بس��داد التعويضات وتسويق كل 

أنواع وثائق التأمين التي كانت معروفة في السوق قبل الحرب.
ومن أبرز االبتكارات المق�ّدمة في الخدمات التأمينية تغطية الشغب 
واالضطراب��ات والحروب واالضرار الناجم��ة عن المجموعات 

االرهابية وتغطية نقل البضائع البري متضمناً أخطار الحرب.

ما أولويات ش���ركات التأمين حالياً وكيف ت���رون آفاق  صناعة 
التأمين في سورية؟

تحتاج الس��وق الس��ورية للتأمين لتعديل بعض القوانين واألنظمة 
لترتيب واس��تقرار القطاع التأميني في الس��وق إضافة إلى تنشيط 

الثقافة والوعي التأميني عند المواطنين.

إن نظرتن��ا تفاؤلي��ة لمس��قبل التأمي��ن في س��ورية وإل��ى الوضع 
االقتص��ادي واألمني مس��تقبالً والذي س��ينعكس إيجاب��اً على هذا 
اقتصادي وإنتعاش في حركة التجارة الداخلية والخارجية.القط�اع وخاصةً في مرحلة إعادة اإلعمار وما سيرافقها من نشاط 

ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة وماذا عن التأمين الصحي؟
تقوم الش��ركة الس��ورية الكويتية للتأمين يتقديم عروض تنافس��ية 
لمنتجاته��ا م��ن تأمين صح��ي وتأمين س��يارات، تأمي��ن الحريق 
والح��وادث العامة، التأمي��ن البحري وغيرها من أن��واع التأمين، 
كما تمت إضافة أخطار جديدة ضمن العقود التأمينية بما يتماش��ى 
م��ع الوضع الراهن مثل تغطية قذائف الهاون واألخطار اإلضافية 
حي��ث تمتد هذه التغطية لتش��مل س��قوط القذائف بجمي��ع أنواعها 

والمتفجرات والمفخخات واألعيرة النارية الطائشة.

وم��ن المنتج��ات الجديدة التي تنفرد بها ش��ركتنا ه��و منتج تأمين 
الحري��ق واإلره��اب للمح��الت التجاري��ة والمكاتب والش��ركات 
والمنازل السكنية ولحدود مبلغ ))500.000 ل.س(( ليرة سورية 

وبقسط متدني لتغطية أخطار اإلرهاب فقط ...

كما تعمل الش��ركة على إعادة هيكلة آلية العمل لديها لإلسراع في 
تصدي��ر العقود وصرف الح��وادث، أما بالنس��بة للتأمين الصحي 
فيحص��ل المؤمن له م��ن خالل برام��ج التأمين الصحي )البلس��م 
الذهبي، البلس��م سوبر، وبليم س��وبر بالس( المتوفرة لدى الشركة 
على تغطية من الدرجة األولى أو الثانية بحسب رغبته حيث توفر 
كافة البرامج حماية على مدار 24 س��اعة و لمدة 365 يوم تش��مل 

تغطية العالج الطبي داخل وخارج المشفى كما يلي:
االستشفاء، خدمات المشفى، التكاليف الطبية الناتجة عن الحوادث 
بم��ا فيها حوادث العمل والحوادث العامة، باإلضافة إلى العمليات 
التجميلية الضرورية والعالجات الجراحي�ّة لألس��نان الناتجة عن 
الح��ادث، فحوص��ات التش��خيص، األدوية الموصوف��ة، زيارات 

األطباء، البدائل الصناعية التابعة لعمل جراحي نتيجة حادث.

هل تقوم الش���ركة بتأمين المنش���آت الخاصة بالقطاع العام مثل 
الطيارات والبواخر؟

بس��بب وج��ود ق��رار حكومي س��ابق بحصري��ة تأمين المنش��آت 
الخاصة بالقط��اع العام من طائرات وبواخ��ر ومصانع وطرقات 
وكل مش���روع يك��ون فيه المس���تفيد النهائ��ي القطاع الع��ام ف�إن 
ش���ركتنا بناء عليه غير قادرة على تأمين هذه المشاريع والمنشآت 
م��ع أن��ه يجب أن ال يغي��ب عن ذهنن��ا ضخام�ة المبال��غ التأمينية 
لقطاع الطيران والتي تتجاوز الس���عات االكتابية المس����موح بها 

في إتفاقيات اإلعادة.

هيئة االش���راف على التأمين مس���ؤولة عن تنظيم سوق التأمين 
م���ا مدى التوافق بين ما تتطلع اليه ش���ركات التأمين وما تقرره 

الهيئة، وما هي االمور التي يجري الجدل حولها عادةً؟
تعمد هيئة االش��راف على التأمين إلى التش��اور مع جميع شركات 
التأمي��ن وجم��ع المالحظات واآلراء قبل إص��دار أي قرار بهدف 
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قلة االس��تثمارات والمستثمرين في سورية. أما سبب حفاظها على أعمالها 
فيعود الى المرونة العالية التي تحكم قرارات اإلدارة في الشركات وسرعة 

التعاطي ضمن هامش جيد من الصالحية.
 

م���ا التحدي األهم الذي ال تزال تواجهه ش���ركات التأمين وله تأثير على 
أدائها؟

ل��ن أتكلم ع��ن صعوبات إع��ادة التأمي�ن، فهي كثي��رة، ولكن حتى اآلن ال 
نزال قادرين على المتابعة، ومن دون أدنى شك، للمعيد الوطني دور رائد 
ف��ي تخفيف عبء وصعوبات اإلعادة في ه��ذه المرحلة. أما أهم التحديات 
التي تواجهن��ا وتنعكس على نتائجنا، فتتمثل في ارتفاع األس��عار، ولجوء 
جميع الش��ركات، إل��ى التنافس الحاد في ما بينها للظف��ر باألعمال، وعدم 
قدرتنا كش��ركات تأمين من جهة أخرى على رفع أس��عار بوالصنا، وذلك 
رغ��م ما ذكرته عن ارتفاع األس��عار العام والتنافس��ية. والمهم لنا في هذه 
الفترة أن نبقى نعم�ل ضمن مس���ت�وى معي�ن من دون النظر إلى األرب�اح 

كثيراً.

ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة، وماذا عن التأمين الصحي؟
نق��دم خدماتن��ا في كل فروع التأمي��ن، والتأمين الصحي أحده��ا. والتأمين 
بفروع��ه جميعه��ا يمت��زج بالخدمة االجتماعي��ة، على رغم أننا ش��ركات 
ربحية، وأساس��ه التضامن، فخصوصية التأمين كمهنة ومبادئه الرياضية 
التي يقوم عليها، تجعلك في حيرة، هل هذه الشركة للخدمة االجتماعية، أم 

هي مؤسسة ربحية؟

أس��وق مثاالً صغيراً، أن قسطاً لس��يارة عادية لدينا قد ال يتعدى 150000 

د. باسل عزيز صقر

أدير للتأمين: األولوية لإلستمرار وخدمة الناس

وفي ما يلي نص الحديث:

كيف تقيمون النتائج المالية خالل النصف األول من العام 
الجاري، هل سجلتم أرباحاً؟

بالنظ��ر إلى حجم األزمة وقس��اوة الظ��روف، فإن النتائج 
مقبول��ة، لك��ن أكثر ما أث��ر في هذا الوض��ع هو انخفاض 
القدرة الش��رائية لعملتنا الوطنية، ما جعلنا نعمل من دون 
نتائج، خصوصاً عندما تقيّم األرباح اس��تناداً إلى الدوالر 
األميركي، بل أكثر من ذلك، فرأس��مال معظم الش��ركات 
تراج��ع وتآكل. ولكن أس��تطيع القول، من دون اس��تخدام 
مؤش��ر القياس بالدوالر، إنن��ا حققنا أرباح��اً، نتيجة جهد 

الشركة االكتتابي واالستثماري في آن.

هل يشهد س���وق التأمين السوري تحسناً وكيف عززت 
شركات التأمين من تواجدها بالرغم من تداعيات الحرب 

على القطاعات االقتصادية؟
أع��ود ال��ى مقال نش��ر ف��ي مطبوع��ة لبنانية ف��ي تموز/

يولي��و 2016 )بعن��وان: إرادة البق��اء أقوى من الش��دائد. 
ش��ركات التأمين مس��تمرة في تقديم خدماتها(، حيث يقدم 
نظرة اآلخر لس��وق التأمين السورية، ويبين كيف أن هذه 
الش��ركات على رغم الظروف القاس��ية، مستمرة وباقية. 
ويقارن المقال الوضع الراهن مع الظروف التي عاش��تها 

شركات التأمين اللبنانية سابقاً.

وأس��تطيع القول أن األرقام تظهر تحسناً ملحوظاً، فمعدل 
النم��و في النص��ف األول له��ذا العام وص��ل إلى 25 % 
ازدي��اداً، قياس��اً بالفترة نفس��ها من ع��ام 2015، لكن مع 
األس��ف أن ه��ذا النم��و يلتهم��ه التضخم الموج��ود نتيجة 
األزمة. وقد حافظت شركات التأمين على معظم أعمالها، 
وم��ن خالل جهدها ال��دؤوب زادت من إنتاجها على رغم 

السـورية  “أديـر”  العام لشـركة  المدير  أكد 
للتأمين الدكتور باسل عزيز صقر، في مقابلة 
مع مجلـة البنـك والمسـتثمر، أن الشـركة 
حققت ارباحًا، على رغم الصعوبات وقسـاوة 
الظـروف نتيجـة األزمـة فـي سـورية. ورأى 
أن االولوية اليوم هي لإلسـتمرار والمحافظة 
على الكوادر، الفتًا الى الصعوبـات المتعلقـة 
بالعملة الوطنية جـّراء العقوبـات المفروضة 

على سورية.
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م��ن دون أدنى ش��ك أنه ض��رورة قبل الحرب وخالله��ا وبعدها، 
خاص��ةً أن الوع��ي التأميني لدينا منخفض، س��واء قبل األزمة أو 

خاللها.

وقد تك��ون التغطيات التأميني��ة التي طرحتها ش����ركات التأمي��ن 
خ��الل األزمة س��اهمت في رف��ع الوع��ي، لجهة تغطي��ة أخطار 
اإلره��اب والح��رب والش��غب، أو م��ا يع��رف بأخط��ار العن��ف 
السياسي، وربما نستطيع القول أن الظرف أيضاً أجبر الناس على 
ش��راء التغطيات الخاصة بالحرب، وربما بهذه الطريقة ساهم في 

رفع الوعي أيضاً.

إن رف��ع الوعي التأمين��ي، وربما تطويره، ض��رورة دائمة، ألن 
التغطيات واالبتكار فيها مستمر.

هل قاربت ش���ركات التأمي���ن احتياجات الس���وق التي فرضتها 
الحرب في سورية؟

نع��م، خصوصاً لجه��ة تغطيات الحرب 
واإلره��اب، وق��د بدأنا نبتك��ر تغطيات 
جدي��دة تح��ت عن����وان تغطي��ة أخطار 
اإلره��اب، وهنا س���أركز على “أدير” 
فه��ي إن ل��م تك��ن األول��ى فم��ن أوائ�ل 
الش�����ركات التي طرح��ت هذا المنتج، 
وهي أول ش��ركة قام��ت بحملة إعالنية 
حول����ه. طبع��اً، كان مج����ال الحمل��ة 
المناطق التي تتع��رض لخطرالقذائ��ف، 
ف�“أدير” عندما كان الضغ��ط اإلرهابي 
ف��ي ذروته عل��ى مدين��ة حل��ب وكانت 
القذائ��ف اإلرهابي��ة تتس���اق�ط تباع���اً، 
قام��ت بحملته�ا اإلعالنية في س��احات وش��وارع حلب، والتغطية 

المطروحة هي ضد أخطار الحرب واإلرهاب.

م���ا أولويات ش���ركات التأمين حالياً وكيف ت���رون آفاق صناعة 
التأمين في سورية؟

األولوية حالياً هي االس��تمرار كش��ركة والمحافظة على كوادرنا، 
بم��ا تعني��ه كلمة محافظة من رفع المس��توى المعيش��ي والوظيفي 

والتأهيلي أيضاً.

أم��ا بالنس��بة آلف��اق التأمي��ن فعندما تض��ع هذه األزم��ة أوزارها 
ول��ن تضعه��ا إال بعزيمة هذا الجيش البطل وعزيمة الش��رفاء من 
مواطني هذا البلد، ستعود سورية قبلة في كل شيء، والتأمين أحد 
هذه المجاالت، حيث س��تبدو مساهمة الشركات جلية في اقتصادنا 
بكرا أحلى”.الوطن��ي، عندما تبدأ مرحلة إعادة اإلعمار، وأختم بش��عار “أدير 

ليرة سورية، بينما قد يتعرض لحادث بمجرد خروجه من الشركة 
بعد تس����ديد القس��ط ويكلفنا أكثر من 1000000 ليرة سورية في 
تعويض الحادث، وأحياناً أكثر بكثير، ومع ذلك نربح، إنها أس��س 
االكتتاب الس��ليم والتطبيق الجيد لقواعد التأمين ومبادئه وأساس��ها 
قانون األعداد الكبيرة، يضاف إليها استثمارات الشركات والتي قد 

تعوض الخسائر الفنية عندما تحصل.

هل تقوم الش���ركة بتأمين المنشآت الخاصة في القطاع العام مثل 
الطائرات والبواخر؟

ربم��ا كان ذل��ك ممكناً س����ابقاً، أي قب��ل األزم�ة، أم���ا اآلن فمن 
الصعب أمام المس��ؤوليات العالية للطيران أن تجد معيداً يقف الى 
جانب��ك، خصوصاً مع العقوبات المفروض��ة علينا، وأنت لوحدك 
التس��تطيع أن تتحمل ش��يئاً م��ن هذه المس��ؤوليات. ولقد عرضت 
علينا المؤسس��ة العامة شيئاً من هذا القبيل، قد ال يكون للطيران أو 
للبواخر، ولكن ألش��ياء أخرى ورفضنا االشتراك بها لعدم القدرة 

في الوقت الحالي، أما بالنس��بة للبواخر 
فم��ا زال ذل��ك ممكن��اً رغ��م صعوبته، 
وهن��ا أفهم البواخر أي أجس��ام الس��فن، 
لكن األعمال في أجس��ام السفن قليلة ولم 
تعرض علينا سابقاً على رغم أننا سعينا 

إليها مراراً وتكراراً.

هيئة اإلش���راف على التأمين مسؤولة 
ع���ن تنظيم س���وق التأمين م���ا مدى 
التوافق بي���ن ما تتطلع إليه ش���ركات 
التأمين وم���ا تقرره الهيئ���ة، وما من 

أمور يجري الجدل حولها؟
إن الهيئ��ة وعبر تاري��خ هذه األزمة منذ 

2011 وحت��ى اآلن كان��ت ميّس��رة للعمل، وكان��ت تراعي وضع 
الشركات وتحاول قدر استطاعتها التخفيف عنا، وهنا أتوجه للهيئة 
بإدارتها الس��ابقة وإدارتها الحالية، بإعتبار أن اإلدارتين اش��تركتا 
بالعمل خالل هذه األزمة، بالش��كر، حيث كان الهدف دائماً ضمن 
مب��دأ، “م��ا دمت تعمل بأمان��ة ولخدمة هذا الوط��ن وفي ظل هذه 

الظروف فأهالً وسهالً”.

أما بالنسبة لألمور التي يجري الجدل حولها مع الهيئة، فال نسميه 
ج��دالً بمقدار ما هو طلب م��ن الهيئة، خصوصاً موضوع الدوالر 
األميركي، سواء للحصة في رأس المال أو لجهة السماح بالشراء 
ألجل التحويل إلى معيدي التأمين، ما يسّهل على الشركة كثيراً من 

الصعوبات التي تعانيها في هذه األزمة.

نش���ر الوعي التأميني بين األفراد والمؤسس���ات، هل بات أكثر 
ضرورة في ظل الحرب؟

قد تكون التغطيات التأمينية

التي طرحتها شركات التأمين

خالل األزمة

ساهمت برفع الوعي

لجهة تغطية

أخطار اإلرهاب

والحرب والشغب
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ف��ي القط��اع على بي��ع وثائق تأمين الس��يارات 
)االف��رادي، الجماع��ي( الصح��ي )االف��رادي، 
الجماعي( وتأمين نقل البضائع البحري والبري.

هل تقوم الش���ركة بتأمين المنش���آت الخاصة 
بالقطاع العام مثل الطائرات والبواخر؟ 

مثل هذه األنواع التأمينية المذكورة )الطيارات، 
البواخ��ر( تخصصت بتأمينها المؤسس��ة العامة 
الس��ورية للتأمي��ن وال تق��وم ش��ركتنا بتأمينه��ا 
فاالتفاقي��ات المبرمة مع معيدي التأمين محدودة 

وال تسمح بذلك.
هيئة االشراف على التأمين مسؤولة عن تنظيم 
س���وق التأمين، ما مدى التوافق بين ما تتطلع 
إليه شركات التأمين وما تقرره الهيئة وما هي 

االمور التي يجري الجدل حولها عادة؟
نحن مقتنع��ون  بدور الهيئات االش��رافية عامة 
وبدور هيئة اإلش��راف على التأمين في سورية 
خاص��ة في تنظي��م الس��وق التأميني الس��وري 
وتحقيق التوازن بين ش��ركات التأمين وزبائنها 
آخذين بعين االعتب��ار أن كل القرارات الملزمة 
الت��ي تصدره��ا وتتخذه��ا الهيئة ه��ي لمصلحة 

صناعة التأمين.
نشر الوعي التأميني بين االفراد والمؤسسات 
ظل هاجس���اً، ه���ل بات اكثر ض���رورة في ظل 

الحرب؟
نشر الوعي التأميني يشكل هاجساً حقيقياً الدارة 
ش��ركتنا حيث انه مه��م جداً ول��ه هدفين االول 

“آروب سورية” تركز على المنتجات الصغيرة والمتوسطة
اعتبر المدير العام للشركة السورية الدولية للتأمين (آروب سورية) بشار عدنان الحلبي في حديث لمجلة البنك 
والمستثمر أن نشر الوعي التأميني يشكل هدفاً حقيقياً إلدارة الشركة، الفتاً إلى أن التركيز في الظروف الحالية 

على المنتجات الصغيرة والمتوسطة .

وفي ما يلي نص الحديث:
كيف تقيمون النتائج المالية خالل النصف األول 
من العام الجاري هل سجلت أرباحاً وما السبب 

وراء ذلك؟
على الرغ��م من كافة الصعوب��ات التي واجهت  
القط��اع التأميني والتي ال ت��زال تعيق عمله في 
ظ��ل األزمة الراهن��ة التي يش��هدها البلد، كانت 
نتائج الش��ركة الس��ورية الدولية للتأمين - آروب 
سورية مقبولة مسجلين ارباحاً صافية بعد استبعاد 
فروقات أس��عار الصرف غي��ر المحققة، بمقدار 
22,583,759 ليرة سورية خالل النصف االول 
من العام الجاري 2016 والس��بب الرئيس وراء 
ذلك هو انتهاج ادارة شركتنا خطة عمل متكاملة 
من اه��م مالمحه��ا التمس��ك بسياس��ة االكتتاب 
المحافظ��ة ف��ي انتقاء األخط��ار الم��راد تأمينها 
بشكل ال يعكس على الشركة خسائر أو مطالبات 

جسيمة حفاظاً منا على حقوق المساهمين.
هل تشهد السوق السوري تحسناً وكيف عززت 
ش���ركات التأمين من تواجده���ا رغم تداعيات 

الحرب على القطاعات االقتصادية؟ 
مما الش��ك فيه بأن ظروف الحرب في س��ورية 
ألق��ت بظاللها على كاف��ة القطاعات االقتصادية 
ف��ي البل��د لك��ن صناع��ة التأمي��ن وبالرغم من 
خسارتها لعدد كبير من الكوادر المتدربة الخبيرة 
وباإلضاف��ة إلى كافة الصعوب��ات التي واجهتها 
خ��الل الس��نوات الماضي��ة اس��تطاعت التأقل��م 

والحفاظ على نتائج وارباح جيدة.
ما التحدي األهم الذي مازالت تواجهه شركات 
التأمين ول���ه تأثير واضح عل���ى ادائها وربما 

حصول خسائر؟
وج��ود صعوبات في تحويل األقس��اط للمعيدين 
وانخف��اض االقس��اط وإحج��ام ع��دد كبي��ر من 
ش��ركات إعادة التأمين الغربي��ة عن التعامل مع 
السوق السورية إضافة إلى توقف عدد كبير من 
المصانع والمعامل والمصالح التجارية كل ذلك 

كان له أثر كبير على القطاع التأميني.
ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة وماذا عن 

التأمين الصحي؟ 
الش��ركة وفي ظل الظ��روف الراهن��ة وتطبيقاً 
لخطتها في العمل بما يتأقلم مع االوضاع الحالية 
تحول��ت بش��كل أكبر إل��ى التأمين��ات الصغيرة 
والمتوس��طة تماش��ياً مع تركيز أغلب الشركات 

توعية العميل وتعريف��ه بالمنتجات التأمينية بما 
يخدم مصالح��ه ويقلل من االخطار الناجمة عن 
قل��ة المعرفة بش��روط العق��د التأمينيي والهدف 
الثاني والذي تعتبره الشركة من ضمن اولوياتها 
كخط���ة عم��ل س����ن��وي��ة ه�و نش����ر الوع�ي 
التأمين��ي ل��دى موظفي الش��ركة وه��ذا األم�ر 
يعتب���ر ضروري��اً وملح���اً لموظف���ي ووكالء 

ووسطاء التأمين.
هل قاربت ش���ركات التأمين م���ن ابتكارات في 
الخدم���ات التأميني���ة احتياجات الس���وق التي 

فرضتها الحرب في سورية؟
القط��اع التأمين��ي كأي قط��اع اقتص��ادي يتأثر 
بكاف��ة الظ��روف المحيط��ة ونظ��راً لألوضاع 
التي نعيش��ها تحولت شركات التأمين بشكل عام 
للمنتج��ات الصغيرة والمتوس��طة وت��م التركيز 
عل��ى المنتج��ات التي تضم��ن المصلحة العامة 
وخدم��ة المواط��ن الحياتية كالتأمي��ن الصحي، 

السيارات، البضائع.
ما هي أولويات ش���ركات التأمين حالياً، وكيف 

ترون آفاق صناعة التأمين في سورية؟
باعتقادنا إن كافة ش��ركات التأمي��ن العاملة في 
الس��وق الس��وري تش��ترك بأه��داف وعناوين 
وخطوط عريضة تخدم مصلحة قطاع التأمين، 
وعن شركتنا )آروب سورية( نحن ننتهج خطة 
عمل مستندة الى مجموعة من االولويات تتمثل 
بالمحافظة على الس��معة الجيدة والمصداقية في 
السوق وترسيخ شعارنا “كلمتنا كلمة”، والعمل 
على تعزي��ز ثق��ة المواطن الس��وري بصناعة 
التأمي��ن ورفع جودة الخدم��ة والعناية في إنتقاء 
المخاط��ر الُمراد تأمينها بم��ا يتوافق مع معايير 
إدارة المخاطر وبما يحافظ على وضع الش��ركة 
ويجنبه��ا المخاطر الغير محس��وبة، اضافة الى 
تطوير المنتج��ات التأمينية المختلفة ومراجعتها 
بش��كل دائم وخلق منتجات جديدة تتوجه بش��كل 
أساس��ي إل��ى األف��راد والعائ��الت واألعم��ال 
الصغي��رة، اضافة الى  تطوير كوادر الش��ركة 
بالتدريب والتشجيع المستمر والمحافظة عليهم.

نح��ن عل��ى إيمان تام ب��أن صناع��ة التأمين في 
س��ورية واع��دة وس��تنمو مباش��رة م��ع اع��ادة 
االعمار كما غيرها م��ن القطاعات االقتصادية 
التأمين السوري.ونحن نتطلع للمشاركة بما يضمن نهضة قطاع 

 بشار عدنان الحلبي
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والخدمات الصحية الدولية.
هيئة االشراف على التأمين مسؤولة عن تنظيم السوق، ما مدى 
التوافق بينها وبين شركات التأمين، وما هي األمور التي يجري 

الجدل حولها عادة؟
م��ن أه��م المواضيع الت��ي يتم مناقش��تها مع هيئة اإلش��راف على 
التأمين هي نس��ب الخس��ارة العالية، الناتجة عن عالجات التأمين 
الصحي، وإمكان رفع القس��ط التأميني ليتناسب مع ارتفاع أسعار 

الخدمات الصحية كافة داخل المشفى وخارجها.
نش���ر الوعي التأميني بين االفراد والمؤسس���ات، هل بات أكثر 

ضرورة في ظل الحرب؟
أصب��ح التأمين الصحي ضرورة ملحة في ظل الظروف الراهنة، 
ول��م يعد م��ن الكماليات، فهو ليس رفاهية ف��ي ظل ازدياد األعباء 
المادي��ة المترتب��ة عل��ى الخدم��ات الصحية. فش��ركة غلوب مد - 
سورية حريصة على المش��اركة في المؤتمرات والمعارض التي 
تعنى بشؤوون التأمين الصحي، بهدف نشر ثقافة التأمين الصحي، 

وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عنه.
هل قاربت ش���ركات التأمين ف���ي ابتكاراته���ا وخدماتها حاجات 

السوق، بعد الحرب التي فرضت على سورية؟
بالتأكيد، حيث تقوم شركة غلوب مد - سورية حالياً بدراسة العديد 
م��ن المنتجات التأميني��ة الصحية الجديدة، التي تناس��ب متطلبات 
الس��وق الحاج��ات التأمينية، وهي أيضاً تناس��ب الوض��ع الحالي 
أكبر عدد من األشخاص.للسوق السورية وتستهدف فئات كبيرة، حيث يمكن أن يستفيد منها 

 د. نبيل حنيدي

حنيدي: نتائج غلوب مد المالية أفضل في 2016

وفي ما يلي نص الحديث:
كيف تقيمون النتائج المالية خالل النصف األول من العام الجاري 

هل سجلت الشركة أرباحاً؟
إن النتائ��ج المالي��ة خ��الل النصف األول من الس��نة 2016 كانت 
أفضل من عام 2015، إال أن األزمة التي تمر بها س��ورية أثرت 
وال تزال تؤثر على النتائج المالية للش��ركة، حيث تنحصر أولوية 
أهدافنا في المرحلة الحالية في البقاء في الس��وق التأمينية، وإيجاد 

حلول للتقليل من الخسائر المحتملة، والتي سببتها األزمة.
هل تشهد س���وق التأمين السورية تحسناً وكيف عززت شركات 
التأمي���ن م���ن تواجدها رغ���م تداعيات الحرب عل���ى القطاعات 

االقتصادية؟
أثرت األزمة التي يمر بها بلدنا الحبيب س��ورية على كل قطاعات 
االقتص��اد الوطني، خصوصاً بس��بب العقوب��ات االقتصادية التي 
طالت القطاعات كافة، وكان لها تأثيرها على النش��اط التأميني من 
نواحٍ عدة. لكن بفضل الجهود المس��تمرة، حافظت ش��ركة غلوب 
مد - س��ورية على األداء الجيد، واس��تطاعت اإلبقاء على مكانتها 

الرائدة في السوق، وال يزال العمل مستمراً لألفضل.
ما هو التحدي األهم الذي تواجهه شركات التأمين وله تأثير على 

أدائها؟
التح��دي األه��م هو التغي��رات في أس��عار الخدم��ات الصحية في 
ش��كل كبير، ما يؤثر بشكل س��لبي على نفقات العالجات الصحية 

المشمولة في بوليصة التأمين.
ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة، وماذا عن التأمين الصحي؟
إن غل��وب مد - س����ورية هي الش����ركة الرائدة ف��ي إدارة نفقات 
التأمين الصحي في البالد، وذلك عبر إستخدامها ألحدث األدوات 
وأكثره��ا تط��وراً، وتقديمها ألفض��ل الخدم��ات، كإدارة بوليصة 
التأمي��ن وعملي��ات اإلكتت��اب، وإدارة ش��بكة مقدم��ي الخدم��ات 
الصحي��ة، ومعالج��ة المطالب��ات والموافقات، واإلهتمام بش��ؤون 
المحاس��بة، وإج��راء التس����ويات م��ع مقدمي الخدم��ات الصحية 
وخدمة الزبائن، وتقدي�م الخدم�ات المتعلق�ة بالمعلوم�ات التجارية 

.)Business Intelligence Services(
ومن جهة أخرى، تؤمن ش��ركة غلوب مد - سورية خدمات شاملة 
ومبتكرة إلدارة الحاج��ات المعقدة لزبائنها، كالخدمات اإلكتوارية 

رأى المدير العام لشركة غلوب مد - سورية الدكتور 
أثرت  بها سورية  تمر  التي  األزمة  أن  نبيل حنيدي، 
نتائج  أن  أكد  لكنه  للشركة،  المالية  النتائج  على 
هذه السنة 2016 أفضل من العام الماضي، مشدداً 

على االستمرار بثبات في السوق.
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د. حبيب الطويل

الطويل: الخدمات المميزة تواكب التحسن في التأمين

تزال تواجهه شركات التأمين وله  تأثير واضح على أدائها وربما حصول 
خسائر؟

إن من أهم التحديات التي تواجهها شركات التأمين ولها تأثير واضح على 
األداء )على صعيد التأمين الصحي(، التعديالت بشكل متواتر على اسعار 
الخدم��ات الطبية المختلفة وألكثر من مرة واحدة خالل فترة س��ريان عقد 
التأمين، ما ينعكس س��لباً على معدل خس��ارة العق��ود التأمينية، اضافة الى 
تقلبات أسعار الصرف، والتي لها انعكاس مباشر على اسعار المستهلكات 

الطبية واألدوية المستوردة.

ما هي الخدمات التي تقدمها الشركة، وماذا عن التأمين الصحي؟
تق�وم الش���ركة بتقدي���م العدي�د م���ن الخدم�ات 

الممي�زة على س�بيل المث�ال ال الحصر:
- تأمي��ن األدوي��ة المزمن��ة في ش��كل ش��هري 

للعمالء الى مقرات عملهم.
- تزوي��د المؤمن برس��الة نصية ل��دى صدور 
جواب تغطية  الش��خص المعني بالخدمة الطبية 

المطلوبة من قبله.
- تزوي��د العم��الء بتقارير دوري��ة متعلقة بعقد 
التأمي��ن التي تتولى ش��ركة الخدم��ات المميزة 

ادارته.
- إنش��اء مراكز استقبال معتمدة ضمن المشافي 
وفق األصول المرعية.لضمان حصول المؤمنين على الخدمة المطلوبة 

وفي ما يلي نص الحديث:

كيف تقيمون النتائج المالية خالل النصف االول من العام 
الجاري، هل سجلتم ارباحاً وما السبب وراء ذلك؟

حقق��ت النتائج المالية الخاصة بالنصف األول لعام 2016 
تحس��ناً ملحوظ��اً مقارنة بالفترة نفس��ها من العام الس��ابق 
2015، لكنه��ا لم ترق الى طموحاتنا بعد. ويعود الس��بب 
وراء ذل��ك الى زي��ادة اإلقبال عل��ى إبرام عق��ود التأمين 
الصح��ي تبعا لزي��ادة أج��ور الخدم��ات الطبي��ة المقدمة 

للمواطن.

هل تش���هد سوق التأمين السورية تحسناً، وكيف عززت 
ش���ركات التأمين من تواجدها 
تداعي�����ات  م�����ن  بالرغ�����م 
القطاع���ات  عل���ى  الح���رب 

االقتصادية؟
ملحوظ����اً  تحس����ن��اً  ن���رى 
ف��ي ع��ام 2016 ف��ي س���وق 
التأمين الس��ورية، حيث يعتبر 
التأمي��ن م��ن القطاع���ات التي 
تس���تعد بش��كل ج��دي لمرحلة 
اعادة اإلعمار وبناء س����ورية 

الحديثة.

ما هو التح���دي األهم الذي ال 

رأى المدير التنفيذي لشركة الخدمات المميزة 
Best  الدكتور حبيب الطويل أن هناك تحسنًا 
ملحوظـاً في عـام 2016 في ســوق التأميـن 
السـورية، حيث يعتبر التأمين من القطاعات 
التي تســتعـد بشكل جـدي لمرحلة إعـادة 
اإلعمـار وبنـاء ســورية الحديثة، لكن هـذا 

التحسن “لم يرق الى طموحاتنا بعد”.
إن  والمسـتثمر:  البنك  لمجلة  الطويل  وقال 
من أهـم التحديات التي تواجهها شـركات 
التأميـن ولهـا تأثيـر واضـح على األداء (على 
صعيد التأمين الصحي)، التعديـالت بشـكل 
متواتر على أسعار الخدمات الطبية المختلفة 
وألكثر من مرة واحدة خالل فترة سريان عقد 

التأمين.

التعديالت بشكل متواتر

على اسعار الخدمات

الطبية المختلفة

ينعكس سلبًا

على معدل خسارة

العقود التأمينية
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األم��ان إلى كامل األراضي الس��ورية. ونحن ش��ركة رعاية 
طبية نس��عى دائماً إلى تحس��ين جودة الخدم��ات، وليس إلى 
تراجعه��ا، في ح��ال كانت الظروف متعلقة بالش��ركة وليس 

بظروف خارجية ال قدرة لنا للسيطرة عليها.
من خالل تجربتكم في سورية، هل لمستم أن الخدمات التي 
تقدمها الشركات الخاصة إلدارة النفقات الطبية أصبحت أكثر 

إلحاحاً وضرورة؟
نتيجة ارتفاع األكالف الطبية واستخدام التقنيات الحديثة، وبما 
أن الم��رض خطر ال يمك��ن توقع زمن حدوثه، فإنه ال بد من 
جه��ة تضمن العالج عند اللزوم، وهذا ال يكون إال من خالل 
التأمي��ن الصحي، حيث تتوزع أعباء الكلفة المادية على عدد 
كبي��ر من األف��راد، باالعتماد على مفه��وم التكافل بين جميع 

المؤمنين في العقد الواحد، وتوزيع الخطر الناشئ عليهم.
هل تحققون أرباحاً وإيرادات تعزز من بقائكم في سورية؟

ال بد لكل عمل من مردود مادي حتى يستمر، ونحن كشركة 
تضاعف عدد المؤمنين لدينا، ما انعكس إيجاباً بش��كل ضئيل 
على إيرادات الش��ركة، وذلك بسبب أن البدل النقدي  للعقود 
اإلداري��ة منخفض، ونتيج��ة للتضخم وغ��الء التكلفة الطبية 

تنخفض نسبة الربح أو تنعدم أحياناً.
كيف ترون واقع سوق التأمين في سورية في ظل المرحلة 

الراهنة؟
ف��ي التأمي��ن الصحي ال بد م��ن حمالت توعي��ة مكثفة تقوم 
بها جمي��ع الجهات المعني��ة، للوصول إلى الوع��ي التأميني 

المطلوب.
هل كان لشركتكم مبادرات بمشاريع اجتماعية في سورية؟

ال شك في أن الهدف المادي هو غاية، ولكننا كبشر ال يمكننا 
تجاهل بع��ض الحاالت االنس��انية التي تصادفن��ا. وقد تمت 
مس��اعدة العديد م��ن المرضى خارج نط��اق البوليصة على 

سبيل التبرعات.
لدينا العديد من الخطط سيتم االعالن عنها في حينها.هل من خطط طموحة لتوسيع نطاق عملكم؟

د. فيصل العمر

العمر: وجدنا حلواًل بديلة ونستمر بإدارة العقود

وفي ما يلي نص الحديث:
خالل سنوات عملكم في  سورية، هل واجهتم خلالً، سواء من حيث الشبكة 

الطبية أو األسعار والمستفيدين؟
نح��ن في ش��ركة الرعاية الطبي��ة لدينا م��زودي الخدمة ذاتهم على ش��بكة 
المؤسس��ة ف��ي العقود التي تعود للمؤسس��ة الس��ورية للتأمين. أما بالنس��بة 
لألس��عار، فنحن نقوم بتطبيق البوليصة كما ترد من حيث األس��عار أو عدد 
المس��تفيدين وأس��مائهم، لكن هناك بعض مزودي الخدم��ة يرفضون قبول 
المرضى بحجة أنهم غير متعاقدين مع ش��ركة الرعاية الطبية على الش��بكة 
الخاصة، برغم أنهم ملزمين بقبولهم، لتعاقدهم أساساً مع المؤسسة في العقود 

التابعة للمؤسسة السورية للتأمين.
كيف تضمنون حقوق المؤمن عليهم؟

نقوم بإدارة العقد وتنفيذ تغطيات البوليصة كما وردت، سواء من النقابات أو 
شركات التأمين، وبالتالي، فإن جميع المؤمنين لدينا ينالون الخدمة نفسها. أما 

حقوق المؤمن لهم فتحرص عليها شركة التأمين.
في حال تلقيتم شكاوى من المؤمن عليهم، ما هي اإلجراءات التي تتخذونها؟
لدى تلقينا شكاوى من المؤمن عليهم، يتم التحقق منها ودراستها وتحويلها إلى 
القسم المعني، ومن ثم متابعتها ودراسة النتائج لمعرفة الطرف المقصر. وفي 
ح��ال كان التقصير من أحد موظفي الش��ركة، لدينا اجراءات داخلية لمعاقبته، 
وإذا م��ن م��زودي الخدمات، فلدينا طرق خاصة  للعقوبات. وكلنا يعلم  أنه في 

بعض  األحيان تكون الشكوى كيدية.
كشركة إدارة نفقات، ما هي الخدمات التي تقدمونها وأين تنحصر مسؤوليتكم؟
الخدم��ات الت��ي نقدمها ه��ي: إدارة النفقات الطبية لصنادي��ق التكافل الصحي 
للنقاب��ات وش��ركات التأمين، التخفيف من األعباء اإلداري��ة الملقاة على عاتق 
ش��ركات التأمين، تحسين مس��توى الخدمات الصحية المقدمة للمؤمنين، إدارة 
المطالبات بش��كل يومي، واالس��تفادة من ش��بكة واس��عة من مقدمي الخدمات 
الصحية. أما مس��ؤوليتنا فتنحصر في تنفيذ تغطيات البوليصة، كما جاءت من 

النقابات أو من شركات التأمين، وفي إيصال الخدمة إلى المؤمنين.
هل توسعت الشبكة الصحية التي تديرونها من حيث عدد المشافي واألطباء 
أم تراجعت في ظل الحرب خاصة مع هجرة الكثيرين من العاملين في القطاع 

الطبي؟
ال شك في أن الحرب أثرت في جميع مجاالت الحياة، ولكننا مستمرون في توسيع 

الشبكة الطبية، على رغم هجرة الكثير من األطباء والصيادلة والمخبريين.
كيف أثرت الحرب على تراجع جودة خدمة التأمين؟

لقد اس��تطعنا خالل الس��نوات الخمس التي مرت، أن نتعايش مع الوضع ونجد 
الحلول البديلة التي تؤمن لنا الوصول إلى معظم المناطق وعلى كامل مساحة 
األراضي الس��ورية، وهذه هي العقبة الوحيدة التي ال يمكن تداركها إال بعودة 

يتحدث المدير العام لشركة الرعاية الطبية الدكتور فيصل 
الحرب  بسـبب  الشـركة  تواجهها  صعوبـات  عن  العمر، 
على ســوريـة، لكنه يقول لمجلة البنك والمسـتثمر، أن 
الشـركة استطاعت أن تتعايش مع الوضع وتجد الحلول 

البديلة التي تؤمن الوصول إلى معظم المناطق في سورية.
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مرة كانت ش��ركتنا إلى جان��ب المنتفعين في 
الحصول على حقوقهم التأمينية.

كش���ركة ادارة نفقات، ما هي الخدمات التي 
تقدمونها وأين تتحدد مسؤوليتكم؟

تقوم ش��ركة بطاقة العناية بالعمل على إنشاء 
ش��بكة طبي��ة واس��عة لتصل إل��ى كل منطقة 
وكل حي، والهدف تس��هيل وصول المنتفعين 
إل��ى م��زودي الخدمة ب��كل أنواعه��م لتجنب 
ع��بء االنتقال إلى م��كان بعي��د، وبعد تلقي 
الخدم��ة الطبي��ة تتح��دد مس��ؤوليتنا بمطابقة 
الخدمة الطبية المقدمة مع األس��عار المحددة، 

ومطابقتها لمدى حاجة المؤمن لها.
هل توس���عت الشبكة الصحية التي تديرونها 
من حيث عدد المشافي واالطباء، أم تراجعت 
في ظل الح���رب خاصة مع هجرة الكثير من 

العاملين في القطاع الطبي؟
في ظل الحرب اآلثمة التي تواجهها س��ورية 
تناقصت الش��بكة الطبية بسبب خروج العديد 
من المزودين عن الخدمة، بس��بب الس��فر أو 
اإلغالق أو غيرها، لكننا نس��عى دائماً لتجنب 
حدوث أي نقص في  ش��بكتنا الطبية من حيث 

النوع أو العدد.
كيف أث���رت الحرب على تراجع جودة خدمة 

التأمين؟
تأث��رت جودة خدم��ة التأمين بس��بب الحرب 
القائم��ة، حيث تتناقص ع��دد مزودي الخدمة 
مع ارتفاع أس��عار الخدمات الطبية، دون أي 
تعديل على سعر بوليصة التأمين، األمر الذي 
زاد األعباء المالي��ة المترتبة على المؤمنين، 

وخاصة في موضوع التحاليل المخبرية.
من خالل تجربتكم في س���ورية، هل لمستم 
ان الخدمات التي تقدمها الش���ركات الخاصة 
إلدارة النفق���ات الطبية اصبحت أكثر إلحاحاً 

وضرورة؟

“كيركارد” توسع عملها لتقديم خدمة طبية أفضل
أعلنت شركة بطاقة العناية إلدارة النفقات الصحية (كيركارد)، لمجلة البنك والمستثمر، أن لديها بشكل دائم 
خططاً طموحة لتوسع نطاق عملها، وهي تضمن حقوق المؤمنين عليهم، من خالل إلزام المزود تقديم الخدمة 

الطبية األفضل. وأكد أنها تعمل على إنشاء شبكة طبية واسعة لتصل إلى كل منطقة في سورية.

خالل سنوات عملكم في سورية، أين واجهتم 
خلالً س���واء في الش���بكة الطبية أو االسعار 

والمستفيدين؟
كان هن��اك العدي��د من الجوان��ب واجهنا فيها 
خلالً خالل عملنا، فعلى صعيد الشبكة الطبية 
وعلى رغم عدد مزودي الخدمة الكبير فيها، 
إال أن عددهم الفعلي هو أقل من ذلك ألسباب 
كثيرة، ليس أولها إلزام مزود الخدمة بإدخال 
المطالبة عبر االنترنت، وليس آخرها اعتذار 
مزود الخدمة عن اس��تقبال المؤمنين بس��بب 
ضغط العمل لديه، فضالً عن أسعار الخدمات 
الصحية، فنحن نواجه  أكثر المشاكل تعقيداً، 
إذ ان أس��عار الخدمات الصحي��ة محددة وفقاً 
لمرسوم تشريعي صادر، حدد األجر األعلى 
للخدم��ات الصحية المختلفة وهو ال يتناس��ب 
أبداً مع الواقع الحالي. وطرح في وقت سابق 
موضوع زي��ادة أج��ور المعاين��ات ورفَض 
ف��ي النهاية، فيما نعمل حالياً بش��كل وثيق مع 
شركائنا على ضمان اس��تمرار تلقي المؤمن 
للخدمة ضم��ن واقع الحال. أم��ا على صعيد 
المنتفعي��ن، فنواجه مش��اكل عديدة، منها عدم 
فه��م المنتف��ع لحقوق��ه بعقد التأمي��ن الصحي 

وسوء استخدام بطاقة التأمين الصحي.
كيف تضمنون حقوق المؤمن عليهم؟

تضم��ن ش��ركة بطاق��ة العناية )كي��ركارد( 
حق��وق المؤمني��ن عليه��م، من خ��الل إلزام 
الم��زود تقديم الخدم��ة الطبية األفضل، ومنع 
قيام بع��ض مزودي الخدم��ة بابتزاز المؤمن 
عليهم ألسباب مالية، مع قيامنا بشكل متكرر 
بالتواصل مع المؤمنين، إما عبر زيارتهم في 
المشافي أو عبر االتصال الهاتفي بهم، بهدف 

التحقق من حسن تلقي الخدمة.
في حال تلقيتم ش���كاوى من المؤمن عليهم، 

ما هي اإلجراءات التي تتخذونها؟
تلقين��ا العدي��د من الش��كاوى خالل س��نوات 
عملنا في س��ورية، منها تسجيل خدمة زيارة 
وهمية من قبل مزود الخدمة، أو قيامه بطلب 
مبال��غ مالية من المؤمن م��ن دون وجه حق، 
أو رفضه اس��تقباله ألسباب متعددة. وفي كل 

من خالل التجربة الس��ورية، رأينا أن الخدمة 
التي تقدمها الش��ركة الخاصة إلدارة النفقات 
الطبي��ة أصبح��ت أكثر حاجة وض��رورة، إذ 
إن إدارة أي عقد تأمين صحي عبر االرش��فة 
المؤتمتة وتع��دد البرام��ج اإللكترونية، وأنه 
أصبح أكث��ر ضبطاً لله��در المالي من خالل 
ضواب��ط تحفظ لجميع األطراف حقوقها على 

أكمل وجه.
ه���ل تحققون ارباح���اً وإي���رادات تعزز من 

بقائكم في سورية؟
حققن��ا العدي��د م��ن االنجازات الت��ي عززت 
مكانتن��ا في س��ورية، منها تطوي��ر برنامجنا 
المعلوماتي وزيادة عدد الموظفين والتوس��ع 
في فروع الشركات في المحافظات، ما ساهم 
بزي��ادة دور الش��ركة ف��ي س��ورية أكثر من 

كونها تهتم باإليرادات واألرباح.
كيف ترون واقع س���وق التأمين في سورية 

في ظل المرحلة الراهنة وما الذي يحتاجه؟
إن واق��ع س��وق التأمي��ن ف��ي س��ورية يم��ر 
بظروف اس��تثنائية خالل المرحل��ة الراهنة، 
ويحتاج إلى وع��ي تأميني من قبل المؤمنين، 
حيث تتحمل جميع الجه��ات المعنية بالتأمين 

الصحي مسؤوليتها.
انطالقاً من المسؤولية االجتماعية للشركات، 
ه���ل كان لش���ركتكم مب���ادرات بمش���اريع 

اجتماعية  في سورية؟
انطالقاً من المسؤولية االجتماعية للشركات، 
كان لش��ركة بطاقة العناية مبادرات بمشاريع 
اجتماعي��ة، منها المش��اركة ف��ي المؤتمرات 

الطبية والندوات.
ه�ل م��ن خط���ط طموح�ة لتوس���يع نط�اق 

عملكم؟
إن الشركة لديها بش��كل دائم ومستمر خططاً 
طموحة لتوس��ع نطاق عملها، وهي لم تتوقف 
عن بناء الثقة مع المنتفعين من جهة، ومزودي 
الخدمة من جهة ثانية. وتعمل الش��ركة حالياً 
على إعادة هيكلة داخلية بهدف تعزيز خبرات 
جديدة.الموظفي��ن الحاليي��ن ورفد الش��ركة بخبرات 
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9.8 ملي��ارات دوالر خالل الس��نوات الثماني األخيرة، منها نح��و 7 مليارات لضمان 
ائتمان الصادرات وبنسبة 71.4 % من اإلجمالي و2.8 مليار دوالر لضمان االستثمار 

وبنسبة 28.6 % من إجمالي عمليات الضمان خالل هذه الفترة.

عمليات المؤسسة حسب البلدان المصدرة لالستثمار والسلع:
في ما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لعمليات المؤسس��ة حسب البلدان المصدرة لالستثمار 
إل��ى ال��دول العربية والمصدرة للس��لع إلى ال��دول العربي�ة والعالم، تش��ير إحصاءات 
الس��نوات األخيرة )2008 - 2015( إلى أن الس��عودية حلت في المرتبة األولى بقيمة 
عمليات بلغت 2.852 مليار دوالر وبنسبة 29.3 % من مجمل العمليات، تليها الكويت 
في المرتبة الثانية بقيمة 2.1 مليار دوالر وبنسبة 21.4 % من اإلجمالي، فتونس ثالثاً 
بقيم��ة 663 مليون دوالر وبنس��بة 6.8 %، ث��م لبنان في المرتب��ة الرابعة بقيمة 651 
ملي��ون دوالر وبحص��ة تبلغ 6.7 %، ثم اإلمارات خامس��اً بقيم��ة 534 مليون دوالر 
وبنس��بة 5.5 %، تليها األردن سادس��اً بقيمة 390.5 مليون دوالر وبنس��بة 4 %، ثم 
مصر س��ابعاً بقيمة 295 مليون دوالر وبنس��بة 3% تليها الجزائ��ر في المركز الثامن 
بقيمة 252 مليون دوالر وبنس��بة 2.6%، ثم س��ورية تاس��عا بقيمة 247 مليون دوالر 
وبنسبة 2.5%، ثم البحرين عاشراً بقيمة 123 مليون دوالر وبنسبة 1.3 %، وسلطنة 
عمان بقيمة 50 مليون دوالر وبنس��بة 0.5 %، ثم الس��ودان بقيمة 21.3 مليون دوالر 
وبنسبة 0.2 %، ثم قطر بقيمة 11 مليون دوالر وبنسبة 0.1 %، وفلسطين بقيمة 2.4 
مليون دوالر وبنس��بة 0.02 %. في حين بلغ��ت قيمة العمليات المقدمة للبنوك العربية 

والمشتركة نحو 1548 مليون دوالر وبنسبة 15.9 % من اإلجمالي.

عمليات المؤسسة حسب البلدان المضيفة لالستثمار والسلع:
ويكشف التوزيع الجغرافي لعمليات المؤسسة حسب البلدان المضيفة لالستثمار والمستوردة 
للسلع خالل السنوات األخيرة )2008 - 2015( عن أن السودان حل في المرتبة األولى 
بقيمة عمليات بلغت 888 مليون دوالر وبنسبة 9.1 % من مجمل العمليات، تليه مصر 
في المرتبة الثانية بقيمة 775.7 مليون دوالر وبنسبة 7.9 % من اإلجمالي، ثم اإلمارات 

التأمين يزداد ضد المخاطر السياسية والتجارية

وذكرت المؤسس��ة في تقرير ع��ن “صناعة 
التج��ارة  تعزي��ز  ف��ي  ودوره��ا  الضم��ان 
واالس��تثمار” ضمن نش��رتها الفصلية الثالثة 
للعام 2016، أن عمليات الضمان المقدمة من 
50 مؤسس��ة حول العال��م، تراجعت، بمعدل 
12.4 % إلى 1.848 تريليون دوالرأميركي 
عام 2015، منها نحو 94 % لضمان ائتمان 
الصادرات تغطي أكث��ر من 9 % من تجارة 

العالم السلعية.

أضافت )ضمان(، وهي مؤسسة عربية دولية 
تضم في عضويتها 21 دولة عربية وعدد من 
الهيئ��ات العربية والدولي��ة، أنها نجحت على 
م��دار أكثر من أربعة عقود كأول مؤسس�����ة 
دولي��ة متع�����ددة األط����راف ت�ق��دم خدمات 
ض��م��ان االس��تثمار ض��د المخاط��ر غي��ر 
التجارية في إفادة عدد كبير من المس��تثمرين 
والمصدري��ن ف��ي كل ال��دول العربية، وعدد 
كبي��ر م��ن دول العالم من خدماته��ا المتنوعة 
وبدرج��ات متفاوتة، س��واء البل��دان العربية 
واألجنبي��ة المصدرة لالس��تثمار إل��ى الدول 
العربية، وكذلك المس��توردة للسلع من الدول 

العربية.

وكش��فت “ضمان االس��تثمار” عن أن القيمة 
اإلجمالية لعملياتها التراكمية في نهاية أيلول/ 
س��بتمبر ع��ام 2016 بلغ��ت نح��و 14 مليار 
دوالر، وذلك بعدما حققت نمواً في عملياتها، 
من مليار دوالر عام 2008 إلى نحو 1.127 
مليار دوالر عام 2015 وبقيمة إجمالية بلغت 

أعلنت المؤسـسة العربية لضمـان 
االستثمار وائتمان الصادرات (ضمان)، 
أن مجمل الضمانـات التي وفرتهـا 
17 مـن هيئــات تأميــن ائتمــان 
واإلسـالمية  العربـيــة  الصـادرات 
الوطنيـة واإلقليمية، أعضاء “اتحاد 
أمان” بلغت نحو 25 مليار دوالر خالل 
العـام 2014، منهـا 11 مليــار دوالر 
بنسـبـة 44 % قدمتهـا الهيئـات 

العربية.
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7.7 ماليين دوالر.
في حين بلغت قيمة عمليات الضمان التي استفادت منها الدول غير العربية المستوردة 
للسلع العربية نحو 2060 مليون دوالر وبنسبة 21 % من اإلجمالي، توزعت في شكل 
وبقية دول العالم بنسبة 4.6 %.رئيس��ي على أوروبا بنس��بة 8.2 % من اإلجمالي و6.8 % آلس��يا و1.4 % إلفريقيا 

في المرتب��ة الثالثة بقيم��ة 775 ملي�ون دوالر 
وبحص��ة تبل��غ 7.9 %، ث��م الس��عودية رابعاً 
بقيم��ة 662.1 مليون دوالر وبنس��بة 6.8%، 
فالجزائر خامس��اً بقيمة 631.2 مليون دوالر 
وبنس��بة 6.4 %، ثم ليبيا سادساً بقيمة 585.8 

ملي�ون دوالر وبنس����ب�ة 
6 %، تليه�ا س�����وري�ة 
س����ابع�اً بقيم��ة 582.2 
وبنس����ب�ة  دوالر  مليون 
5.9 %، يليه����ا األردن 
في المرك��ز الثامن بقيمة 
دوالر  ملي����ون   431.9
وبنسبة 4.4 %، ثم لبنان 
تاس����ع�اً بقيم��ة 416.3 
وبنس����ب�ة  دوالر  مليون 
4.2 %، تليه��ا الكوي��ت 
في المركز العاشر بقيمة 
392.4 ملي�����ون دوالر 
بنس��بة 4 %، ثم تون��س 
في المركز الحادي عشر 
بقيمة 332 ملي�ون دوالر 
وبنس���ب�ة 3.4 %، تليها 
المغ���رب ف��ي المرك��ز 
الثاني عش���ر بقيمة 270 
وبنس���ب�ة  دوالر  ملي�ون 
2.8 %، ث���م البحري����ن 
في المركز الثالث عش��ر 
بقيمة 231 ملي�ون دوالر 
وبنس��بة 2.4 %، فقطر 
في المركز الرابع عش��ر 
بقيمة 225 مليون دوالر 
وبنسبة 2.3 %، ثم اليمن 
في المركز الخامس عشر 
بقيم����ة 205.8 ماليي��ن 
دوالر وب�نس��ب�ة 2.1%، 
ثم الع��راق ف��ي المركز 
بقيم�ة  عش����ر  الس�ادس 
181.8 ملي�����ون دوالر 
وبنسبة %1.9، وس�لطنة 
عمان في المركز الس�ابع 
عش��ر بقيمة 152 مليون 
دوالر وبنس��ب�ة 1.6 %، 
بقيم�ة  موريتاني�ا  وأخيراً 
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والتي تع��ّوض أرباح االكتت��اب المعرضة 
لضغوط متواصلة.

وأدى اس��تمرار ضع��ف الهوام��ش الفني��ة 
مقترناً بزيادة الخس��ائر الكبيرة في مجاالت 
العق��ارات والهندس��ة والطاق��ة، إل��ى نتائج 
اكتتاب متراجعة للعديد من ش��ركات إعادة 

التأمين اإلقليمية في عام 2015.

ونظ��راً إل��ى تراج��ع الهوام��ش الفني��ة في 

مبادرات للنمو وضغوط على سوق إعادة التأمين

التأمين في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على أنها مصدر للتوّسع،  إلى أسواق إعادة  ُينظر عادًة 
حيث ُيتوّقع أن ُيسِفر التحرير المستمر لألسواق واإللغاء التدريجي للعقوبات على إيران، عن المزيد من الفرص 

لشركات إعادة التأمين.
وعالوًة على ذلك، عزّزت الربحية القوية التي حققتها شركات التأمين الرئيسية الرائدة، على الرغم من تراجعها 

خالل األعوام الخمسة الماضية، من جاذبية المنطقة لشركات إعادة التأمين األجنبية والمحلية.

ضغوط على قطاع التأمين
ويش��ير تقري��ر جدي��د ص��ادر عن ش��ركة 
“بيس��ت” بعن��وان “تواص��ل الضغط على 
س��وق إع��ادة التأمي��ن ف��ي منطقة الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا مع توليد الالعبين 
اإلقليميين أرباحاً متفاوتة”، على أن غالبية 
األس��واق مفتوحة، مع وج��ود بعض القيود 
عل��ى عمليات إع��ادة التأمي��ن، بالرغم من 
مب��ادرات تهدف إل��ى تعزيز النم��و وإبقاء 
األعمال ضمن الس��وق المحلي��ة في بعض 

البلدان.

وقال مدير قس��م التحليالت ومؤلف التقرير 
ماهي��ش ميس��تري: تتمت��ع ش��ركات إعادة 
التأمي��ن ف��ي المنطقة بمس��توًى رأس��مالياً 
جيداً عموماً، حيث أن المش��اركين القائمين 
يعززون أوض��اع رؤوس األموال الخاصة 
به��م م��ن خ��الل األرب��اح الم��دورة، وأن 
المش��اركين المنخرطين حديثاً في الس��وق، 
عادةً ما يملكون فائضاً من رأس المال لدعم 

امتيازاتهم التوسعية.

وأض��اف: أن متطلبات رأس المال مس��يرة 
إلى ح��د كبير من مخاط��ر االكتتاب، حيث 
تعتم��د معظم ش��ركات إع��ادة التأمين على 
توجه��ات اس��تثمارية محافظ��ة ومتنوعة، 
وعل��ى إي��رادات صافي��ة غي��ر موزع��ة، 
مرتفع��ة، لك��ي تحد من التع��رض لمخاطر 

النظراء االئتمانية.

ويش��ير التقرير إلى حفاظ األداء التش��غيلي 
على ربحيته بالنس��بة لمعظم شركات إعادة 
التأمين في المنطق��ة، ومع ذلك، يعكس هذا 
األمر بالنسبة للكثيرين عوائد استثمار قوية 

المنطقة في األعوام األخيرة، فإن ش��ركات 
إعادة التأمين المحلية توس��ع س��عيها للبحث 
عن أعم��ال ذات هوامش أعلى والتي تكّمل 

محافظها القائمة حالياً.

خطوة إيجابية
وتابع ميس��تري قائالً: يمكنن��ا أن نعتبر هذا 
األمر خطوةً إيجابية، وأنه ال شك في وجود 
مخاطر تنفيذية مقترنة بالتوس��ع إلى أسواق 
غي��ر مألوفة، علم��اً أن مخاط��ر الكوارث 
المترقب��ة عالية، ومن المفترض أن تتحملها 
ش��ركات إع��ادة التأمين من خ��الل اكتتاب 
أعم��ال جديدة، والتي قد ينت��ج عنها تقلبات 

غير متوقعة في أرباح الشركة.

وق��ال: عموماً، تعتقد “إيه. إم. بيس��ت” أنه 
ف��ي حي��ن تواصل ش��ركات إع��ادة التأمين 
في منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
في تنمية تواجدها وانتش��ارها في المنطقة، 
ف��إن غالبيتها تبق��ى صغي��رةً بالمقارنة مع 
نظرائها الدوليين. وباإلضافة إلى اس��تمرار 
المعاكس��ات الت��ي تواجه االقتصاد وس��وق 
التأمين، فم��ن المتوق��ع أن تخضع عائدات 
شركات إعادة التأمين لضغوط متزايدة على 

المدى المتوسط.

وأضاف ماهيش قائالً: إنه على مدى األعوام 
الثالثة الماضية، استمر األداء الفني لمعظم 
ش��ركات إع��ادة التأمين اإلقليمي��ة معرضاً 
للضغط، وبالتالي فه��و يبقى أحد اعتبارات 
التصنيف الرئيس��ية بالنس��بة لش��ركة “إيه. 
إم. بيس��ت”. وم��ع ذلك، إن تحس��ين إدارة 
تقليص تقلبات اإليرادات.المخاط��ر المؤسس��ية يس��اهم نوع��اً ما في 

 ماهيش ميستري

إن تحسين

إدارة المخاطر

المؤسسية

يساهم

في تقليص

تقلبات اإليرادات





عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2016

مؤتمر األميركيتين للمناطق الحرة

ناقش رئي��س المنظمة العالمية للمناطق الحرة 
الدكتور محمد الزرعوني، دور مفهوم “الجيل 
الق��ادم” م��ن المناطق الحرة بتعزي��ز التجارة 
الدولية ودعم منظومة االقتصاد العالمي، خالل 
مش��اركته في “مؤتم��ر األميركيتين للمناطق 
الح��رة” في س��ان خوس��يه في كوس��تاريكا، 

الذي اس��تقطب أكثر م��ن 300 من كبار الخب��راء الدوليين، وش��ّكل فرصة لممثلي 
المناط��ق الح��رة في أميركا الالتينية لتبادل التجارب ونقل المعرفة وتس��ليط الضوء 
على الفرص االس��تثمارية المتاحة لدى س��لطات المناطق الح��رة. وأفاد الزرعوني 
بأّن مصطلح “الجيل القادم” يش��ير إلى الفرق بين النموذج الحالي الناجح والتصور 
االستشرافي للمناطق الحرة ذات المزايا االستثنائية واآلفاق الطموحة، مؤكداً الحاجة 
إلى تطوير هذه المناطق لتكون أكثر من مجرد قنوات لتسهيل األعمال واالستثمار.

الخليجيون يستكشفون االستثمار في أفريقيا

حظي��ت األس��س االقتصادية 
القوي��ة وف��رص االس��تثمار 
الواع��دة في أفريقي��ا باهتمام 
المستثمرين الخليجيين خالل 
فعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر 
للش��بكة  الس��نوي  الدول��ي 

األفريقية للقادة، الذي انطلق في دبي تحت شعار “مد الجسور مع منطقة الخليج”.
 :II واس��تعرضت ش��ركة ماكينزي آند كو، نتائج تقرير “فرص االستثمار في أفريقيا
تحقي��ق إمكانات أفريقي��ا االقتصادية”، ال��ذي ركز على النمو اإليجابي الذي س��جلته 
أفريقيا، ما يضع القارة السمراء على المسار الصحيح لتصبح ثاني أسرع اقتصاد نمواً 
بحلول عام 2020. ورّجح التقرير أن يرتفع استهالك األسر بمعدل 3.8 % سنوياً ليبلغ 
2.1 تريليون دوالر بحلول عام 2025. كما توقع تضاعف اإلنتاج الصناعي لتبلغ قيمته 
930 ملي��ار دوالر بحلول 2025، مقارنة مع 500 مليار دوالر حالياً، على أن يقترن 
ذلك مع اتخاذ بلدان القارة إلجراءات حاسمة تدعم توفير بيئة أفضل لجهات التصنيع.

أكدت أبرتيس اإلسبانية أنها اتفقت على بيع حصة أقلية 
قدره��ا 20 % في وحدتها بتش��يلي إل��ى جهاز أبوظبي 
لالس��تثمار مقاب��ل 495 ملي��ون ي��ورو )554 ملي��ون 
دوالر(، موضحةً في بيان أن الصفقة تقدر قيمة الوحدة 
التي تدير طرقاً سريعة بطول 771 كيلومترا من خالل 
ستة امتيازات في تشيلي، بمبلغ 3.7 مليار يورو شامال 
الدي��ون. وس��تواصل الش��ركة اإلس��بانية إدارة الوحدة 

وستحتفظ بال�80 % الباقية.
وأوضحت الش��ركة اإلس��بانية أن إتمام الصفقة يستلزم 

موافقة الجهات التنظيمية.

أبوظبي تشتري 20 %
من أبرتيس - تشيلي

منحت ش��ركة س��وناطراك الجزائري��ة الحكومية عقداً 
بقيمة 1.4 مليار دوالر أميركي لش��ركة جيه.جي.س��ي 
اليابانية لتعزيز اإلنتاج في حقل حاسي الرمل أكبر حقول 
الغاز في البالد. وهذا هو العقد الثاني الذي تفوز به جيه.

جي.س��ي في 2016، وتضم��ن األول زيادة اإلنتاج في 
حقل حاسي مس��عود أكبر حقول النفط في البالد، حيث 
فازت به الشركة في مارس/آذار 2016 الماضي وقيمته 

339 مليون دوالر.
ويش��مل عقد الهندسة والش��راء والبناء تركيب معدات 
لتعزي��ز حقل حاس��ي الرمل للغاز وال��ذي ينتج نصف 

االنتاج الجزائري.

الجزائر تمنح جيه.جي.سي
عقداً بـ1.4 مليار دوالر

تمويل من “أكسل” لـ“هوليداي مي”

تمكنت HolidayMe.com بوابة السفر اإللكترونية الفريدة لتقديم حلول سفر سريعة 
ومخصصة وفقاً لرغبات العمالء في مختلف أنحاء المنطقة، من جمع تمويل بقيمة 7 
مليون دوالر من أول سلس��لة تمويل من خالل مجموعة من المس��تثمرين تضم أكسل 
براتنرز واس��تثمارات خارجية مقرها السعودية. كما أكدت مجموعة الصانع القابضة 
التي سبق لها تمويل الموقع عن إلتزام المجموعة بالمشاركة في هذه الجولة التمويلية.

ويعتبر االستثمار في “هوليداي مي” بمثابة دخول شركة أكسل في منطقة تعتبر حافلة 
بإمكانيات غير مستغلة للتجارة االلكترونية وبشكل خاص في دول “التعاون الخليجي”.
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أول مصنع لإلسمنت في فلسطين

بدأ صندوق االس��تثمار الفلس��طيني الذراع االس��تثماري 
للس��لطة الفلس��طينية المرحلة األولى من بناء أول مصنع 
إسمنت في منطقة بيت لحم في الضفة الغربية باستثمارات 
تصل إلى 310 ماليين دوالر، في خطوة من ش��أنها تلبية 
احتياجات الس��وق المحلية وخفض فاتورة الواردات التي 

تقدر ب�300 مليون دوالر سنوياً.
ووص��ف رئيس مجل��س إدارة الصندوق محمد مصطفى 
المشروع بأنه “مشروع سيادي وطني من الدرجة األولى، 

وهو أول مصنع إسمنت فلسطين”، كاشفاً أنه سيتم إنجازه خالل 18 شهراً.
من جهته، كشف الرئيس التنفيذي لشركة سند الفلسطينية  لؤي قواس في حفل اإلعالن 
عن المرحلة األولى انه س��يتم طرح أسهم الشركة لالكتتاب العام بعد االنتهاء من بناء 
مصنع اإلس��منت. ويبلغ حجم االس��تثمار في المرحلة األولى  60 مليون دوالر تشمل 

إقامة مطحنة لإلسمنت بطاقة إنتاجية مليون طن سنوياً.

محمد مصطفى

يعتزم رجل األعمال اللبناني ميشال ضاهر انشاء مصنع 
لعصير التفاح في البقاع، سيساهم في تصريف نحو 30 
ألف طن من التفاح أي ما يوازي نسبة 20 % من اإلنتاج 
اللبنان��ي، ومن المتوقع  انتهاء العمل فيه في صيف عام 
2018 ليصبح عندها قادرا على اإلنتاج. وشدد ضاهر، 
في كلمة له خالل حفل تكريمي أقامه على ش��رفه نادي 
ليونز زحلة، على “أهمية تش��جيع الصناعات الزراعية 
التي تخلق المزيد من فرص العمل وتس��اهم في ترسيخ 
الم��زارع في أرضه والمواطنين ف��ي بلداتهم وقراهم”، 
موضحاً أن المصنع الذي يملكه في البقاع قد أتاح 1200 

فرصة عمل وأدى إلى إنهاء أزمة تصريف البطاطا.

انشاء مصنع لعصير التفاح في لبنان

ميشال ضاهر

وقع��ت ش��ركة ليكويغ��از اتفاقاً م��ع مجموع��ة محمد 
العامودي، لشراء شركة ذي كورال أويل ليمتد، بالرغم 
من المنافسة القويّة من تحالف شركتي فيتول األميركية 
وهيبك��و اللبناني��ة. ولم تكش��ف “ليكويغ��از” عن قيمة 
الصفق��ة ، لكن مصادر س��وقية قدرت قيمته��ا  ب�105 
ماليين دوالر. وم��ن المتوقع أن تعيد هذه الصفقة خلط 
األوراق ف��ي تجارة المش��تقات النفطية ف��ي لبنان لجهة 
الحصص واألحج��ام، وقد تصب��ح “ليكويغاز” األكبر 
بعدم��ا كانت “توت��ال” تحمل الحّصة الس��وقية األكبر، 
وستكون قد حس��مت السباق مع “هيبكو” التي لم توفق 
في شراء “وردية”، وبالتالي لم تزد حّصتها عما كانت 

عليه بعد شراء 60 % من “كوجيكو”.

“ليكويغاز” تشتري “كورال أويل”

تشريع أميركي يهبط بالريال السعودي

هبط الريال السعودي بشكل متوسط مقابل الدوالر األميركي في سوق المعامالت اآلجلة، 
بع��د تصويت الكونغرس لصالح الس��ماح ألقارب ضحايا هجمات 11 س��بتمبر/أيلول 
بمقاضاة السعودية للحصول على تعويضات. وصّوت مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية 
ساحقة برفض استخدام الرئيس باراك أوباما لحق النقض ضد تشريع يتيح رفع مثل هذه 
الدعاوى القضائية. وسجلت عقود الدوالر أمام الريال ألجل عام -وهي تداوالت مجدولة 

للتنفيذ بعد 12 شهراً- 550 نقطة بعد التصويت، ارتفاعاً من 330 نقطة.
يذكر ان الريال السعودي مربوط بالعملة األميركية عند 3.75 لاير للدوالر في السوق 

الفورية، لكن  البنوك تلجأ  لسوق العقود اآلجلة للتحوط من المخاطر.

تعديالت في قبرص لجذب المستثمرين

أدخلت قبرص تعديالت أساس��ية على برنامج المواطنة من خالل االس��تثمار، لتعزز 
بذلك جاذبية البرنامج  للمس��تثمرين أكثر من أي وقت مضى، حس��بما أكدت مؤسسة 
هينلي وشركاه العالمية المتخصصة في مجال تخطيط اإلقامة والمواطنة. ويقوم التعديل 
الرئيس��ي في البرنامج على خفض الحد األدنى من االستثمار، ليصبح 2 مليون يورو 
-غير ش��املة ضريبة القيمة المضافة- بدالً من 5 ملي��ون يورو، وذلك يعني انخفاضاً 
بنسبة 60 % عن المتطلبات االستثمارية السابقة. وأما التعديل الثاني فيتعلق بمتطلبات 

االس��تثمار، حي��ث ينبغ��ي أن يحم��ل كافة 
المتقدمين تصريح إقامة في قبرص.

يذك��ر أن برنام��ج المواطن��ة م��ن خ��الل 
االس��تثمار في قبرص هو البرنامج الوحيد 
ف��ي أوروبا ال��ذي يعفي المس��تثمرين غير 
المقيمين من دفع أي ضرائب على أرباحهم.

65



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2016

قدمت شركة االستثمارات الوطنية، الذراع االستثمارية 
لمجموع��ة الخراف��ي، طل��ب تنفي��ذ صفق��ة بيع أس��هم 
المجموع��ة البالغة 67 % في ش��ركة األغذية الكويتية 
“أمريكان��ا” إلى ش��ركة أدبتيو اإلماراتي��ة، وذلك نيابة 
ع��ن الطرفين. وقدم��ت “االس��تثمارات”، بالنيابة عن 
“أدبتيو”، ش��يكا بنس��بة 10 % من قيمة الصفقة البالغ 
حجمها 700 مليون دينار حوالي 2.3 مليار دوالر، التي 

تعتبر أكبر صفقة في قطاع األغذية بالمنطقة.
يذكر أن “أدبتيو” كانت قد أسس��ت محفظة استثمارية 
لدى “االستثمارات”، حيث ستقوم بشراء نحو 268.5 
مليون س��هم م��ن “أمريكان��ا” بس��عر دينارين و650 
فلس��اً )8.7 دوالر(، وذلك حس��ب االتف��اق المبرم بين 

“أدبتيو” ومجموعة الخرافي.

انطالق أكبر صفقة أغذية بالمنطقة

اتفاقية بين “االتحادية للمواصالت” و“تيرابين”

وق��ع مدير عام الهيئة االتحادية للمواصالت باإلنابة المهندس عبدهللا س��الم الكثيري، 
والمدير العام لش��ركة تيرابين الش��رق األوس��ط ديفيد بغلي، مذكرة تفاهم بشأن إقامة 
مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق األوسط للسنوات الثالث المقبلة. وبحسب 
االتفاقية، يتم التعاون بين الطرفين إلقامة مؤتمر ومعرض عالمي المس��توى للس��كك 
الحديدية يبرز مكانة اإلمارات في تطوير قطاع السكك الحديدية وصناعة النقل وتوفير 
منبر واحد يجمع وزارات الش��حن ونقل الركاب واالتصاالت، باإلضافة إلى مساعدة 
مشغّلي خدمات السكك الحديدية في المنطقة، على توفير شبكات سكك عالمية المستوى 

تتسم بالفعالية واألمان وتحسين كفاءة شبكات الخدمات اللوجستية.

قدرت السفارة اإلماراتية في مونتينيغرو )الجبل األسود( 
قيمة االستثمارات االماراتية في البلد األوروبي بحوالي 
800 مليون يورو، متوقعة ارتفاع تلك االستثمارات إلى 
4 أو 5 مليارات يورو خالل السنوات الخمس المقبلة أي 
بحلول 2021. وتمد حكومة مونتينيغرو جسور التواصل 
مع العالم العربي. وتتصدر اإلمارات الئحة الشركاء في 
هذه المنطقة. ومع اإلعالن عن مشاريع تنموية ونوعية 
في مرافق السياحة والسفر، يتوقع هذا البلد الذي يستقطب 
حوالى مليوني زائر س��نوياً، أن يتدفق الس��ياح من دول 
الخليج إليه، عب��ر البوابة اإلماراتية، مس��تفيداً من دعم 

دولي القتصاده ومخططاته.

اإلمارات تستثمر في مونتينيغرو

موريتانيا: فرص استثمارية أمام شركات التعدين

نظمت موريتانيا النسخة الرابعة من مؤتمر المعادن والنفط  بمشاركة عدد من الشركات 
الدولية الناش��طة في مجال التنقيب عن المعادن واس��تخراجها، وبحضور قرابة 300  
مندوب من نحو 20 بلد. وتسعى الحكومة من خالل المؤتمر-الذي حمل شعار “موريتانيا 
باطن غني غير مستكش��ف”- إل��ى إبراز إمكاناتها وثرواته��ا المعدنية، وما تقدمه من 
حوافز وتش��جيعات للمس��تثمرين في هذا المجال، في ضوء مراجعة قانون االستثمار 

والمدونة المعدنية، بغية تقديم أفضل الفرص االستثمارية وأكثرها إغراء بالمنطقة.
وكشف وزير البترول والطاقة والمعادن الموريتاني محمد ولد عبد الفتاح، في كلمة له 
بمناس��بة افتتاح أعمال المؤتمر، أن اإلنتاج المعدني في بالده بلغ أكثر من 13 مليون 
طن من الحديد و45 ألف طن من النحاس، وأكثر من 7 أطنان من الذهب عام 2015، 

وتوقع افتتاح مناجم أخرى للحديد ولكوارتز والفوسفات وربما الذهب واليورانيوم.

أدنوك اإلماراتية تدمج 3 شركات

تعتزم ش��ركة بترول أبوظبي الوطنية )أدنوك( اإلماراتية 
دم��ج عملي��ات 3 ش��ركات تابعة له��ا في قطاع الش��حن 
والخدمات والنشاط البحري في شركة واحدة بهدف زيادة 
الكف��اءة. وقال الرئيس التنفيذي لش��ركات أدنوك س��لطان 
الجابر: إننا نس��تهدف تقديم خدمة محسنة وفعالة من حيث 
التكلف��ة لتلبي��ة احتياجاتنا، عبر االس��تفادة م��ن الخبرات 
واألصول في الش��ركات الثالث. وم��ن المتوقع أن يكتمل 
اندماج الش��ركات )ناق��الت أبوظبي الوطني��ة - الخدمات 
البترولية - وأبوظب��ي إلدارة الموانئ البترولية( في نهاية 

2017. وستشغل الشركة الجديدة 165 سفينة بما في ذلك ناقالت للغاز الطبيعي المسال 
وناقالت للبضائع السائبة والكيماويات وكذلك حاويات وسفن لنقل الحاويات

سلطان الجابر
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كش���ف الرئي���س 
التنفي��ذي لش��ركة 
أرامكو الس��عودية 
للنفط أمين الناصر 
أن قيم�ة أس����ه��م 
الشركة  قد تصل، 
الع���رض  خ��الل 
الع��ام األول��ي في 
إلى  ع��ام 2018، 

تريليوني دوالر.
وكان وزير الطاقة الس��عودي خالد الفالح  قد أعلن، في 
ش��هر أغس��طس/آب 2016، أن بالده خططت إلجراء 
عرض أولي عام لشركة أرامكو، مشيرا إلى أنها تتوقع 
جمع 100 مليار دوالر، عبر بيع 5 % من أسهمها. لكن  
الناصر أكد أن القرار النهائي حول تحديد حجم الحصة 
“سيتخذه المجلس األعلى، وأن وزير الطاقة  ذكر نسبة 
5 % أو أقل في لحظة من اللحظات، لكن القرار سيكون 

بيد المجلس األعلى.

كم تبلغ قيمة ارامكو السعودية؟

أمين الناصر

تس��لط ال��دورة القادمة 
س��وق  مع��رض  م��ن 
)الملتقى  العربي  السفر 
تنعقد  والت��ي   ،)2017
فعالياتها في مركز دبي 
التجاري العالمي خالل 
الفترة 24 - 27 نيسان/

أبري��ل 2017، الضوء 
تجارب  مفه��وم  عل��ى 

الس��فر المميزة والتي تشمل قطاعات المغامرة، الثقافة، 
الت��راث، العافية والرحالت البحرية، التي تعد من أبرز 

االتجاهات العالمية في الوقت الحالي.
وقال مدير أول المعرض س��يمون بريس: نهدف بشكل 
رئيس��ي إل��ى زي��ادة الوعي الع��ام حول كيفي��ة تحويل 
المفاهيم إلى واق��ع تجاري قابل للتطبيق لتعزيز جاذبية 
الوجه��ات في الش��رق األوس��ط وزيادة أع��داد الزوار 
وحج��م العائ��دات، األمر الذي يس��هم بالتال��ي في دعم 

مسيرة التنمية االقتصادية المستدامة.

معرض سوق السفر العربي 2017

سيمون بريس

صندوق عقاري أوروبي من “الراجحي المالية”

نجحت “الراجحي المالية” إحدى أكبر ش��ركات الخدمات االستثمارية في السعودية، 
بإقف��ال الطرح الخاص لصندوق الراجحي العق��اري األوروبي بعد جمع 581 مليون 
لاير )155 مليون دوالر(. ويستهدف الصندوق المغلق خالل عمره المقدر 5 سنوات 
باالستثمار في العقارات المدرة للدخل كالمخازن المستأجرة من الشركات ذات المالئة 
المالي��ة العالي��ة وبعقود إيجار طويلة األج��ل لتوزيع أعلى العوائ��د النقدية المنخفضة 
المخاط��ر كل 6 أش��هر. وقد أدارت الش��ركة صفقات عقارية تق��در بمليار دوالر في 

المخازن وأسواق التجزئة.

“ابيكورب” تواصل أداءها القوي 2016

حقق��ت الش��ركة العربي��ة لالس��تثمارات البترولي��ة 
“ابيكورب”، المتخصصة في تمويل واالس��تثمار في 
مش��روعات الطاقة ف��ي العالم العرب��ي، أداًء قوياً في 
النص��ف األول لعام 2016. وس��ّجلت الش��ركة نتائج 
مالية قوية لألش��هر الس��تة المنتهية في 30 حزيران/
يوني��و 2016، حيث بلغ صافي األرباح 55.1 مليون 
دوالر أميركي، بانخفاض طفيف عن الفترة ذاتها من 
ع��ام 2015 والتي بلغت 56.5 ملي��ون دوالر، وذلك 
على الرغم من التحديات التي تعيشها األسواق المالية 

وأسواق الطاقة. وقال نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام للشركة الدكتور رائد الريس: 
نجحت ابيكورب في مواصلة تحقيق أداء قوي، وعائدات قيمة لمساهميها، ومستويات 
جيدة من الربحية، مع استمرارها في تأدية رسالتها الرامية إلى تعزيز التعاون والتكامل 

االقتصادي بين البلدان العربية السيما فيما يخص قطاع الطاقة.

رائد الريس

اقبال قياسي في أول اصدار من السندات

حقّقت السعودية وفي أول إصدار 
من السندات الدولية في تاريخها، 
إقب��االً قياس��ياً من المس��تثمرين 
الدوليين، بطلبات وصلت إلى 67 
مليار دوالر، مع توقعات أن تجمع 
17.5 ملي��ار دوالر عب��ر طرح 

هذه السندات التي تتضّمن شرائح آلجال 5 و10 و30 عاماً، لتتفّوق على األرجنتين التي 
سّجلت في نيسان/ابريل 2016 رقماً قياسياً، عندما باعت سندات بقيمة 16.5 مليار دوالر. 
وبالرغم من أن العديد من الُمحلّلين يرون أن السعودية ليست بحاجة ملحة لالقتراض، 
باعتبار أن احتياطات النقد األجنبي ال تزال تسمح  بالتحرك بسهولة، لكن الفكرة هي أن 
تُحافظ الرياض على توازنها المالي وأن ال تضطر لتصفية ديونها وسط حالة من الخوف. 
بينما يرى آخرون أن السعودية قد تطلق حملة نحو المستثمرين اآلسيويين تكون مؤاتية 

إلصدار سندات إسالمية، مستهدفة بها دوالً مثل ماليزيا وأندونيسيا.

67



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2016

وافقت اللجنة التنفيذية للشركة السعودية للكهرباء على 
قيام الشركة بطرح فرص لمش��اريع استثمارية جديدة 
للقطاع الخ��اص، وذلك إلضافة ق��درات التوليد بنحو 
5 آالف و400 ميغ��اواط، ويت��م تنفيذ هذه الخطة على 

مراحل.
يذك��ر أن الش��ركة كان��ت ق��د وقعت في ش��هر أيلول/ 
سبتمبر 2016 اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 5 مليارات 
لاير )1.33 ملي��ار دوالر(، م��ع بن��وك محلية لتمويل 

مشاريع رأسمالية مختلفة.

“الكهرباء السعودية”
تطرح فرصًا استثمارية

تعتزم وزارة النقل السعودية إسناد بناء وتشغيل مشاريع 
الطرق في المملكة إلى القطاع الخاص المحلي والعالمي 
مع فرض رس��وم على استخدام الطرق السريعة المنفذة 
بواسطة القطاع الخاص لتغطية تكاليف بنائها وتشغيلها.

وقال المشرف العام على التسويق واالتصال المؤسسي 
في الوزارة تركي الطعيمي: إن مشاركة القطاع الخاص 
في البناء والتش��غيل والصيانة ستس��اعد على تحس��ين 
كفاءة مشاريع الطرق وخفض التكاليف، مشيراً الى أن 
وزارة النقل س��تركز خالل المرحل��ة المقبلة على تنفيذ 
الط��رق المحورية الرابطة بي��ن المناطق. وأضاف: أن 
أحد مصادر تغطية التكاليف سيكون فرض الرسوم على 
استخدام الطرق السريعة بين المدن، التي ستكون بمنزلة 

محفز الستمرار تقديم خدمة بجودة وكفاءة تشغيل.

مشاريع الطرق في السعودية
الى القطاع الخاص

ماكدونالدز ستبيع امتيازاً لـ“رضا” السعودية

ذك��رت وكالة رويت��رز نقالً عن  مصادر مطلعة أن ش��ركة ماكدونال��دز تقترب من 
صفق��ة لبيع حقوق امتياز ألجل 20 عاماً في س��نغافورة وماليزيا إلى مجموعة رضا 
الس��عودية بقيم��ة قد تصل إل��ى 400 مليون دوالر. وقالت المصادر إن ش��ركة رضا 
للخدمات الغذائية التي تمتلك وتدير مطاعم ماكدونالدز في المنطقتين الغربية والجنوبية 
بالس��عودية توجه��ت إلى بنك س��ي.آي.إم.بي الماليزي لتمويل الصفق��ة، موضحةً أن 

البنك س��يقدم الجزء األكب��ر من القرض 
المح��دد المدة لدعم الصفقة التي س��تكون 
مقوم��ة بالرنجي��ت المالي��زي والدوالر 
السنغافوري. وتأتي تلك الخطوة متماشية 
مع خطط ماكدونالدز لجذب ش��ركاء مع 
تحول الش��ركة إلى نموذج حقوق امتياز 

في آسيا ذي كثافة أقل لرأس المال.

609 ماليين دوالر تمويالت االسالمي للتنمية

وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك اإلسالمي للتنمية على تقديم تمويالت جديدة بمبلغ 
609 مليون دوالر، لمش��اريع اس��تراتيجية جديدة في عدد من الدول األعضاء بهدف 
تطوير وتنمية قطاعات السدود والمياه والطاقة الكهربائية والزراعة والطرق والتعليم 
والصحة. يش��ار إلى ان مس��اهمة البنك بتمويل مشروع إنشاء سدود لحماية العاصمة 
العمانية مس��قط من الفيضانات بحوالي 349 مليون دوالر، اضافة الى المس��اهمة في 

تمويل مشروعين بمبلغ إجمالي 87 مليون 
دوالر األول لتولي��د الكهرب��اء من الرياح 
ف��ي باكس��تان والثاني مش��روع توس��عة 
وتعزيز شبكة الكهرباء في بوركينافاسو، 
فيما بلغت مس��اهمته بتمويل مش��روعات 
زراعي��ة في الس��نغال وبنغالديش ب�112 

مليون دوالر أميركي.

“تراكس” تستحوذ على حصة في “اللور”

استحوذت شركة تراكس التي تتخذ من السعودية مقراً لها، على شركة اللور للعالقات 
العامة، ومقرها مراكش بالمغرب، إيذاناً بتدش��ين “تراكس” المغرب وتوس��ع أعمال 
الش��بكة في منطقة ش��مال أفريقيا. ويأتي ذلك في سياق تعزيز الشركة لمكانتها كأكبر 

شبكة للعالقات العامة في منطقة الشرق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا. وتشكل عملية 
االس��تحواذ هذه إح��دى أه��م الخطوات 
االس��تراتيجية الت��ي نفذته��ا “تراكس” 
خالل السنوات األخيرة، والتي ستمكنها 
من دعم تواجدها في منطقة شمال أفريقيا.
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وقع��ت فوداف��ون مص��ر 
واتصاالت مصر اتفاقات 
تراخيص لتشغيل شبكات 
للمحمول  الراب��ع  الجي��ل 
في صفقات ستتيح لمصر 
إدخال خدم��ات اتصاالت 
عالي��ة الس���رع�ة ط���ال 
انتظاره��ا. وج��اء توقي�ع 

اتفاقيتي فودافون واتصاالت بعدما وقعت أوارنج مصر 
اتفاقاً تدفع بموجبه 484 مليون دوالر، ليرتفع بذلك عدد 
الشركات  التي وقعت على خدمات الجيل الرابع الى 4 
شركات هي: الش��ركة المصرية لالتصاالت وأورانج، 

واتصاالت مصر، وفودافون.
وق��ال وزي��ر االتصاالت المصري ياس��ر القاضي: إن 
قط��اع االتصاالت حق��ق للدولة 1.1 ملي��ار دوالر بعد 
توقي��ع االتفاق��ات، باإلضافة ال��ى 10 ملي��ارات جنيه 

مصري )1.13 مليار دوالر( للموازنة العامة.

مصر تستكمل صفقات
الجيل الرابع للمحمول

ياسر القاضي

ح��دد وزير المعادن 
أح�م�د  الس���ودان�ي 
ص��ادق الكاروري، 
ت�ش��ري�ن  ش����ه��ر 
الثان�ي/ن�وف�م�ب�����ر 
م�وع�������داً   2016
لبدء عمل مش��روع 
 ”2 ن�ت�����س ت�ال ا “
م���ع  ال�مش����ت��رك 
الس�عودية الستغالل 

موارد البحر األحمر. ويقع موقع اتالنتس2 في المنطقة 
المش��تركة في البحر األحمر بين الس��ودان والسعودية 
التي تغطي مس��احة 60 كيلومترا، وهو موقع للمعادن 
ويزي��د عمق��ه عل��ى 2200 مت��ر وبس���ماكة ت��راوح 
بي��ن 12-15 مت��را. وج��رى تقدير احتياط��ي الموقع 
م��ن المعادن الخ��ام بنحو 97 مليون ط��ن من مختلف 
الخام��ات الفلزية منها مليونا طن زنك و500 ألف طن 
نح��اس، و4000 طن فضة، و80 طن ذهب، وكميات 

مختلفة من رواسب معادن الكوبلت والرصاص.

مشروع سوداني سعودي
الستغالل المعادن

أحمد صادق الكاروري

شركات سياحية مصرية تقاطع العمرة

علق��ت ش��ركات الس��ياحة المصرية 
المنظمة لرحالت الحج والعمرة، تنظيم 
رحالتها ألس��باب مادي��ة متعلقة برفع 
رسوم تأش��يرة الدخول إلى السعودية. 
وقال عض��و الجمعية العمومية لغرفة 
شركات السياحة المصرية صبري أبو 
زيد إن الرس��وم الجدي��دة “مجحفة”، 

مضيفاً أن ذلك سيس��اهم في تقليص أعداد المعتمرين “ألن مكرري العمرة في مصر 
تتجاوز نسبتهم 40 % من إجمالي المعتمرين”. وبين أبو زيد أن رسوم تأشيرة العمرة 
في األعوام السابقة كانت تبلغ 250 رياالً سعودياً )66 دوالر(، ويحصل عليها الوكيل 
السعودي من شركة السياحة المصرية التي تحصلها من المعتمر. وتعترض شركات 
الحج والعمرة المصرية على قرار مجلس الوزراء السعودي بشأن رفع رسوم تأشيرة 

الدخول 2000 لاير )533.2 دوالر(، للوافد إليها ألداء الحج والعمرة للمرة الثانية.

مصنع سعودي مصري بـ500 مليون دوالر

وقع رئيس هيئة قناة السويس الحكومية 
المصري��ة الفري��ق مه��اب مميش عقد 
ش��راكة قيمت��ه 500 ملي��ون دوالر مع 
مالك مؤسس��ة الخبرات الدولية األمير 
وليد بن سعود بن مساعد بن عبد العزيز 
لبن��اء مصن��ع للحديد والصل��ب بخليج 
السويس، بطاقة إنتاجية 1.2 مليون طن 
س��نوياً. وأكد األمير الس��عودي أن هذا 

العقد يأتي كبداية لسلس��لة من التعاقدات على إنش��اء مزيد من الصناعات في مصر، 
والتعاون بين المؤسسات والهيئات االقتصادية والصناعية في البلدين الشقيقين. 

من جهته، قال مميش: إن التعاقد يأتي في إطار السياسة التي تتبعها الهيئة حالياً لتطوير 
شركاتها وتأسيس شراكات جديدة مع الشركات والمؤسسات العالمية.

مهاب مميش واألمير وليد بن سعود بن عبد العزيز

سعوديون تعرضوا لإلحتيال في تركيا

تعرض  أكثر من 20 مستثمر سعودي لقضايا نصب واحتيال أثناء شرائهم منازل وشقق 
سكنية في تركيا بلغت قيمتها 30 مليون لاير )8 ماليين دوالر( دفعها الضحايا لمكاتب 
ومؤسسات عقارية ووكالء شركات وهمية وغير رسمية، حسبما ذكرت صحيفة الوطن 
الس��عودية. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها إنه يوجد في تركيا عدة شركات 
لمستثمرين سعوديين يعملون في البيع والشراء في المجال العقاري ومكاتبهم معروفة 
لدى القنصلية السعودية في تركيا ولديها معلومات عامة عن تلك المكاتب والمؤسسات 
والشركات المعترف بها، ولكن ال يلجؤون لها، مشيرة إلى أن القنصلية السعودية سبق 

أن حذرت من عدم التعامل مع مكاتب عقار أو مؤسسات غير معروفة.
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البترولي��ة  لالس��تثمارات  العربي��ة  الش��ركة  نجح��ت 
“ابيكورب”، في إصدار أول سندات “فورموزا” بقيمة 
300 ملي��ون دوالر أميرك��ي من الس��عودية تس��تهدف 
المستثمرين التايوانيين. وتم إدراج السندات، التي تٌعرف 
أيضاً باس��م س��ندات تايوان الدولي��ة المقومة بالعمالت 
األجنبي��ة، في الهيئة الدولية لبورص��ة تايبيه ما يجعلها 
أكثر جاذبية للمس��تثمرين المحليين، حيث يتمكنون من 
االس��تفادة من س��يولة االس��تثمارات المحلية من خالل 
االستثمار في هذه السندات. وقام بنك كريدي اغريكول 

بمهام مدير االكتتاب.

“ابيكورب” تصدر سندات
في السوق التايوانية

كش��ف نائ��ب رئي����س 
ال�روس������ي  ال��وزراء 
دميت��ري ك��وزاك ع��ن 
توقيع 215 اتفاقية بقيمة 
روب��ل  ملي��ارات   704
دوالر(،  مليار   11.17(
المنتدى  ع�ل����ى هامش 
الدول��ي لالس��تثمار في 
موضح��اً  س�وتش��ي، 

أن أكث��ر م��ن 4 آالف مش��ارك من 43 دولة ش��اركوا 
ف��ي المنتدى. كما حضر المنت��دى الذي احتضنته مدينة 
سوتش��ي الروسية التي تقع على س��احل البحر األسود، 

أكثر من 700 مدير تنفيذي لشركات روسية وأجنبية.

11 مليار دوالر قيمة عقود
منتدى سوتشي

دميتري كوزاك

اس��تكملت ش��ركة ماريوت الدولية، اس��تحواذها على 
ش��ركة فنادق ومنتجعات س��تاروود العالمية، منش��ئةً 
بهذا أكبر ش��ركة فنادق في العالم وأفضلها. وس��توّحد 
ماري��وت وض��ع األعض��اء المنتس��بين إل��ى برنامج 
مكافآت ماريوت الذي يشمل مكافآت الريتز-كارلتون، 
وستاروود بريفيرد جست. وستش��غّل الشركة الجديدة 
أو تل��ّزم أكث��ر م��ن 5700 فندق و1.1 ملي��ون غرفة 
تمثّ��ل 30 عالمة تجارية في أكثر من 110 دول. ومع 
اكتمال عملية االس��تحواذ، سيكون عدد فنادق ماريوت 

قد تجاوز الضعف في آسيا والشرق األوسط.

“ماريوت” تستكمل االستحواذ
على “ستاروود”

“بتروفاك” تستأنف نشاطها في تونس

أعل��ن وزي��ر الش��ؤون االجتماعي��ة التونس��ي محمد 
الطرابلس��ي أن ش��ركة بتروف��اك البريطانية للخدمات 
النفطية اس��تأنفت إنتاج الغ��از بنحو 90 % من طاقتها 
وذلك في جزيرة قرقنة بعد توقف كلي منذ بداية 2016 
بس��بب نزاع عمالي فّضته الحكومة، الفت�اً أن الشركة 
البريطانية تستثمر حقل غاز “الشرقي” بسواحل قرقنة 
وتمل��ك في��ه حص��ة 45 % بينم��ا تعود نس��بة 55 % 

للمؤسس��ة التونسية لألنش��طة البترولية المملوكة للدولة،  وينتج الحقل 800 ألف متر 
مكعب من الغاز يومياً يتم توّجيهها إلى ش��ركة الكهرباء التونس��ية ليستعمل في توليد 

الطاقة الكهربائية.

اتفاقية بين “كيا” و“بيالياب”

وقعت ش��ركة “كيا موتورز” الكورية الجنوبية، اتفاقاً مع ش��ركة “بيالياب موتورز” 
االثيوبية، للبدء في تجميع السيارات في أثيوبيا بينما تدرس تدشين عمليات مماثلة في 
الجزائ��ر ودول أخرى. وقالت الش��ركتان أن المصنع المق��رر افتتاحه في مدينة أداما 

جنوبي العاصمة أديس أبابا سينتج أول مركبة في كانون الثاني/يناير 2017.
وقال المدير العام للشركة االثيوبية فيكادو جيرما: إننا نخطط إلنتاج ثالثة آالف مركبة 
من 3 طرز كل عام، مضيفاً أن الس��يارتين )ريو( و)س��بورتاج( من بين الطرز التي 
س��يتم تجميعها في المصنع الذي س��تضخ فيه الشركة االثيوبية اس��تثماراً قيمته 150 

مليون بر )6.83 مليون دوالر(.

خفض الجنيه المصري يجذب االستثمارات

اس���تبعدت مؤس��س����ة كابيت��ال 
ايكونوميكس لألبحاث أن تش��هد 
مصر نمواً كبيراً في االستثمارات 
األجنبية قب��ل أن تخفض عملتها، 
موضحةً  أن خفض الجنيه سيقلل 
من تكلفة األصول المصرية ومن 
ثم س��يزيد من جاذبيته��ا، كما أن 
تخفيف قبضة صناع السياس��ات 

على الجنيه سيجعلهم قادرين على فك قيود العملة بما قد يؤدي لنمو االستثمار األجنبي 
المباش��ر. وترى المؤسس��ة أن خفض قيمة الجنيه قد ال يعدو كونه مسألة شهور، ومن 
المرجح أن تنخفض العملة في النهاية نحو 25 % أمام الدوالر إلى 12 جنيها للدوالر 

في نهاية عام 2017 مقارنة مع 8.78 جنيه حالياً.
واش��ارت المؤسس��ة البحثية الى أن اتفاق صندوق النق��د الدولي مع مصر إلقراضها 
12 مليار دوالر سيس��اهم وحده من دون خف��ض العملة في تعزيز الثقة في االقتصاد 

المصري وقد يجذب بعض رؤوس األموال األجنبية.
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إيران: شروط مغرية للمستثمرين

تعتزم ايران منح المستثمرين االجانب الذين يبنون فنادق 
عل��ى أراضيها إعفاءات ضريبية كاملة لمدة 5 س��نوات 
على األقل، وذلك في اطار سعيها  لبناء 300 فندق جديد 
وتطوير القطاع السياحي الذي سيخلق 140 ألف فرصة 
عمل. وأكد نائب وزير االقتصاد اإليراني محمد خزاعي، 
خ��الل منتدى في طهران لممثلي قط��اع الفنادق من 18 
دولة معظمها أوروبية: أن كل األنشطة المتعلقة بالقطاع 
السياحي ستستفيد من إعفاء ضريبي بنسبة 100 % لمدة 

تتراوح بين 5 و13 عاماً بحسب المنطقة، مشيراً الى أن بالده قدمت “ضمانات لتسعة 
مليارات دوالر من االستثمارات األجنبية، ومعظمها من الدول األوروبية”.

م��ن جهته، أكد نائب الرئيس اإليراني إس��حاق جهانغيري، أن المس��تثمرين األجانب 
سيحظون بدعم الحكومة ولن يكون هناك تمييز بينهم وبين المستثمرين اإليرانيين.

محمد خزاعي

إيران: بدء توقيع عقود نموذج الطاقة

وقعت ش��ركة النفط الوطني��ة اإليرانية عقد إنتاج موافق 
للنموذج الجدي��د لعقود الطاقة )عقد البت��رول اإليراني( 
مع ش��ركة بي.أو.جي.آي.دي.سي اإليرانية. وقال وزير 
النفط االيراني بيجن زنغنه: إن الوزارة ترحب بالتعاون 
مع جميع الش��ركات التي تستطيع المس��اعدة في تعزيز 
إنتاج بالده من الخام، كاشفاً أنها ستوقع المزيد من العقود 
بحل��ول م��ارس/آذار 2017 لكنه امتنع عن الخوض في 
تفاصيل. وتبلغ قيمة العقد الجديد 2.5 مليار دوالر، وسيتم 

بموجب��ه تطوير المرحلة الثاني��ة من حقل ياران في جنوب غ��رب إيران بالقرب من 
الحدود العراقية. وتسعى إيران لتحسين الشروط التي تضعها في عقود التطوير لجذب 

المستثمرين األجانب الذين عزفوا عن االستثمار في البالد خالل سنوات العقوبات.

بيجن زنغنه

وقع��ت مجموعة رينو الفرنس��ية اتفاقاً اس��تراتيجياً مع 
الحكومة االيرانية إلنش��اء مشروع مش��ترك في ايران 
يهدف الى زيادة قدرة انتاج السيارات من 200 الى 350 
الف سيارة عبر مصنع يبدأ االنتاج عام 2018. وكشفت 
في بي��ان على هامش المعرض العالمي للس��يارات في 
باريس أنها ستستحوذ على اكثرية االسهم في المشروع 
الذي تتش��ارك في��ه مع صن��دوق االس��تثمار والتجديد 
الصناع��ي في ايران، والذي سيش��مل مركزاً للهندس��ة 
والشراء يعزز نمو المزودين المحليين، ومصنعاً بقدرة 
انت��اج من 150 الف س��يارة س��نوياً ف��ي مرحلة اولى 
تض��اف الى الق��درات الموجودة للمجموع��ة في ايران 
البالغة 200 الف س��يارة. واضافت رينو: ان السيارات 
االولى المنتجة س��تكون من طرازي سيمبول وداستر، 

معلنة انها ستطور شبكة توزيع خاصة بها.

شراكة بين “رينو” وايران

اتفقت ش��ركة النفط الروس��ية الحكومية روس��نفت مع 
شركة الطاقة الحكومية اإلندونيسية برتامينا على انشاء 
مصفاة نفط مشتركة في إندونيسيا تبلغ طاقتها 300 ألف 
برمي��ل يوميا. ومن المق��رر أن تكتمل المصفاة الجديدة 
توب��ان بحل��ول ع��ام 2021، وم��ن المتوق��ع أن تصل 
حصة روس��نفت فيها إلى 45 %. وتس��تهلك إندونيسيا 
التي انضمت مج��دداً لمنظمة البلدان المصدرة للبترول 
)أوب��ك( 1.6 مليون برميل نفط يومياً وتنتج نحو 0.85 
مليون برميل يومياً وفقاً لمراجعة أجرتها شركة بي.بي.

مصفاة نفط مشتركة
بين روسيا وإندونيسيا

أبو غزالة تطلق شركة جديدة في سورية

أعلنت ش��ركة طالل أبو غزالة وش��ركاه العالمية بدء العمل 
بش��ركتها الجدي��دة ف��ي س��ورية تح��ت مس��مى “الخدمات 
المحاس��بية والمالية المتكاملة المحدودة المسؤولية”، والتي 
أسس��تها مع ش��ركاء س��وريين بق��رار جاء نتيجة لتحس��ن 
الظروف االقتصادية والعودة التدريجية للنش�اط االقتصادي 
ولدعم الش��باب الس��وري بإطالق مجموعة من الش��هادات 
المهنية وتدريب طالب وخريجي الجامعات في سورية، على 
أن تقدم الش��ركة العديد من الخدمات المالية لقطاع األعمال، 
متضمنة تدقيق الحسابات والميزانيات واستشارات المحاسبية 

والقانونية مع إعادة هيكلة وتقييم الشركات ودراسات الجدوى االقتصادية للمشاريع.
طالل أبو غزالة
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وقع��ت ش��ركة رويال داتش ش��ل مذكرة تفاه��م مبدئية 
مع الش��ركة الوطنية للبتروكيماوي��ات اإليرانية بهدف 
التعاون في مج��ال البتروكيماويات. وقال مدير اإلدارة 
المختصة بش��ؤون إيران لدى ش��ل هانز نيجكامب: إن 
توقي��ع المذك��رة جاء بعد أش��هر م��ن المفاوضات بين 
الش��ركتين. وتابع: نعتقد أننا يمكننا إطالق مش��روعات 
مشتركة في مجال البتروكيماويات مع الشركة الوطنية 
للبتروكيماويات.وتخط��ط اي��ران لزي��ادة إنتاجه��ا من 
البتروكيماوي��ات إل��ى 160 مليون ط��ن بحلول 2025 
م��ن 60 مليون طن حالياً، حس��بما كش��فت نائب وزير 
النف��ط اإليران��ي والرئيس��ة التنفيذية للش��ركة الوطنية 

للبتروكيماويات مرضية شاهدائي.

مذكرة تفاهم بين “شل” وإيران

هانز نيجكامب ومرضية شاهدائي

ذك��رت وكال��ة رويترز نق��الً عن مص��ادر مطلعة، أن 
ش��ركتي س��ينوكيم وكيم تش��اينا الصينيتين المملوكتين 
للدول��ة والمتخصصتي��ن ف��ي الكيماوي��ات، تخوضان 
محادثات بش��أن اندماج محتمل إلنش��اء شركة عمالقة 
للكيماويات واألس��مدة والنفط تصل إيراداتها الس��نوية 

لنحو 100 مليار دوالر.
وكش��فت المصادر أن هذه الصفق��ة اقترحتها الحكومة 
المركزي��ة الصيني��ة في إط��ار جهوده��ا لخفض عدد 
الش��ركات المملوكة للدولة وتأس��يس ش��ركات عالمية 
أكب��ر حجم��ا وأكث��ر تنافس��ية، وأن الحكومة فوضت 
سينوكيم بقيادة عملية االندماج المحتمل مع كيم تشاينا. 
وقالت: إن كلتا الش��ركتين بدأت��ا إجراء الفحص النافي 
للجهالة المتعل��ق بالتفاصيل المالية وقطاعات األعمال 

في كل منهما.

دمج محتمل لشركتي كيماويات
في الصين بـ100 مليار دوالر

شراكة بين “فودافون” و“هاي ويب” اإليرانية

أكدت فودافون أنها ستدخل في شراكة مع شركة االنترنت 
اإليرانية هاي ويب للمس��اعدة في تحديث شبكتها والبنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات، لتصبح مجموعة الهاتف 
المحمول البريطانية أحدث شركة غربية تعمل في إيران 
بعد رفع العقوبات. وكش��فت فودافون ثاني أكبر ش��ركة 
هات��ف محمول في العالم أنها  ستس��اعد ه��اي ويب في 
التس��ويق والتوزي��ع والمبيعات. وق��ال الرئيس التنفيذي 
ألسواق الش��راكة في فودافون دييغو ماسيدا: إن عمالء 
الشركة البريطانية سيستفيدون من خدمات عالية الجودة 

للشبكة في ايران، وأن هاي ويب ستتمكن من االطالع على خبرات فودافون العالمية. 
وتتيح إيران فرصا لشركات االتصاالت التي تسعى للتوسع في األسواق الناشئة نظراً 

لصغر متوسط عمر السكان وارتفاع نسبة امتالك الهواتف المحمولة.

دييغو ماسيدا

“روسنفت” تستحوذ على مصفاة هندية

استحوذت مجموعة شركات تقودها روسنفت الروسية على “إيسار أويل” الهندية في 
صفقة  تقدر قيمتها ب�13 مليار دوالر شاملة الدين، مما يعزز العالقات بين روسيا أكبر 

منتج للخام عالمياً والهند صاحبة أسرع نمو في حجم االستهالك في العالم.
وتس��اعد الصفقة روسيا على توطيد العالقات االقتصادية التي تعود إلى حقبة االتحاد 
الس��وفيتي الس��ابق، كما أنها أكبر اس��تثمار أجنبي منفرد في قط��اع التكرير الهندي. 

وستحصل روسنفت على 
حصة نس��بتها 49 % في 
إيس��ار في حين ستحصل 
وصن��دوق  ترافيج��ورا 
يو.س��ي.بي الروسي على 
نسبة 49 % مناصفة. كما 
أن  تقيي��م الصفقة يش��مل 
دوالر  ملي��ار  نح��و 4.5 

ديونا مفترضة.

استثمارات إيطالية واعدة في القرم

كش��ف  رئيس برلمان إقليم فينيتو اإليطالي روبرتو تش��يامبيتي، أن رجال أعمال من 
اإلقليم مهتمون بتنفيذ عدد من المش��اريع في شبه جزيرة القرم الروسية، مشيراً إلى أن 
“هناك مجموعة واسعة من مجاالت التعاون من حيث الفعالية، في مجال الزراعة وإنتاج 

الغذاء والهياكل من الصلب”.
وعن العقوبات الغربية المفروضة على روس��يا، قال تشيامبيتي: آمل أن يدرك الجميع 
قريب��اً أن العقوبات لن تؤدي إلى ش��يء. وأكد أن صناعة النبيذ مثي��رة لالهتمام. ومن 

المخطط عقد اجتماع عمل مخصص للتعاون في هذا المجال.
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سندات دول مجلس التعاون الخليجي، نظراً 
للتقلص العام في الفوائد والظروف الس��ائدة 
ف��ي األس��واق األخرى، حيث يج��ري حالياً 
ت��داول جانب كبير من س��ندات دول منطقة 
اليورو بفائدة سلبية، وتبدو السندات اآلسيوية 
مستقرة ولكن بفوائد محدودة، وتعاني سندات 
دول أميركا الالتينية من التقلبات العالية رغم 

ارتفاع عائداتها”.

تابع��ت كريس��تيان: “وف��ر الحج��م الكبي��ر 
من الس��ندات الس��يادية وشبه الس��يادية التي 
أصدرته��ا دول مجل��س التع��اون الخليج��ي 
للمس��تثمرين خياراً مستقراً خالل هذه الفترة 
العالية المخاطر الناجمة عن نقص الس��يولة 
الذي فاقمته المدة الطويلة من انخفاض أسعار 
النفط. ولهذا الس��بب، تمكن��ت تلك الدول من 
استقطاب عدد كبير من المستثمرين الدوليين 

في نهاية الربع الثاني من العام 2016”.

رصد نشط
وخلَُص��ت كريس��تيان إلى القول: “بالنس��بة 

السندات الخليجية خيار آمن

استمرار  الثروات،  إلدارة  إندوسويس  لشركة  تحليلية  مذكرة  توقعت 
نمو حجم إصدارات أسواق سندات دول مجلس التعاون الخليجي بعدما 

شهدت مبيعات قياسية خالل النصف األول من عام 2016.

للسندات  التدشينية  اإلص��دارات  تستقطب  أن  المذكرة  وتوقعت 
السعودية والكويتية اهتماماً كبيراً من مجموعة كبيرة من المستثمرين 
أصدرتها  التي  السندات  استقطبته  الذي  االهتمام  يماثل  الدوليين، 

أبوظبي وقطر مؤخراً.

أضافت المذكرة التحليلية الصادرة عن شركة 
إندوسويس إلدارة الثروات، أنه في ظل البيئة 
الراهن��ة من أس��عار الفائ��دة المنخفضة فإن 
البحث عن سندات ذات عائدات أعلى وآجال 
اس��تحقاق أطول يعزز الطلب على السندات 
مة بال��دوالر األميركي.  ذات األس��عار المقوَّ
ويضع هذا الوضع س��ندات “األسواق عالية 
النم��و” في فئة األصول فائق��ة األداء، حيث 
يبل��غ معدل نموها 11.5 % من��ذ بداية العام 
حتى الي��وم. ومع بلوغ معدل نمو “س��ندات 
مجموعة األسواق الصاعدة” أعلى مستوياته 
في 12 ش��هراً، تعززت هذه الطفرة مؤخراً 
بفضل الشعور اإليجابي التي أثارتها البيانات 
االقتصادية األميركية وانتعاش أسعار النفط.

 
تقليص الفروق

وفي سياق تعليقها على التحليل، قالت المديرة 
والمستشارة اإلس��تثمارية األولى في شركة 
إندوسويس إلدارة الثروات كريستيان نصر: 
“رغم قوة األداء الس��نوي حتى تاريخه فمن 
الممكن تقليص الفرق بين س��عري العرض 
والطل��ب في األس��واق عالي��ة األداء بحلول 
نهاية ع��ام 2016 من دون اس��تبعاد حدوث 
بع��ض التقلبات خ��الل الس��عي لتحقيق هذا 
اله��دف. وفي هذا الس��ياق اإلجمالي س��وف 
يتعاظ��م زخم أس��واق س��ندات دول مجلس 
التعاون الخليجي باس��تمرار بصفتها أسواق 
سندات جذابة وأكثر أماناً بالنسبة للمؤسسات 

االستثمارية الدولية”.

أضاف��ت: “س��وف ت��زداد جاذبي��ة أس��واق 

ألس��واق الس��ندات في دول مجلس التعاون 
الخليجي، نحن نفضل تبنّي استراتيجية رصد 
نشط إلصدارات الس��ندات الجديدة التي من 
المتوقع أن تغمر الس��وق األولية حتى نهاية 
الع��ام الحالي. ونس��تطيع عندئ��ذ بالتالي أن 
نختار بعناية ما يناس��بنا من سندات األسواق 
عالي��ة النمو وس��ندات دول مجل��س التعاون 
الخليجي اس��تناداً إلى مقارب��ة اتخاذ قرارات 
تصاعدي��ة أو تنازلي��ة في اله��رم اإلداري. 
وإضاف��ة إلى ذلك، فنحن لن نتردد في وضع 
حدود للس��عر المبدئي لإلص��دارات الجديدة 
خالل مرحل��ة تكوين المحافظ االس��تثمارية 
في األسواق األولية لتفادي خسارة الحصول 

على إصدار سندات جديد”.

وختم��ت قائلة: “مع اس��تقرار أس��عار النفط 
نسبياً خالل الربع المنصرم، نتوقع أن تحقق 
س��ندات دول مجلس التع��اون الخليجي أداء 
أفضل، طالما لم تنخفض أسعار النفط بشكل 
كبير دون مستوياتها الراهنة. وسوف يؤدي 
ب��دء دول مجلس التع��اون الخليجي بإجراء 
إصالح��ات هيكلية تدريجي��اً، إلى حصولها 
على مكاس��ب اقتصادية واس��عة النطاق، ما 
لة النهائية إلى تحسن  سوف تؤدي في المحّصِ
أقل للمستثمر في المستقبل”.التصنيفات االئتمانية وربما تترجم إلى فوائد 

كريستيان نصر 

تحسن

التصنيفات االئتمانية

ربما تترجم

إلى فوائد أقل

للمستثمر

في المستقبل
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المساحة المزروعة بنسبة 20 % في عام 2015، وبالتالي زيادة في اإلنتاج 
الزراعي، إلى جانب تحقيق رقم قياسي في اإلنتاج السمكي للعام ذاته. 

وأش��ار البيان الختامي إلى ان تجربة الش��ركة العمانية لالس��تثمار الغذائي 
القابضة، تؤكد أهمية دراس��ات الجدوى الجيدة والواقعية والترويج الس��ليم 
وحسن اختيار المس��تثمرين والتركيز على الميزة النسبية، واالعتماد على 
الخرائ��ط االس��تثمارية ذات الصلة، والتعامل بش��كل مباش��ر مع أطراف 

العالقة، والحرص على المشاركة المجتمعية.
ورحب المنتدى بالحوافز الجديدة لتعزيز مجاالت االس��تثمار في قطاعات 
السياحة والصحة والتعليم واللوجستيات، والتي ال تزال مستثمرة أقل بكثير 
من إمكانياتها، والتأكيد على أهمية التركيز على االستثمار في بناء وتأهيل 
القوى البشرية، واالستفادة من التجارب الدولية لتطوير القطاعات الخدمية 
وال س��يما تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والقطاع المعرفي والس��ياحة 
العالجي��ة، وعلى أهمية االنفتاح واعتماد مفهوم المنافس��ة أساس��ا للتوس��ع 

والتطوير.
ونوه المنتدى بالتقدم المحرز في مجالي الصناعة والتعدين وبيئة االستثمار 
الصناع��ي، من خ��الل المناطق الصناعي��ة، والبيئة التش��ريعية والحوافز 
العديدة لتوس��يع قواعد اإلنتاج وزيادة القيم المضافة، ال س��يما أن الس��لطنة 
بص��دد إصدار قانون عصري جديد في مج��ال التعدين إلى جانب مميزات 
االستثمار العامة وأهمها تدني تكاليف الطاقة ومستوى الضرائب مقارنة مع 
باقي دول العالم. وأكد على تعزيز االستثمار في قطاع التعدين الذي أصبح 
يش��كل نسبة 33 % من الصادرات العمانية غير النفطية، والذي يعتبر أحد 
أهم القطاعات الواعدة لالس��تثمار في ظ��ل المقومات والتقديرات للخامات 
المعدني��ة العالية الجدوى، وأهمي��ة قطاع الصناع��ات التحويلية الذي بات 
يش��كل 11 % من الناتج المحلي اإلجمالي في الس��لطنة، وأهمية االستفادة 
من الفرص االس��تثمارية الواعدة، ال سيما بعد إطالق “المحطة الواحدة”، 
حيث يتم إنجاز معامالت وتراخيص األنشطة االستثمارية الكترونيا بسهولة 
وبجودة عالية ووضوح وش��فافية، ما يوفر الوقت والجهد، واالس��تفادة من 
للقطاع الخاص.الفرص الواعدة لمشروعات القيمة المضافة في قطاع النفط والغاز والمتاحة 

تجارب وحوافز  في “إستثمر في ُعمان”

البيان الختامي
وق��ال البيان الختام��ي للمنتدى الذي نظم��ه اتحاد الغرف 
العربي��ة بالتعاون المش��ترك م��ع غرفة تج��ارة وصناعة 
ُعمان، إنه من المخطط له ضمن االس��تراتيجية الس��ياحية 
للس��لطنة مضاعفة النشاطات المتصلة بالسياحة من 8 إلى 
10 مرات إليجاد أكثر من 500 ألف فرصة عمل مباشرة 
وغير مباش��رة، وزيادة مساهمة الس��ياحة إلى 6 - 10 % 
م��ن الناتج المحلي اإلجمالي، والتطلع إلى تأس��يس 1200 
ش��ركة صغيرة ومتوسطة في المجال السياحي خالل فترة 
تنفيذ االستراتيجية. وأشاد المشاركون بالتحديث التشريعي 
الذي تش��هده بيئة االستثمار في السلطنة، مؤكدين أهمية ما 
تحقق في مجال إنشاء وتطوير وتوزيع المناطق الصناعية 
والمناط��ق الحرة عل��ى مختلف محافظات الس��لطنة، وما 
تقدمه من الحوافز واإلعفاءات الضريبية والتس��هيالت، ال 

سيما بالدقم وصحار وصاللة.
وأك��د المنت��دى الذي اس��تمر يومين “أهمية التنس��يق بين 
المناطق الحرة في البلد الواحد، وتميز كل منها بخصوصية 
تنافسية لتعظيم القدرة على تسويقها واالستفادة من طاقاتها 
بش��كل متكام��ل، وض��رورة تحدي��د ف��رص اس��تثمارية 
ومشروعات محددة لتسويقها لدى القطاع الخاص المحلي 

والعربي واألجنبي.

تنمية وانفتاح
كما أش��اد المنتدى بما تحقق ف��ي قطاعي الزراعة والثروة 
الس��مكية في الس��لطنة، م��ن تنمية اتس��مت باالنفتاح على 
التجارب العالمية والتجديد والتحديث، وإدخال حزم ونظم 
متكاملة لتقنيات الحصاد وجودة المنتج والنظم التس��ويقية 
والتصنيعي��ة، م��ع االس��تخدام األمثل والمس��تدام للموارد 
الطبيعي��ة، ونظ��م اإلن��ذار المبك��ر، ما انعك��س زيادة في 

اختتم منتدى “استثمر في ُعمان” أعماله في 
السلطنة، وأشادت توصياته بالتجارب الواعـدة 
وبالرؤيـة االقتصاديـة والبيئـة االســتثمارية 
التنويع  استراتيجية  وبإطالق  السلطنة  في 
بين  الوثيق  وبالتعاون  الجديدة  االقتصادي 
الحكومة وغرفة تجارة وصناعة ُعمان لتحقيق 
أهداف الخطة الخمسية التاسعة واستراتيجية 
النوعية  القطاعات  واستهداف   2040 التنمية 
واللوجستيات  والنقل  الصناعة  مجاالت  في 

واألمن الغذائي والتعدين والسياحة.
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وف��ي كل المج��االت، بحس��ب تصريح��ات 
رئيس مجل��س إدارة غرفة تج��ارة وصناعة 
دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير 

االقتصاد اإلسالمي ماجد سيف الغرير.

نمو ملحوظ
تصدر قطاع األغذية والمش��روبات الحالل 
قائمة اإلنفاق اإلسالمي  بقيمة 1.17 تريليون 
دوالر للعام 2015، تاله قطاع المالبس بقيمة 
243 مليار دوالر، ثم اإلعالم والترفيه بقيمة 
189 مليار دوالر، والسفر بقيمة 151 مليار 
دوالر، أما األدوية ومس��تحضرات التجميل 
الح��الل، فتقدر ب���78 ملي��ار دوالر. وينفرد 
التقري��ر بتقدير حصيل��ة إي��رادات منتجات 
األغذية والمش��روبات الحالل المعتمدة حول 
العالم وقيمتها 415 مليار دوالر. ومن المتوقع 
بحسب التقرير أن يصل إنفاق المسلمين على 
المأكوالت والمش��روبات الح��الل إلى 1.9 
تريلي��ون دوالر بحل��ول الع��ام 2021.  كما 
يرصد فرص نمو قطاع التمويل اإلس��المي 
بمقدار 3.3 تريليون��ات دوالر  بحلول العام 
2021، والس��ياحة إل��ى 243 مليار دوالر، 

إنفاق الحياة الحالل 3 تريليونات دوالر في 2021
ُقدرت قيمة االقتصاد اإلسالمي حول العالم بنحو 1.9 تريليون دوالر، بينما تصل قيمة األصول في قطاع التمويل 
اإلسالمي إلى حوالى تريليوني دوالر أميركي للعام 2015، بحسب تقرير “واقع االقتصاد اإلسالمي العالمي للعامين 
2016 - 2017”. ويركز التقرير الذي أعدته مؤسسة تومسون رويترز بالتعاون مع دينار ستاندرد وبدعم من مركز 
دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي، على النتائج المحلية والعالمية للمؤشر العالمي لالقتصاد اإلسالمي، وهو يقدم 
ماليزيا  دولة. وقد تصدرت  القطاعات، ويشمل 73  اإلسالمي في مختلف  االقتصاد  لنمو  محدداً  رقمياً  قياساً 
واإلمارات العربية المتحدة والبحرين نتائج بيانات المؤشر وأسواق االقتصاد اإلسالمي للعام 2016. وتوقع التقرير 

أن تصل قيمة انفاق المستهلكين على نمط الحياة الحالل نحو 3 تريليونات دوالر بحلول العام 2021.

وقال مدير عام تومسون رويترز في الشرق 
األوسط وشمال أفريقيا نديم نجار: إن التقرير 
الس��نوي لحال��ة االقتصاد اإلس��المي بمثابة 
مرجع للمهنيين وأهم الالعبين لإلطالع على 

االتجاهات الحالية والمستقبلية لهذا القطاع.

استطالع
وش��ملت الدراس��ة للم��رة األول��ى 172 من 
ق��ادة الصناع��ات ت��م اس��تطالع رأيهم حول 
أداء قطاعاته��م التي يعملون فيها، فيما أكدت 
الشركات النمو الملحوظ لالقتصاد اإلسالمي 
بش��كل عام، حيث اعتبر 69 % منهم أن أداء 
القطاع كان جيداً جداً إلى ممتاز، فيما تراوحت 
تقديرات 86 % بين متفائلة أومتفائلة جداً حول 
اآلفاق المس��تقبلية. ويخص التقرير الش��باب 
بمبادرة حول دراس��ة وتحليل خاص لبيانات 
قنوات التواص��ل االجتماع��ي، حيث وصل 
عدد التفاعل اإليجاب��ي إلى 76 % من أصل 
نصف مليون مشاركة. ويضع التقرير األمور 
في منظورها الصحيح، ويبرهن باألرقام النمو 
المذه��ل واإلمكانات غير المحدودة لالقتصاد 
اإلسالمي، ودوره في دعم االقتصاد العالمي 

واألزي��اء المحتش��مة إلى نح��و 368 مليار 
دوالر  ف��ي 2021. كما س��اهم زيادة الوعي 
حول المكونات والمواد المستخدمة في تطوير 
منتج��ات تجميل حالل، مثل ط��الء األظافر 
القابل إلنف��اذ الماء و تطوي��ر لقاحات حالل 
وأن��واع جدي��دة من المغذيات، ف��ي دعم هذا 
القطاع. ومن المتوقع أن يصل إجمالي إنفاق 
المس��لمين على منتجات التجميل الحالل إلى 
213 مليار دوالر بحلول 2021 وفقا للتقرير. 
كما يحظى قطاع اإلعالم والترفيه اإلسالمي 
عل��ى الدع��م اإليجابي من االس��تثمارات، و 
يتوق��ع أن يصل إنق��اق المس��لمين على هذا 

القطاع إلى 262 مليار دوالر.

الشباب
وقال المدي��ر التنفيذي لمرك��ز دبي لتطوير 
االقتص��اد اإلس��المي عبدهللا محم��د العور: 
“نحتاج أكثر إلى بذل مزيد من الجهود لتحفيز 
المسلمين حول العالم، وخاصة فئة الشباب، 
ليكونوا في طليعة رواد األعمال فيش��اركوا 
قاعدة استهالكية إلى منتجين مؤثرين”.في تطوي��ر المنظومة، ويتحول��وا من أكبر 

ماجد سيف الغرير عبدهللا محمد العورنديم نجار 
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منطق��ة التجارة الحرة، ولكن م��ن المحتمل التوافق مع بعض قواعد االتحاد 
األوروبي.

قوانين االتحاد والحقوق والسوق
يستمر الجدل في الداخل البريطاني حول قرار االنفصال عن أوروبا، ويتركز 
حول االلتزام بقوانين االتحاد. هذا األمر تطرق اليه وزير ش��ؤون الخروج 
من االتحاد األوروبي ديفيد ديفيز، مشيراً، على سبيل المثال، الى أن حقوق 
العمل “لن تتآكل” بسبب الخروج من االتحاد. وأعلن رفضه أي إشارة إلى 
اعت��زام الحكومة اس��تخدام الخروج، للتراجع عن حق��وق العمال، قائالً: إن 
القان��ون البريطاني يطبق أكثر من الح��د األدنى المطلوب من المعايير التي 

ينتهجها قانون االتحاد األوروبي، مثل اإلجازات السنوية وإجازة الوالدين.
وقال النائب العمالي البريطاني فيل ويلس��ون، من حملة بريطانيا المنفتحة: 
إن الش��ركات تريد من رئيس��ة الوزراء االلتزام بعضوية الس��وق الموحدة. 
أضاف: ال نزال ال نعلم شيئاً عن خطط الحكومة عن عالقتنا الجديدة باالتحاد 
األوروبي، س��واء كان ذلك في التجارة أو األمن أو الهجرة، مش��يراً الى أن 
شركات صناعة السيارات، قد أوضحت أن من الضروري بقاء بريطانيا في 

السوق الموحدة للحصول على استثمارات وفرص عمل.
وأعل��ن رئي��س المجل��س األوروب��ي دونال��د توس��ك، إن رئيس��ة الوزراء 
البريطاني�ة، تيري�زا ماي، س�تبدأ مفاوضات الخ�روج الرس�مي م�ن االتحاد 
األوروبي في أوائل الس����نة المقبل�ة، األمر الذي يعني أوضح إش��ارة بشأن 
بدء عملية الخروج من االتحاد األوروبي التي ستستغرق عامين، وتتضمن 
التفاوض بش��أن أفضل الش��روط التي يمكن أن تحصل عليها بريطانيا بعد 
الخروج الرسمي من مؤسسات االتحاد األوروبي، وذلك على رغم الغموض 
بشأن عالقة بريطانيا المستقبلية مع االتحاد بعد الخروج منه، خصوصاً في 

ما يتعلق ببقاء بريطانيا عضواً في السوق المشتركة أم ال.

تريزا ماي

بريطانيا تغادر أوروبا بتحديات اقتصادية قلقة

حسم قرار الخروج
حس��مت بريطانيا ق��رار خروجها من االتح��اد األوروبي، 
لكنه��ا تحتاج الى خطوات عملية، في هذا الخصوص، لعل 
أبرزه��ا تفعيل المادة 50 من معاهدة لش��بونة، والتي تحدد 
على أرض الواقع عملية االنسحاب من االتحاد األوروبي، 
م��ا يعن��ي أن آليات الخ��روج قد تمت��د بإجراءاته��ا المالية 
واالقتصادية ليكتمل اإلنسحاب بحلول صيف السنة 2019. 
وستضطر بريطانيا ألن تلغي قانون المجتمعات األوروبية 
للعام 1972 وتزيله من س��جل النظام األساسي للبالد، لكن 
ه��ذا القانون ل��ن تتم إزالته قبل الخ��روج نهائياً من االتحاد 

بموجب المادة 50 من معاهدة ليشبونة.
وبينم��ا أعرب��ت م��اي عن أمله��ا ف��ي أن تب��دأ “األعمال 
التحضيري��ة” للخروج مع بقية أعضاء االتحاد األوروبي، 
حت��ى إذا ما جاء وقت تفعيل المادة 50، تكون عندئذ عملية 
المفاوضات سلس��ة، يبدو وفق توجهاتها أنها تريد أن تبقى 
العالق��ة جيدة م��ع دول االتحاد األوروبي بع��د اإلنفصال، 
لحماية االقتصاد البريطاني وإعادة إطالقه مس��تقالً، “فمن 
المهم لبريطانيا وأوروبا ككل تنفيذ عملية اإلنفصال بأفضل 
طريقة ممكنة، حتى يكون هناك انتقال سلس لبريطانيا بعيداً 

عن االتحاد األوروبي”.
ومن شأن مشروع قانون اإللغاء أن يمثل “المرحلة األولى 
من اتج��اه عودة بريطانيا دولة مس��تقلة وذات س��يادة مرة 
أخرى” وفق رئيسة الوزراء البريطانية، و“من شأنه إعادة 
صالحيات وس��لطات المؤسس��ات المنتخبة في بلدنا”، ما 
يعني “انتهاء سلطة قانون االتحاد األوروبي في بريطانيا”. 
في حين ينقس��م النواب المحافظ��ون بين تفضيل “الخروج 
الصعب” بعيداً عن الس��وق األوروبية الموحدة للس��يطرة 
الكاملة على الهجرة، وما بين “الخروج الناعم” والبقاء في 

عدة الستكمال  الى سنوات  بريطانيا  تحتاج 
اإلستفتاء  بعد  األوروبي،  االتحاد  من  الخروج 
الذي أنجز في حزيران/يونيو الماضي، وحسم 
أوروبا،  من  الخروج  قرار  البريطانيون  خالله 
بالرغم من معارضة اسكتلندا وويلز. ويبدو أن 
بريطانيا تعاني فعاًل على المستوى االقتصادي 
مجدداً  أكدته  الذي  الخروج،  قرار  إعالن  منذ 
رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي، في مقابلة 
مع “بي بي سي” أخيراً، بإعالنها أنها ستبدأ 
االتحاد  من  بريطانيا  خروج  عملية  رسمياً 

األوروبي في نهاية أذار/مارس 2017.
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مفاوضات خروجها من أوروبا مع االتحاد باللغة الفرنسية، 
ونقل��ت صحيف��ة “الغارديان” عن ماي قولها: “س��تجري 
المفاوضات بالطريقة التي تمكننا من الحصول على صفقة 

صحيحة لبريطانيا”.
ف��ي المقابل، أع��اد الهبوط ال��ذي طرأ مؤخ��راً على قيمة 
الجنيه االسترليني إلى دائرة الضوء اآلثار  السلبية لخروج 
بريطانيا من االتحاد األوروبي، على االقتصاد البريطاني. 
فبعد التدهور الحاد في النشاط االقتصادي عقب التصويت 
لصالح الخروج مباشرة، أظهر االقتصاد البريطاني مرونة 
ط��وال أش��هر الصيف. وربم��ا كان ذلك بس��بب التوقعات 
باس��تمرار الخروج الناع��م من االتحاد. وق��د أمل البعض 
حت��ى في إمكان إلغاء قرار الخروج. غير  أن التصريحات 
الت��ي صدرت مؤخراً من مس��ؤولين حكوميين في المملكة 
المتح��دة قد زادت من احتمال خروج خش��ن لبريطانيا من 
االتحاد األوروبي، األمر الذي قد يلحق الضرر باقتصادها. 
فبسبب اختيارها لمغادرة االتحاد على نحو متعجل وخشن، 
فإن بريطانيا تتكبد اآلن التكاليف االقتصادية التي هي ثمن 

خياراتها السياسية.

بين الخروج الناعم والخشن
لق��د كانت مس��ألة خروج بريطاني��ا من االتح��اد األوربي 
دائم��اً قضية مفاضلة بين االقتصاد )الوصول إلى الس��وق 
األوروبية الموحدة( والخيارات السياس��ية )السيطرة على 
الهجرة إلى المملكة المتحدة(. فالنسخة الناعمة من الخروج 

وقال رئيس المفوضية األوروبية جان كلود يونكر بهذا الصدد: إن بريطانيا 
ال يمكن أن تُقبل في الس��وق المش��تركة من دون أن توافق على حرية تنقل 
العم��ال في االتحاد األوروبي، حيث يعتبر موقف��ه بمثابة الرد على حكومة 
ماي التي أشارت إلى أنها ستطرح فرض قيود على دخول مواطني االتحاد 
األوروب��ي إل��ى بريطانيا خ��الل أي مفاوضات مع االتح��اد األوروبي. في 
حين كش��ف االتحاد األوروبي خالل قمة براتيسالفيا األخيرة عن “خارطة 
طريق” لمدة ستة أشهر تش��مل إجراءات تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين 
البريطانين في مؤسسات االتحاد األوروبي. لكن تدفق الالجئين والمهاجرين 
بأعداد ضخمة على أوروبا أحدث انقسامات بين قادة االتحاد األوروبي بعد 
انتهاء القمة، حيث قال رئيس الوزراء اإليطالي ماتيو رينزي: “لست راضياً 
ع��ن نتائج هذا االجتماع بخصوص النمو االقتصادي المتوقع أو بخصوص 

الهجرة”.

اللغة والمستقبل واالرتدادات االقتصادية
امت��دت الخالف��ات بين بريطاني��ا واالتحاد األوروبي إلى اللغة المس��تخدمة 
بي��ن الجانبين في مفاوضات الخروج من االتحاد، في وقت وصفت رئيس��ة 
الوزراء البريطانية تيريزا ماي المحادثات بأنها س��تكون “صعبة”. ونقلت 
وكاالت دولي��ة عن مس��ؤول ف��ي االتح��اد، أن وزير الخارجية الفرنس��ي 
الس��ابق ميش��ال بارنييه، الذي س��يقود مفاوضات الخ��روج ممثال لالتحاد 
األوروب��ي، يفضل أن تك��ون المحادثات باللغة الفرنس��ية ال اإلنكليزية. إال 
أن بارنييه نفى ما نس��ب إليه بشأن لغة التفاوض مع بريطانيا، وغرد باللغة 
اإلنكليزي��ة ف��ي “تويتر” قائالً: “لم أقل رأيي بخص��وص لغة التفاوض. أنا 
أعمل في الغالب باللغتين اإلنكليزية والفرنسية، وستكون اللغة موضع اتفاق 
بي��ن الطرفين”. في حين قالت الحكومة البريطاني��ة، إنها لن تقبل أن تكون 
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تفض��ل االقتصاد على السياس��ة، حيث أنها تس��مح بحرية 
حركة األش��خاص مقابل الوصول إلى الس��وق األوروبية 
الموح��دة. وعلى ذلك فإنها ال تمثل تغييراً جذرياً في وضع 
بريطاني��ا عم��ا كان علي��ه قبل االس��تفتاء. ل��ذا، فليس من 
المستغرب أن تظهر البيانات انتعاشاً في النشاط االقتصادي 
عندم��ا كان يبدو أن ذلك هو الخيار األرجح. وقد زاد أيضاً 
م��ن احتماالت خروج بريطانيا بش��كل ناعم م��ن االتحاد، 
حقيق��ة أن الحكومة لم تكن تبدو في عجلة من أمرها لتفعيل 
الم��ادة 50 من معاهدة لش��بونة )إش��ارة ب��دء المفاوضات 

الرسمية للخروج(.
غي��ر أن التصريحات األخيرة للمس��ؤولين البريطانيين قد 
أثارت احتمال خروج قاس��ي للمملك��ة المتحدة من االتحاد 
االوروبي. وقالت رئيس��ة الوزراء البريطانية تيريزا ماي 
أنه سيتم تنفيذ المادة 50 قبل نهاية شهر أذار/مارس 2017. 
كم��ا نفت رئيس��ة ال��وزراء بش��كل صريح امكاني��ة اتباع 
النموذجين النرويجي والسويسري كقاعدة للعالقة المستقبلية 
مع االتحاد، مؤكدة أن مسألة الهجرة هي خط أحمر بالنسبة 
لحكومته��ا. وبالفعل، تبدو الحكومة مصرة على التحكم في 
الهج��رة حتى لو كلفها ذلك خس��ارة حق الوصول للس��وق 
الموح��دة. ورداً عل��ى ذلك، أعاد مس��ؤولون ف��ي االتحاد 
األوروبي التأكيد على موقفهم بأن الوصول الكامل للسوق 
الموح��دة ال يمكن أن يت��م إال مقابل الحريات األربع: حرية 
تنقل الس��لع والخدمات ورؤوس األموال، وبشكل رئيسي، 
األش��خاص. وال يبدو االتحاد االوروبي مس��تعداً لقبول أي 

استثناءات.
وق��د تك��ون التصريح��ات المتبادل��ة بين المملك��ة المتحدة 
واالتحاد األوروبي نوعاً من التكتيك التفاوضي، لكن الخطر 
المتزايد الذي يتمثل في الخروج غير السلس لبريطانيا من 

االتح��اد األوروبي قد يؤثر س��لباً على االقتصاد. ففق��دان بريطانيا إلمكانية 
الوصول إلى الس��وق األوروبية الموحدة س��يلحق ض��رراً بالغاً بصادرات 
المملكة المتحدة، نظ��راً ألن االتحاد األوروبي يمثل أكبر وجهة للصادرات 
البريطانية. كما يمكن للش��كوك بشأن مس��تقبل العالقة بين المملكة المتحدة 

واالتحاد األوروبي أن تقلص االستثمار أكثر.
وتشير استطالعات بنك إنكلترا بشأن نوايا االستثمار إلى حدوث تراجع حاد، 
على رغم االس��تقرار الكلي للبيانات. كما أن الش��ركات التي تقدم الخدمات 
المالي��ة في المملكة المتحدة، معرض��ة أيضاً لخطر فقدان حقوقها للعمل في 
االتحاد األوروبي، وقد تقرر هذه الشركات الخروج من لندن. وسيشكل ذلك 
ضرب��ة قوية لالقتصاد البريطاني، حيث أن الخدمات المالية تمثل 7 % من 

الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة المتحدة.
وفي جانب السياس��ة النقدية، يواجه بنك إنكلترا معضلة أخرى. فمن ناحية، 
يفت��رض أن ي��ؤدي تراجع توقعات النم��و إلى تخفيف السياس��ة النقدية من 
أجل تحفيز االقتصاد. ولكن من ش��أن تخفيف السياس��ة النقدية أن يؤدي إلى 
في المستقبل.تخفيض قيمة الجنيه اإلس��ترليني أكثر، األمر الذي سيزيد من حدة التضخم 

جان كلود يونكر ميشال بارنييه
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ناقش��ت وزيرة التعاون 
الدول��ي بمصر س��حر 
نصر خ��ال اجتماعها 
البن��ك  مس��ؤولي  م��ع 
واش��نطن   في  الدول��ي 
في اجتماعات الخريف 
للبن��ك وصن��دوق النقد 
بادها  طل��ب  الدوليين 
الحصول عل��ى تمويل 

بقيمة 200 ملي��ون دوالر لدعم العمالة الكثيفة، ومثلهم 
لدعم المش��روعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولفتت 
نصر إلى ان حجم محفظة التعاون بين بادها ومؤسسة 
التموي��ل الدولية تبل��غ ملياري دوالر خ��ال الفترة من 
2015 - 2019 وأن م��ا ت��م صرفه حتى اآلن هو 580 
مليون دوالر ويمثل نحو 30 % منها، كما أشارت أيضاً 
إل��ى ان قطاع البترول تصدر قائمة التعاون بقيمة 256 

مليون دوالر خال العام المالي الماضي.

مصر تطلب 400 مليون دوالر

سحر نصر

مشروع نقل “سككي” لضواحي دمشق

أوض��ح وزي��ر النقل بس��ورية علي 
حمود أن الوزارة بنت خططها باتجاه 
تنمي��ة العمل نح��و خدم��ة المواطن 
والحفاظ عل��ى جاهزية البنى التحتية 
والصيانة الدوري��ة لها والتوجه نحو 
تنش��يط الدورة االقتصادية وتحسين 
مرافق الوزارة وخدماتها واستثمارها 
بالطاق��ة القص��وى، وتهيئ��ة المناخ 

لتج��اوز المعوقات التي تعترض عملي��ة إعادة اإلعمار والتي تع��د من أهم التحديات 
واألولويات خال الفترة المقبلة، الفتاً إلى أن الوزارة تهتم حالياً بمشروع النقل السككي 
للضواحي بدمشق وتسعى إلنجاز هذا المشروع المهم بعد أن تقدمت شركات من دول 

صديقة بعروض لتمويله، وعلى أن يستمر البحث بجدية إلنجازه. 

ليبيا تستعيد 127 مليون دوالر

اس��تردت المؤسسة الليبية لاستثمار -الصندوق السيادي لليبيا-، 73 مليون دوالر من 
بن��ك ليمان ب��راذرز المفلس و53.8 مليون دوالر من كورنهي��ل كابيتال، وهناك عدة 
نزاعات أخرى بين المؤسس��ة الليبية وش��ركات غربية ومن بينها مطالبات بقيمة 3.3 
مليار دوالر ضد بنوك االستثمار غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال تنظر أمام محاكم 
في لندن. ونشأ النزاع بين المؤسسة بعد انهيار ليمان براذرز في 2008 حيث استثمر 
الصن��دوق البالغ حجمه 67 مليار دوالر م��ا ال يقل عن 200 مليون دوالر في أدوات 

من إصدار ليمان إبان حكم معمر القذافي. وبعدما 
أفل��س البنك ف��ي أيلول/س��بتمبر 2008، عملت 
المؤسس��ة الليبية الس��ترداد أكبر قدر ممكن من 
استثماراتها، حيث أن جزءاً كبيراً من أصولها ما 
زال مجّمداً، لكن المبالغ المس��تردة من كورنهيل 

أصبحت اآلن في حساب مصدق عليه.

ليبيا تخطط لمشروع ربط كهربائي ثالثي

كشف عضو اللجنة التسييرية في شركة الكهرباء 
الليبية التابع��ة لحكومة الوف��اق الوطني محمود 
الورفلي عن مخطط مس��تقبلي للربط الكهربائي 
بي��ن ليبيا وكل م��ن إيطاليا واليونان وذلك لس��د 
العجز الحاصل في ش��بكة الكهرباء، مشيراً إلى 
أن باده تس��تورد حاليا 200 ميغاواط من الطاقة 
الكهربائي��ة من مص��ر وتون��س وتوزعها على 
المنطقتين الشرقية والغربية التي تعاني من أزمة 

بالغة نتيجة خروج أغلب المحطات المولدة للكهرباء في ليبيا عن العمل.
محمود الورفلي

دش��نت إثيوبيا وجيبوتي أول خط للس��كك الحديدية في 
أفريقي��ا يعمل بالكهرباء فقط ويعبر الحدود بين البلدين، 
ويربط بين العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا وميناء جيبوتي 
على البحر األحمر، ويمتد على مس��افة تزيد عن 750 
كيل��و مت��ر. وبلغت تكلفة الخ��ط الجدي��د 3.4 مليارات 
دوالر، وم��ن المقرر أن يقلص زمن الرحلة بين البلدين  
إلى 12 س��اعة بدالً م��ن 3 أيام. وقال رئي��س الوزراء 
اإلثيوبي هيليماريام ديسالين، في حفل االفتتاح: إن خط 
الس��كك الحديدية من شأنه أن يعطي “دفعة لاقتصاد”، 
وس��يقدم فوائد كبي��رة للمجمعات الصناعي��ة والمزارع 

الحديثة التي سيتم بناؤها في المستقبل.

افتتاح خط سكك حديدي
بين إثيوبيا وجيبوتي
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العراق يخسر المليارات بسبب “داعش”

ق��در رئيس الحكوم��ة العراقية حيدر العبادي خس��ائر 
باده جراء سيطرة تنظيم داعش اإلرهابي على مناطق 
في العراق ب�35 مليار دوالر، ما عدا الخسائر البشرية، 
موضحاً  أن “عدوان داعش له آثار سلبية على الحقول 
النفطي��ة الش��مالية، وضياع كميات كبيرة من أس��لحة 
ومعدات الجيش العراقي”. وتوقع العبادي “اس��تمرار 
انخفاض أسعار النفط حتى عام 2020”، حاثاً الحكومة 

على “االس��تمرار في سياس��ة تخفيض اإلنف��اق الحكومي” كون الع��راق يعتمد على 
“عائدات واردات النفط، التي تش��هد تدنياً بس��بب انخفاض أسعاره إلى دون المطلوب 
لسد متطلبات الرواتب والخدمات”، الفتاً الى أن الحكومة خفضت في مشروع موازنة 

عام 2017 حجم اإلنفاق إلى مستويات كبيرة من أجل استمرار إدامة عمل الدولة.

حيدر العبادي

أميركا ترفض ضمان سندات عراقية

تلقت خطط العراق لجمع ملياري دوالر من أسواق الدين العالمية، لسد فجوة الميزانية 
الناجمة عن انخفاض أسعار النفط، ضربة موجعة، بعدما رفض الكونغرس األميركي 
أن يضمن نصف قيمة الس��ندات. ويس��عى العراق إلصدار سندات بقيمة مليار دوالر 
تضمنها الواليات المتحدة بالكامل بهدف خفض تكاليف الدين قبل أن يصدر س��ندات 
أخرى بقيمة مليار دوالر، وذلك في إطار ميزانية عام 2017 التي تحظى بتأييد صندوق 

النقد الدولي. وس��تكمل هذه األموال اتفاقاً 
مع الصندوق للحصول على قرض بقيمة 
5.34 ملي��ار دوالر على مدى 3 س��نوات 
وال��ذي واف��ق الصندوق عليه ف��ي يوليو/
تم��وز 2016 مقاب��ل إج��راء إصاحات 

اقتصادية.

تركيا تتهم وكاالت التصنيف بـ“التسييس”

جدد الرئي��س التركي رجب طيب أردوغ��ان اتهاماته 
لوكاالت التصنيف االئتماني العالمية بأنها “مسيسة”، 
مؤك��داً أن اقتصاد باده مس��تمر بالنم��و ولم نتعرض 
ألي حال��ة غير طبيعية، والش��عب التركي حذر ويقظ 
وال نعط��ي تقارير ش��ركات التقييم االئتمان��ي أهمية. 
وقال أردوغان: نحن نعلم آلية عمل هذه الشركات، هي 
تعمل وفق توجهات سياس��ية، ل��ذا أطلب من أصحاب 

االس��تثمارات أن يكونوا ش��جعان. وأشار إلى أن باده تس��تحق نمواً اقتصادياً ال يقل 
ع��ن 5 %، مؤكداً أنه م��ن الممكن تحقيق ذلك خال عام 2016. وجاءت تصريحات 
أردوغان تعليقاً على قرار وكالة موديز العالمية خفض التصنيف االئتماني لتركيا إلى 

“عالي المخاطر” بسبب ما يتعرض له االقتصاد التركي من تحديات.

رجب طيب أردوغان

افتتح��ت الموان��ئ العراقية رصيفاً جدي��داً على الضفة 
األخ��رى لميناء أم قصر، بط��ول 208 أمتار وعرض 
35 مت��راً وعلى مس��احة خلفية تقدر بنح��و 500 ألف 
مت��ر مربع، الرصيف الذي كانت قد  ش��يدته الش��ركة 
الفلبينية )ICTSI ( ضمن عقد تشغيل مشترك النشاء 3 
ارصفة لغاية 2018 وللوصول الى 83 رصيف، يهدف 
الى زيادة اس��تيعاب طاقات الموانئ، م��زوداً برافعتين 
جس��ريتين و3 رافع��ات ار تي جي اضاف��ة الى معدات 

مناولة ومناقلة اخرى.

رصيف جديد في ميناء ام قصر

ق��ال صن��دوق النقد الدول��ي إن العالم يس��بح في ديون  
حجمه��ا 152 تريليون دوالر أميركي، تش��كل حوالي 
225 % م��ن الناتج االقتصادي العالم��ي لعام 2015 

ارتفاعا من حوالى 200 % في 2002.
وأوض��ح الصن��دوق في تقري��ر أن نح��و 100 مليار 
دوالر مس��تحق على مقترضين م��ن القطاع الخاص، 
مشيرا إلى أن تنامي الدين الخاص عادة ما يفضي إلى 

األزمات المالية.
ويتزامن التقرير مع تصريحات  لمديرة صندوق النقد 
كريستين الغارد تحث فيها  حكومات الدول األعضاء 
الق��ادرة على االقت��راض وإنفاق المزي��د أن تفعل ذلك 

لتعزيز النمو الذي يعاني من ضعف مستمر.

152 ترليون دوالر
حجم الديون العالمية
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أكبر مشروع لتركيب األلواح الشمسية

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي س��عيد محمد الطاير ورئيس مجلس 
إدارة مجموعة موانئ دبي العالمية سلطان 
أحمد بن س��ليم عن المرحل��ة األولى من 
أكبر مش��روع لتركيب األلواح الشمسية 
الكهروضوئي��ة على أس��طح المباني في 
الخليج ومنطقة الش��رق األوس��ط ضمن 

مب��ادرة ش��مس دبي، م��ن خال تركيب 88 ألف لوحة شمس��ية على أس��طح 22 من 
المباني التابعة ل�موانئ دبي في المنطقة الحرة لجبل علي وميناء راش��د، وذلك إلنتاج 
22 ميغاواط في الذروة، على ان يوفر المشروع مع انتهاء المرحلة األولى في 2017 
ما يكفي من الطاقة النظيفة ل�3 آالف منزل سنوياً، وتخفيض انبعاث 22 ألف طن من 

الكربون سنوياً، أي إبعاد 4500 سيارة عن الطرقات.

بلغ عدد المش��اريع الخاصة الممول��ة  من قبل صندوق 
التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية خال الفصل الثالث من 
الع��ام 2016، عبر مك��ّون “خلق فرص العمل”، 152 
مش��روعاً خاص��اً بقيمة إجمالية بلغ��ت 4.7 مليار ليرة 
لبناني��ة، خالقاً 219 فرصة عم��ل جديدة. وبذلك يُصبح 
عدد المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة الممّولة من قِبل 
الصندوق، منذ بدء العمل في العام 2003 ولغاية أيلول/

س��بتمبر 2016، 9,280 قرض��اً بقيم��ة إجمالية قدرها 
165.3 ملي��ار ليرة لبناني��ة، خالقاً 7,306 فرصة عمل 

جديدة.

“التنمية اإلقتصادية واالجتماعية”
يمّول 152 مشروعًا

توقفت قطر عن إرسال شحنات جديدة من الغاز المسال 
ال��ى بريطاني��ا  منذ ع��دة أس��ابيع ، نظ��را ألن طلبات 
الش��راء من زبونها القديم كوريا الجنوبية تمتص معظم 
اإلم��دادات. وأبح��رت آخر ناقل��ة لتف��رغ حمولتها في 
بريطاني��ا من ميناء رأس لفان القطري يوم 4 س��بتمبر/ 
أيلول 2016، ووصلت إلى مرفأ ساوث هوك في ويلز.

وعل��ى عكس اتفاق��ات قطر طويلة األم��د مع عمائها 
اآلس��يويين وبع��ض العم��اء األوروبيي��ن، ال تخضع 
الش��حنات المنتظم��ة إل��ى بريطانيا لضمان��ات تعاقدية 
طويلة األمد، وفي حاالت عديدة يمكن تحويل الشحنات 

إلى أسواق تمنح أسعارا أفضل.
 يذكر ان قطر تعد أكبر مورد للغاز المسال المنقول عن 

طريق البحر إلى بريطانيا.

قطر توقف امداد بريطانيا بالغاز

مقاضاة الفيفا بسبب حقوق العمال بقطر

رف��ع رجل من بنغادش يدعى نديم ش��ريف العلم دعوى قضائي��ة ضد االتحاد الدولي 
لكرة القدم )الفيفا( بسبب تعرضه  لاستغال أثناء عمله في منشآت خاصة ببطولة كأس 
العالم لكرة القدم المقرر إقامتها في قطر عام 2022، قائاً: إن )الفيفا( أخفق في ممارسة 
نفوذه لضمان معاملة العاملين بشكل عادل. والدعوى التي رفعت في زوريخ، بمساندة 
من أكبر اتحاد للعمال في هولندا، تدعو الفيفا إلجبار قطر على تطبيق “الحد األدنى من 
معايير العمل” على العمالة المهاجرة التي تقوم بالتحضيرات للبطولة بما في ذلك الحق 
في ترك العمل أو مغادرة الباد. وأكدت متحدثة باسم الفيفا تلقي االتحاد خطاباً قانونياً 

بتفاصيل القضية، مشيرة إلى خطط لتشكيل مجموعة لمراقبة ظروف العمل في قطر.

القمة العالمية لالقتصاد األخضر 2016

 أش��ار نائب رئيس المجلس األعلى للطاقة بدبي، رئيس 
القمة العالمية لاقتصاد األخضر سعيد محمد الطاير في 
ختام فعاليات الدورة الثالثة للقمة، إلى أن المنظمة العالمية 
لاقتص��اد األخضر تهدف إلى القيام ب��أداء دور ريادي 
وجديد لارتقاء بمستوى االقتصاد األخضر عبر الحوار 
والش��راكة وتبادل الخب��رات بين ال��دول والقطاع العام 
والخاص، المؤسسات، هيئات األمم المتحدة، المؤسسات 
المصرفي��ة ومؤسس��ات المجتمع المدن��ي، للعمل على 
تحقيق أه��داف االقتصاد األخضر، ولتك��ون بمثابة آلية 

استحداث حلول جديدة للتغيرات المناخية، والطاقة المستدامة، والتحديات األخرى التي 
تواجه المياه والبيئة في دول العالم. كما أطلق الطاير، إعان دبي 2016 والذي يؤكد 
على الجهود المتواصلة إلمارة دبي لكي تصبح مدينة أكثر ذكاء واخضراراً وسعادة، 

وأن تتبوأ مكانتها كعاصمة عالمية لاقتصاد األخضر.

محمد الطاير
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صفقة عسكرية بالمليارات بين روسيا والهند

كش��ف الرئيس الروس��ي فاديمير بوتين أن حجم صفقة تزويد الهند بمنظومات “إس 
400” للدف��اع الجوي يقدر بمليارات الدوالرات، مش��يراً إلى أن التعاون العس��كري 
التقني بين موس��كو ونيودلهي وصل إلى مس��توى عال، قائاً: تكم��ن الحقيقة في أننا 
ال نبي��ع فقط إلى الهند أس��لحة متط��ورة، ولكن أيضا نزودها ب���)إس 400 تريومف( 
بمليارات الدوالرات. وكما تعلمون، إننا سوف نطور منظومة صواريخ “براهموس” 
الهندية بحيث تستخدم من البر والبحري والجوي، واتفقنا على زيادة مدى هذه األنظمة، 

وسوف نعمل بشكل مشترك على طائرات )تي 50( من الجيل الخامس.
وأش��ار بوتين إلى أن نوعية العاقات بين موسكو ونيودلهي في هذا المجال تتميز في 
أن روس��يا تساعد الهند للحصول على كفاءات إضافية قائاً: إن روسيا نظمت تجميع 

وإنتاج أحدث دبابة من طراز )تي 90( وطائرة )سو 30(.

السيارات الكهربائية تهدد أسواق النفط

توقع محللون في وكالة بلومبرغ أن تتسبب 
طفرة صناعة الس��يارات الكهربائية التي 
يش��هدها العالم حالياً في  نش��وب األزمة 
القادمة في أسواق النفط، وذلك في الوقت 
الذي تؤكد فيه شركات صناعة السيارات 
ارتف��اع الطلب عل��ى هذا الن��وع الجديد 
من الس��يارات. ولفت المحلل��ون الى أن 

السيارات الكهربائية ستتفوق على نظيرتها من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين 
والديزل خال الس��نوات الست المقبلة، األمر الذي سيؤدي إلى هبوط الطلب العالمي 
عل��ى النفط بنحو مليوني برميل يومياً. وهبوط الطلب على النفط بنحو مليوني برميل 
يومياً س��وف يؤدي ال��ى تخمة في المعروض تزيد عن التخمة الت��ي أدت الى تدهور 
أس��عار النف��ط  منذ عام 2014، حيث إن التقديرات تتح��دث عن زيادة في المعروض 

حالياً بأقل من مليوني برميل يومياً.

تبنى ق��ادة 43 بلداً إفريقيا 
اجتمع��وا في لومي بطلب 
م��ن االتح��اد اإلفريق��ي، 
مشروعا يهدف إلى تأمين 
س��امة التج��ارة البحرية 
خاص  وتمويل صن��دوق 

والحفاظ على البيئة.
الحال��ي  الرئي��س  وق��ال 

لاتحاد اإلفريقي إدريس ديبي: إن المشروع وبعد تبنيه 
س��يمثل با ش��ك خطوة حاس��مة في الحفاظ على البيئة 
البحرية بكل أشكالها، مضيفاً أن المشروع “سيتيح كذلك 
تنشيط التجارة واستغال الفرص البحرية الهائلة وكذلك 

بناء الثروات وإيجاد فرص عمل في قطاعات عدة”.
ويلزم “مش��روع لوم��ي” الدول الموقعة على “إنش��اء 
صندوق ل�)تأمين( السامة واألمن البحري”، فضاً عن 
تس��هيل “الحصول على المعلوم��ات” وهو األمر الذي 
ال يزال يش��كل نقطة سوداء كبيرة في مكافحة التهريب 

البحري في القارة السمراء.

مشروع لتنشيط التجارة البحرية
في أفريقيا

إدريس ديبي

انخفاض الطلب على الحديد بالسعودية

كش��ف رئيس اللجن��ة الوطنية للحديد ف��ي مجلس الغرف 
الس��عودية ش��عيل العايض، أن حجم مخزون الحديد لدى 
المصان��ع الوطنية تجاوز مليون طن، وذلك نتيجة ضعف 
الطل��ب عل��ى الحديد بعد توق��ف كثير من المش��اريع في 
المملكة، مشيراً إلى أن الطلب على الحديد محدود ويتركز 
في المش��اريع الفردية فقط. وقال: إن األس��عار تراجعت 
بأكثر من 300 لاير )81 دوالراً( للطن الواحد ولمختلف 
المقاس��ات واألنواع، الفتاً إلى أن المملكة تستورد الحديد 
م��ن األس��واق العالمي��ة مثل الصي��ن وتركي��ا وأوكرانيا 

والخليج، إضافة إلى ما تنتجه المصانع الوطنية، ما رفع حجم المخزون.
شعيل العايض

رفعت وكالة “فيتش” درجة التصنيف االئتماني لروسيا 
إلى مستوى -BBB مع تغيير التوقعات بشأن تصنيفها 
لألمد الطويل من الس��لبية إلى المستقرة، مشيرةً الى أن 
روس��يا خاضت سياسة متس��قة وموثوق بها كرد على 
االنخف��اض الحاد في أس��عار النفط. وأضاف��ت الوكالة 
الدولية أن روس��يا اتبعت سعر صرف مرن، إلى جانب 

دعم القطاع المالي.
وكانت فيتش قد أعلنت عن التصنيف األخير لروسيا في 
منصف أبريل/ نيس��ان 2016، وحينها صنفت روس��يا 

عند مستوى BBB-C مع توقعات مستقبلية سلبية.

“فيتش” ترفع تصنيف روسيا

85



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2016

أكدت رئيس��ة البنك المركزي الروس��ي إلفيرا نابيؤلينا 
أن اقتص��اد باده��ا لن يتعرض ألي ك��وارث في حال 
انخفاض أس��عار النف��ط ، موضحةً أن��ه “حتى في ظل 
س��يناريو هبوط النفط الى 25 دوالراً للبرميل، فإن ذلك 
لن يكون له تأثير س��لبي عل��ى وتيرة النمو االقتصادي، 
ول��ن يتس��بب بكارث��ة، ألن اقتصادنا والنظ��ام المالي، 
والمدفوعات، متوازنة ومتكيفة بش��كل كبير مع تقلبات 
أسعار النفط”. وأشارت إلى ضرورة تغيير نموذج النمو 
االقتصادي قائلة: إن النموذج القديم للنمو االقتصادي قد 
اس��تهلك نفس��ه. وينبغي وضع نموذج جديد يعتمد على 

االستثمار وليس على أسعار النفط.

روسيا تتحمل هبوط أسعار النفط

إلفيرا نابيؤلينا

أظه��ر تقرير صادر عن االتح��اد األوروبي أن األدوية 
المغشوش��ة ت��ؤدي  إل��ى تقليص أرباح قط��اع صناعة 
ال��دواء ف��ي أوروبا بقيم��ة 10 ملي��ارات و200 مليون 
ي��ورو س��نوياً، ويترجم ذل��ك بفق��دان 38 ألف فرصة 
عمل. ويشكل هذا المبلغ 4,4 % من المبيعات القانونية 
لألدوية في أوروبا، بحس��ب التقرير الذي لم يلحظ آثار 
بيع األدوية المغشوشة على الصيدليات. واشار التقرير 
الى ان إيطاليا تعد أكث��ر الدول تأثراً بهذه الظاهرة، مع 
كلف��ة اقتصادية تبلغ ملياراً و590 مليون يورو س��نوياً، 
تليها إس��بانيا ومن ثم ألمانيا وفرنس��ا حيث الكلفة مليار 
دوالر سنويا في كل منها. ويباع معظم هذه األدوية عبر 
اإلنترن��ت، حي��ث يوجد 30 ألف موق��ع إلكتروني غير 

قانوني يبيع العقاقير الطبية، بحسب االتحاد األوروبي.

األدوية المغشوشة
تكبد أوروبا المليارات

اليوان ينضم لسلة عمالت صندوق النقد

انض��م الي��وان الصيني رس��مياً  إلى س��لة العمات 
المعتمدة لدى صندوق النقد الدولي )الدوالر واليورو 
والين والجنيه اإلس��ترليني( ليصب��ح بذلك أول عملة 
تت��م إضافتها إلى الس��لة منذ ع��ام 1999. ووصفت 
رئيسة صندوق النقد كريستين الغارد، إضافة اليوان 

الصيني إلى سلة عمات الصندوق ب�أنه “حدث تاريخي مهم”. وقالت: إن هذا التغيير 
يعكس التطور المس��تمر لاقتصاد العالمي. وحثت الصين على مواصلة اإلصاحات 
لفت��ح وتحدي��ث اقتصادها وجعل اليوان أكثر جاذبية كعملة احتياطية، مش��يرة إلى أن 
إدراج الي��وان يعك��س التق��دم المحرز في مجال إصاح السياس��ة النقدي��ة والعمات 
األجنبي��ة والنظم المالية، ويعترف بالتقدم المحرز في تحرير وتحس��ين البنية التحتية 

لألسواق المالية. معتبرة أن ذلك سيحقق نظاماً نقدياً ومالياً دولياً أكثر قوة.

اتفاق صيني - سعودي لالستغناء عن الدوالر

وقع��ت الس��عودية اتفاقاً 
مع الصين تت��م بموجبه 
التجاري����ة  التعام���ات 
بين البلدي��ن ب�“الي�وان” 
الصين���ي و“ال�ري���ال” 
في خط��وة   الس�ع�ودي، 
اعتبرها خبراء سعوديون 

“ضربة قاسمة” للدوالر،  وذلك ألن تأسيس نظام ألسعار الصرف المباشرة بين عملتي 
اليوان الصيني والريال السعودي سيتيح لبكين شراء النفط السعودي بعملتها ما سيلحق 
الضرر بالعملة األميركية. وتعد الصين أكبر مس��تورد للنفط الس��عودي في العالم، بما 
يتجاوز 1.1 مليون برميل يومياً، بنسبة تقترب من 15 % من صادرات النفط السعودية 
للعالم إجماالً. وبحس��ب بيانات الهيئة العامة لإلحصاء في الس��عودية، تعد الصين أكبر 

شريك تجاري للسعودية، بحجم تبادل تجاري بلغ  49.2 مليار دوالر في عام 2015.

قطر تزود باكستان بالغاز لمدة 20 عامًا

وقعت ش��ركة قطر غ��از اتفاقية لمدة 20 عاماً مع ش��ركة “جيل” الباكس��تانية، تقوم 
بموجبها الش��ركة القطرية  بتوريد 1.3 مليون طن من الغاز س��نوياً إلى باكستان، مع 

إمكاني��ة زيادة الكمية إل��ى 2.3 مليون طن 
سنوياً. وسيتم توريد شحنات الغاز الطبيعي 
المس��ال من موقع “قطر غاز2”، بدءاً من 
مرحلة اإلنتاج وص��والً إلى التوريد. ومن 
المقرر أن يتم تسليم أولى الشحنات لباكستان 
ع��ام 2018، وذلك عبر ناقات من طراز 
“كيو فليكس” التي تستأجرها “قطر غاز”.
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وق��ع المدير الع��ام لش��ركة كارينت التابع��ة ل�“جنرال 
إلكتري��ك” إرديم س��ويال، اتفاقية م��ع الرئيس التنفيذي 
للعمليات في شركة خدمة )إحدى مقدمي حلول الخدمات 
العقارية( عادل كمالي، بهدف دعم التركيز على التنمية 
المستدامة التي تنادي بها رؤية اإلمارات 2021 ورؤية 
الس��عودية 2030، من خال تعزيز أفضل ممارس��ات 
كفاءة الطاقة في البيئة المبنية. وتركز هذه االتفاقية على 
تزويد مباني “خدمة” المنتش��رة ف��ي اإلمارات بحلول 
مبتكرة الديودات الباعثة للضوء LED المبتكرة لتعزيز 
كفاءة اس��تخدام الطاقة، بما في ذلك األضواء، األلواح، 
األنابيب، المصابيح، أجهزة استشعار الحركة، تجهيزات 
اإلض��اءة والثريات المعلقة. وس��تقوم “كارينت” الحقاً 
بتوفي��ر خدمات لتصميم اإلضاءة الذكية ألي إنش��اءات 
يقوم بها القسم الهندسي في “خدمة”، وستقدم توصيات 
خاصة باإلضاءة التي تساهم في توفير الطاقة في مباني 
ومشاريع “خدمة” الحالية بدعم من مصممي اإلضاءة.

اتفاقية بين “كارينت” و“خدمة”

أوضح رئيس الش��ركة 
المصرية لنقل الكهرباء 
جم��ال عب��د الرحيم أن 
ش���ركته وق�ع��ت ع�ق��د 
قرض مع بنوك صينية 
لتموي��ل إنش��اء خطوط 
كهرب��اء بنح��و 1210 
كيلومتر تنفذها ش��ركة 
س��تيت غري��د الصينية 

وبتكلف��ة 660 مليون دوالر لتس��اهم في تحس��ين جودة 
التغذية الكهربائية، الفت���اً إلى أن شركة ستيت غري���د ق�د 
بدأت بتنفيذ الخطوط بعدد من المواق�ع رغم عدم حصولها 

على األموال من خال اتفاقها مع البنوك الممولة.

خطوط كهرباء بتمويل وتنفيذ صيني

جمال عبد الرحيم

6 اتفاقيات بين مصر واالتحاد األوروبي

وقعت وزيرة التعاون الدولي سحر نصر 
مع االتحاد األوروبي ستة اتفاقيات جديدة 
وحزمة من المساعدات بقيمة 129 مليون 
يورو، على أن تشمل حزمة المساعدات 
دع��م العديد من المج��االت أهمها التنمية 
االجتماعي��ة واالقتصادية، وخلق فرص 
عم��ل، والهج��رة والش��ؤون اإلقليمي��ة 
وحق��وق المواطنين. ونقل وف��د االتحاد 
األوروب��ي بالقاهرة عن مفوض سياس��ة 

الجوار ومفاوضات التوس��ع يوهانس هان قوله: إن مصر ش��ريك رئيسي ضمن دول 
الجوار، ولطالما قدم االتحاد األوروبي المس��اعدات في كثير من المجاالت وسيستمر 

بتقديم الدعم لاقتصاد والتنمية االجتماعية في مصر.

سحر نصر و يوهانس هان

أفريقيا قد تصبح مستورداً كبيراً للغاز

توقع نائب الرئيس لمش��روعات الغاز والكهرباء لدى 
توت��ال الفرنس��ية توم إي��رل أن تصبح أفريقيا س��وقا 
عالمية كبيرة الس��تيراد الغاز الطبيعي المسال بحلول 
ع��ام 2025، مش��يراً الى أن مصر س��تكون محركها 
الرئيس��ي مع تطل��ع مزيد من الدول إلى مش��روعات 
إنتاج الكهرباء من الغاز. وقال: إن مصر ربما تستورد 
ما بين 15 و20 مليون طن س��نوياً خال 10 سنوات، 
وان��ه من المتوقع أن تس��تورد غرب أفريقيا 5 مايين 
طن سنوياً وجنوب أفريقيا 4 مايين والمغرب مليوني 

ط��ن بحلول 2025. ويعيش مئات المايين من الناس من دون كهرباء في افريقيا، لذا 
تتحول الدول األفريقية بش��كل متزايد صوب الغاز لاس��تفادة من انخفاض األس��عار 

العالمية للغاز الطبيعي المسال وسط تخمة المعروض.

توم إيرل

خط تجاري بحري بين تونس وموسكو

أعلن وزير النقل التونس��ي أنيس غدي��رة، عن افتتاح 
أول خ��ط تجاري بحري مع روس��يا، س��يربط ما بين 
مينائي صفاقس التونس��ي ونوفوروسيس��ك الروسي، 
ولفت الى أن الخط الجديد سيساهم في تعزيز العاقات 
التجاري��ة بي��ن البلدين، وس��يفتح الباب أمام الش��ركة 
التونسية للماحة ودورها ضمن شبكة التجارة البحرية 
الدولي��ة، منوهاً بدور الخط بفتح أبواب تصدير المواد 
الغذائي��ة والغذائية المصنع��ة، وتقليص كلفة النقل في 

أنيس غديرةسوق كبيرة تطلب المنتج التونسي كالسوق الروسية.
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“البحري” بمعرض البضائع العامة في األميركيتين

أعلنت ش��ركة البحري المتخصصة 
ف��ي مج��ال الخدم��ات اللوجس��تية 
والش��حن، عن تقديم منصة “ابتكار 
البيان��ات” وافتتاح مكتبها الثاني في 

أميركا الشمالية في هيوستن.
وبمناس��بة مش��اركتها الرابع��ة في 
ف��ي  العام��ة  البضائ��ع  مع��رض 
األميركيتي��ن 2016، ال��ذي يجم��ع 

أصحاب المش��اريع وماك البضائع العامة، والمؤسسات المتخصصة في مجال النقل 
وتزويد الخدمات اللوجس��تية، قدمت الش��ركة منصة لرفع مس��توى اإلنتاجية وإتاحة 
المزي��د من ف��رص النمو والتطوير وإحداث تغيير إيجابي في قطاع الش��حن. ويهدف 
النموذج الذي يُعرف باس��م “البحري للبيانات”، إلى تحس��ين أداء الش��ركة التشغيلي 

واالرتقاء بعمليات ابتكار البيانات في قطاع الشحن لمستويات أعلى عالمياً.
وق��ال المدي��ر اإلقليمي لنقل البضائع العامة لدى مجموعة البحري في أميركا س��تيفن 
بل��وارز: إن البحري للبضائع العامة تركز على التنوع للبضائع، وهي المزود الوحيد 
لخدمة الخطوط الماحية المنتظمة RoCon من الواليات المتحدة إلى الشرق األوسط 

وشبه القارة الهندية، مما يجعل من هذا الممر أحد المسارات األكثر ربحية لها.

أعلنت كّل من شركة “ايه بي بي” و“آيبل” عن شراكة 
اس��تراتيجية لتقديم الحل��ول المتطورة ف��ي مجال دمج 
الري��اح البحرية. وس��تركز “ايه بي ب��ي” على تقنيتها 
المثبتة في مجال تيار الجهد العالي المس��تمر )أتش في 
دي سي( في حين س��تتولى “آيبل” مسؤوليات الهندسة 
والتوريد والبناء الشاملة من أجل تصميم وبناء وتركيب 
وتش��غيل المنص��ات البحري��ة العائمة. وستس��اهم هذه 
الشراكة بالجمع بين الكفاءات األساسية للشركتين لتقديم 
الحلول األفضل في فئتها، حيث س��تتعاون الش��ريكتان 
في تصميم وهندس��ة وتحسين شبكات الربط التي تعمل 

بالرياح البحرية.

شراكة بين “ايه بي بي” و“آيبل”

اجتماع اللجنة االقتصادية اإلماراتية-الكندية

ش�������ه��دت 
ال�ع�اص�م���ة 
ي������ة  لك�ن�د ا
أوتاوا، انعقاد 
االج�ت�م����اع 
التحضي��ري 
ألع���م�����ال 
أول ل�ج�ن����ة 

اقتصادي��ة مش��تركة بين دول��ة اإلمارات وكندا، والتي سيترأس��ها وزي��ر االقتصاد 
االماراتي س��لطان بن س��عيد المنصوري، ووزيرة التجارة الدولية بالحكومة الكندية 
كريس��تي فرياند، بمش��اركة عدد من كبار مس��ؤولين من حكومة البلدين إلى جانب 
حض��ور عدد من كبرى الش��ركات والمؤسس��ات االس��تثمارية م��ن كا البلدين من 

أعضاء مجلس األعمال اإلماراتي الكندي.
وت��رأس االجتماع وكيل وزارة االقتصاد للش��ؤون االقتصادي��ة محمد أحمد بن عبد 
العزيز الش��حي، ووكيل وزارة التجارة الدولية بالحكومة الكندية كريستين هوجان، 
بحض��ور ممثلين عن مؤسس��ات وهيئات حكومية من الجان��ب اإلماراتي والكندي، 
حيث تمت مناقش��ة أطر التعاون المش��ترك في قطاعات أبرزها المشاريع الصغيرة 
والمتوس��طة، االبتكار، االستثمار، إلى جانب بحث سبل التعاون في مجاالت الطاقة 
المتجددة، الخدمات المالية والمصرفية، التعليم، الرعاية الصحية، الزراعة والقطاع 

الغذائي، التعاون الثقافي، والخدمات الجوية.

واجه��ت الحكوم��ة الكندية 
انتق��ادات ح��ادة م��ن قب��ل 
المدافع����ون ع���ن البيئ���ة 
الس����كان  ومجم��وع����ات 
المحليين، بعد موافقتها على 
مش��روع للغ��از للمجموعة 
الماليزي�ة “بترون�اس” على 
كولومبيا  مقاطع��ة  س��احل 

البريطانية م��ن أجل تصدير الغاز الكندي المس��ال إلى 
أس��واق آسيا. ويقضي المشروع “باسيفيك نورثويست” 
ببن��اء أنبوب للغ��از ومرفأين للغاز المس��ال في جزيرة 
تقع في ش��مال المقاطعة الواقعة على المحيط الهادئ في 
منطقة مفضلة لسمك السلمون وقريبة من محمية طبيعية. 
وكان المش��روع معلقاً بانتظار قرار للسلطات الفدرالية 

بعدما أصدرت حكومة المقاطعة رأياً ايجابياً فيه.
وقال��ت وزيرة البيئة الكندية كاترين ماكينا: إن الحكومة 
تعمل من أجل نمو االقتصاد وخلق وظائف وفرص عمل 
للكنديين مع حماية بيئتنا لألجيال القادمة في الوقت نفسه.

كندا توافق على مشروع الغاز لماليزيا

كاترين ماكينا
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البرازيل: اعتقال رئيس مجلس النواب السابق

ألقت الس��لطات البرازيلية القبض عل��ى إدواردو كونها، 
الش��خصية المحوري��ة في إقالة الرئيس��ة الس��ابقة ديلما 
روسيف، في برازيليا بتهمة الفساد، حسبما ذكرت صحيفة 
الغارديان. ويواجه كونها اتهامات بتلقي رشاوى بقيمة 37 
مليون دوالر، والتاعب بأموال في بنوك في عملية فساد 
ضمن عماق النفط البرازيلي شركة بتروبراس. ويحمل 
كونها الجنس��ية اإليطالية إلى جانب جنسيته البرازيلية، 
وش��غل سابقاً رئيس مجلس النواب البرازيلي، وهو الذي 

قاد التصويت في 17 أبريل/نيسان 2016  لبدء إجراءات عزل روسيف.
إدواردو كونها

السعودية: صرف الرواتب بالتقويم الشمسي

بدأت الس��عودية اعتماد التقويم الشمس��ي في احتساب وصرف رواتب موظفي الدولة. 
وقالت وزارة المالية السعودية في بيان: إن التعميم الذي أصدرته بشأن تعليمات إقفال 
الس��نة المالية الحالية ينص عل��ى “تحديد اليوم الخامس من كل برج هجري شمس��ي 
موعدا لتحويل الرواتب إلى الحس��ابات البنكية للموظفين”. وستس��اعد هذه اآللية على 
الماءمة بين مواعيد صرف الرواتب وبين توقيتات الس��نة المالية التي تبدأ في مطلع 
يناير/كانون الثاني 2017. ويعتمد هذا النظام على التقويم الشمسي الذي يزيد فيه عدد 
أيام السنة 11 يوماً عن التقويم القمري. وجاء هذا التغيير في إطار األوامر الملكية التي 
صدرت في س��بتمبر/أيلول 2016، التي تقضي بخفض رواتب الوزراء وخفض عدد 
من المكافآت والمزايا لجميع موظفي الدولة في ظل انخفاض عائدات المملكة من النفط.

توسعة “مركز جنرال إلكتريك” في الدمام

افتتحت ش��ركة جنرال إلكتريك، المرحلة الثانية من مش��روع توسعة “مركز جنرال 
إلكتري��ك للصناع��ة وتكنولوجيا الطاقة” في الدم��ام، والذي بات ق��ادراً على تصنيع 
توربينات الش��ركة من طرازي HA وF، حيث تعد توربينات HA األضخم واألكثر 
كفاءةً في العالم، عدا عن كونها األعلى إنتاجية في قطاع توليد الطاقة. ويشكل تدشين 
هذه المرحلة إنجازاً مهماً في مسيرة الشركة الممتدة على مدى 80 عاماً في المملكة، 
وتتزامن مع اكتمال وتسليم أول توربينات 7F الغازية المصنّعة في المركز إلى محطة 
“وعد الشمال” التابعة للشركة السعودية للكهرباء والعاملة بتقنية الدورة المركبة. وتسهم 
المرحلة الثانية من توس��عة المركز ف��ي تطوير منظومة صناعية متكاملة في المملكة 
م��ن خال توفير عملي��ات البحث والتطوير وخدمات التصني��ع محلياً باالعتماد على 

الكفاءات الس��عودية، حيث س��تقوم هذه 
المرحلة بتوفي��ر أكثر من 150 فرصة 
عمل مثمرة للمتخصصين السعوديين، 
كم��ا ترتكز على أكثر م��ن 300 مورد 
سعودي لتوفير قطع التوربينات الغازية 

التي يتم تصنيعها محلياً.

حصل��ت تركمانس��تان على قرض بقيم��ة 700 مليون 
دوالر من البنك اإلسامي للتنمية لتمويل بناء خط أنابيب 

للغاز الطبيعي يمر عبر أفغانستان إلى باكستان والهند.
وتبل��غ قيمة خط األنابيب 10 مليارات دوالر، وس��ينقل 
33 ملي��ار مت��ر مكع��ب م��ن الغ��از س��نوياً. وكان��ت 
تركمانستان -التي تتمتع برابع أكبر احتياطيات غاز في 
العال��م- بدأت في ديس��مبر/كانون األول 2015 في بناء 
الجزء المار بأراضيها من خط األنابيب الذي يهدف إلى 
تقليص اعتمادها على روسيا والصين لكن الدول الثاث 
األخرى لم تبدأ بعد أعمال اإلنش��اء. وتأخر المش��روع 
لفترة طويلة بس��بب صعوبة الحص��ول على تمويل له 

والمخاوف المتعلقة بالوضع األمني في أفغانستان.

(اإلسالمي للتنمية)
يقرض تركمانستان

المالي��ة  وزي��ر  ق��ال 
الصرب��ي دوس������ان 
فوجوفيت��ش: إن دولة 
العرب�ي���ة  اإلم��ارات 
س����ت�ق�رض  المتحدة 
ب��اده ملي����ار دوالر 
أميركي لمس���اعدته�ا 
في إعادة تمويل دي�ون 
قائم��ة وتمويل عج�ز 

الموازن��ة، كاش��فاً أن القرض ألجل 10 س��نوات بفائدة 
2.25 %. وأبلى االقتصاد الصربي باًء حسناً في عام 
2016، ومن المتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 2.5 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي منخفضاً عن المستوى المخطط 

له البالغ 4 % في العام الحالي.
يذك��ر ان االم��ارات كانت ق��د أقرضت صربي��ا مليار 
دوالر في عام 2014، باإلضافة إلى 400 مليون دوالر 

في عام 2013.

مليار دوالر أميركي
قرض إماراتي لصربيا

دوسان فوجوفيتش
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الصين تنشئ أصغر مفاعل نووي

يعمل معهد أبحاث صيني على إنشاء “هيديانباو” أصغر مفاعل نووي في العالم قابل 
للنقل، يبلغ طوله حوالي 6.1 متر وارتفاعه إلى 2.6 متر، يمكنه أن يولد 10 ميغاواط 

من الح��رارة التي يت��م تحويلها إلى 
كهرباء تكفي لتزويد 50 ألف منزل 
بالطاق��ة. كم��ا يمكن له��ذا المفاعل 
ال��ذي من المتوق��ع أن تتم إقامته في 
إح��دى جزر بحر الصي��ن المتنازع 
عليها خال السنوات الخمس القادمة 
أن يواصل العمل لس��نوات أو حتى 

لعقود من دون تزويده بالوقود.

كازاخستان تسعى لجذب الشركات الروسية

دع��ا الرئيس الكازاخس��تاني نورس��لطان نزاربايف 
الشركات الروسية الى المشاركة في خصخصة 800 
شركة حكومية في كازاخستان بقيمة إجمالية تبلغ 10 

مليارات دوالر.
وقال نزاربايف خال مشاركته في منتدى “األعمال 
الروسي الكازاخستاني” الذي انعقد في أستانا بحضور 
الرئي��س الروس��ي فاديمي��ر بوتين: إن البيع س��يتم  
بطرق مختلفة، من المزادات البسيطة حتى البيع إلى 
جهات محددة من المستثمرين االستراتيجيين، متوقعاً 

أن تشارك الشركات الروسية بنشاط في هذه الفعالية. كما شارك الرئيسان في المنتدى 
الثالث عشر اإلقليمي للتعاون بين روسيا وكازاخستان، وبحث الجانبان مسألة تطوير 
النقل والخدمات اللوجس��تية في المنطقة األوراس��ية، وسبل التخلص من العوائق التي 
تق��ف في طري��ق التعاون التجاري بين البلدين. وعلى هامش المنتدى وقعت موس��كو 

وأستانا عدداً من الوثائق للتعاون بين البلدين.

نزاربايف

حققت ش��ركة الطاق��ة Caelus Energy كش��فاً نفطياً 
ضخماً في والية أالس��كا األميركية الواقعة في ش��مال 
غ��رب كن��دا، حس��بما أف��ادت صحيف��ة وول س��تريت 
جورنال. وتتوقع الش��ركة اس��تخراج ما بين 1.8 و2.4 
ملي��ون برميل من النفط ما يع��ادل 231 - 240 مليون 
طن من حقل النفط الجديد، والذي يقع في شمال الوالية 
ويبعد 300 ميل )أكثر م��ن 480 كيلومتر( عن الدائرة 
القطبية الش��مالية. وتخطط  الش��ركة  لبناء خط أنابيب 
تح��ت المياه بط��ول 125 مي��ل )200 كيلومتر( بقيمة 
800 مليون دوالر لنقل النفط المستخرج من حقل النفط 
الجدي��د، وعلى األرجح س��يحظى المش��روع بدعم من 
الحكومة األميركية نظراً لتدني أسعار النفط الخام حالياً 

في األسواق العالمية ما انعكس سلباً على الربحية.

كشف نفطي كبير في أالسكا

كردستان تواجه أزمتها بتعزيز القطاع الخاص

أكد رئيس حكومة اقليم كوردس��تان العراق نيجيرفان 
بارزان��ي أن حكومته تس��عى لتش��جيع عم��ل القطاع 
الخاص المحلي والعالمي، وذلك في مواجهتها لازمة 
المالي��ة التي يع���اني منها االقليم منذ اكثر من عامين، 
وم��ع تقديمها التس��هيل ال��ازم  لاس��تثمار االجنبي 
وتوفير فرص االس��تثمار لكبرى الش��ركات العالمية. 
وكانت األزمة المالي��ة لاقليم قد بدأت بعد قطع بغداد 
لموازنت����ه عام 2014 من��ذ أن أقام خط أنابيب نفطي 

نيجيرفان بارزانيخاص به إلى تركيا وبدأ في التصدير بشكل مستقل.

ق��ال رئيس حكومة والية سكس��ونيا الس��فلى في ألمانيا 
شتيفان فايل: إن دمج الاجئين في سوق العمل األلمانية 
سيستغرق وقتا أطول من المأمول، وإن األمر قد يتطلب 
6 س��نوات في كثير من الحاالت. وأوضح أن هذه المدة 
تش��ير إلى “ع��ام من أجل تدريب لغ��وي مكثف، وعام 
لالتحاق بس��وق العمل من خال معايير مناس��بة، و3 
أع��وام لتأهي��ل مهني، وس��وف يكون هناك أش��خاص 
بحاج��ة إل��ى المزيد من الوقت لس��بب أو آلخر”. ودعا 
فايل إلى توفير دع��م لغوي لجميع الاجئين في البداية، 

كما دعا إلى “تكثيف نقل قيم المجتمع األلماني”.

ألمانيا: دمج الالجئين
سيستغرق سنوات
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اتفق ق��ادة دول مجموع��ة بريكس خال القم��ة الثامنة  
للمجموعة في غوا الهندية على إنش��اء وكالة للتصنيف 
االئتماني خاصة بدول المجموعة. ووقع الرؤساء خال 
القمة، مذكرة تفاهم إلنشاء منصة بحوث زراعية لبلدان 
“بريكس”، وإنشاء لجنة للتعاون الجمركي بين دولهم، 
ومذكرة تفاهم بين األكاديميات الدبلوماسية، إضافة إلى 

إنشاء شبكة للسكك الحديدية تابعة لبريكس.
وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خال القمة: 
“اتفقن��ا على أن بناء المؤسس��ات هو الهدف الرئيس��ي 
لجهودن��ا، واتفقنا على إنش��اء وكالة تصنيف )بريكس( 

في أقرب وقت ممكن”.

وكالة تصنيف خاصة بدول “بريكس”

أميركا تخفف عقوباتها على كوبا

خففت  الواليات المتحدة األميركية جزءاً من عقوباتها على كوبا بهدف تسهيل التبادل 
في األبحاث الطبية وفتح أماكن شراء السجائر ومشروب الروم الكوبي. وقال الرئيس 
األميرك��ي ب��اراك أوباما في بيان: إن التحديات ال ت��زال قائمة والخافات الفعلية بين 
حكومتينا مستمرة حول مسائل الديموقراطية وحقوق اإلنسان، لكنني أعتقد أن التزامنا 

هو أفضل وسيلة لمواجهة هذه الخافات وإحراز تقدم.
م��ن جهته، اعتب��ر وزير الخزانة األميركي جاكوب لو، أن ه��ذه المرحلة الجديدة في 
التق��ارب بين العدوين الس��ابقين إبان الحرب الباردة يمك��ن أن تفتح فرصاً أكبر لكوبا  
وأميركا، مشيراً إلى أن الحظر االقتصادي والمالي الذي فرض عام 1962 والذي ال 

يمكن رفعه إال بقرار من الكونغرس في واشنطن، ال يزال قائماً.

20 تريليون دوالر الدين الحكومي األميركي

ارتف��ع الدي��ن الحكومي للواليات المتح��دة بأكثر من 
170 ملي��ار دوالر في عهد الرئيس األميركي باراك 
أوباما، ليقترب م��ن 20 تريليون دوالر، ما يعني أن 
كل مواط��ن أميرك��ي مدي��ن بنحو 60 أل��ف دوالر، 
حسبما ذكرت صحيفة فيس��تي االقتصادية الروسية. 
وف��ي الوقت الحالي، يجري تحديد قيمة س��قف الدين 
الع��ام بحوالى 20.1 تريلي��ون دوالر، بالرغم من أن 
التوقعات السابقة تشير إلى أن هذه القيمة سيبلغها دين 
واش��نطن بحلول مارس/آذار 2017. وهذا يعني أن 
المشكلة الرئيس��ة التي سيورثها الرئيس أوباما لخلفه 

في البيت األبيض هي الديون. وذكرت الصحيفة أنه عندما تولى أوباما منصبه، بلغت 
نسبة الدين القومي للواليات المتحدة 73 % من الناتج المحلي اإلجمالي، بينما يتجاوز 

حالياً 105 %، وهذا يعني أن االقتصاد ينمو بصورة أبطأ بكثير من نمو الدين.

باراك أوباما

أميركا بحاجة الى “الزخم القوي”

قالت رئيسة مجلس االحتياطي االتحادي )البنك المركزي 
األميرك��ي( جانيت يلي��ن: إن البنك قد يحتاج إلى سياس��ة 
“الزخم القوي” إلدارة االقتصاد من أجل إصاح الضرر 
الناج��م ع��ن األزم��ة المالية العالمي��ة التي كبح��ت الناتج 
وأبعدت العديد من المواطنين األميركيين عن سوق العمل 
وتنذر بأن تترك تأثيراً مستداماً. وكشفت يلين أثناء مؤتمر 
لصن��اع السياس��ات وكب��ار األكاديميين ع��ن تنامي القلق 
داخل مجلس االحتياطي من تراجع اإلمكانات االقتصادية 

للواليات المتحدة واحتمال أن تحتاج لخطوات قوية إلعادة بنائها. وقالت: إن الس��ؤال 
يتمثل في ما إذا كان من الممكن إصاح الضرر بإدارة اقتصاد قوي الزخم بصفة مؤقتة 
يتسم بطلب كلي قوي وسوق عمل قوية. بالتأكيد يمكن تحديد سبل معقولة لتحقيق ذلك.

جانيت يلين

بحث وزير الطاقة والم��وارد الطبيعية التركي براءات 
ألبي��رق مع وزير الطاقة في حكومة العدو اإلس��رائيلي 
يوفال شتاينتس في اسطنبول العاقات الثنائية بين البلدين. 
وناقش الوزيران فرص تصدير الغاز اإلس��رائيلي إلى 
تركيا، وفتح حوار بين البلدين بهذا الش��أن، كما تطرق 
الطرفان إلى س��بل تأمين الكهرباء للفلس��طينيين بحيث 
يتم إنش��اء محطتي توليد للطاق��ة الكهربائية في مدينتي 
غزة وجنين. وتعتبر هذه الزيارة األولى لوفد إسرائيلي 
بعد قطيعة دامت حوالى 6 سنوات جّراء حادث الهجوم 
اإلسرائيلي على “أسطول الحرية” المحمل بالمساعدات 

اإلنسانية ومنعه من الوصول إلى ميناء غزة.

الغاز يجمع إسرائيل وتركيا مجدداً

براءات ألبيرق ويوفال شتاينتس
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تعتزم روسيا استيراد مجموعة من المنتجات الفلسطينية 
بما فيها زيت الزيتون، وإعفائها من الرسوم الجمركية، 
لتحظى بذلك فلس��طين بالرسوم الجمركية المعمول بها 
ف��ي االتحاد األوراس��ي االقتصادي الذي يضم روس��يا 
وأرمينيا وبياروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان. وكان 
مجل��س إدارة اللجن��ة االقتصادية األوراس��ية قد اعتمد 
في أبريل/نيس��ان 2016 إج��راءات جديدة لمنح تعريفة 
جمركي��ة تفضيلية لاتحاد األوراس��ي، تس��مح بتوفير 

األفضلية للمنتجات الفلسطينية.
يذك��ر ان حجم التبادل التجاري بين روس��يا وفلس��طين 
يقدر ب���3 مايين دوالر س��نوياً، منها نح��و 200 ألف 

دوالر صادرات فلسطينية إلى السوق الروسية.

موسكو تعفي فلسطين
من الرسوم الجمركية

وقعت وزارة التخطيط والتعاون الدولي األردنية اتفاقية 
قرض مالي ميس��ر مع البنك الدولي، بقيمة 300 مليون 
دوالر، بهدف تنفيذ برام��ج تعزيز الفرص االقتصادية 
لألردنيين والاجئين السوريين المقيمين في الباد، على 
أن يتم س��داد القرض خال 35 عام��اً، ويصرف على 

دفعات خال 3 سنوات
 ويخصص جزء من القروض، لدعم 3 قطاعات رئيسة، 
هي: إصاح س��وق العمل، وإصاح بيئة االس��تثمار، 
وإص��اح ترويج االس��تثمار. وتوزع��ت قيمة القرض 
المقدم لألردن على: 149 مليون دوالر كقرض من البنك 
الدولي لإلنشاء والتعمير، و51 مليون دوالر من خال 

آلية التموي��ل 
ال�مي�س�����ر، 
و100 مليون 
ق���رض م��ن 
المؤس��س����ة 
ال�دول��ي������ة 

للتنمية.

األردن يقترض 300 مليون دوالر

روسيا قد تصبح أكبر منتج للغذاء في العالم

اعتبر الرئيس الروس��ي فاديمير بوتين أن باده 
تملك جميع المقوم��ات لتصبح أكبر منتج للمواد 
الغذائي��ة في العالم، مش��دداً عل��ى أهمية القطاع 
الزراع��ي ال��ذي وصفه ب���“ قاط��رة االقتصاد 
الروسي”. وفي رس��الة وجهها الى العاملين في 
القطاع الزراعي الروس��ي، قال بوتين: أنا متأكد 
من أن منتجينا يملكون القدرة ليس فقط على تأمين 
احتياجات السوق المحلية من المواد الغذائية، بل 

وعلى جعل روسيا واحدة من أكبر منتجي المواد الغذائية في العالم. وأكد في الرسالة أن 
الحكومة مستمرة في تقديم دعمها للقطاع الزراعي. ومن المتوقع أن يبلغ انتاج روسيا 
م��ن الحبوب في العام 2016 نحو 115 مليون طن، وهو أعلى مس��توى في تاريخها 

على اإلطاق.

فاديمير بوتين

تجميد النفقات العامة في البرازيل

اقر النواب البرازيليون مشروع قانون مثير للجدل 
يقض��ي بتجميد النفقات العامة طيل��ة 20 عاماً، في 
خطوة أساس��ية لتنفيذ مشروع النهوض االقتصادي 
الذي وضع��ه الرئيس الجديد ميش��ال تامر. ووافق 
الن��واب بأغلبية س��احقة )366 نائباً من أصل 480 
حض��روا الجلس��ة( عل��ى مش��روع القان��ون الذي 
طرحت��ه حكوم��ة الرئيس تامر، وال��ذي كان يكفي 

إلقراره الحصول على تأييد 308 نواب فقط. ويجمد المشروع، الذي تنتقده المعارضة 
بشدة، اإلنفاق الحكومي في كل القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم، لمدة 20 عاماً 

عند سقف ال يمكن أن يزيد سنوياً عن معدل التضخم.

ميشال تامر

نوبل االقتصاد لـ“نظرية العقد”

 - األميرك��ي  االقتص��اد  عالم��ا  ف��از 
البريطاني أوليفر هارت والفنلندي بنغت 
هلومس��تروم بجائزة نوب��ل لاقتصاد، 
بع��د تطويرهم��ا نظرية العق��د. وقالت 
األكاديمية الملكية السويدية للعلوم لدى 
اإلعان عن الجائزة التي تبلغ قيمتها 8 

مايين كرونة س��ويدية )928 ألف دوالر(: إن النتائج التي توصا إليها حول نظرية 
العقد لها تأثيرات على حوكمة الش��ركات وتش��ريعات اإلفاس والدس��اتير السياسية 
وغيرها من المجاالت. وقالت لجنة التحكيم: إن األدوات النظرية الجديدة التي وضعها 
هارت وهولمس��تروم مهمة لفهم العقود الحقيقية والمؤسسات، إضافة إلى فهم العيوب 

المحتملة في تصميم العقود.
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تحذير من تصفية القطاع
وكان االجتماع اس��تُِهَل بكلمة لرئيس “الريجي” مديرها العام ناصيف س��قالوي، 
أكد فيها أن “مستقبل قطاع التبغ لن يكون سهالً كون التبغ سلعة ضارة بالصحة، 
مشيراً إلى وجود مطالبات وضغوط تدفع باتجاه تكبيل قطاع التبغ بهدف تصفيته.

لكن سقالوي أشار في المقابل الى أن االحتكارات التي تديرها االدارة  تشّكل مناجم 
ذهب للدولة، إذ أن ايراداتها الضخمة هي لصالح الدولة وليست لصالح شركة أو 
فرد. كما لفت إلى أن  “التشابه بين مؤسساتنا الوطنية في كٍل من مصر وسورية 
وتونس ولبنان، حيث الدولة تحتكر أنش��طة التبغ، يش��جعنا على الس��عي من أجل 
تعزيز الجوامع المشتركة لخلق مساحات تعاون اقتصادي ومعلوماتي بما في ذلك 

تبادل الخبرات”.
والح��ظ أن “فكرة االحت��كار أعطت نتائج جيدة في معظم ال��دول التي طبقتها”، 
موضحاً أن التجارب اثبتت أن فكرة الغاء االحتكارات  لم تكن قراراً حكيماً، بدليل 
نش��وء ش��ركات صغيرة يصعب ضبط س��لوك منتجاتها، وزيادة نسب التهريب، 

وعدم ضبط األسواق،  واالنخفاض الحاد لمداخيل قطاع التبغ.

سورية وتونس ومصر
ث��م تحدّث ممثّل تونس عماد عطية ع��ن قطاع التبغ في بلده، فتحدث عن “برامج 

استثمار طموحة تتعلق بتأهيل وحدات االنتاج لتلبية حاجات السوق التونسيّة”.
وعن وضع القطاع في مصر تحدث رئيس قطاعات الدخان في الش��ركة الشرقية 
للدخان نصر عبد العزيز عبد الرحمن، فقال: إن “نحو 240 مليار جنيه )27 مليار 
دوالر( س��نوياً تؤول إلى الدولة من الضرائب المختلفة المتعلقة بالتبغ”، مش��يراً 
إل��ى أن “قطاع التبغ هو من القطاعات األكث��ر تمويالً للخزانة المصرية بعد قناة 
الس��ويس”. وشدد على ضرورة “التصدي لعمليات التهريب التي تسمح عائداتها 

بتمويل العمليات اإلرهابيّة”.
وكانت كلمة كذلك للمدير العام للمؤسسة العامة للتبغ في سورية نادر عبدهللا الذي 
الوطني والخزينة العامة”، مشيراً إلى أنها تضم 16 ألف عامل.قال: إن مؤسس��ة التبغ في س��ورية “من أوائل المؤسس��ات الت��ي تدعم االقتصاد 

القيود على تجارة التبغ تشجع التهريب

اعالن بيروت
وأصدر المجتمع��ون بياناً بعنوان “إع��الن بيروت”، 
أك��دوا فيه “الحاجة إلى تش��ريعات معتدل��ة، تأخذ في 
االعتبار إنت��اج التبغ، وسلس��لة التوريد، والمس��اهمة 
المالي��ة للقطاع ف��ي االقتصاد المحلي للب��الد، وتوفير 
فرص العمل، من خالل عائدات الضرائب التي تشكل 
عنصًرا أساس��يًا الس��تدامة دعم الخزينة الوطنية” في 

دولهم. 
وإذ ح��ذّر المجتمعون من “اآلثار المحتملة ذات النتائج 
العكسية، التي يمكن أن تنشأ عن التجارة غير الشرعية 
للتب��غ بم��ا في ذلك التقلي��د والتهريب، والتي قد تس��هم 
ف��ي تمويل ودعم االرهاب”، ذّكروا ب��أّن “إنتاج التبغ 
وتجارته لعبا دوراً في غاية األهمية في تطوير اقتصاد 

العديد من الدول في العالم، ومن بينها دولهم”.
ورأى المجتمع��ون أن “زراعة التبغ تس��اهم في تنمية 
المجتمعات الزراعية، وف��ي التخفيف من وطأة الفقر، 
وتثبي��ت الناس ف��ي أرضهم”، وهي زراع��ة “قانونية 

ومشروعة”.
كما حذّر المجتمعون “من التداعيات الس��لبية في حال 
اس��تبعاد قطاع التبغ من اتفاقيات التجارة واالس��تثمار 
الدولي��ة”، معتبرين أن “اس��تبعاد أي قطاع من نطاق 
اتفاقي��ات التجارة واالس��تثمار الدولية ل��ن يؤتي ثماره 
بتحقيق األهداف المرجوة، بل س��يخلق س��ابقة س��لبية 
الس��تبعاد منتج��ات وقطاع��ات أخ��رى م��ن اتفاقيات 

التجارة”. 
وش��دد المجتمعون على أن “ف��رض المزيد من القيود 
على التجارة القانونية المشروعة لمنتجات التبغ سيخلق 
دوافع للتجارة غير المش��روعة لتلك المنتجات، والذي 
س��وف ي��ؤدي بدوره إل��ى انخفاٍض كبير في الرس��وم 
الجمركية وعائدات الضرائب التي يتم تحصيلها حالياً 

من منتجات التبغ القانونية المشروعة”.

اســتضافـت إدارة حصـر التبغ والتنباك 
اللبنانية “الريجي” في مقرها في الحدث، 
الوطنية  التبغ  االجتماع األول لمؤسسات 
في كل من لبنان وسورية ومصر وتونس، 
العاميـن لمؤسـسـات  المديريــن  ضـم 
التبغ الوطنيـة في الدول االربع، وناقــش 
مسـتقبـل القطاع المدعـوم من الدولـة 

والتهديدات المحدقة به.
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الف ليرة سورية سنوياً. أما بالنسبة للمستلزمات من المواد األولية، 
ف��إن الحرف��ي كان يعتمد على الم��واد االولية الموج��ودة والمنتجة 
محلياً، ولكن األزمة فرضت التوجه الى االنتاج وتصريف المنتجات 
بش��كل مباش��ر وحتى تصديره��ا وتأمين الم��واد االولي��ة الالزمة 
بعائدية االنتاج االساسي. ومثال ذلك، المنتجات الشرقية والتراثية، 
كالصدفيات والنحاسيات والموزاييك التي تلقى رواجاً عالمياً منقطع 
النظي��ر، بل ان بعضه��م بدأ مؤخراً ورغم المقاطعة، يس��تورد من 
س��ورية ويضع عليها عبارة تفيد انها صناعته المحلية. وعليه كان 
ال بد، في ظل الظروف الحالية بعد هجرة الكثير من الكفاءات، من 
الحفاظ على هذه الحرف، فقمنا بإنشاء حاضنات حرفية بعمل مؤطر 
عبر مكت��ب التراث الحرفي في االتحاد الع��ام للجمعيات الحرفية، 
وسيصار بالتعاون مع الوزارات المختصة الى جمع نتاج الحرفيين 
وتصدي��ره، وفي المقاب��ل نؤمن القطع للخزين��ة العامة للدولة، كما 
نؤمن عبر ذلك المواد االولية الالزمة لهذه الحرف والتي ندر وجود 
بعضها نتيجة الحصار االقتصادي، أي اننا ال نكلف الخزينة العامة 
للدول��ة أي مبلغ الس��تيراد احتياجات الحرفيين م��ن المواد االولية، 
إضاف��ة ال��ى مجموعة اخرى من الحرف الت��ي أُخذت في االعتبار 
بالتكامل مع وزارة االقتصاد والصناعة والتموين، لتقديم منشأت او 

أراض إلقامة الورش الخاصة بها.
تقولون بأن الكثير من المنشأت خارج اآلمنة، كيف عالجتم أوضاع 

الحرفيين المهجرين؟
هو ملف موجع بعد القمة التي وصل إليها حرفيونا في العمل، ولكننا 
باش��رنا مع وزارات االقتصاد والتجارة الداخلية وحماية المستهلك 
والصناع��ة تأمين اراض إلقامة مناطق حرفية لمن فقدوا منش��آتهم 
في المناطق الساخنة. وقد حققنا تقدما حقيقياً في هذا المجال، ومثال 
ذل��ك اعادة منطقة حوش ب��الس الحرفية في ريف دمش��ق للعمل، 

ياسين السيد حسن

الحرف السورية تساهم بـ40 % من اإلنتاج

وفي ما يلي نص الحديث:
الحرفيون قطاع عّول عليه االقتصاد سابقاً، ما هو واقعه اليوم؟

الحرفيون في االقتصاد الس��وري يش��كلون عصب االنتاج، كما هم 
الداعم االساس��ي لالقتصاد، ال س��يما في ظ��روف االزمة الحالية، 
بالنظر إلى أنهم يش��كلون ما بين 35 الى 40 % من عملية االنتاج 
الوطن��ي وما زالوا حتى اآلن، تبعا النتش��ار المنش��آت الحرفية في 
كل المحافظات والمدن وحتى القرى الس��ورية. ولكن في السنوات 
الخمس األخيرة، خرج جزء مهم من هذه المنشآت من الخدمة نتيجة 
وجوده��ا ف��ي المناطق غير اآلمن��ة، فكان دور االتح��اد العام عبر 
االتحادات الفرعية تجميع الحرفيين وتمكينهم، وهو توجه نجحنا فيه 
الى حد بعيد، ألن االتحاد ينفق من موارده الذاتية. وتبعا لذلك شجعنا 
الحرفيي��ن على االنتاج والعمل، وقابلتن��ا الدولة بإيجابية مماثلة من 
خالل متابعة احتياجاتنا ومطالبنا التخصصية عبر هيئة دعم االنتاج 
المحل��ي في وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية باهتمام خاص من 

الوزير.
اتجاهكم لاس���تثمار خ���ال األزمة هل كان لتأمي���ن اإليرادات أم 

للتوسع؟
لقد اتجهنا مع بداية االزمة الى تمويل ذاتنا بش��كل كامل، من خالل 
مجموعة من االستثمارات، كالمشفى التخصصي كامل التجهيز الذي 
شيدناه في مدينة دمشق، والذي باشر العمل واالنتاج وتأمين الموارد 
منذ حوالى السنوات الثالث، إضافة الى بناء جاهز على الهيكل في 
حمص طرحناه لالس��تثمار لتوظيف مس��احته الضخمة، حيث يقع 
في اربعة طوابق بمس��احة تبلغ 4 االف مت��ر مربع، وهي بالجملة 
اس��تثمارات تعود بالفائدة على الحرفيين، ال سيما وان الحرفي يدفع 
س��نويا مبلغاً رمزياً يصل الى الف ليرة سورية كاشتراك لصندوق 
االتح��اد، ويحصل مقابله على تعويض��ات ومعونات تبلغ نحو 50 

في  الحرفية  للجمعيات  العام  االتحاد  رئيـس  قال 
سـورية ياسـين السـيد حسـن أن الفترة المقبلـة 
سـتشهد إنشـاء قريـة تجمـع مئـات الحرفييـن 
الوجهات  قائمة  على  إلدراجها  تمهيداً  السوريين، 
السياحية السورية. وأكد السيد حسـن في حديث 
لمجلـة البنك والمسـتثمر، أن العمل جارٍ بالتكامل 
مع وزارة االقتصـاد والتجارة الخارجيـة على تأميـن 
مجموعة من األراضي لتخصيصها كمناطق حرفية 
ُتضاف إلى نحـو 100 منطقـة مشـابهة منتشـرة 
والتي  السـوريـة،  والمـدن  المحافظات  في معظم 
كان أخرها في مدينة القرداحة بالالذقيـة، لتجميع 
الحرف والمهن اليدوية المحلية وتأطير إنتاجها بما 

يسمح بتصديرها.
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الحرفي السوري وما لمسه األوروبيون من الخبرة العالية واالتقان 
في العمل في منتجاتنا، ال س��يما المنس��وجات واأللبسة كالبروكار 

واألغباني الذي ارتدته اليزابيث ملكة انكلترا يوم زفافها.
ماذا عن دعم الحرف والحفاظ عليها؟

ال ش��ك في أنن��ا كإتح��اد، معنيون بالدرج��ة االولى ب��كل الحرف 
السورية، ولكن الظروف الحالية فرضت علينا التوجه صوب توليفة 
متنوعة م��ن الحرف وإيالئها االهمية القص��وى، حفاظاً عليها من 
االندثار، كصناعة المنس��وجات الدمش��قية من البروكار واألغباني 
الذي لم يبق من حرفييه في سورية سوى أربعة يعملون في المهنة، 
وكذلك صناعة صابون الزيت والغار المطلوبان عالمياً، إضافة إلى 
صناعة القوارب الخشبية والصناعات التدمرية، كالبسط واألوشحة 
واألردية، وكذلك صناعة الموزاييك واألرابيسك والنحاسيات، من 
خ��الل إدخال مجموعة م��ن المتدربين الى الحرف��ة وتعليمهم إياها 
بإتقان على يد شيخ الكار، ليقوموا بدورهم بتدريب مجموعة أخرى، 

فتكون الحرفة قد بقيت وانتعشت على يد أجيال جديدة.
وسطياً، كم يبلغ عدد الحرفيين المنتسبين لإلتحاد؟

يبلغ عدد منتس��بي اإلتحاد العام للجمعي��ات الحرفية نحو 145 الف 
ورشة، وسطي عمالها يصل الى 3 عمال، أي المجموع نحو 435 
الف حرفي، كون االنتس��اب لإلتحاد يكون على أس��اس الورش��ة، 
وبالنظر الى ان االنتس��اب للمنظمة الحرفي��ة غير إلزامي بموجب 
يصل الى حوالى 300 الف حرفي.المرس��وم رقم 250، ف��إن عدد الحرفيين غير المنتس��بين للمنظمة 

وعاد اليها مئات الحرفيين ممن فقدوا اماكن عملهم سابقاً. أما بالنسبة 
للمش��روع األكبر لكل الحرفيين، فهو مش��روع القرية الحرفية في 
منطقة الصبورة ويعفور على طريق لبنان بمساحة تبلغ 355 دونماً 
وبتكلفة مبدئية تصل الى حوالى 3 مليارات ليرة سورية، وهو سعر 
وسطي تحدده متغيرات سعر الصرف، ومن المقرر أن تكون قرية 
حرفية تتضم��ن إلى جانب اإلنتاج، التعليم والحفاظ على المهن من 
االنقراض واالندثار ناهيك بكونها منشآت حرفية سياحية اقتصادية 
تعود بالفائدة على مختل��ف قطاعات االقتصاد الوطني، مع امكانية 
إدراجها ضمن الوجهات الس��ياحية الس��ورية بالتع��اون مع وزارة 

السياحة.
هذا مشروع كبير ويحتاج الى الوقت، هل من حل سريع آني؟

بالفع��ل، فقد توصلنا ال��ى مجموعة من الخي��ارات ممكنة التطبيق 
س��ريعاً، أهمها االرض الفض��اء في قلب العاصمة دمش��ق، حيث 
باش��رنا دراس��ة خياراتنا بالنس��بة لها بالتعاون مع وزارة االقتصاد 
والتجارة الخارجية، لجهة اقامة منش��آت مسبقة الصنع واستقطاب 
فئات من الحرفيين ليباش��روا العم��ل في هذه المنطقة، وهي تجربة 
يمك��ن تعميمها على المحافظات االخ��رى التي يوجد فيها اصالً ما 
ينوف على 100 منطقة حرفية، وآخرها كان ما قمنا به من تخصيص 
مس��احة مهمة من األرض في محيط مدينة القرداحة لتكون منطقة 
حرفية تجمع الحرف المحلية الموجودة فيها، كصناعة صابون الغار 
وصابون الزيت، وكذلك حال المناطق الحرفية في التل والنبك بريف 
دمشق، مع اعتماد شعار خاص ببعض الصناعات المرغوبة عالمياً 

كصابون الغ��ار والزيت لتكون ماركة 
تصديرية معتمدة للحرفيين العاملين في 

هذا المجال.
إلى أي مدى تس���تحوذ منتجاتكم على 

أسواقها الخارجية؟
ال شك في أن االزمة تؤدي دوراً كبيراً 
في ظ��روف عمل الحرفيي��ن وكميات 
صادراته��م، ولكننا نعم��ل حالياً على 
فتح أسواق جديدة لدى الدول الصديقة، 
كروس��يا ودول المنظومة االشتراكية 
س��ابقاً وايران ودول البريكس، اضافة 
ال��ى مش��اركتنا من��ذ أم��د قري��ب في 
مع��رض هافانا بكوبا إل��ى حين إعادة 
فتح أسواق أوروبا بعد انحسار االزمة، 
لتعاود منتجاتنا الحرفية تألقها السابق، 
مع االش��ارة الى ان إفادة إثبات الحرفة 
والخبرة التي نمنحها للحرفي السوري، 
معتمدة بش��كل كامل وتتمت��ع بقوة نفاذ 
وفاعلية في كل الدول األوروبية ويؤخذ 
به��ا لدى التعامل معه، وهي ثقة ناجمة 
عم��ا س��بق م��ن عالق��ات تجارية مع 
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واتصاالت دون تحمي��ل الصناعيين تكاليف 
إضافية، ألنهم اليوم منهكين تماماً وليس لديهم 
أدنى سيولة لبدء العمل، خاصة وأنهم متوقفين 
منذ سنوات، فالصناعات الهندسية هي صناعة 
ثقيل��ة تحتاج أماك��ن واس��عة وآالت ضخمة 
وليس كباقي الصناعات كاأللبسة التي يمكن 

أن تعمل في أي مكان، مهما كان حجمه.
كيف تقيم واقع الصناعات الهندس���ية اليوم 
كون���ك رئيس هذا القطاع في غرفة صناعة 

دمشق وريفها؟
إن الصناع��ات الهندس��ية تعد أب��رز فروع 
الصناع��ة الس��ورية خ��ال فت��رة م��ا قب��ل 
االزم��ة، لتنوع منتجاتها وتطورها الس��ريع 
قياس��اً بغيرها من الصناع��ات، لدرجة باتت 
معه��ا هذه الصناعة قبل االزمة تنتج خطوط 
إنت��اج كاملة لمعامل ومصان��ع جديدة. وهذه 
الصناع��ات كان��ت تص��در منتجاته��ا ال��ى 
مختلف دول العالم، حيث كانت موجودة في 
نحو 43 دولة، ومنها ألمانيا والس��ويد وكندا. 
وكانت هناك بداية لعملية الترميم والنهوض 

الساعور : الصناعة بحاجة لدعم حقيقي للنهوض
ارتبط اسم عدنان الساعور بصناعة الستانلس ستيل، من خالل ماركة “هرت” التي حظيت بشهرة واسعة، 
استطاع تطويرها باالعتماد على الكوادر السورية في منشأة عمالقة. فجاءت األزمة لتخرج هذه المنشأة من 
الخدمة، ولكن العزيمة بقيت موجودة لديه، فعمل بإرادة في الصناعات الغذائية و الكيميائية و الهندسية، 
ليدخل في عام 2014 مجلس إدارة غرفة صناعة دمشق، ويحمل هموم الصناعيين وخاصة المنكوبين في 

محاولة لدعمهم وأعادتهم للعمل.

مجلة البنك والمستثمر التقت الساعور، وكان 
هذا الحديث:

كيف كانت إنطالقة شركة هرت، وهل ستعود 
لطرح منتجات جديدة بعد التوقف لسنوات؟

تأسس��ت شركة هرت عام 1996 واشتهرت 
بصناع��ة األوان��ي المنزلية، وتطور االس��م 
وانتش��ر عربي��اً وأصبح للش��ركة فروع في 
العدي��د من الدول، ثم توس��عنا ف��ي اآلالت، 
وصدّرن��ا منتجاتنا الى أوروبا. وما س��اعدنا 
على االنتشار المواصفات األوروبية الشاملة 
التي اعترفت بمواصفاتنا، ونجحنا بتأس��يس 
صناعة حقيقية بمواصفات عالمية. وبس��بب 
األزمة في سورية، فقدنا هذه المنشأة الضخمة 
الت��ي توجد في منطقة تل ك��ردي الصناعية 
بري��ف دمش��ق، والتي تعرض��ت للتخريب 
والس��رقة، فلم نعد قادرين على اإلنتاج، ومع 
ذلك بقيت منتجاتنا موجودة بحدود ضيقة من 
اإلنتاج الس��ابق للش��ركة، حيث عملنا خال 
الفت��رة الماضي��ة للعودة ال��ى اإلنتاج ضمن 
منش��أة صغيرة. ومن المعلوم أن الصناعات 
الهندس��ية بحاج��ة آلالت ضخم��ة، ال يمكن 
وضعها في األقبية كباقي الصناعات، وسنبدأ 
إنتاج األواني المنزلية من ماركة هرت قريباً 

وبالجودة نفسها التي اعتاد عليها المستهلك.
ه���ل هن���اك دع���م حكوم���ي للصناعيي���ن 

المتضررين للعودة للعمل ولو جزئياً؟
حت��ى اآلن ال يوج��د دع��م حقيق��ي إلع��ادة 
الصناعيي��ن ف��ي المناطق المح��ررة للعمل، 
فهؤالء الصناعيي��ن فقدوا منش��آتهم وآالتهم 
ومستلزمات اإلنتاج، وال يستطيعون المباشرة 
إال بعد عملية ترميم للمنش��آت وشراء اآلالت 
والمواد األولية. ولألسف لم تقدم الحكومة أي 
تسهيات في هذا المجال، لجهة منح قروض 
ميس��رة للعودة الجزئية لإلنتاج وتأمين البنى 
التحتي��ة في هذه المناطق، م��ن ماء وكهرباء 

بدأت عام 2014 حيث باش��رت الصناعات 
الهندس��ية س��د الثغ��ر التي لحقت بساس��ل 
االنت��اج خال س��نوات ثاث م��ن األزمة، 
فمنتج��ي هذا النوع م��ن الصناعات اعتمدوا 
أسلوباً جديداً في تافي الخسارات التي لحقت 
بهم ليتمكنوا م��ن النهوض مرة اخرى. وقام 
لفيف من الصناعيين بتجميع انفسهم وتكوين 
تكت��ل صناعي صغير في خطوة من ش��انها 
اح��داث عناقي��د صناعية تخصصي��ة يتولى 
كل مفصل من المفاصل فيها انتاج جزء من 
الش��كل النهائي للس��لعة، وهذا التكتل يؤمن 
الق��وة لكل صناع��ي من خ��ال التكامل مع 
غيره، على اعتبار ان ماءته المالية ال تسمح 
له باالقت��راض، ناهيك بأن القروض متوقفة 
اص��اً بق��رار حكومي فيكون التكتل بس��يط 

النفقات والمتطلبات.
ما ه���و الدور الذي تقوم به غرفة الصناعة 
حالي���اً، وه���ل نجح���ت برفع الع���بء عن 

الصناعيين؟
تعمل الغرفة بكامل قدراتها على نقل مشاكل 
الصناعيي��ن للجه��ات الحكومي��ة، ومحاولة 
إيجاد الحل��ول لها، والعمل على اس��تصدار 
الق��رارات التي تصب في مصلحة الصناعة 
الس��ورية، وهذا ه��و دورنا الرئيس��ي. كما 
أن الغرف��ة ومن��ذ الع��ام الماض��ي أطلق��ت 
مهرجان التسوق الشهري الذي يقدم منتجات 
الصناعيين للمس��تهلكين بأس��عار منافس��ة، 
وأصبح هذا المهرج��ان محط أنظار الجميع 
في دمش��ق والمحافظات. كما عملت الغرفة 
عل��ى متابعة إعادة تأهيل المناطق الصناعية 
المحررة وخاصة فضلون2، وهي ش��اركت 
بلج��ان العمل في ه��ذه المنطق��ة. ومع هذا، 
فالغرفة ليست جهة تنفيذية، وبعض الجهات 
الغرفة، أو تصدر قراراً وال تتابع تنفيذه.الحكومي��ة قد ال تنفذ ما ت��م االتفاق عليه مع 

 عدنان الساعور
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الصناع��ات  أن  “جوي��ك”،  وأوضح��ت 
الصغيرة والمتوس��طة، تت��وزع عددياً على 
األنش��طة الصناعي��ة كافة، ولكنه��ا تتركز 
بصورة كبيرة في نش��اط صناع��ة المعادن 
اإلنش��ائية والنقل وصناع��ات أخرى، حيث 
بل��غ عددها في هذا النش��اط 3369 مصنعاً 
تش��كل قراب��ة 24 % م��ن إجمال��ي ع��دد 
تليه��ا  والمتوس��طة،  الصغي��رة  المصان��ع 
صناعة الم��واد الالفلزية، أي صناعة مواد 
البن��اء، حيث بل��غ عددها ع��ام 2015 نحو 
2316 مصنعاً، تش��كل قرابة 16.5 % من 
إجمالي عدد المصانع الصغيرة والمتوسطة 
تلته��ا صناع��ة منتج��ات المط��اط واللدائن 
بنسبة 11 %، ثم صناعة المنتجات الغذائية 
والمش��روبات بنس��بة 10.9 % واألنشطة 

الصناعية الباقية بنسب أقل من ذلك.

اإلستثمارات المركبة
أم��ا من حي��ث رأس الم��ال المتراك��م، فقد 
ج��اءت صناعة المع��ادن اإلنش��ائية والنقل 
وصناع��ات أخرى بالمرتب��ة األولى، حيث 
بلغ حج��م االس��تثمارات المتراكمة في هذا 
النش��اط 3.4 مليارات دوالر تش��كل حوالى 
ف��ي  االس��تثمارات  إجمال��ي  م��ن   % 22

 13995 مصنعاً صغيراً في الخليج

أعلنت منظمة الخليج لالستشارات الصناعية (جويك)، أن عدد المصانع 
الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ نحو 13995 
مصنعاً عام 2015، منها 11288 مصنعاً من فئة المصانع الصغيرة، و2707 
مصانع من فئة المتوسطة، تشكل مجتمعة نحو 82.9 % من إجمالي 

عدد المصانع التحويلية في دول المجلس البالغ عددها 16890 مصنعاً.

وأوض��ح األمي��ن الع��ام لمنظم��ة الخلي��ج 
لالستش��ارات الصناعي��ة عب��د العزي��ز بن 
حم��د العقيل، أن إحصاءات المنظمة تش��ير 
إلى أن إجمالي االستثمارات في الصناعات 
الصغيرة والمتوس��طة بلغ عام 2015 نحو 
15.6 ملي��ار دوالر أميرك��ي، أي ما يعادل 
4 % م��ن إجمالي االس��تثمارات الصناعية 
ف��ي دول المجلس البالغ��ة 393.7 مليارات 
دوالر. وأش��ار إلى أن حوال��ى 6 مليارات 
دوالر منه��ا ف��ي الصناع��ات الصغي��رة، 
ونحو 9.5 ملي��ارات دوالر في الصناعات 

المتوسطة.

قاعدة بيانات الصناعة
وتعتمد “جويك” في تقس��يم الصناعات على 
معيار رأس المال المس��تثمر في شكل موحد 
للتمييز بين أنواع الصناعات الخليجية، وذلك 
بعد مراجعة ش��املة لمكون��ات قاعدة بيانات 
الصناع��ة التحويلي��ة ب��دول المجلس، حيث 
اعتبرت من الصناعات الصغيرة، تلك التي 
يس��تثمر في كل منها أقل من مليوني دوالر، 
أما الصناعات المتوسطة فهي التي يبلغ رأس 
م��ال كِل منها ما بين مليوني دوالر وأقل من 
6 ماليين دوالر. وتعتب��ر الصناعات كبيرة 
تل��ك التي يس��تثمر كل مصنع فيها 6 ماليين 

دوالر فأكثر.
وكش��فت بيان��ات “جوي��ك” أن المصان��ع 
الصغيرة والمتوسطة شكلت عام 2015 نحو 
82.8 % م��ن إجمالي عدد المصانع العاملة 
في الصناعات التحويلية، كما استوعبت نحو 
44.3 % من حجم القوى العاملة، وذلك على 
الرغم من قلة حجم استثماراتها التي أسهمت 
بنس��بة 4 % م��ن إجمالي االس��تثمارات في 

الصناعات التحويلية.

الصناعات الصغيرة والمتوسطة، فصناعة 
م��واد البناء بحجم اس��تثمارات تراكمية بلغ 
3.2 ملي��ارات دوالر،  2015 نح��و  ع��ام 
أي بنس��بة 21 %، تلته��ا صناعة المنتجات 
الغذائية والمشروبات بحجم استثمارات بلغ 
1.9 مليار دوالر بنس��بة 12 % من إجمالي 
االس��تثمارات، ثم صناعة المطاط واللدائن 
)البالستيك( بقيمة 1.7 مليار دوالر وبنسبة 
10.9 %، ث��م باقي الصناعات بنس��ب تقل 

عن ذلك.
وبالنس��بة ال��ى ع��دد العاملين، فق��د جاءت 
صناعة المعادن اإلنشائية والنقل وصناعات 
أخرى بالمرتبة األولى، حيث يعمل في هذه 
الصناعة حوالى 187 ألف عامل، أي حوالى 
25 % م��ن حج��م العاملين ف��ي الصناعات 
الصغيرة والمتوس��طة، تلته��ا صناعة مواد 
البن��اء ف��ي المركز الثاني م��ع حوالى 125 
أل��ف عامل، تش��كل 17.3 % م��ن إجمالي 
ع��دد العاملي��ن ف��ي الصناع��ات الصغيرة 
والمتوس��طة، ثم صناعة المنتجات الغذائية 
والمشروبات بحوالى 75 ألف عامل وبنسبة 
10.4 %، وأخيراً صناعة منتجات المطاط 
فباقي الصناعات بنسب أقل من ذلك.واللدائن بعدد 72 ألف عامل وبنسبة 10 %، 

عبد العزيز بن حمد العقيل

توزع الصناعات

الصغيرة والمتوسطة

على األنشطة الصناعية

لكنها تتركز

في صناعة

المعادن اإلنشائية والنقل
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إنتاج النفط الخام في الواليات المتحدة بأكثر من 1.1 مليون برميل في اليوم 
منذ أن بلغ ذروته في نيس��ان/أبريل 2015. غي��ر أن هذا االنخفاض قابله 
ارتفاع أكبر بلغ مس��تويات قياس��ية في إنتاج النفط من دول منظمة أوبك. 
فق��د بلغ  اإلنتاج ف��ي الكويت واإلمارات العربية المتحدة أعلى مس��توياته 
على اإلطالق، كما أن انتاج السعودية اقترب من مستواه القياسي، واستمر 
نم��و اإلنت��اج في العراق، ووصل انتاج إيران إلى ذروته لفترة ما بعد رفع 
العقوب��ات. ولكن أوبك فاجأت االس��واق بخبر اتفاق أعضائها على خفض 

اإلنتاج إلى نطاق بين 32.5 و 33.0 مليون برميل يومياً.

وبالنظ��ر إل��ى أن اإلنتاج من أوبك قد بلغ 33.5 مليون برميل في اليوم في 
آب/أغسطس الماضي، فإن الحدود الجديدة تستدعي خفض اإلنتاج بمقدار 
1.0-0.5 ملي��ون برميل يومياً، في حال تم تنفيذ هذه الحدود. وقد أنعش��ت 

هذه  األخبار  أسواق النفط.

عقبات أمام تطبيق االتفاق
وعلى الرغم من أن هذا االتفاق يمكن أن يس��رع عملية إعادة التوازن في 
سوق النفط، لكن ال يزال هناك عدم يقين بشأن تفاصيله الدقيقة، إذ ال يُتوقع 
أن تت��م المصادقة على اإلتف��اق قبل اجتماع أوبك المقب��ل، وبالتالي يمكن 
أن يتأخ��ر تنفي��ذه حتى عام 2017. كما ال تزال هن��اك قضايا يجب أن تتم 
مناقش��تها واالتفاق عليها في ما يتعلق بالحصص المس��تقلة لكل بلد، وهي 

مشكلة شائكة لسببين:
أوالً، ال يزال العراق وإيران يطمحان إلى زيادة إنتاجهما.

ثانياً، ترغب كل من ليبي��ا ونيجيريا في رفع إنتاجهما. وفي حال تم إعفاء 
ه��ذه البلدان م��ن تجميد أو تخفيض إنتاجها، س��يتعين عل��ى أعضاء أوبك 
للضغوط المالية التي تعاني منها العديد من دول أوبك.اآلخري��ن تخفي��ض حص��ص انتاجهم. وقد يك��ون ذلك أمراً صعب��اً نظراً 

توازن سوق النفط  مؤجل رغم اتفاق أوبك

واعتب��ر محلل��و مص��رف QNB القط��ري، أن ش��هر 
أيلول/ س��بتمبر 2016 جلب أخباراً س��يئة وأخرى طيبة، 
في ما يتعلق بأس��عار النفط، حيث جاءت األخبار الس��يئة 
م��ن الوكال��ة الدولية للطاقة التي ح��ذرت من أن الضعف 
المتصاعد في أساس��يات سوق النفط قد يؤخر عملية إعادة 
التوازن للس��وق، وربما إلى ما بع��د عام 2017. لكن في 
28 أيلول/سبتمبر الماضي، فاجأت منظمة أوبك األسواق 
بع��د االتفاق بين أعضائها عل��ى خفض االنتاج، وهو أول 
اتفاق من نوعه منذ 2008، ما اش��اع أجواًء من االرتياح  

بين الدول المنتجة.

غي��ر أن كال الخبرين الطيب والس��يئ يعوضان بعضهما 
اآلخر إلى حد كبير، ويؤكدان اس��تمرار التقدم المضطرد 
لعملية إعادة التوازن في الس��وق، بحسب البنك القطري. 
وعلي��ه، أبقى محللو البنك على توقعاتهم الس��ابقة بأن تبلغ 
أسعار النفط في المتوسط 45 دوالراً للبرميل عام 2016، 
قب��ل أن ترتفع إل��ى 55 دوالراً في عام 2017 ثم إلى 58 

دوالراً في 2018.

استمرار إختالل التوازن
أث��ارت تقديرات وكالة الطاق��ة الدولية، القائلة 
باستمرار تخمة إمدادات النفط حتى عام 2017 
قلق األس��واق. فانخفض سعر خام برنت بنحو 
5 % خ��الل يومين من تاريخ صدور التقرير. 
كما راجعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على 
النف��ط وخفضتها بمق��دار 0.1 ملي��ون برميل 
يومياً في عامي 2016 و2017. وقد كان هذا 

نتيجة لضعف نمو الطلب من الصين والهند.

وف��ي جانب العرض، ال يزال انتاج الدول من 
خارج أوب��ك في انخفاض ح��اد. كما انخفض 

أشـاع االتفـاق المبدئي الذي توصلـت اليـه 
منظمة أوبك لخفض انتاجهـا النفطي، جـواً 
من التفاؤل دفع أسـعار الخـام الى االرتفـاع، 
لكن اسـتمرار تخمـة المعـروض في سـوق 
النفـط حـّد مـن المكاسـب، وعزز التوقعات 
بتأخر عـودة التوازن الى االسـواق في المدى 
القصير، واسـتقرار األسـعار دون مستوى 60 

دوالراً للبرميل.
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صالحيته على أن يدفعوا رس��وماً إضافية وغرامات مقابل التصريح بها في 
الوقت المخصص لذلك.

وطلبت الحكومة من أكثر من نص مليون متهرب ضريبي مشتبه بهم )حوالى 
700 أل��ف( في وقت س��ابق من العام الجاري تقديم إق��رارات عن دخولهم أو 
أصوله��م، ومن ضمن األش��خاص الذين صرحوا بما يملك��ون بائعو الخضر 
ف��ي مدينة مومباي والتي بلغ��ت قيمتها نحو 500 ملي��ون روبية )7.5 مليون 
دوالر(. وبحس��ب التوقعات يمكن أن تجني الحكوم��ة أكثر من 300.6 مليار 
روبي��ة )4.5 ملي��ار دوالر( من هذا القانون، وتق��ول الحكومة إن المبالغ التي 

جمعتها ستُصرف على الخدمات العامة لضمان رفاهية الهنود.

أصول ضخمة غير مصرح بها
وبما يعكس كمية األموال غير المصرح بها، أش��ار مراس��ل بي بي س��ي في 
الهند س��انجوي ماجومدير، أنه وبالرغم م��ن األعداد الكبيرة للمتهربين، فإن 
المبلغ المصرح به من الدخول واألصول ما هو سوى جزء بسيط من العوائد 
غي��ر المص��رح بها. وأضاف ماجومدي��ر أن المبالغ المصرح بها ال تش��مل 
الحسابات البنكية في سويس��را والمالذات الضريبية في الخارج والتي يعتقد 
بع��ض المحققين في دوائر حكومي��ة أن المبالغ الحقيقية تصل إلى نحو 500 

مليار دوالر.
ووجدت الحكومة الهندية نفس��ها تحت ضغوط إثر اإلفراج عن وثائق بنما في 
شهر أبريل/نيسان الماضي والتي كشفت عن وجود بعض األغنياء والمتنفذين 
ممن يس��تخدمون المالذات الضريبية إلخفاء مواردهم، حيث أظهرت الوثائق 

أن نحو 500 هندي من بين المتهربين عن دفع الضرائب الحكومية.
وهن��أ رئيس الوزراء الهن��دي، ناريندرا مودي، في تغري��دة على تويتر كل 
الذين التزموا بالقانون الضريبي، معتبراً ذلك “مساهمة كبرى باتجاه الشفافية 

ونمو االقتصاد”.
الهنود داخل منازلهم.يذكر أن ش��ريحة كبيرة من المال األسود يجري تحويلها إلى ذهب يحتفظ به 

هارون جيتلي

الهند: قانون جديد الستعادة أموال الضرائب المخفية

وفي هذا السياق، قال وزير المالية الهندي هارون جيتلي، 
إن قانون العفو الذي اعتمدته الحكومة لمدة أربعة أش��هر 

أدى إلى تقديم 64275 إقراراً ضريبياً.
وص��رح جيتلي خ��الل مؤتم��ر صحفي ف��ي العاصمة 
نيودلهي، أن إعالن هذا العدد الكبير من الناس عن أموالهم 
يظهر رغبة كبيرة منهم في دفع الضرائب، مرجحاً زيادة 
هذا الع��دد بعد االنتهاء من عملية الج��رد، كما أن زيادة 
العائدات سيساعد على تمويل مشاريع عامة. وأشار إلى 
أن ع��دد الهنود الذين يدفع��ون الضرائب قليل، بحيث ال 
تتعدى نس��بتهم 2,5 % من عدد السكان البالغ 1,2 مليار 
نسمة، بسبب ما يسمى بالقطاع غير المنظم الذي يوظف 

عدداً كبيراً من األشخاص الذين يتلقون رواتبهم نقداً.

حملة ضد التهرب الضريبي
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي 
بشن حملة على التهرب الضريبي لمعالجة مشكلة انعدام 
المساواة في البلد بعد فوزه في انتخابات 2014، إضافة 
التخ��اذ إجراءات عقابية ضد الفس��اد والمال األس��ود. 
وطرحت حكومته مجموعة م��ن القوانين هذا العام من 
بينها جع��ل اإلعالن عن الرقم الضريب��ي إجبارياً عند 
ش��راء س��لع تزيد قيمتها عن 200 ألف روبية )3 آالف 

دوالر أميركي(.

إيجابيات القانون
وبموج��ب هذا القانون، وعدت الس��لطات بعدم مقاضاة 
الهن��ود مقاب��ل الكش��ف ع��ن ثرواته��م الخفي��ة ودف��ع 
الضرائب، كما استفاد “المتهربون من دفع الضرائب” 
م��ن القانون ال��ذي يعفيهم من أي مالحق��ة قانونية حال 
كش��فهم ع��ن الضرائ��ب المس��تحقة عليهم قب��ل انتهاء 

كشف قانون العفو عن المتهربين من دفع 
الضرائب المستحقة للحكومة الهندية عن 
وجود عشرات اآلالف من األشخاص الذين لم 
يعلنوا عن دخول وأصول أموال تبلغ قيمتها 
أكثر من 652,5 مليار روبية (9.5 مليار دوالر 
أميركي). وتعاني الهند من مشكلة األصول 
المخفية، أو ما بـات يعـرف بالمال األسـود، 
حيث تبلغ تلك األصـول حسـب التقديـرات 
حوالى  تريليوني دوالر، أي ما يزيد عن إجمالي 

الناتج المحلي السنوي للهند.
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فارنيك  اس��تثمرت ش��ركة 
مج��ال  ف��ي  المتخصص��ة 
المراف��ق  إدارة  خدم��ات 
المتكاملة ومقرها اإلمارات، 
أكثر من 150 مليون درهم 
)40.8 ملي��ون دوالر( لبناء 
مرك��ز س����كن�ي متط���ور 
للموظفي��ن ف��ي مجمع دبي 
لالستثمار، المخصص لنحو 
8 آالف موظ��ف والذي يقع 

قبالة معرض اكسبو الدولي 2020 في دبي بالقرب من 
مطار آل مكتوم الدولي ومنطقة دبي الجنوب التي تشهد 
مشاريع تطوير مميزة. وقال الرئيس التنفيذي ماركوس 
اوبرلين: لقد قمنا بش��راء قطعة أرض في منطقة التملك 
الح��ر بقيمة 50 ملي��ون درهم )13.6 ملي��ون دوالر(، 
وتم االتفاق مع ش��ركة عارف وبن طوق لالستشارات 
الهندس��ية لإلش��راف على تنفيذ أعمال التصميم والبناء 
بتكلف��ة 100 مليون دره��م )27.2 مليون دوالر(. ومن 
المتوقع أن تبدأ أعمال اإلنش��اء في الصيف المقبل على 

أن تكتمل بحلول كانون األول/ديسمبر 2018.

تفاهم بين “ماريوت” و“الوطنية للسياحة” “فارنيك” تستثمر في بناء
مجمع سكني

وقّع كل من رئيس المؤسس��ة الوطنية للسياحة 
والفنادق الش��يخ حمدان بن مب��ارك آل نهيان، 
والرئي��س والمدي��ر اإلداري لش��ركة ماريوت 
الدولية في الش��رق األوس��ط وأفريقي��ا أليكس 
كيرياكي��دس، عل��ى مذكرة تفاهم ف��ي أبوظبي 
تقضي بإدارة ش��ركة الريتز-كارلتون المنتجع 
الجديد على جزيرة السعديات، الذي يقع بمحاذاة 

أليكس كيرياكيدس والشيخ حمدان آل نهيانالشاطئ ويغطي مساحة 95 ألف قدم مربع.

ماركوس اوبرلين

طّورت شركة أولسوب المتخصصة بمزادات العقارات 
الس��كنية والتجارية في المملكة المتحدة، طريقة مبتكرة 
لبيع العقارات السكنية تحت اإلنشاء، حيث توفر خدمتهم 
الجديدة “ني��و هومز للم��زادات اإللكترونية”، فرصة 
للمش��ترين لتقديم عطاءات مباش��رة وش��راء العقارات 
عبر اإلنترنت من دون الحاجة إلى االس��تعانة بوس��يط 
أو وكيل مبيعات. وتقوم الشركة باختيار كل عقار على 
حدة وتس��ويقه بعناي��ة فائقة، من خالل تنظيم وتبس��يط 
عملية البيع التقليدية. وستكون هناك معلومات واضحة 
وموجزة عن المش��روع متوفرة على ش��بكة اإلنترنت 

بش����كل مس���ب�ق، 
المش��ترين  لتمكين 
من تثقيف أنفس��هم 
وط�رح أي أس���ئلة 
قبل موع�د الم���زاد 

اإللكتروني.

“نيو هومز للمزادات االلكترونية”

أول مول وفندق في موتور سيتي

اقتربت شركة التوفيق لالستثمار والتطوير، من إنهاء األعمال االنشائية األساسية في 
مشروع “فيرست أفنيو”، أول مول وفندق في منطقة موتور سيتي في دبي. وقد بدأت 
أعمال التصميم الداخلي وأعمال التكسية الخارجية للمشروع الذي يحتل موقعاً مميزاً 
في منطقة موتور سيتي الحيوية والتي تعد واحدة من أسرع المناطق السكنية نمواً في 
دبي. ويضم المشروع الذي يتمتع بإطاللة مباشرة على حلبة دبي أوتودروم، 70 محالً 
تجارياً منها 15 مطعماً. كما سيش��تمل المشروع على فندق 4 نجوم يضم 150 غرفة 

فندقي��ة ب��إدارة “ب��ارك 
إن” التابع��ة لمجموع��ة 
“راديسون بلو” ويتصل 
بشكل مباشر مع المول. 
افتت��اح  المق��رر  وم��ن 
الربع  خالل  المش��روع 

األول من عام 2017.

السعودية: تعديل العقد الموّحد لإليجار

أكدت وزارة اإلسكان السعودية أن العقد الموّحد لإليجار 
السكني س��يعتمد التاريخ الهجري الشمسي وما يوافقه 
بالمي��الدي كتاري��خ معتمد لتعريف الس��نة اإليجارية، 
وتاري��خ معتمد لبداية العق��د ونهايته وكذل��ك لمواعيد 
الدفعات خالل الفترة التأجيرية وذلك تماش��ياً مع اآللية 
الجديدة لص��رف المرتبات في القطاع��ات الحكومية. 
وأوضح المش��رف العام على تنظيم قطاع اإليجار في 
الوزارة محمد البطي: أن اعتماد هذا التاريخ س��يصبح 
س��ارياً ابتداء من تدشين الش��بكة اإللكترونية لخدمات 
اإليجار الذي يتوق��ع أن يكون في الربع األول من عام 

2017. ويتيح العقد مجموعة من المزايا أبرزها حفظ حقوق أطراف العملية االيجارية، 
والتقليل من النزاعات المحتملة بين أطراف التعاقد، كما أنه يعدّ سنداً تنفيذياً ملزماً.

محمد البطي
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آبل “آي هوم” في لندن

تخطط آبل إلنش��اء مقر جديد لها في العاصمة البريطانية لندن داخل محطة باترس��ي 
الكهربائية وعلى ضفاف نهر التايمز، على ان يضم  نحو 3 آالف موظف وعلى مساحة 
حوال��ي نص��ف مليون قدم مربع، تخصص  من��ه 40 %  لمكاتب الموظفين الموزعة 
ضمن 6 طوابق، ويش��كل ذلك خطوة س��ارة لبريطانيا خاص��ة بعد التصويت لصالح 

خروجها من االتحاد األوروبي وتوقعات بتوقف استثمار الشركات الكبرى فيها.
جدي��ر بالذكر أن آب��ل قد تعرضت 
للنقد سابقاً في المملكة بعد أن دفعت 
في عام 2015 فق��ط 11.8 مليون 
ملي��ون  إس��ترليني )14.4  جني��ه 
دوالر( كضرائ��ب، عل��ى الرغ��م 
م��ن تحقيقها أرباحاً تق��در بنحو 2 
مليار جنيه إسترليني )2.45 مليون 

دوالر أميركي(.

لندن سكوير ستينز على نهر التايمز

أطلقت ش��ركة نايت فرانك الشرق األوس��ط، المتخصصة في االستشارات العقارية 
المستقلة، مشروع تطوير عقاري جديد هو “لندن سكوير ستينز على نهر التايمز”، 
حي��ث س��يتم عرضه أثناء حمل��ة ترويجية حصرية في أبراج اإلم��ارات، في 4 و5 
تش��رين الثاني/نوفمبر 2016. ويقع المش��روع في ش��ارع هاي ستريت بالقرب من 
محط��ة الس��كك الحديدية البريطانية في منطقة س��تينز، مع ميزته االس��تثنائية وهي 

اتصاله بمنطقة وسط لندن.
صغي��رة  ش��ققاً  المش��روع  ويق��دم 
)أس��توديو(، وش��قق فيها غرفة أو 2 
أو 3 غرف ن��وم، وصاالت رياضية 
وب��واب للخدم��ة للمقيمي��ن، األم��ر 
ال��ذي يعد عام��ل ج��ذب للمحترفين 

والمغتربين البريطانيين العائدين.

شقة في موسكو بـ40 مليون دوالر

ُعرضت أغلى شقة في العاصمة الروسية موسكو للبيع بسعر 2.5 مليار روبل )41.5 
مليون دوالر أميركي(، وهذه الش��قة تقع على ش��ارع تفيرس��كايا القريب من الساحة 
الحمراء. وتعد أسعار الشقق الفخمة في العاصمة الروسية من االعلى عالمياً، إذ تشير 

Sav-  بيانات ش��ركة العق��ارات
ills إلى أن ثمن أغلى 100 ش��قة 
معروضة للبيع في موسكو بلغ في 
أكتوبر/تشرين األول الماضي 77 

مليار روبل )1.2 مليار دوالر(.

 )REAL( كشف نقيب الوسطاء واإلستشاريين العقاريين
مس��عد فارس، أن النقابة تسعى إلى تكوين تحالف واحد 
قوي يجم��ع كل أطراف الس��وق العقارية يضم مختلف 
النقابات والجمعيات المهنية الناش��طة ف��ي هذا القطاع. 
والح��ظ فارس خ��الل غ��داء أقامته النقاب��ة ألعضائها 
وأعضاء جمعي��ة REDAL، أن المطّورين العقاريين 
بدأوا يدركون أهمية وجود الوس��يط العقاري في السوق 
ومس��اعدته في تقديم وبيع منتجاتهم، مش��يراً إلى أن من 
أهم مش��اريع النقابة في اآلونة األخيرة مشروع مرسوم 
تنظيم عمل الوس��طاء واالستشاريين في لبنان من خالل 
إنشاء س��جل خاص بهم لدى وزارة االقتصاد والتجارة. 
وقال: إن مش��روع المرسوم قدّم إلى مجلس الوزراء في 
26 كان��ون الثاني/يناي��ر 2016، وأن النقابة تعمل على 

مشروع قانون إنشاء نقابة مهنية للوسطاء العقاريين.

فارس: نسعى لتحالف
يجمع األسواق العقارية

يشكل انخفاض س��عر صرف الجنيه اإلسترليني مقابل 
الدوالر األميركي فرصة اس��تثمارية للمقيمين في دول 
ترتب��ط عملتها بال��دوالر، وذل��ك بفضل ازدي��اد القوة 
الش��رائية لعمالتهم في األس��واق البريطانية. وال يزال 
الجني��ه اإلس��ترليني يش��هد انخفاضاً في قيمت��ه منذ أن 
صوتت بريطانيا لصالح الخروج من االتحاد األوروبي، 
ليصل إلى مس��تويات غير مس��بوقة منذ 31 عاماً، مما 
قد تكون ذات فائدة للمس��تثمرين األجانب وللبريطانيين 
العاملين في الخارج من الراغبين باالستثمار في المجال 
العقاري. وبالرغم من المكاس��ب التي يوفرها انخفاض 
كل م��ن س��عر الجني��ه اإلس��ترليني وس��عر الوحدات 
العقارية، يتوجب على المستثمرين األجانب األخذ بعين 
االعتب��ار العديد من العوائق الضريبي��ة على العقارات 
السكنية في المملكة المتحدة والتي قد تكون نسبها أعلى 

مقارنة بالمستثمرين المقيمين في المملكة المتحدة.

انخفاض اإلسترليني
يجذب المستثمرين
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باعت شركة المملكة القابضة لالستثمارات التي يملكها 
االمير السعودي الوليد بن طالل، حصتها في فندق فور 
س��يزونز في مدينة تورونتو بمبل��غ 225 مليون دوالر 
كندي )170 مليون دوالر اميركي(. وقد بيع الفندق الى 
رجل االعمال الباكس��تاني االميركي ش��اهد خان، الذي 
أسس ش��ركة فليكس-ان-غيت لصناعة قطع السيارات 
ومالك نادي فولهام االنكليزي لكرة القدم. وقالت الشركة: 
إنها حققت ربحاً من الصفقة بلغ 17 مليون دوالر كندي 
)13 مليون دوالر(، بعد ان كانت اشترت الفندق قبل 4 

سنوات بمبلغ 200 مليون دوالر كندي.

المملكة القابضة تبيع
“فورسيزونز تورونتو”

الوليد بن طالل

“نمو كابيتال” تستحوذ على ارض بمكة

أتّمت شركة نمو المالية )نمو كابيتال( 
إح��دى الش��ركات المتخصصة في 
والصنادي��ق  االس��تثمارات  قط��اع 
االس��تثمارية بالس��عودية والش��رق 
األوس��ط، صفق��ة اس��تحواذها على 
قطعة أرض في منطقة جرول بمكة 
المكرم��ة قريب��ة من الح��رم المكي 

الش��ريف بقيمة 115 مليون لاير )30.6 مليون دوالر(. وتبعد قطعة األرض مس��افة 
ال تزيد عن 1.6 كيلو عن المسجد الحرام لصالح صندوق نمو اسكان العقاري والذي 
تديره الشركة بغرض بناء فندق 4 نجوم يدار من قبل مشغل عالمي للمشروع ومتوقع 
االنتهاء منه في موس��م الحج للعام 1439 ه�، حيث س��يكون  الفندق جاهز للتش��غيل 
واس��تقبال الزوار. وقامت الش��ركة بالتع��اون مع المطور العقاري للصندوق ش��ركة 
“إس��كان للتنمية واالستثمار” الس��عودية بالحصول على الموافقات الرسمية، حيث تم 
تعيين شركة “بن دبيس للمقاوالت” كمقاول للمشروع. وقامت الشركة بترتيب تمويل 

لتطوير المشروع مع بنك الجزيرة بقيمة 114 مليون لاير )30.3 مليون دوالر(.

أكملت الصين بناء أطول جسر بحري في العالم بحوالي 
55 كيلومت��راً، يرب��ط بين مدن هونغ كونغ وتش��وهاي 
وماكاو، وبتكلفة تش��ييد بلغت حوال��ي 105 مليار يوان 
ما يعادل15.7 مليار دوالر أميركي، ويمتد البناء مسافة 
بلغت طولها 89 كلم منها 55 كلم للجس��ر الذي س��يقلل 
الكثير من الوقت الذي يس��تغرقه الس��فر بين تش��وهاي 
وهون��غ كونغ، أما البقية فهي لنف��ق وجزر اصطناعية 
تم بناءها كجزء من المش��روع الخاص بإقامة الجس��ر. 
ويعتبر المشروع من  أكبر تحديات البناء في العالم نظراً 

لطول المسافة التي تم بناؤها بها.

بناء أطول جسر بحري في العالم

أنخفاض مبيعات العقارات لألجانب في تركيا

أوضح��ت البيان��ات التي أصدرتها مؤسس��ة االحص��اء التركية “تورك س��ات”، أن 
المواطنين العراقيين تصدروا القائمة بشراء 267 عقاراً، وجاء السعوديون ثانياً بشراء 
173 عق��اراً، والكويتيين ثالثاً بش��راء 155 عقاراً في آب/اغس��طس 2016، ثم جاء 
الروس رابعاً بشراء 117 عقاراً، واالفغان خامساً بشراء 75 عقاراً. وأشارت البيانات 
إلى أن مبيعات العقارات لألجانب في تركيا سجلت انخفاضاً في آب/اغسطس 2016 
بنسبة 26 % مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مبينةً أن العدد االجمالي للمبيعات 

بلغ 1512 عقاراً، منها 390 عقاراً بيع في مدينة اسطنبول.

“بن الدن” تدفع مستحقات 70 ألف عامل

أكدت مجموع��ة بن الدن الس��عودية 
الحكوم��ة  أن  لإلنش��اءات  العمالق��ة 
الس��عودية حول��ت لها مبال��غ متأخرة 
حت��ى تتمك��ن من دف��ع المس��تحقات 
المتأخرة لمن تبقى من موظفيها. وقال 
مس��ؤول االتصاالت ف��ي المجموعة 
ياسين العطاس: إن المجموعة انتهت 
من دفع مس��تحقات 70 ألف عامل تم 

االستغناء عنهم، وان االجانب منهم عادوا إلى بلدانهم. لكنه رفض الكشف عن المبلغ. 
وأضاف: أن بعض الموظفين حصلوا على رواتبهم المتأخرة “استناداً إلى المبالغ التي 

تأتي حالياً من الحكومة”، إال أنه لم يكشف عن عدد الموظفين المتبقين.
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“داماك” تنجز أول مشروع بدبي الجنوب

أعلنت ش��ركة داماك العقارية، عن أول مشروع يتم إنجازه في دبي الجنوب، إذ بدأت 
بتس��ليم الش��قق الفندقية في “داماك ميزون دو فيل تين��ورا”. وأعلن المطور العقاري 
أن “داماك ميزون دو فيل سيليس��تيا”، مش��روع الضيافة اآلخر في المنطقة ذاتها بلغ 
مرحلة متقدمة من اإلنشاء، ويتيح كال المشروعين للمستثمرين الفرصة األولى الستالم 
العقارات وبدء تحقيق العوائد على الفور. وتشهد المنطقة الحرة في دبي الجنوب تطوراً 
س��ريعاً، حيث سيتم الربط بين المشروعين وباقي أنحاء المدينة عبر 3 طرق رئيسية 

 ،)E311( تتمثل في شارع الشيخ محمد بن زايد
شارع الش��يخ زايد )E11(، وشارع اإلمارات 
)E611(. ومن المنتظر أن تصبح دبي الجنوب 
واحدة م��ن أكثر الوجهات اس��تقطاباً للزائرين 
ف��ي العالم، حيث تعد مدينة متكاملة ممتدة على 

مساحة 145 كيلومتراً مربعاً.

وقعت شركة داماك للفنادق والمنتجعات، عقد حصري 
مع ش��ركة إنس��باير الم��زود العالمي للحل��ول الخاصة 
بالضيوف للفن��ادق الرائدة حول العال��م. وبموجب هذه 
االتفاقية، س��يتم تزويد 4 آالف وحدة ضمن 15 منش��أة 
تابعة لدام��اك للفن��ادق والمنتجعات بتقنية “إنس��باير” 
لتعزي��ز تجرب��ة الضيوف، وذلك خ��الل عامي 2016 
و2017. وفي الوقت الحالي، هناك حوالي 1450 وحدة 
فندقية عاملة في 5 منش��آت، وأول فندق سيقوم بتطبيق 
التقنية س��يكون “داماك ميزون ذا فوغ” وهو فندق من 
فئ��ة 4.5 نجوم يضم 177 غرف��ة ويقع في قلب منطقة 

البرج بدبي. 

عقد حصري بين “داماك” و“إنسباير”

تفاهم بين البنك العربي و“أرتار”

وقّعت شركة أرتار للتطوير العقاري مذكرة تفاهم مع 
البنك العربي لتقديم الحلول التمويلية لمشتري الشقق 
الفاخرة في مشروع مدى ريزدنسز بدبي داون تاون. 
ويقع البرج السكني الذي يضم 36 طابقاً بالقرب من 
مول دبي، حيث يضم 193 شقة ذات مساحات واسعة 
وبخيارات غرفة نوم واحدة وغرفتين و3 و4 غرف. 
وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة سليمان عبدالرحمن 
الراشد: هدفنا هو مساعدة المستثمرين والمستخدمين 

قدر اإلمكان في تمويل مشترياتهم من المشروع.

أطلقت مجموعة س��يلكت غروب، “ستوديو ون” وهو 
المشروع الرابع عشر للمجموعة في منطقة دبي مارينا.

ويعتبر المشروع المكّون من 31 طابقاً، والذي تزيد قيمته 
التطويري��ة اإلجمالية عن 450 ملي��ون درهم )122.4 
ملي��ون دوالر(، مش��روع تطوير عقاري س��كني يضم 
ش��قق ستديو وش��ققاً مكونة من غرفة نوم واحدة وعدداً 
محدوداً من الشقق المكونة من غرفتي نوم. وتم استلهام 
تخطيط المشروع المجزأ والحضري والذي يتمتع بكفاءة 

اس��تثنائية من قاعدة 
المتنامي��ة  العم��الء 
ينش��دون  الذي��ن 
مساكن عالية الجودة 
في مجتمعات راقية 
جذاب��ة،  بأس��عار 
حي��ث م��ن المتوقع 
االنتهاء من تش��ييده 
ف��ي كان��ون األول/

ديسمبر 2018.

“ستوديو ون” من “سيلكت غروب”

أول مختبر بطباعة ثالثية البعد

أعلنت هيئ��ة كهرباء ومي��اه دبي عن 
فوز شركة كونفرجنت فاليو إنجينيرنج 
ف��ي المناقص��ة الت��ي طرحته��ا أيار/

ماي��و 2016، لتصمي��م وإنش��اء أول 
مبن��ى بتقني��ه الطباعه ثالثي��ة األبعاد 
ف��ي اإلمارات، تت��م طباعته في موقع 
المشروع بالكامل، ليكون أول مختبر 
ف��ي العالم يتم إنش��اؤه باس��تخدام هذه 

التقنية، ويقع تحت مظلة مركز البحوث والتطوير في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم 
للطاقة الشمسية، بهدف دراسة علوم وتقنيات الطائرات من دون طيار والطباعة ثالثية 
األبعاد، مع دعم مش��اريع الهيئة المختلفة ومنها تطوير اس��تخدام الطائرات الروبوتية 

لالرتقاء بأداء األلواح الشمسية الكهروضوئية، ورفع مستوى كفاءتها وموثوقيتها.
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أه��داف دبي 2021 التي تس��عى لترس��يخ مكانتها كمدينة عالمية للس��ياحة 
والترفي��ه واألعم��ال، وذل��ك بالتركيز على حف��ز نمو مختل��ف القطاعات 

األساسية بما فيها السياحة والضيافة والطيران وتجارة التجزئة وغيرها. 
ونظراً لهيكله األطول في العالم، حرصت “إعمار” على اعتماد نهج جديد 
كلياً في إجراء اختبارات تأثير الرياح ودراسات األرض والزالزل التي تم 
استكمالها مؤخراً. وقد تم تصميم كل عناصر البرج بدقة متناهية، ويجري 
العم��ل عل��ى تطويرها وفق أعلى معايير الس��امة العالمي��ة، بما في ذلك 
المواد والتقنيات الحديثة التي س��يتم اس��تخدامها عبر مختلف مراحل تنفيذ 
المش��روع. وتتمثل أبرز معالم “برج ميناء خ��ور دبي” في “قاعة القمة” 
الت��ي تتيح للضيوف إطاالت رائعة في س��ماء المدين��ة، إلى جانب العديد 
من منصات المراقبة المخصصة لكبار الش��خصيات، وهي مكللة بحدائق 
جميلة، وتوفر مش��اهد مذهلة لضيوفها. وسيحظى البرج بإضاءة ديناميكية 
مع استخدام األضواء المتحركة لجعله تحفةً بصرية رائعة لياً ونهاراً. كما 
“خور دبي”.يوفر ممرات خضراء للمش��اة تضمن لهم الوصول بس��هولة إلى مشروع 

برج “خور دبي” األعلى  في العالم

وأقي��م احتف��ال حض��ره رئي��س “دب��ي القابض��ة” محمد 
القرقاوي، ورئيس مجل��س إدارة “إعمار العقارية” محمد 
العبار وأعضاء مجلس اإلدارة، وعدد من كبار المسؤولين 
والش��خصيات. ويوفر البرج إطاالت اس��تثنائية على أفق 
مدينة دبي وما بعدها بدرجة 360 درجة، ويرس��خ س��معة 
دبي الرائدة كوجهة لإلبتكار والتميز في الهندس��ة والعمارة 
واإلنشاء. وسيتجاوز البرج الجديد كل األرقام واإلرتفاعات 
التي سجلتها المباني الش��اهقة، بما في ذلك “برج خليفة”، 

ليصبح عند اكتماله أطول مبنى في العالم بأسره.

أفق عمراني جديد
ويرسم البرج الجديد مامح جديدة لألفق العمراني المذهل 
الذي تنفرد به اإلمارات، ومرس��ياً ف��ي الوقت ذاته معايير 
جدي��دة يقتدي به��ا العالم في هذا المجال. ويش��كل المحور 
الرئيس��ي لمش��روع “خور دب��ي” الممتد على مس��احة 6 
كيلومت��رات مربعة، ويبعد 10 دقائ��ق فقط عن مطار دبي 
الدولي، وسيكون وجهة استثنائية تستقطب الزوار والسياح 
من كل أصقاع األرض.  ويعتبر “خور دبي” واحداً من أكبر 
مش��اريع التطوير العمراني في العالم، وتتكامل فيه أحدث 
تقنيات التصميم والهندس��ة وخصائص اإلس��تدامة البيئية. 
وهو يمثل الجيل الجديد من المشاريع الذكية، موفراً تقنيات 
رقمي��ة مبتكرة تثري أنماط الحي��اة العصرية فيه باالعتماد 

على آخر التطورات في مجال الذكاء االصطناعي.
ويق��ع مش���روع الواجهة المائية، وهو مش��روع مش��ترك 
بين “إعمار العقاري��ة” و“دبي القابضة”، إلى جوار خور 
دب��ي، المنطلق الحضاري لإلم��ارة ومهد تاريخها المجيد، 
وعلى مقربة من محمية رأس الخور للحياة الفطرية التي تم 
إدراجها ضمن اتفاقية “رامسار” الدولية في رعاية منظمة 
“األونيس��كو”. وتولى تصميم الب��رج المهندس المعماري 

اإلسباني السويسري سانتياغو كاالترافا فالس.

قيمة اقتصادية مضافة
يضيف برج خور دبي قيمة اقتصادية كبيرة للمدينة، ويدعم 

رئيس  اإلم��ارات،  دولة  رئيس  نائب  أطلق 
مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن 
راشد آل مكتوم، األعمال اإلنشائية لبرج خور 
دبي، المعلم العمراني الجديد الذي سيصبح 
اكتمال  عند  بأسره  العالم  في  مبنى  أطول 

أعماله اإلنشائية في 2020.
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البنية التحتية بالكامل.
وبالرغ��م من توزيع اراضي ضاحية الفيحاء، إال اننا تلقينا طلبات 
من نحو 150 جمعية س��كنية اخرى لتخصيصها بأراض إلس��كان 
اعضائه��ا. وم��ن خالل اجتماعاتن��ا مع الحكوم��ة ورئيس مجلس 
ال��وزراء، بات��ت الصورة ام��ام الحكومة، ونأمل ف��ي تخصيصنا 
قريباً بمناطق اخرى بناء على الدراسات والمعطيات التي قدمناها 
إلسكان منتسبي التعاون الس��كني وبقية المواطنين ممن يحتاجون 

للسكن.

ما هي مواصفات ضاحية الفيحاء، وكم فرد تتوقعون إسكانه في 
أحيائها؟

لق��د اعلن��ا عن ه��ذه الضاحي��ة كنوع من مباش��رة االعم��ار، دون 
انتظ��ار موعد محدد له. وقد طلبنا من الجمعيات التعاونية الس��كنية 
تس��ديد س��لفة بحدود 20 مليون ليرة من كل جمعي��ة لتأكيد جديتها 
وجاهزيتها، وخالل االش��هر الثالثة المخصصة لالكتتاب تمكنّا من 
تس��ديد 5 مليارات ليرة سورية للمؤسسة العامة لإلسكان. وبالرغم 
من أن المبلغ مخصص ألعمال العمران، إال أنه أيضاً تحييد لمبلغ 5 
مليارات ليرة سورية من السوق لتخفيف المضاربة على قيمة الليرة 
الس��ورية ويفترض حتى نهاية العام الجاري تس��ديد 20 مليار ليرة 

ايضاً الى حساب المؤسسة.
أما عن مواصفات الضاحية، فتبلغ مساحتها نحو 150 هكتاراً، كما 
يبلغ عدد األقسام التي خصصت الجمعيات فيها 271 قسماً وزعت 
على 221 جمعية تعاونية سكنية. وال بد من االشارة الى اننا في هذه 
الضاحية نطبق تجربة هي االولى من نوعها على مستوى سورية لم 

زياد سكري

سكري: اإلتحاد أّمن السكن لستين ألف مواطن

وفي ما يلي نص الحديث:

م���ا هي خطتكم لتأمين الس���كن بعد تهّدم الكثي���ر من األبنية في 
سورية؟

ال ش��ك ف��ي أن البداية تكون ف��ي تهيئة البيئة التش��ريعية الالزمة 
لضم��ان المزي��د من المرون��ة في العم��ل، بما يواك��ب الظروف 
الحالي��ة والمتغيرات الحاصل��ة يومياً، ولذلك باش��رنا العمل على 
تعديل قانون التعاون الس��كني، وبعد إقراره سنبدأ بإشادة ضواحي 
تعاونية س��كنية في كل المحافظات كضرورة ملّحة، كوننا أساس��اً 
نعاني ازمة مساكن، خصوصاً بعد الحرب التي تشن على سورية 
والتي تركت أثراً س��لبياً على السكن، كما باقي القطاعات. وهناك 
حدي��ث عن 1,5 الى 2 مليون مس��كن مهدم، م��ا يعني الحاجة بعد 
انته��اء االزمة الى تش��ييد ع��دد مماثل لها، ومن هن��ا كان االتجاه 
إلش��ادة الضواحي بحد أدنى لعدد المس��اكن الت��ي تتضمنها ال يقل 

عن 1000 مسكن.
وحت��ى ال نك��ون عبئاً على الدولة في االرض والس��يولة، س��يقوم 
االتح��اد بموج��ب التعديل بش��راء االرض من المالكين مباش��رة، 
بحي��ث نتالفى اإلس��تمالك ليبدأ اإلنش��اء، بالت��وازي مع طموحنا 
خالل المرحلة المقبلة ان يناط بنا اشادة نصف المساكن المستهدفة 
ف��ي مرحلة اعادة االعمار والتي تقدر بحوالى 2 مليوني مس��كن. 
وقد بدأنا في ذلك عبر ضاحية الفيحاء الس��كنية في س��هل الديماس 
بريف دمش��ق )على طريق لبنان( والتي وزعت مس��احاتها على 
الجمعيات السكنية، وستتم المباشرة فيها في العام المقبل بعد إنشاء 

السـكني  للتعـاون  العـام  االتحـاد  رئيــس  قـال 
في ســوريـة زياد سـكري، أن االتحاد بـدأ العمـل 
على تشـييد ضواحي ســكنية تقدم للمواطنين 
السـوريين بسعر التكلفة، من دون أي هامش ربح، 
الفتًا الى ان ضاحية الفيحاء السكنية هي باكورة 
هذه األعمال التي تؤمن 12 ألف مسكن، ويستفيد 

منها نحو 60 ألف مواطن.

أن  والمسـتثمر،  البنك  لمجلة  حديـث  في  واعتبر 
ناحيتي األرض الالزمـة للبناء والتمويـل هما حجـر 
الزاوية في نجاح هذه االسـتراتيجية، وهو ما عمل 
عليه االتحـاد لتأسـيـس صندوق مركزي للتعـاون 
السـكني يضمن في مرحلته االولى سـيـولة تصل 
الى 30 مليار ليرة سورية بالتوازي مع شراء االراضي 
من المالكين مباشـرة، لتالفي مسـألة االسـتمالك 
وسواها، من االجراءات االدارية، حتى تنفذ المشاريع 

بسرعة ومرونة.
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الس��ويداء ايضاً، على الرغم من االش��كاالت الت��ي تعيق التوزيع 
والتي تتمحور حول تحويل المقاسم من خدمية الى سكنية.

كم يبلغ عدد األعضاء المنتسبين، وكم نفذتم من مساكن؟
لدين��ا حالياً في س��ورية نح��و 2260 جمعية تعاونية س��كنية يبلغ 
عدد االعضاء المنتس��بين اليها والمنتظرين للسكن نحو 600 الف 
عض��و. وقد نفذ قطاع التعاون الس��كني منذ احداثه قبل نحو س��تة 
عقود وحتى اليوم، من المس��اكن، حوالى 225 ألف مس��كن على 
مس��توى س��ورية، واذا ما قورن هذا الرقم بما تم انجازه في باقي 
القطاعات نجد انه رقم متقدم جداً، رغم اننا نطمح إلنجاز اكبر في 
حال توافرت مقومات المس��كن، والتي يمكن اختصارها باألرض 
الالزمة والس��يولة المالية واأليدي العامل��ة الماهرة والمخططات 
ذات االسعار المنطقية، والتي نامل أن تتوافر قريباً بعد تهيئة البيئة 
التش��ريعية الالزمة ومباشرة مرحلة إعادة اإلعمار على المستوى 

العام في البالد.

هل فكرتم بالدخول في استثمارات تؤمن لكم العوائد؟
ال يمكن لنا الدخول فيها، إذ هناك مس��ألة بيع المس��احات الفارغة 
ف��ي الم��زادات العامة الت��ي تُجريه��ا الجهات العام��ة، خصوصاً 
الوح��دات االداري��ة، ألنها تؤثر س��لباً على االهداف التي نس��عى 
لتحقيقه��ا. فالجمعي��ة التعاونية الس��كنية تدخل ال��ى المزايدة جنباً 
ال��ى جنب م��ع القطاع الخاص الذي يس��تطيع دفع س��عر ال يمكن 
للجمعي��ة تحمل��ه، ولذلك ش��كلت لجنة في وزارة االش��غال العامة 
واإلسكان من االتحاد والمؤسسة وهيئة التطوير العقاري، مهمتها 
اإلط��الع على كل المس��احات الفارغة التابع��ة للوحدات االدارية 
التي ترغب ببيعها، والواقعة ضمن المخطط التنظيمي لتقرير إلى 
من س��تباع هذه المقاس��م، ما يعني التخفيف ما أمكن، عبر اللجنة، 
من المزادات، كما ان التعاون الس��كني ليس قطاعاً استثمارياً، بل 
عبارة عن منظمة اجتماعية غير ربحية لتأمين المس��كن للمواطن 

بسعر التكلفة من دون اي ارباح.

من اين ستؤمنون السيولة بعد توسع أعمالكم؟
م��ن أب��رز التعدي��الت الت��ي نعمل عليه��ا ضمن مش��روع قانون 
التعاون السكني، احداث صندوق خاص يسمى صندوق االقراض 
التعاون��ي، وبموج��ب ذلك س��يتم اق��راض كل الجه��ات التعاونية 
الس��كنية في س��ورية بعد ان تضع اموالها فيه لتتش��كل كتلة مالية 
كبيرة نقرض من خاللها الجمعيات ضمن ش��روط ميس��رة وفوائد 
رمزية غير تجارية او ربحية، مع إمكان ان يش��كل هذا الصندوق 
الوعاء األعم واألش��مل لكل االستثمارات واإلدخارات التي يمكن 

اقتراحها والعمل عليها سكنياً.
م�ع االش��ارة الى ان متوس��ط االم�وال المق�درة لمالي�ة الصندوق 
س��ورية.م��ن أم���وال جمعي�ات التعاون الس��كني يبلغ نح��و 30 مليار ليرة 

تطبق سابقاً، حيث باشرنا عبر المؤسسة العامة لإلسكان باعتبارها 
الجه��ة المالكة ل��أرض تنفيذ البني��ة التحتية، كمجس��مات الطرق 
ومشاريع الصرف الصحي، والتأسيس لباقي االعمال اإلنشائية فيها 
بكلفة تصل الى 4 مليارات ليرة س��ورية، وتقوم احدى المؤسس��ات 
العامة حالياً بتنفيذ البنية بشكل كامل، ويفترض انجاز البنية التحتية 
في نهاية تموز/يوليو 2017، وسنوزع المقاسم على الجمعيات بعد 
هذا التاريخ، وابتداء من مطلع الشهر الثامن من العام نفسه، سيكون 
امام الجمعيات نحو 4 س��نوات إلنجاز االبنية المطلوبة، كما يصل 
عدد مس��اكنها الى نحو 12 الف مس��كن. وفي حال تطبيق التعديل 
الذي نطالب به على نظام ضابطة البناء ستتم إضافة طابقين جديدين 
ل��كل مقس��م، أما في الوض��ع الحالي وان افترضنا العدد الوس��طي 
ألفراد االسرة السورية من 5 اشخاص، وهكذا ستكون الضاحية قد 

أمنت السكن لنحو 60 الف مواطن.

إذاً تعتبرونها مشروعاً اقتصادياً اجتماعياً؟
ب��ل أكثر من ذلك، نعتبرها مش��روعاً وطنياً ب��كل المقاييس. فعلى 
الرغ��م من انها التجربة األولى لالتحاد في مجال االعمار والبناء، 
إال انها القت ارتياحاً ش��ديداً من المواطنين في إيجاد مساكن لهم، 
كما أدت الى تخفيض أسعار المساكن في دمشق وريفها بشكل عام 
نتيجة العرض الذي أمنته على حس��اب الطلب، إضافة الى ارتياح 
المهندس��ين والمقاولين لهذه الضاحي��ة باعتبارها جبهات عمل لهم 
بعد توقف ش��به كام��ل، وما يفترضه ذلك م��ن تأمين فرص عمل 
ألصح��اب المهن والحرف. ومن المعروف أن مهنة البناء تش��غّل 
نحو 180 مهنة مكّملة ورديفة، اضافة الى ان قيمتها الكاملة والتي 
تبلغ بش��كل تقريبي نحو 50 مليار ليرة س��ورية ستسحب كلها من 
األس��واق، ما يعني تخفيف كتل األموال المستخدمة في المضاربة 
على الليرة الس��ورية. ومن ش��أنها أيضاً تدعيم ق��وة الليرة وزيادة 
الطل��ب عليها، بالتوازي مع قناعتنا بأن ه��ذه التجربة تعتبر الحل 
االمثل في حال تعميمها إليجاد المس��اكن للمواطنين بسعر منطقي 

ومعقول.

م���اذا عن واقع مش���اريعكم في باقي المحافظ���ات في ظل لجوء 
الماليين من المواطنين اليها؟

تحولت بعض المحافظات الى س��ورية مصغّرة بتنوعها وتعددها، 
وعليه، فقد بدأن�ا العمل لتأمين مس���اكن ل�س��كان تلك المحافظات. 
فف��ي الالذقي��ة س��نوزع قريب��اً حوالى 103 أقس��ام س���كنية على 
الجمعي��ات ف��ي مناط��ق ممتازة ح��ول المدينة إلش��ادة المس��اكن 

لأعضاء المنتسبين.
أما ف��ي طرط��وس، فلدينا منطقتي��ن تنتظران تصدي��ق المخطط 
التنظيمي ليص��ار الى توزيعها على الجمعيات الس��كنية بالتكامل 
مع مش��روع للسكن الش��بابي في طرطوس تنفذه المؤسسة العامة 
لإلسكان س��يبدأ العام المقبل، وفي السويداء لدينا مقاسم سنوزعها 
بداية العام المقبل مع المباش��رة في مش��روع للس��كن الشبابي في 
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دون تغيير عن توقعات ابريل/ نيس��ان. ولم يورد التقرير أي توقعات لنمو 
البحري��ن رغ��م إدراجها ضمن ال��دول المصدرة للنفط في منطقة الش��رق 

األوسط وشمال إفريقيا حسب تصنيف الصندوق.

تحديات أمنية تكبح النمو العراقي
ولفت الصندوق الى أن إنتاج النفط الذي فاق التوقعات في العراق دفع معدل 
النم��و المتوق��ع لعام 2016، مضيف��ا أن النمو في 2017 وم��ا بعد ذلك من 
المتوقع أن تكبحه التحديات األمنية المستمرة وانخفاض االستثمار في قطاع 

النفط مما يحد من الزيادة في إنتاج الخام.
ورف��ع الصندوق توقعاته لنمو الناتج المحل��ي اإلجمالي الحقيقي للعراق في 
2016 إلى 10.3 % وذلك مقارنة بتوقعات لنمو 7.2 % في ابريل/نيس��ان 
الماض��ي. وعلى النقيض خف��ض الصندوق توقعاته للنمو ف��ي 2017 إلى 
%0.5 وذلك من توقعاته الس��ابقة لنمو 3.3 % في ابريل/نيس��ان. وس��جل 
العراق انكماش��اً بنس��بة 2.4 % ف��ي الناتج المحلي اإلجمال��ي الحقيقي في 

.2015

أداء جيد لالقتصاد االيراني
أما  بالنس��بة إليران، ق��ال الصندوق إن آفاق النمو تع��ززت بفضل ارتفاع 
إنت��اج النفط هذا العام عقب رفع العقوبات الدولية، ومع ذلك فإن ثمار النمو 
من المرجح أن تتحقق بشكل تدريجي مع إعادة االندماج في األسواق المالية 
العالمية وس��ير اإلصالحات الداخلية بب��طء. وتوقع الصندوق أن يرتفع نمو 
النات��ج المحل��ي اإلجمالي الحقيق��ي االيراني إلى 4.5 % ف��ي 2016 وذلك 
مقارن��ة م��ع توقعات لنمو 4 % في ابريل/نيس��ان. ورفع الصندوق توقعاته 
للنم��و ف��ي إيران في 2017 إلى 4.1 % مقارن��ة بتوقعات لنمو 3.7 % في 
الصندوق.ابريل/ نيس��ان. وس��جلت إيران نموا بل��غ 0.4 % ف��ي 2015 وفق بيانات 

التوترات تؤخر تعافي االقتصادات الخليجية

وأشار الصندوق في تقرير “آفاق االقتصاد العالمي” الى أن 
المنطقة ال تزال تواجه تحديات صعبة في ظل أسعار النفط 
المنخفضة وتداعيات التوترات الجيوسياسية والصراعات 
األهلي��ة في بعض الدول، لكنه توقع انحس��ار التوترات في 
ع��ام 2017 مما سيس��مح بانتعاش اقتص��ادي تدريجي في 

االقتصادات األشد تضرراً.

نمو متواضع لدول الخليج
أبق��ى صندوق النقد  ف��ي تقريره على توقع��ات نمو الناتج 
المحلي اإلجمالي الحقيقي للس��عودية في 2016 دون تغيير 
عن توقعاته الصادرة في يوليو/تموز 2016 وكذلك توقعاته 
في ابريل/نيسان الماضي عند 1.2 %، وأبقى على توقعات 

النمو في 2017 عند 2 %.
والس��عودية من أكث��ر دول الخليج تض��رراً من انخفاض 
أس��عار النفط بسبب اإلنفاق العام الواسع للمملكة المعتمدة 
بشكل رئيس��ي على إيرادات تصدير النفط وهو ما تسعى 
إل��ى تغييره في الوق��ت الحالي عبر خط��ط لتنويع موارد 

االقتصاد.
وخفض الصن��دوق توقعاته لنمو النات��ج المحلي اإلجمالي 
الحقيق��ي في قطر لع��ام 2016 إل��ى 2.6 % وذلك مقارنة 
مع توقعاته السابقة لنمو بنسبة 3.4 % وأبقى توقعاته للنمو 
ف��ي الع��ام المقبل من دون تغيير عن��د 3.4 %. كما خفض 
الصن��دوق توقعاته لنمو الناتج المحل��ي اإلجمالي الحقيقي 
لإلمارات العربية المتحدة في 2016 و2017 إلى 2.3 % 
و2.5 % عل��ى الترتيب وذلك من توقعاته الس����ابقة لنم�و 

2.4 % و2.6 % للعامين في ابريل/نيسان الماضي.
ف��ي المقابل، رف��ع الصندوق توقعاته لنم��و الناتج المحلي 
اإلجمال��ي الحقيقي للكويت ف��ي 2016 إلى 2.5 % وذلك 
من توقعاته السابقة لنمو 2.4 % في ابريل/نيسان الماضي. 
وأبقى على توقعاته للنمو بالكويت في 2017 عند 2.6 % 

توقع صندوق النقد الدولي أن تسـجل الدول 
النفطية في منطقة الشرق األوسط  معدالت 
نمو ضعيفـة في عـام 2017 على الرغـم مـن 
االنتعاش المتواضع ألسعار الخام  في الفترة 
األخيـرة، مشـيـراً إلى أن معظم هذه الدول 
اسـتمرت في تشديد السياسة النقدية كرد 
فعـل على انخفـاض عائدات النفط، الفتًا إلى 
الدول  بهذه  المالي  القطاع  في  السيولة  أن 

مستمرة في االنخفاض.
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 وفي تعليقه على الموضوع، قال رئيس الخبراء االقتصاديين للش��رق األوسط 
وش��مال أفريقي��ا في البنك الدولي ش��انتا ديفاراج��ان: “يبدو أن الس��نة الحالية 
هي من أش��د الس��نين التي تش��هدها المنطقة من��ذ فترة، ففي حي��ن كنا نتحدث 
ف��ي الماضي ع��ن مجموعتين من البل��دان في المنطقة ينمو كل منها بس��رعة 
مختلفة، فإننا نش��هد اآلن جميع البلدان تنمو بالوتي��رة البطيئة ذاتها تقريباً وإن 

كان ألسباب مختلفة”.

ويرى التقرير أن السياسات التي تشجع على تهيئة فرص عمل ال تفيد الشباب 
الس��اعين وراء العمل فحس��ب، بل تس��اعد أيضاً على إحباط انتشار التطرف 
العنيف وتأثيراته المالزمة على االقتصاد الوطني واإلقليمي. ويوضح المؤلف 
الرئيسي للدراسة والخبير االقتصادي األول بمجموعة بحوث التنمية في البنك 
الدول��ي كوي توان دو ذلك قائالً: “تطبيق��ا لمنظور اقتصادي، يخلص التقرير 

إلى أن غياب الشمول في كثير من أشكاله يمثل دافعا رئيسياً للتشدد”.

دور العدالة االجتماعية واالقتصادية
إن غياب االحتواء االقتصادي يفّسر مدى تحول التشدد إلى تطرف عنيف، حيث 

العدالة االجتماعية واالقتصادية تدفع للنمو وتمنع التطرف

النفط وعالقته بالنمو
أدى تدني أس��عار النفط التي يتوقع أن تتراوح بين 50 
و60 دوالرا للبرمي��ل حت��ى نهاية العق��د الحالي، إلى 
إضعاف النمو في البل��دان المصدرة للخام في المنطقة 
خاص��ةً دول الخليج، حيث تش��ير التقديرات أن معدل 
نموها لن يتجاوز 1.6 % عام 2016. ومن المتوقع أن 
يتحسن معدل نمو المنطقة إلى 3.1 % و3.5 % خالل 
العامين المقبلين، مع اتج��اه حكومات المنطقة لتطبيق 

إصالحات اقتصادية بعيداً عن النفط.

ويتمث��ل أكبر التحديات للبلدان المص��درة للبترول في 
إدارة ش��ؤونها المالية واس��تراتيجيات تنويع مواردها 
االقتصادية مع انخفاض سعر البرميل إلى 54 دوالراً. 
أما فيما يتعلق بالبلدان المس��توردة له، فتكمن تحدياتها 
في تفاقم آثار الصراعات القائمة وضبط أوضاع المالية 

العامة في بيئة سياسية واجتماعية صعبة.

الحروب واإلرهاب
ورك��ز التقرير ف��ي جانب كبي��ر منه عل��ى ظاهرتي 
الحروب واإلرهاب الت��ي تعصف بالمنطقة، بما لعباه 
من دور في إعاق��ة عملية التنمية. وتعاني أربعة بلدان 
نامية مصدرة للبترول )سورية والعراق واليمن وليبيا( 
م��ن حروب وصراعات عنيفة وتتحّمل تكلفة إنس��انية 
هائلة. أما البلدان المس��توردة للنفط في المنطقة، والتي 
تس��تفيد عادةً من انخفاض األسعار، فتنمو ببطء أيضا 
)2.6 % في المتوس��ط( متأثرةً بالح��روب في البلدان 
المجاورة أو تأثيرات الهجمات اإلرهابية على السياحة 

وتدهور ثقة المستثمرين.

وبحس��ب التقرير فأن تصاعد ظاهرة اإلرهاب تس��هم 
في األداء االقتصادي السيئ للمنطقة، ناهيك عّما تخلفه 
الحروب األهلية والصراعات من قتلى ودمار ومعاناة 

إنسانية.

توقع تقرير المرصد االقتصـادي لمنطقـة 
الشـرق األوسط وشمال أفريقيا في عدده 
نمو  معدل  المنطقـة  تسـجل  أن  األخير 
يصل في المتوســط إلى 2.3 % هذا العام، 
بانخفـاض نصـف نقطة مئويـة عن العام 
الماضي، السيما في ظل حالة التراجع التي 

يعيشها االقتصاد العالمي.
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يتبين وجود ارتباط قوي بين معدل البطالة بين الذكور في بلد ما واتجاهه لتصدير 
مجندي��ن أجانب إلى داع��ش، كذلك فإن البطالة بين المتعلمي��ن تؤدي إلى زيادة 
الفقر ليس من دوافع التحول من التشدد إلى تطرف عنيف.احتمال اعتناق أفكار متش��ددة. وأخيراً اتفقت الدراسة مع دراسات أخرى بكون 

خل��ص التقرير في نتائج��ه أن مجندي داعش األجانب 
ليسوا من الفقراء واألقل تعليماً، بل على العكس، حيث 
أف��اد 69 % من المجندين أنهم أتّموا المرحلة الثانوية، 
وال تتجاوز نسبة من تركوا التعليم قبل المرحلة الثانوية 
15 % كما تقل نسبة األميين عن 2 %. وأكثر من ذلك 
، فإن فنسبة كبيرة منهم واصلت الدراسة حتى المرحلة 

الجامعية.

ومن ناحية الدول��ة، فإن المجندين األجانب المنحدرين 
من الشرق األوسط وشمال أفريقيا وجنوب وشرق آسيا 
أكثر تعليماً بدرجة كبي��رة مما هو معتاد في منطقتهم، 
كم��ا أن الغالبي��ة العظم��ى منه��م كانوا يعمل��ون قبل 

االنضمام إلى التنظيم.

كذلك أش��ارت النتائج إلى دور البطالة في التحول نحو 
التطرف، وبالنظ��ر إلى مقاييس االحتواء االقتصادي، 
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في دول الخليج ، أن الحكومات جادة إزاء الواقع االقتصادي الجديد. 
واختلفت آراء المستطلعين حيال التوظيف في القطاع العام من منطقة إلى أخرى، 
ففي دول المش��رق العربي، قال 30 % من الشباب أنهم يفضلون القطاع الخاص 
على القطاع العام الذي حّل ثانياً بنسبة 28 %، بينما قال 37 % أنه ليس لديهم أي 
خيار، و4 % ال يعرفون. وفي شمال أفريقيا، فضل 47 % من المستطلعين القطاع 
العام، و26 % القطاع الخاص، و20 % ليس لديهم أي خيار، و8 % ال يعرفون.

التعليم
وبيّن سونيل جون خالل عرض النتائج، أن نسبة كبيرة من الشباب يرغبون في 
مواصلة التعليم بنس��بة 58 % على مس��توى الوطن العربي ككل، سواء التعليم 
الجامع��ي أو العال��ي أو التدريب المهني. وبالنظر إلى كل منطقة قال 73 % من 
الش��باب في ش��مال إفريقيا أنه��م ينوون متابعة تعليمهم، مقاب��ل 61 % في دول 
مجلس التعاون الخليجي، و41 % فقط في المش��رق العربي. وبالنسبة للشريحة 
التي ال ترغب بمتابعة تعليمها، أظهر 40 % من الش��باب في المش��رق العربي 
أن السبب في ذلك يرجع إلى ارتفاع تكاليف التعليم، في حين أبدى 19 % قلقهم 
من معايير التعليم المتاحة، وقال 62 % من شباب الخليج العربي أنهم يفضلون 

المضي قدماً في مسيرتهم المهنية.
يذكر أن هذا االس��تطالع أجرته شركة بين شوين بيرالند، حيث قامت ب�3500 
مقابلة شخصية خالل الفترة بين 11 يناير/كانون الثاني و22 فبراير/شباط 2016 
مع ش��بان وش��ابات عرب ينتمون إلى الفئة العمرية بين 18 و24 عاماً، وشمل 
االس��تطالع  دول مجلس التعاون الخليجي الس��ت: اإلمارات والسعودية وقطر 
والكويت وُعمان والبحرين، باإلضافة إلى العراق ومصر واألردن ولبنان وليبيا 
الدائر هناك.وفلسطين وتونس والمغرب والجزائر واليمن ولم يشمل سورية بسبب الصراع 

الوظائف الحكومية مطلب الشباب العربي

وخ��الل عرض تقديمي ضمن فعالي��ات القمة العالمية 
الثالثة لالقتصاد اإلس��المي التي عقدت في دبي يومي 
11 و12 أكتوبر/تش��رين األول 2016، كشف الرئيس 
التنفيذي لشركة “أصداء بيرسون- مارستيلر” سونيل 

جون عن نتائج لم تنشر سابقاً حول هذا االستطالع.

القطاع العام والخاص
وأظه��رت الدراس��ة أن 50 % من الش��باب في أنحاء 
الوطن العربي يفضلون االلتحاق بوظيفة حكومية، في 
حي��ن بلغت 70 % في دول مجل��س التعاون الخليجي 
)الس��عودية واإلم��ارات والبحري��ن وقط��ر والكويت 
وُعمان(. وم��ن جانب القطاع الخ��اص، قال أكثر من 
نص��ف الذين ش��ملهم االس��تطالع، أن ارتفاع األجور 
هي الدافع األكبر للعمل في هذا القطاع بنس��بة 51 %، 
تلتها الرعاية الصحية ومزايا أخرى بنس��بة 35 %، ثم 
زيادة العطالت مدفوعة األجر بنس��بة 29 %، وأخيرا 
تقليل ساعات العمل بنسبة 27 %. أما في دول مجلس 
التع��اون الخليج��ي، حيث تق��وم الحكوم��ات بتوظيف 
أغلبية القوى العاملة الوطنية بشكل تقليدي، قال 15 % 
من الش��باب أنهم يفضلون العم��ل في القطاع الخاص، 
بينم��ا ق��ال 14 % إنه ليس لديهم أي خيار، وقال 1 % 

أنهم ال يعرفون.
وفي هذا الس��ياق، قال س��ونيل جون: ال ش��ك أن إقناع 
الش��باب العرب��ي بالعمل ف��ي القطاع الخ��اص هو من 
العناصر الجوهرية لبناء اقتصاد مس��تدام. وبالرغم من 
الجه��ود المتواصلة لجع��ل القطاع الخ��اص أكثر جذباً 
للش��باب العرب��ي في الخلي��ج، إال أن الرس��الة لم تصل 
بنفس السرعة التي كانت تأمل بها الحكومات أو القطاع 
الخاص. وأضاف جون: تعكس المبادرات والسياس��ات 
الجديدة، مثل “رؤية السعودية 2030” ورفع الدعم عن 
الوقود والتوجه نحو اإلعالن عن ضريبة القيمة المضافة 

شــكلت الوظائف الحكومية في العالم 
العربي أولويًة كبرى بالنسـبة للشــباب، 
 - بيرسون  أصداء  “استطالع  أظهر  حيث 
الشـباب  لرأي  الثامن  السنوي  مارسـتيلر 
العربي” أن غالبية الشباب يرغبون في هذه 
الوظائف ويفضلونها على القطاع الخاص 
ودوره  يقدمه من خدمات  الرغم مما  على 

الكبير في التنمية والخطط المستقبلية.
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عباءات مميزة من “نبرمان”
“نبرم���ان”  بوتي���ك  أطل���ق 
لألزياء االماراتية المتخصص 
بتصمي��م العب��اءات الجاهزة، 
مجموعته الجديدة من العباءات 
لموس�م خريف وش�تاء 2016 
والمس���ت�وحاة م��ن أق��راص 
العسل واألمواج بشكل خاص. 
ويس�عى “نبرمان” إلى مواكبة 
اتجاهات الموضة بما يتناس�ب 
م��ع عال��م تصميم العب��اءات 

المعاصرة.

عروض أزياء في “ديرفيلدز مول”
اس�تضاف 
م��رك�����ز 
ديرفيل���دز 
م���������ول 
س�لسلة من 
ع���روض 
األزي����اء 

بمش��اركة 12 عالمة تجاري��ة رائدة في عالم الموضة، لمش��اركة 
أحدث صيحات األزياء واألناقة لموس��م خريف/ش��تاء مع الزوار، 
باإلضاف��ة إلى عدد من العروض والفعالي��ات الترفيهية الحية التي 

وفرت للزوار أجواء احتفالية وتجربة تسوق رائعة. 

بيروت أفضل مدينة للطعام
صنفت مجلّة   
 Travel +
 L e i s u r e
مدينة بيروت 
ف�ض�����ل  ك�أ
مدينة للطعام 
عل�ى الرغ�م 

من األزمات التي يعيش��ها البلد وأبرزها أزم��ة النفايات، لكن تبيّن 
أن المعيار األساس��ي ال��ذي اعتمده معدو التصني��ف هو “تصدير 
المطاع��م” إذ بدا أن لبنان يبرع في خلق عالمات تجارية في مجال 

الطعام ويصدّرها إلى الخارج.

إرمنيجيلدو زينيا ومازيراتي في هارودز

هيمن��ت كل من دار األزياء إرمنيجيلدو زينيا وش��ركة الس��يارات 
اإليطالي��ة مازيرات��ي على مس��احة الع��رض في متج��ر هارودز 
)Harrods( المتواج��د في منطقة Knightsbridge في العاصمة 
البريطاني��ة لندن. وخالل هذه المناس��بة الخاص��ة، قامت العالمتان 
اإليطاليتان بكش��ف النقاب عن تش��كيلة أزياء “زينيا - مازيراتي” 

الجديدة لموسم ربيع صيف 2017.

افتتاح مجمع للمطاعم في النقاش
افتت��ح وزي��ر 
ح�ة  لس�����ي�ا ا
اللبناني  ميشال 
فرعون مجمعاً 
لل�م�ط�اع�����م 
 Naccache
 G a r d e n s

The، ف��ي منطقة النقاش، بحض��ور فاعليات سياس��ية واقتصادية 
وسياحية. وقال رئيس مجلس إدارة المشروع نديم حكيم: إن المجمع 
يطمح الى اس��تقطاب كل األف��راد والعائالت من كل المناطق، نظراً 

لموقعه االستراتيجي، وخصوصاً سكان المتن الشمالي وكسروان.

عشاء ساحر تحت أضواء النجوم

قدم مطعم أماسينا أشهى النكهات العربية األصيلة في الهواء الطلق 
في خيم بدوية أنيقة في قلب مرس��ى دبي. وس��يفتتح الش��يف رامي 
الموس��م الجديد مستفيدين من الطقس الرائع الذي يحل على دبي في 
الشتاء والربيع، وسيقدم الئحة طعام مميزة لتعزيز التجربة المذاقية. 
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6 جوائز لـ“أزاديا”
الم��ارك�����ات  ف���ازت 
التاب�ع���ة لمجموع�����ة 
في  المتخصصة  أزاديا 
بالتجزئة،  البي��ع  مجال 
بس���تة جوائ���ز خ�الل 
حف��ل RetailME في 
دبي، حي��ث تعزز هذه 

اإلنجازات مكانة المجموعة كموزع إقليمي ألهم الماركات العالمية 
ذات المفاهي��م المتط��ورة في مجاالت عدة كاألزياء، اإلكسس��وار، 
المطاعم والمقاهي، الوسائط المتعددة، السلع الرياضية، المفروشات 

المنزلية ومستحضرات التجميل.

تارغت تتعاون مع فيكتوريا بيكهام
أعلنت ش��ركة تارغت عن تعاونها 
محدود اإلص��دار لفصل الربيع مع 
المصصمة فيكتوريا بيكهام، حيث 
تعك��س مجموعة فيكتوري��ا بيكهام 
فور تارغت، الت��ي تصبح متوفرة 
اعتباراً من 9 نيس��ان/أبريل 2017 
ف��ي كاف��ة متاج��ر الش��ركة وعلى 
 ،Target.com الموقع اإللكتروني
جوهر خ��ط “فيكتوري��ا، فيكتوريا 

بيكهام الذي يشمل التصاميم األصلية، مع المالبس واإلكسسوارات 
للنساء والفتيات، واألطفال الصغار، والرضع.

مجموعة جديدة من فراغرانس دوبوا

تطلق شركة فراغرانس دوبوا الفرنسية، مجموعة العطور المغرية 
“نيتش��رز تريجرز” )كنوز الطبيعة(، وه��ي مجموعة أصلية من 
العط��ور المخلوطة يدوياً. وتضم المجموعة الجديدة 6 عطور: باي 
روز، باتشولي أرجنت، بروم دو ماتين، بيتاليز دو كاشمير، سانتالل 
كومبليت، وزيست مارين، حيث يظهر كل مزيج مميز منها التوازن 

المثالي للرقي والجاذبية.

خاتم ذكي يعكس نبض العشاق

أطلقت شركة The Touch مؤخراً، خاتم جديد بتكنولوجيا متطورة، 
يش��عر صاحبه بنبضات قلب ش��ريكه ولوكان بعيداً آالف األميال، 
عب��ر التق��اط إيقاع ضرب��ات القلب وإرس��الها في الوق��ت الحقيقي 
للط��رف الثاني على ش��كل أضواء واهت��زازات مماثلة للنبضات، 
بع��د أن يت��م اقتران خاتم��ي الطرفين وربطهم��ا بالتطبيق الخاص 
بالهاتف. الخاتم الذي يأتي بتصميم جذاب من الفوالذ المقاوم للصدأ 
أو الذه��ب الوردي يحت��وي على أكثر من 100 عنصر داخلي، بما 
فيها البطارية، وأضواء LED دائرية اضافة الى أجهزة استشعار، 

ومحركات ردود الفعل الجسدي.

AM37 من “أستون مارتن”

كش��فت “أس��تون مارتن” عن الزورق الس��ريع AM37 بطوله 
البال��غ 37 قدم��اً في مع��رض موناكو لليخ��وت 2016، بالتعاون 
مع صان��ع اليخوت الهولندي “كوينتيس��ينس”، وبه��ذا يكون هذا 
المركب الس��ريع اإلنتاج االول المدمج باسم أستون مارتن في هذا 
 AM37�المجال. ويُعرض الطراد النهاري الجديد في نسختين، ال
بس��رعة قص��وى تصل إلى 45 عق��دة مع اختي��ار محركي ديزل 
م��ن ميرك��وري باس��تطاعة 370 حصان أو محرك��ي بنزين من 
ميركوري باستطاعة 430 حصان. ونسخة AM37S مع سرعة 
متوقعة تصل إلى 50 عقدة المس��تمدة م��ن محركي بنزين توأمين 

من ميركوري باستطاعة 520 حصان.
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تيسو لو لوكال أوتوماتيك ليدي
أطل�ق����ت دار الس������اع��ات 
السويسرية “تيسو” س�اعة لو 
لوكال أوتوماتيك ليدي. وهي 
س��اعة يد كالس��يكية أضفيت 
عليه��ا لمس����ات عصري���ة، 
حيث يبلغ قطر علبة الس���اعة 
39.3 ملم لتتماشى مع أحدث 
صيح��ات الموض��ة. وبذل��ك 
التحل��ي  للس��يدات  سيتس��نى 
بأس����لوب أكث��ر ج��رأة م��ع 

االحتفاظ بأنوثتهن.

ساعات إيكو درايف الفريدة
دار  أط�ل��ق�������ت 
الس��اعات اليابانية 
“س�����ي�ت�ي�زن”، 
س�����اع�ات إيك��و 
دراي�ف النس��ائي�ة 
ت�ت�ن�اس����ب  الت�ي 
م��ع ذوق الم���رأة 
األنيقة. تتسم هاتان 

الساعتان بالجاذبية وفخامة الشكل، حيث تتكامل ميناء الساعة باللون 
األبيض أو األس��ود مع درجات الفضي. وتعمل الساعة بتقنية إيكو 

درايف ويمكنها االحتفاظ بالطاقة لمدة 12 شهر.

ساعات مارينر 200 الجديدة
الس��اعات  دار  أضاف��ت 
جديداً  كونك��ورد وجه��اً 
لس������اع�ات م�اري�ن����ر 
الممي���زة م���ن خ�����الل 
س������اع�ة “كونك����ورد 
ماري�ن����ر 200”، وهي 
تحم��ل  فري��دة  س���اع�ة 
أناقة التش��كيلة الرئيس�ية 
م��ن كونكورد. واتس���اقا 

مع تراثها البحري س��تتوفر “مارينر 200” بثالث��ة ألوان للميناء، 
األسود، األزرق والفضي، لتتناسب مع عشاق الترفيه والمغامرات. 

أوريس تتألق بإصدار فريد
دار  أط�ل�ق��������ت 
الس�������اع������ات 
السويسرية أوريس 
الس�����اع��ات  أهم 
الرياضي��ة والت��ي 
تعد واحدة من أكثر 
ساعات الغواصين 
يبلغ قطر  إبداع��اً. 

علبة الس��اعة الجدي��دة 46 ملم، وتتميز بتش��طيب DCL رياضي 
أسود، كما أن ترصيع الطارة الدوارة مصنوع من التنجستن، وهي 

مادة صلبة مثل الزمرد.

نيكول كيدمان في بكين
احتفلت أوميغا بإرثها 
العريق ف��ي صناعة 
الساعات النسائية في 
بكي��ن بإقام��ة فعالية 
باألنش����ط�ة  حافل�ة 
المه����داة للنس������اء 
بح�ض��ور الممثل����ة 

نيك���ول كيدم���ان.
وق�ام���ت كي�دم����ان 

خ��الل النه��ار بزيارة بوتيك أوميغ��ا في أورينتال ب��الزا الذي يعد 
المتجر الرئيسي األكبر من حيث المساحة في الصين.

أدميرال ليجند 42 من “كوروم”
أعلنت دار الس��اعات 
ك��وروم، عن إضافة 
إص��دارات جدي����دة 
وساعات ثمينة لقائمة 
أدمي��رال ليجن��د 42 
لتتناس����ب  األنيق�ة، 
مع احتياج�ات محبي 
الساعات ذات الكفاءة 

العالي��ة والتصميم الفريد، حيث تتس��م هذه الموديالت المصنعة من 
الف��والذ باألناقة الش���ديدة وتحل��ق بأعالمها البحري��ة الملونة على 

خلفيات زرقاء، بيضاء أو س�وداء.
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“نوبل الفيزياء” لـ3 بريطانيين

ُمنِح��ت جائزة نوبل الفيزي��اء للعام 2016 ال��ى البريطانيين الثالثة 
ديفيد ثاوليس، دانكن هولداين، ومايكل كوس��تيرليتس ألبحاثهم حول 
المادة “الغريبة” التي يتوقع ان يكون لها تطبيقات في مجال صناعة 
الحواسيب الفائقة القوة. ورأت مؤسسة نوبل أن الفائزين فتحوا الطريق 
الى عالم مجهول تمر فيه المادة بأطوار غريبة. وقد استخدموا الوسائل 
الرياضية المتقدمة لدراسة المراحل أو االطوار غير المعتادة للمادة، 
مثل الموصالت الفائقة، االجس��ام ذات الميوعة الفائقة، واالش��رطة 
المغناطيس��ية الدقيقة. وحصل ثاوليس )82 عاماً( على نصف قيمة 
الجائزة، أي 4 ماليين كورونة سويدية )417 الف يورو(. أما النصف 

اآلخر فيتقاسمه هولداين )65 عاماً( وكوستيرليتس )74 عاماً(.

أول بنكرياس اصطناعي في العالمالواقع اإلفتراضي ومرضى السرطان

ف��ازت ش��ركة Oncomfort الناش��ئة بالجائزة الكب��رى 50 ألف 
دوالر، ف��ي مس��ابقة C3 Prize للجمعي��ة األوروبي��ة ألم��راض 
السرطان في كوبنهاغن، من خالل إنشاءها تطبيقات خاصة بالواقع 
االفتراضي ودمجها بعناصر صوتية تس��اعد المرضى على نسيان 
خضوعه��م للعالج��ات الكيماوية المرهق��ة والمؤلمة م��ع تدريبهم 
على أس��اليب التعامل مع الضغوط، وشعورهم بمزيد من السيطرة 
والهدوء اضافة لمنحهم طرق س��هلة لفه��م المعلومات، معتمدة في 
تطبيقاتها على نظارة الواقع اإلفتراضي Gear VR من سامسونغ 

كأداة أساسية نظراً لسهولة استخدامها .

ف�ق���ت   ا و
ة  ر ا د إ
ء  ا لغ����ذ ا
وال��دواء 
األميركية 
  )FDA(
رس����مي�اً 
ع��ل������ى 
ج�ه�����از  

“مين��ي مي��د 670 ج��ي” ، أول بنكري��اس اصطناعي من ش��ركة 
التكنولوجيا الطبية اإلبداعية ميدترونيك، يجمع بين شاشة الغلوكوز 
اإللكتروني��ة ومضخ��ة األنس��ولين ويق��وم بتقديم كمي��ة دقيقة من 
األنس��ولين حس��ب الحاجة، كما يغلق تحرير األنسولين تلقائياً عند 

انخفاض مستويات السكر.
الجهاز تم وصفه كأول نظام هجين مغلق الحلقة في العالم، ال يتطلب 
من المرضى سوى إدخال الكربوهيدرات في فترة تناول الطعام مع 
معايرة المستشعرات بشكل دوري، ومن المتوقع أن تقوم ميدترونيك 

بإطالقه في ربيع عام 2017.

ورشة عمل لمرضى سرطان الثدي

أعادت الجمعية اللبنانية لمكافحة سرطان الثدي، األمل إلى نفوس 
النس��اء المصاب��ات بمرحل��ة متقدّمة من س��رطان الث��دي، خالل 
 Patient :ورش��ة عمل نُّظمت ف��ي فندق روتانا جيفنور بعن��وان
Empowerment Workshop، وذلك بهدف مس��اعدة النس��اء 
المصابات بس��رطان الثدي. وقد تضّمن برنامج الورشة نشاطات 
عديدة تهدف إلى توجيه النس��اء وترفيههّن، مثل دورات وجلسات 
متعلّق��ة بالتغذي��ة، علم الجن��س، علم النفس، عل��م األورام، التأمل 
والجم��ال. وبع��د مأدبة الغداء، ش��اركت النس��اء بجلس��ة تصوير 

ستُستخدم في التوعية االجتماعية على سرطان الثدي.
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وشم نانو يساعد في عالج األمراضأطراف إصطناعية بأوامر رقمية

صمم فريق ألماني أداة قابلة لالرتداء Shortcut لذوي االحتياجات 
الخاصة بهدف وصل األطراف االصطناعية بأوامر رقمية، مكونة 
من لوحة إلكترونية صغيرة وحس��اس ضوئي ومع وصلة بلوتوث 
وبطارية، لتس��مح ل��ذوي األط��راف االصطناعية بالتحكم بس��هم 
 phantom hand اإلشارة الرقمي عبر استخدام تقنية اليد الشبحية
والتقاط اإلش��ارات الكهربائية التي يتم إرس��الها إلى العضالت في 
الي��د المقطوعة وتحديد الحركة المقص��ودة وإعطاء األمر للطرف 
الصناعي لتنفيذها، وليقوم الحساس الضوئي بتحريك السهم مباشرة 

على الشاشة، تماماً مثل ماوس الكمبيوتر التقليدية.

تمك��ن علماء في جامعة رايس وكلية الطب بايلور األميركيتين من  
اكتش��اف وشم مؤقت من جسيمات النانو، يساعد في السيطرة على 
حال��ة المرضى المصابي��ن بأمراض المناعة الذاتي��ة، على اعتبار 
أن م��واد النان��و المصنع��ة من الكرب��ون تعتبر مضادة لألكس��دة، 
ولها قدرة على مكافحة ش��تى األنواع النشطة من األوكسجين التي 
تتشكل بكميات كبيرة في حال اإلصابة بأمراض المناعة الذاتية، ما 
دفع العلماء لتش��كيل مجموعات منها وربطه��ا بمادة البولي أيثيلين 
غاليكول كجس��يمات ال تش��كل خطورة على الخاليا وال تسممها، 
وعلى أن تتم عملية التلقيح باستخدام إبر صغيرة جدا تسبب ظهور 

الوشم ما قد يتقبله كثير من األطفال والشباب.

حقن الخاليا الجذعية لعالج باركنسون
حق����ن أطب��اء من 
ملبورن  مس�تش�فى 
الملك��ي مالي�ي����ن 
الخالي��ا الجذعي���ة 
ف��ي 14 منطقة من 
دم��اغ أحد مرضى 
داء باركنسون، في 
عملي��ة إيجابية هي 
األولى م��ن نوعها 
نح��و تطوير عالج 
أفض��ل، وذلك بعد 

إج��راء 4 تج��ارب افتراضية عل��ى دمى ثالثية األبع��اد، قبل البدء 
باإلجراء الحقيقي بهدف تقلّيل عدد مرات تمرير األداة عبر الدماغ.

العملية من ش��أنها أن تعزز مس��تويات الناق��ل العصبي المعروف 
بالدوبامين في الدماغ  ليُظهر المريض تحّسناً في معاناته من حاالت 
االرتعاش والتصلب، ويأتي ذلك رغم ان اس��تخدام الخاليا الجذعية 
ال ي��زال يعتب��ر من األمور المثيرة للجدل أخالقي��اً وخاصة الخاليا 

الجذعية الجنينية.

3 أجهزة ثورّية من تاليكا
أطلقت “تاليكا” المتخصصة 
في مج��ال العالج بالّضوء، 
أح��دث ابتكاراتها، وهي 3 
أجهزة ثوريّ��ة جديدة فريدة 
م��ن نوعها ومواف��ق عليها 
طبي��اً، أطل��ق عليه��ا اس��م 
 Photo بالّض��وء  الع��الج 
Therapy، وهي: جه���از 
Time Control وه������و 
أّول آل��ة تجميليّ��ة لمكافحة 
عالمات الشيخوخة، مبتكرة 
خصيص��اً لمنطق��ة محي��ط 
العي��ن وهي مس��توحاة من 

تكنولوجي��ا فضائي��ة تحمل براءة اختراع، جه��از Free Skin هو 
أول آلة تجميليّة للعالج بالّضوء تس��تهدف بش��كل محدّد الّش��وائب 
واإلفرازالمفرط لدهون البش��رة واالحمرار بش��كل موضعي بهدف 
 Pigment Control تقليل ظهورها وتسريع عملية اختفائها، وجهاز

وهو أول آلة تجميليّة لعالج البقع الدّاكنة على البشرة.
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Data Studio إلنشاء التقارير وجمعها

WorkPlace للشركات

أطلق��ت “غوغ�ل” أداتها الجدي��دة Google Data Studio من 
ش��أنها إنش��اء وجم�ع أنواع مختلف���ة من التقاري���ر والبيانات من 
مختل��ف منص��ات التحلي��ات والرصد، حيث تعم��ل على توحيد 
البيان��ات م��ن مختلف أدوات “غوغ��ل” بما في ذل��ك “أدوردز” 
و“يوتيوب” وغيرها، مع إنشاء تقارير تفاعلية تساعد على التحليل 
والتخطي��ط ل��رؤى جديدة للمؤسس��ة. هذا باالضافة إلى اس��توديو 
إمكاني��ة تغيير األل��وان والتدرجات والخط��وط وإضافة مربعات 
النص والصور وش��عار المنشأة، كما تسّهل عرض البيانات بشكل 

بياني ورسومي.

أطلقت “فيس��بوك” أخيراً منصتها Workplace وبش��كل رسمي 
لجميع الش��ركات في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك 
بهدف تعزيز سبل التعاون وتغيير مفهوم العمل الجماعي والسعي 
لنمو الش��ركات ورفع إنتاجيتها. وتأتي المنصة بمجموعة واس��عة 
من الوظائف والميزات كقس��م “آخر األخبار”، والبث المباش��ر، 
اضافة لردود األفعال والمش��اركات الش��ائعة، كما تتيح للمستخدم 
إمكانية التواصل مع زمائه في أي مكان بزمن فعلي، وبجلس��ات 
افتراضي��ة ضم��ن مجموعات لمناقش��ة األفكار، أو حت��ى متابعة 

عرض تقديمي عبر فيسبوك اليف.

الويب للهواتف تبدأ استقالليتها

قررت “غوغل” مواكبة توجه العالم الس��تخدام الهواتف الذكية في 
تصف��ح اإلنترنت، وذلك من خال فصلها فهرس وأرش��يف البحث 
لديه��ا بحيث تطلق فهرس��اً خاصاً بمنصة الهوات��ف الذكية على أن 
يك��ون هو األساس��ي بينما يصبح فهرس البحث أجه��زة الكمبيوتر 
ثانوياً وهو المعروف حالياً ويؤرش��ف مواقع الويب والموبايل معاً 

لكنه سيتخصص فقط بالمواقع الموجهة ألجهزة الكمبيوتر.
ه��ذه الخط��وة الكبي��رة م��ن “غوغل” توك��د أن الق��ادم هو عصر 
مواق��ع الهواتف الذكية والتي تتطلب برمجيات وتجهيزات يبدو أن 

“غوغل” أكثر الشركات جهوزية واستعداداً له���ا.

المملكة المتحدة تعترف بالتجسس

أص��درت محكمة بريطاني��ة قرارها ح��ول برنامج جم��ع البيانات 
والتجسس الشامل في المملكة المتحدة الذي كان قد كشفه ادوارد سنودن 
ومنع بس��ببه من دخول الباد. وأوضحت المحكمة أن هذا البرنامج 
ينتهك قوانين الخصوصية منذ 17 عاماً، وأن تصرفات هيئة مراقبة 
االتص��االت الحكومية وجهازي االس��تخبارات ف��ي مراقبة كابات 
اإلنترنت إلنشاء قاعدة بيانات مفصلة عن اتصاالت المستخدمين غير 
قانونية. وتم االحتفاظ بالبيانات التي شملت سجات المواقع الجغرافية 
وبيانات المكالمات الخليوية ورس��ائل البريد اإللكتروني ومعلومات 
ش��خصية عن المس��تخدمين س��رياً من دون أن يتمك��ن القضاء من 

معاينتها، ما يجعل ذلك انتهاك صارخ لحقوق الخصوصية.
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تكساس ... تغّرم آبلموسكو... وداعًا مايكروسوفت
ح  ص�������ّر
رئ�ي�������س 
تكنولوجي��ا 
المعلوم�ات 
بم�وس����كو 
أرت�ي��������م 
يرموالي�ف 
أّن األخي�رة 
أ  س������ت�ب��د

بالتخل��ي ع��ن خدم��ة Microsoft Exchange وأوتل��وك على 
6.000  جهاز كمبيوتر واس��تبدالها بخدمات مزود بريد إلكتروني 
محل��ي م��ن Rostelecom عل��ى ان يص��ل العدد مس��تقباً الى  
600.000 جهاز. كما تُش��ير تقارير إلى أّن العاصمة الروسية قد 
تزيد على ذلك بمنتجات مايكروس��وفت األخ��رى كحزمة أوفيس 
المكتبية أو حتى نظام تش��غيل ويندوز، لفتح المجال أمام ش��ركات 
التقنية المحلية واستغال الفرص بتطوير منتجات ُمشابهة أو حتى 
التعدي��ل عل��ى نظام مفت��وح المصدر مثل أندرويد وتش��غيله على 

األجهزة الحكومية.

ألزم��ت المحكمة الفيدرالية في تكس��اس، في قضي��ة تعود إلى عام 
2010، ش��ركة آبل بدفع تعويضات بأكثر م��ن 302 مليون دوالر 
إلنتهاك ب��راءات اختراع أمنية  لش��ركة VirnetX تتعلق بتقنيات 
الحماي��ة كان��ت قد أضافتها آب��ل إلى تطبيق مكالم��ات الفيديو فيس 
تاي��م. وبعد ان تقدم��ت األخيرة عام 2012 بطلب اس��تئناف الحكم 
بس��بب مش��اكل في تقدير األضرار من قبل لجنة المحلفين، ساءت 
االمور أكثر، حيث طلب��ت لجنة التعويضات 625.6 مليون دوالر  
ف��ي واحدة من أكبر تعويضات قضايا براءات االختراع األميركية. 
لتع��ود المحكمة مؤخراً للنظر من جدي��د وإقرار تعويض ب�302.4 

مليون دوالر أميركي.

آبل ... متهمة بتسريب البيانات

 اتهم خبراء أمنيون ش��ركة آبل بتخزينها ألرقام مستخدمي هواتفها 
وتس��ليم ه��ذه االرق�ام إلى الجه��ات األمنية، وذل��ك عندما يتواصل 
مس��تخدم اآليفون عن طريق خدمة  iMessage، حيث يتم إرسال 
طلب إلى مخدم آبل لتحديد إذا كانت الرسالة عبر اإلنترنت أو رسالة 
قصيرة. وهنا يتم تخزين البيانات إضافة إلى تاريخ ووقت اإلرسال 
لمدة 30 يوما من قبل آبل التي أكدت بدورها أنها قد تعطيها للشرطة 
أو للس��لطات فقط لحفظ القانون ومع تأكيدها أيضاً أن خدمتها آمنة 
ومحصن��ة، إال أن خب��راء أمنيين أيضاً من جامع��ة جونر هوبكنز 
تمكنوا من اختراق خدمتها iMessage، واكتش��افهم لنقطة ضعف 

أوصلتهم إلى مراسات وصور المستخدم.

ما تدفعه فيسبوك لباحثيها االمنيين

دفعت فيس��بوك م��ا يزيد عن 5 مايي��ن دوالر كمكافآت ألكثر من 
900 باحث أمني في س��عيها للحفاظ على حماية وأمن مستخدميها، 
وذلك ضمن برنامجها األمني الخاص بالمكافآت الذي كانت قد بدأت 
به منذ 5 سنوات، مشكاً نقطة تحول كبيرة لها ولجميع الباحثين في 
تافي العديد من المشاكل والثغرات األمنية، خصوصاً أنها أضافت 
له هذا العام تطبيق WhatsApp، المملوك لها، وإمكانية الدفع عن 

طريق العملة اإللكترونية بيتكوين.
وتعتبر الهند والواليات المتحدة األميركية والمكسيك أكثر من حصل 

باحثوها على مكافئات مالية من فيسبوك.
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تخزين كلمة السر في جسم االنسانمحكمة ذكية لفض النزاعات!

أطلق��ت محاكم مركز دب��ي المالي العالمي محكم��ة ذكية للدعاوى 
الصغي��رة، ف��ي خطوة ه��ي االولى م��ن نوعها في منطق��ة الخليج 

تتماشى مع مساعي دبي للتحول إلى مدينة ذكية.
وتم إنشاء المحكمة القائمة على بنية مايكروسوفت التحتية وبالتعاون 
مع ش��ركة “ألف��ا داتا” المتخصص��ة في مجال األنظم��ة المتكاملة  
لتس��مح لألفراد والش��ركات الصغيرة والمتوس��طة المش��اركة في 
الجلس��ات من أي مكان ح��ول العالم من خال تقني��ات بث الفيديو  
ببرام��ج مثل س��كايب أو بوليكوم وبهدف مس��اعدة الموظفين ممن 

غادروا اإلمارات ولديهم مشاكل ونزاعات تتعلق بعقود التوظيف.

طور علماء من جامعة واش��نطن وسيلة جديدة لتمرير كلمات السر 
المشفرة، وحمايتها من السرقة أو الضياع، من دون استخدام معدات 
إضافي��ة أو اختراعاً الكترونياً جدي��داً، وانما فقط هاتف ذكي مزود 
بماس��ح ضوئي لبصمات األصابع. وتعتمد التقنية الجديدة استخدام 
جسم اإلنسان كقناة لنقل كلمات السر ومفاتيح التشفير التي يتم إرسالها 
أو تلقيها عن طريق الماسحات الضوئية للبصمة في الهواتف الذكية، 
مما س��يعزز من فعالية كلمات السر ويحفظها في حال النسيان. مع 

إدخالها بفاصل زمني ال يتعدى أجزاءاً من  الثانية.

نوكيا تحقق سرعة التيرا بت

أجرت مخابر نوكيا بيل باالشتراك مع مختبرات شركة االتصاالت 
األلمانية بحثاً لتس��جيل س��رعات انترنت أعلى من أس��رع مزودي 
االنترن��ت ف��ي أميركا، وت��م ذلك تقنياً م��ن خال مقارب��ة التعديل 
الجديدة، وعبر اس��تخدام صيغ التعديل المطال��ي التربيعي لتحقيق 
س��عة نقل أعلى ضمن القناة وتحس��ين الفعالية الطيفية لاتصاالت 
البصري��ة، متمكني��ن بذلك من الوصول إلى س��رعة 1 تيرا بت في 
الثاني��ة، وهي أكثر ب�1000 مرة من س��رعة غوغ��ل فايبر، وهي 
أس��رع خدمة انترنت في الواليات المتحدة، متجاوزة بمقدار فلكي، 
فيريزون فيوس، التي تخطط حالياً لتقديم س��رعات تصل إلى 500 

ميغا بت في الثانية.

5.5 ماليين موظف تعرضوا لالختراق

نشرت ديجيتال شادوز الشركة المتخصصة بتقديم التوعية اإللكترونية 
الظرفية، بحثاً حلّلت به أكبر 1000 شركة مدرجة في قائمة فوربس 
2000 العالمي��ة. ووجدت أن 97 % من تلك الش��ركات التي تغطي 
كافة قطاعات األعمال والمناطق الجغرافية، تعرضت بياناتها للخرق 
عب��ر اإلنترنت وهي تخص أكثر من 5.5 مليون موظف كانت أكبر 
عملياتها من منصات التواصل االجتماعي مثل مواقع لينكدإن وماي 
سبيس وتمبلر، التي كانت مسؤولة عن 30 % و21 % و8 % على 
الترتي��ب، من إجمالي تلك الخروقات. وكش��ف التقرير أن اإلمارات 
هي األكثر تأثراً في المنطقة، حيث شهدت تسرب أكثر من 15,000 
إثبات. تلتها الس��عودية، الكويت ثم قط��ر، في حين تخطت قطاعات 

التقنية في تأثرها القطاعات المالية، النفط والغاز والمواد الكيماوية.
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ما جعل الباحثين يستنتجون بأن مستويات القلق في العمل 
ال تتأثر بوجود أو عدم وجود الهواتف الذكية، ولكن يمكن 
أن تتأثر بجنس الش��خص، حيث تختلف مس��تويات القلق 

بين الرجال والنساء.

التجرية واالستطالع
ترتب��ط نتائج ه��ذه التجربة مع نتائج اس��تطالع س��ابق تم 
إج��راؤه بعنوان: “فقدان الذاكرة الرقمية في العمل”، حيث 
أظهر ذلك االستطالع الذي نظمته شركة كاسبرسكي الب 
أن األجه��زة الرقمي��ة يمكن أن يكون لها تأثير س��لبي على 
مس��تويات التركيز، وأثبت، على س��بيل المث��ال، أن كتابة 
المالحظات من خالل األجهزة الرقمية خالل االجتماعات 
يقلل من مستوى فهم ما يحدث فعال أثناء تلك االجتماعات.
وعلى الرغ��م أن من غير المحتمل أن يتم حظر اس��تخدام 
األجه��زة الرقمية في أماكن العمل بالفع��ل، فإن نتائج هذه 
التجربة - مع نتائج ذلك االس��تطالع بعنوان )فقدان الذاكرة 
 ،)Digital Amnesia at Work - الرقمي��ة ف��ي العم��ل
تعطي فكرة للشركات عن األسلوب الواجب اتباعه لتحسين 

إنتاجيتها.

وقال مدير المبيعات االس��تهالكية لدى كاسبرس��كي الب 
لمنطق��ة الش��رق األوس��ط أمان من��زور: بدالً م��ن توفر 
الهوات��ف الذكية بش��كل مس��تمر لالس��تخدام م��ن جانب 
الموظفين، يمكن تحسين إنتاجيتهم إذا تم تحديد وقت معين 
للعم��ل “يحظ��ر فيه اس��تخدام الهواتف الذكي��ة”، وهناك 
وس��يلة واح��دة للقيام بذل��ك وهي وض��ع “قواعد خاصة 
باالجتماع��ات” مثل عدم وجود األجه��زة التي تؤدي إلى 
تش��تيت التركيز أثناء االجتماعات مثل الهواتف الذكية أو 
منع أي اس��تخدام غير ضروري ألجه��زة الكومبيوتر في 

بيئة العمل الطبيعية.

وتق��وم كاسبرس��كي الب على م��دار العامي��ن الماضيين 
بإجراء البحوث حول اآلثار االجتماعية لألجهزة الرقمية، 
عرضة لجرائم اإلنترنت.وكيف أن اس��تخدام التكنولوجيا الرقمية يجعل الناس أكثر 

الهواتف الذكية في العمل تقلل اإلنتاجية

اختبار السلوك
كش��فت التجربة عن وجود عالقة بين مس��تويات اإلنتاجية ومدى استخدام 
المش��اركين في التجربة لهواتفهم الذكية والمس��افة التي تفصل بينهم وبين 
تل��ك الهوات��ف. وعندما تم اس��تبعاد الهواتف الذكية الخاصة بالمش��اركين 
تحس��ن مس��توى أدائهم بنس��بة 26 %. لقد كان الهدف من التجربة اختبار 
س��لوك 95 ش��خصاً تتراوح أعمارهم ما بين 19 و56 س��نة، وقد أجريت 
التجربة في المختبرات الخاصة بجامعتي فورتس��بورغ ونوتنغهام ترنت، 
وكان هناك حرص دائم على تحقيق التوازن بين ظروف التجربة وأجناس 

المشاركين فيها في مختلف مواقع المختبرات.

طلب الباحثون من المشاركين إجراء أربعة اختبارات للتركيز في ظروف 
مختلف��ة: أوالً م��ع احتفاظه��م بهواتفه��م الذكية في جيوبه��م، ثم مع وضع 
الهوات��ف على مكاتبهم، ثم أثناء وضع الهوات��ف في أدراج مكاتبهم ثم مع 
اس��تبعادها م��ن الغرفة تمام��اً، وكانت نتائج التج��ارب هامة، حيث حققت 
نتائ��ج اختب��ارات التركيز أقل مس��توى له��ا عندما كان��ت الهواتف الذكية 
موضوعة على المكاتب، وأظهرت أنه كلما ابتعدت المس��افة بين الهواتف 
الذكية والمش��اركين، كلما حق��ق اختبار التركيز مس��توى أفضل. وبصفة 
عامة، كانت نتائج االختبار أعلى بنس��بة 26 % عندما اس��تبعدت الهواتف 

من الغرفة تماماً.

وخالفاً للتوقعات، فإن استبعاد الهواتف الذكية لم يجعل المشاركين يفقدون 
أعصابهم. كانت مستويات القلق متسقة عبر كل التجارب، ومع ذلك، كانت 
المش��اركات من النس��اء بصفة عامة أكثر قلقاً من المشاركين من الرجال، 

على الرغم من أن الهواتف الذكية تساعدنا في البقاء على اتصال مع الزمالء، واالطالع الفوري على البريد الوارد 
إلينا، واستكمال المهام العاجلة أثناء التنقل من مكان الى آخر، إال أنها في الواقع تجعلنا أقل إنتاجية أثناء 
 Nottingham ونوتنغهام ترينت Würzburg العمل، وذلك وفقا لتجربة نفسية جديدة أجرتها جامعتي فورتسبورغ

Trent، بتكليف من كاسبرسكي الب.
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مقعد بروبايلوت لطوابير االنتظار
كشــفت نيســان عـن 
مقعـــد بروبـايـلــوت 
 P r o P I L O T
األحدث ضمن سلسلة 
ابتكاراتهــا المصممة 
لالستفادة من مفهومها 

للتنقــل الذكي في الحياة اليومية للعمالء، حيث يتيح المقعد لشــاغليه 
التخلص من عناء الوقوف طويالً في طوابير االنتظار، مستمداً اسمه 
من تكنولوجيا القيادة الذاتية التي تطورها الشــركة، ويستند في عمله 
على كشــف حركة المقعد الذي يتقدمه واللحاق به تلقائياً على مسار 

محدد مسبقاً مع الحفاظ على مسافة ثابتة بينهما.

LG الجديد من V20 هاتف
كشفت إل جي إلكترونيكس 
أول   V20 هاتفهــا  عــن 
هاتف ذكي في العالم بنظام 
تشغيل أندرويد 7.0 نوغا، 
وبمســتويات عاليــة مــن 
قدرات الوسائط المتعددة، 
متضمناً مزايا جديدة مثل 

 ،Steady Record 2.0 وظيفة إلغاء االهتزاز عند تسجيل الفيديو
ومحول اإلشــارة الصوتية الرباعي عالي الجودة، ووظيفة تسجيل 
الصوت عالي الوضوح، إضافة إلى كاميرا أمامية وخلفية واســعة 

الزاوية تقدم أفضل أداء ضمن فئتها.

آيفون ... بنصف مليون دوالر
 Gresso أطلقــت شــركة
آيفون7  هاتــف  الروســية 
ُمعدل مع باقة من األلماس 
مــن الخلــف مكونــة مــن 
1450 حبة  ألماس سوداء 
 102 عيــارات  بمجمــوع 

قيراط، إضافة إلى ســماعات رأس AirPods مطعمة بنفس النوع 
من األلماس بحوالي 30 ألماسة، وبغطاء مصنع من “تيتانيوم” الفئة 
الخامســة. وتقول الشركة أنّها ســوف تصنع 3 أجهزة فقط من هذا 
االصدار، على أّن يُكلّف كل منها 500000 دوالر، دون أن يختلف 

في وظائفه عن أي “ آيفون 7” آخر.

”LUMIX GH5“باناسونيك تستعد لــ
أعلنت باناسونيك تطويرها كاميرا 
LUMIX GH5 الرقمية الجديدة 
والمــزودة بعدســة أحادية عديمة 
المرايــا، كأول كاميرا فــي العالم  
تتيــح تصويــر مقاطــع فيديو في 
غاية السالســة والوضوح بجودة 
4K 60p/50p، وأيضــاً تصوير 

مقاطــع فيديو بجودة 4K مع عمق لوني يبلــغ 10 بت، اضافة الى 
ميــزة الصورة بجودة 6K ومع امكانية قص الصور من أي مقطع 
فيديو فائق الجودة بدقة 18 ميغابكســل، ويتوقع أن تقوم باناسونيك 

بطرحها في االسواق مطلع عام 2017.

آلة لتنظيف السجاد من “كارشر”

شهادة العرض المعتمدة لـ“بينيكو”

عـــرضـــــــــت 
شــركة كارشـــر 
المتخصصــة في 
مجـال تكنولوجيـا 
معدات التنظيـف، 
آلـتـهـــا الجديـــدة 
لتنظيف الســجـاد 

العميق والمتوسط والمتعددة االستعمال )بي ار سي 40/22( خالل 
“اجتمــاع قادة العامليــن في مجال التدبير الفندقــي في االمارات”. 
وأثارت اآللة الجديدة ردود فعل ايجابية من قبل الحضور الذي أبدى 

اهتماماً في وظائفها الفريدة من نوعها.

بينيكو  شــركة  أعلنت 
صاحـبــــة العـالمــــة 
التجـاريــــة رقـــــم 1 
في العالــم DLP، أن 
شاشة المسرح المنزلي 
قـــد حصلــــت عـلـى 
شــهادة االعتماد رفيعة 

المسـتـوى )THX® HD( والتي تعد بمثابة ضمان احترافي لألداء 
الســينمائي المميز لمنافسة أرقى دور العرض السـينمائي، حيث أن 
شاشــات العرض ذات النــوع ) W8000( تقدم دقــة ألوان الملبية 

.)Rec 709( لمعيار
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بالكبيري تتخلى عن تصنيع الهواتفروبو سومو ... في اليابان

انتشرت في اليابان لعبة تشبه الى حد كبير رياضة السومو التقليدية، 
تدور فيها المعركة بين روبوتات ذاتية التحكم بشــكل كلي بدالً من 
البشر، ليس بهدف تدمير الروبوت أو تحويله إلى كومة خردة، وانما 
دفعه خــارج الحلبة، حيث يتم تزويدها بمختلف أنواع الحساســات 
التي تمكنها من تحديد مكان الخصم، ومجموعة متنوعة من األذرع 
الميكانيكية والروافع، فضالً عن القوة الوحشــية البحتة التي تمكنها 
من أداء عملها وتتنوع تكتيكات القتال بينها من سريع يدور بحثاً عن 

نقطة ضعف لخصمه، أو بطيئ قادر على تحمل الدفع.
وتخضع اللعبة الى العديد من القواعد بما فيها حجم الحلبة واستخدام 

المواد المعرقلة والقابلة لالشتعال.

م  تـعـتــــــــز
بالكبيـــــري 
لـتـوقــــــف  ا
تصنيع  عــن 
الـهـواتـــــف 
تـكلـيـــــف  و
لـمـهـمــــــة  ا
لشركة بي تي 
تيفون موبايل 

إندونيسيا التي اتفقت معها مؤخراً على ذلك. وفي هذا اإلطار، أعلن 
المدير العام للشــركة الكندية جون تشين أن بالكبيري لم تعد مجرد 
ماركة للهواتف الذكية بل تعتزم التركيز لتطوير برمجيات التشغيل 
لألجهزة وبالطرق األفضل. وقــال: إن االتفاق يعد مرحلة منتظرة 

لنجاح استراتيجية تلزيم البرمجيات بموجب التراخيص.
يذكــر ان بالكبيري أعلنت عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 
2016 بعائدات بلغت 352 مليون دوالر، 30 % منها من مبيعات 
الهواتف الذكية. لكن صافي أعمال الشــركة كانت خســائر بـ372 

مليون دوالر.

خزانة عرض بالتبريد المغناطيسي
أبليكيشــنز  كولتيــك  قدمــت 
المتخصصة في مجال التبريد 
المغناطيســي خزانـة عـرض 
بالمغنطــــة الحرارية مجهزةٍ 
بالكامــل فــي مطعــم المقــر 
الـرئـيســــي لـ“كـارفــــور”، 
وباســـتخدام نظــــام التبريــد 
الـمـغـنـاطيـســـي )إم آر إس( 
بمادة تبريد ذات أســاس مائي 
بدالً من غاز التبريد، النظــام 
الذي يعتبر مســاهماً كبيراً في 
ظاهرة التغيــر المناخي وحالً 
صديقاً للبيئة يعمل على خفض 

استهالك الطاقة بنسبة تصل إلى 50 %، والحد من الضجيج وتعزيز 
الموثوقية والسالمة، كما أنه يخضع لالختبار التجريبي بمواقع عدة 
وأشــكال مختلفة فــي أوروبا، خصوصاً أن نســخة منه تقوم بتوليد 
طاقة تبريد عالية 20 كيلوات أو أكثر قيد التطوير الستخدامها بنظم 

رفوف التبريد والتطبيقات التكاملية.

فرق لتصميم أبنية الطاقة الشمسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عن أسماء الفرق المؤهلة للمشاركة 
في المسابقة العالمية للجامعات لتصميم األبنية المعتمدة على الطاقة 
 Solar Decathlon 2018  الشـمســـيـة في الشــرق األوســــط
Middle East، التــي تســتضيف دبــي دورتيــن متتاليتيــن منها 
خــالل عامي 2018 و2020، بالتزامن مع تنظيم معرض إكســبو 
الدولي 2020 في دبي. وتهدف المســابقة التــي تعد ثمرة االتفاقية 
الموقّعة بين الهيئة والمجلس األعلى للطاقة في دبي ووزارة الطاقة 
األميركية، إلى تشجيع الفرق على المنافسة في تصميم وبناء منازل 

ذكية تعمل بالطاقة الشمسية.
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بنك عودة يستعين بـ“بيبر روبوت”
أطلق بنك عوده ظاهرة جديدة 
هي األولــى فــي المنطقة في 
خدمــة عمــالءه تتمثــل ببيبر 
 Pepper robot روبــــــوت
علــى شــكل إنســان طّورتــه 
شـــركة الدبران ســوفت بانك 
روبوتكــس وبالتعــاون محليّاً 
مع شــركة ليفانــت نت، على 
ان يتولـى الـــدور الحّســــاس 
الترحيــب  والمتشــــعّب فــي 
بالعمــالء وتوجيههــم داخــل 
فروع البنــك، ومــع الترويج 
للخدمــات والمنتجــات أيضاً، 
مؤدياً حركات جســديّة مثيرة 
للدهشة وبنبرة صوت ودودة، 

وبقدرته على التنقّل بنحٍو مستقّل اضافة الى تمتعه بميزة اإلحساس 
وتعرفه على الوجوه وتكيفه مع األذواق والعادات، وتحديد المشاعر 

ما يسمح له حتى باختيار السلوك المناسب لكّل حالة.

كربيد السيليكون من جنرال إلكتريك

كشــفت شركة جنرال إلكتريك، عن تقنية كربيد السيليكون الجديدة 
التي من شــأنها تعزيــز كفاءة إنتاج الطاقة الشمســية في المنطقة. 
ويأتي ذلك عقب تقديم الشركة ألنظمة عواكس شمسية بقوة 1500 
فولط لتغطية ما يزيد على 90 % من ســوق الطاقة الشمسية على 
مســتوى المؤسســات الخدمية بحلــول عام 2020. وتتيــح التقنية 
مستويات غير مسبوقة في كفاءة تحويل الطاقة، حيث تسهم بتحسين 
كفاءة قطــاع الطاقة المتجددة وخفض تكاليــف الطاقة الكهربائية. 
وتعدّ هذه التقنية أبرز ما يميز أنظمة العواكس الشمســية من نوع 
)LV5+ Series( الحديثــة مــن “جنرال إلكتريــك”، والتي تزيد 

كفاءة تحويل الطاقة لتصل حتى 99 % من المستوى المحدد.

“غوغل” تسعى للهيمنة

أعلنــت “غـوغــل” عن نفسها نـــداً قويــاً لكـــل من “آبل” وبقية 
شــــركات تصنيع األجهزة الذكية حين كشــــفت وبشكل رســمي 
عن هاتفيها بكســــل وبكســل XL مزوديــن ألول مــرة بالمساعد 
الصوتــي Google Assistant وبتخزيــن ال محــدود للبيانــات 
عبــر Google Cloud إضافــة الــى دعمهمــا منصــة الواقــع 
االفتراضــي Daydream، مــع مزايــا جديــدة تتمثل بســــرعة 
الشــحن 15 دقيقة تكفي لـ7 ســاعات، وعمر بطارية يزيد عن يوم 

كامل.

“غوغل” التي يرى محللون أن هدفها االنفراد بالســوق بأجهزتها 
الخاصة، أعلنت أنها سهلت االنتقال من هاتف آيفون أو أي جهاز 
أندرويد  إلى هاتفها الجديد في ســعي منها الســتكمال اســتحواذها 
على نظام أندرويد أيضاً، وتخليها عن عالمات شــركائها لتصنيع 
األجهزة الذين قد ال يجدون أمامهم ســوى تخصيص نسخة خاصة 
مــن أندرويد أو اســتخدام نظام تايزن من “سامســونغ” بخيارات 

مكلفة وبالغة الصعوبة.

ولــم تعلــن “غوغل” فقــط تحديها آلبــل وشــركات الهواتف، بل 
كشــفت أيضاً عن جهاز راوتر السلكي جديد ومساعد رقمي يعمل 
باألوامــر الصوتية “هوم”  في أوضح مؤشــر لعزمها المنافســة 
  Daydream VR مباشــرة مع أمازون.كوم، كمــا أن جهازهــا
يزيــد حدة منافســتها مع فيســبوك التي بدورها تمتلــك أوكولوس 

ألجهزة الواقع االفتراضي.

ومع ذلك  يرى محللون آخرون أن “غوغل” اخطأت بسعر هاتفها 
المرتفع وأن ذلك سيحد من مبيعاته، عندما وضعته ضمن الشريحة 
العليــا التي تتجاوز قيمتها 400 مليــار دوالر أميركي باعتبار انه 

بداية دخولها سوق األجهزة العالمية.
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1200 طائرة خاصة بحلول 2020
تتوق��ع MEBAA المتخصصة 
في قط��اع الطي��ران الخاص في 
العال��م، أن يص��ل حج��م قط��اع 
ف��ي  الخاص��ة  الطائ��رات  إدارة 
المنطق��ة إل��ى 1.2 ملي��ار دوالر 
بحلول عام 2020، وذلك لخدمة 
أسطول طائرات ستصل أعدادها 

إلى 1200 طائرة خاصة. وقال مؤس��س ش��ركة راكجيت لخدمات 
إدارة الطائرات هيو كورتناي: تتطلب منطقة الشرق األوسط حلوالً 
متكاملة للطيران الخاص، في وقت لدى اإلمارات ثاني أكبر أسطول 
في مجال إدارة الطائرات الخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي.

Air France (اإلقالع الفوري) من
أقام����ت ش�������رك��ة 
Air France حمل��ة 
“اإلق��اع الف���وري” 
إل��ى  األول��ى  للم��رة 
أح��د  ف���ي  باري����س 
ش�����وارع ب�ي���روت 
به��دف  مكاتبها،  أمام 

االحتف��ال بالعيد األول إلطاق مقص��ورة Best الجديدة على متن 
رحاتها إلى بيروت، حيث ش��ارك في ه��ذا الحدث أكثر من 200 
مش��ترك متحمس انضم إلى الس��حب بالقرعة المباش��ر الذي تولى 

.Tanguy تقديمه مقدم البرامج اإلذاعية المشهور

قطر تطلب طائرات بـ18.6 مليار دوالر
وقعت الخط��وط الجوية القطرية 
خط��اب نواي��ا مع ش��ركة بوينغ 
لش��راء 40 طائ��رة  األميركي��ة 
عريضة البدن بقيمة 11.7 مليار 
دوالر، و60 طائ��رة ضيقة البدن 
م��ن ط��راز 737 ماكس 8 بقيمة 
6.9 ملي��ار دوالر. وم��ن ش��أن 
الطلبية ملء دفتر أوامر الش��راء 

ل��دى بوينغ في عام تتباطأ فيه المبيعات بوتيرة حادة وس��ط منافس��ة 
س��عرية مع منافس��تها األوروبية ايرباص. وحض الرئيس التنفيذي 
أكبر الباكر بوينغ على بناء طائرة جديدة تكون أكبر من 737 ماكس.

ديكاستري رئيسًا لـ“رويال جت”

36 مقاتلة فرنسية للهند

عيّن����ت ش����رك�ة 
روي��ال جت مزود 
الطي���ران  خدم���ة 
ذي  ال�خ��������اص 
الفخام��ة المتناهي�ة 
في منطقة الش��رق 
األوس�����ط، روب 

ديكاس��تري كرئيس تنفيذي للشركة، ويدخل هذا القرار حيّز التنفيذ 
الفوري تمهيداً لقيادة المرحلة المقبلة من مس��يرة الشركة. وسيعمل 
ديكاستري مع فريق من المدراء التنفيذيين بشكل وثيق لقيادة الشركة 

خال المرحلة المقبلة لتحقيق أهدافها االستراتيجية.

وقع��ت الهن��د صفقة 
لش����راء 36 مقاتل��ة 
من طراز راف�ال من 
فرنس��ا، مقاب��ل نحو 
دوالر  ملي����ار   8.7
في أول صفقة كبيرة 
لش�����راء طائ���رات 
الهند  تبرمه��ا  مقاتلة 
من��ذ عقدي��ن. ووق�ع 

عل��ى االتفاقية كل من وزير الدفاع الفرنس��ي ج��ان إيف لو دريان، 
ووزير الدفاع الهندي مانوهار باريكار، وذلك في نيودلهي.

ترخيص لـ“بوينغ” ببيع طائرات إليران
حصلت شركة بوينغ، على ترخيص من الحكومة األميركية يسمح 
لها ببيع طائرات إلى إيران بما ينهي حظراً استمر عشرات السنين، 
كي تلحق بمنافس��تها األوروبية ايرباص التي نالت الموافقة مسبقاً. 
وذكرت “بوينغ”، أن الموافقة تس��مح لها باس��تكمال بيع أكثر من 
100 طائرة تضمنتها مذكرة اتفاق جرى التوصل إليه مع الخطوط 

الجوية اإليرانية )إيران إير( في حزيران/يونيو 2016.
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أول شركة شحن جوي تونسية
أك����دت ش������رك��ة 
“أكس����ب�رس إي����ر 
كارغ�و”، وهي أول 
ش���ركة شحن جوي 
تونس��ية، أنها س�تبدأ 
نش�����اطه�ا بتس��يير 
رح��ات بي���ن دول 
ف��ي ش��مال أفريقي��ا 

وأوروبا.
وقال المدير العام للش��ركة أنيس الرياحي: “إن هدفنا في المرحلة 
األولى، تغطية ش��مال أفريقيا وبعض دول أوروبا )مالطا، ألمانيا، 

فرنسا، إسبانيا(”.
وأضاف: “في بداية يناير/كانون الثاني 2017 س��نقوم باالنطاق 
إلى غرب ووس��ط أفريقيا”، كاش��فاً أن الش��ركة  تهدف  الى بلوغ 
أسطول من 12 طائرة مع نهاية 2018 باستثمارات إجمالية بقيمة 

80 مليون دوالر.
وتس��تغل الش��ركة حالي��اً  طائرتين من نوع “بوين��غ 737” طاقة 

شحن كل منهما تسع 20 طناً، وتشغل نحو 100 عامل.

اتفاقية بين MEA و“سيتا”
رئ�ي����س  وق���ع 
م�ج�ل����س إدارة 
ش��ركة طي��ران 
الش�رق األوس�ط 
)MEA( محم�د 
اتفاقي�ة  الح�وت، 
لمدة 5 س��ن�وات 
م��ع الرئ�ي�����س 
التنفيذي لش��ركة 
“س��يتا” باربارا 
داليب�ارد، وذل��ك 

للحصول على تكنولوجيا اتصاالت جديدة في جميع أرجاء شبكتها.
وتأتي هذه االتفاقية اس��تمراراً للش��راكة القوية التي تعود ألكثر من 
60 عاماً بين الش��ركتين، حيث س��تحصل طيران الش��رق األوسط 
بموجب االتفاقية على نظام SITA Connect من “س��يتا”، والذي 
يوف��ر إمكاني��ة الحفاظ على ارتباطات س��ريعة وفعال��ة مع مكاتب 
الش��ركة ال�26 المنتشرة في أنحاء العالم، مما يمنحها قدرة تشغيلية 

تماثل القدرة التشغيلية للمقر الرئيسي عبر شبكتها الشاسعة.

تقليل مدة االنتظار بطوابير المطارات
المدي����ر  وق��ع 
التنفيذي لشركة 
دب�ي تكنولوج�ي 
ب�ارت�ن������رز، 
ع�ب��د ال���رزاق 
ميقاتي، والمدير 
التنفيذي لشركة 
“أس أي�ه ب��ي” 
اإلمارات تيفون 

توبكوتش، على اتفاقية ش��راكة، من المنتظر من خالها أن يحظى 
الركاب والموظفون العاملون في المطارات بدولة اإلمارات بإمكانية 

الحصول بسرعة على معلومات الطيران الفورية.
وتش��ير التوقعات إلى أن الس��وق العالمية لتقني��ات التحليل الفوري 
لبيان��ات الطيران تتضاعف من ملي��اري دوالر في عام 2016 إلى 
4 مليارات دوالر في 2021، بحس��ب شركة ماركتس آند ماركتس 
ألبح��اث الس��وق، ما يعن��ي تمكين مش��غلي المطارات وش��ركات 
الطيران من تحسين إدارة حركة الطائرات وإدارة حشود المسافرين 

وتطوير العمليات الداخلية.

“االتحاد” تفوز بتصنيف الخمس نجوم

حصل��ت االتح��اد للطي��ران على تصني��ف الخمس نج��وم المعتمد 
لش��ركات الطيران من “س��كاي تراكس”، الذي يمثل معيار الجودة 
األب��رز ف��ي صناعة الطي��ران. وجاء التصنيف عقب تدقيق ش��امل 
للخدمات والمنتجات العالمية التي تقدمها الشركة استمر لمدة 3 أشهر 
من قبل مؤسس��ة استش��ارات األبح��اث التي تقع في لن��دن، حيث تم 
اإلعان عن ذلك خال حفل خاص أُقيم في أكاديمية االبتكار التابعة 
لاتحاد للطيران في أبوظبي. ويُستخدم هذا التصنيف العتماد منتجات 
ش��ركات الطي��ران وخدماتها، ويُمنح للش��ركات الت��ي تحقق أعلى 
مستويات الجودة في األداء العام، إلى جانب تقدير التميّز  في المنتجات 

وخدمات موظفي الخطوط األمامية على امتداد رحلة العميل.
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طائرات من دون طيار لشركات النفططائرات للمهمات اإلنسانية

أعلن رئيس رواندا بول كاجامي رس��مياً أن أس��طول طائرات من 
دون طيار قد بدأ العمل بتوفير أكياس الدم للسكان الذين هم في حاجة 
له داخل المناطق النائية الرواندية. وستتم العملية هذه تحت اشراف 
شركة زيباين ZipLine في سعي لتوفير الطائرات ما يقارب 21 
كيس��اً لنقل الدم ش��رق رواندا، على أن تحمل الطائرة الواحدة التي 

يصل ارتفاع طيرانها إلى 150 كلم ما يزن 1.5 كلغ من الدم.
وتؤك�د زيباين أنه في حال نجاح المشروع فأنها ستبدأ بعملية توفير 
األدوية، وتوس��يع خدماتها لنقل الدم إل��ى المناطق الريفية ليس في 

افريقيا فقط بل للواليات المتحدة أيضاً.

تعتزم “توتال” الفرنسية، عماقة التنقيب والترويج لحقول البترول، 
في س��عي منها لتجاوز أزمة  انخفاض اس��عار النفط، عن استخدام 
تكنولوجي��ا جدي��دة تعتم��د على توظي��ف طائرات م��ن دون طيار 
لعمليات تفقد تفصيلية لحقول النفط على منصاتها البحرية في بحر 
الش��مال، على أن يتم اعتماد طائرات شركة سايبرهوك، التي سبق 
ونفذت أعماالً مشابهة مع شركات إكسون موبيل وشل، لتنفيذ مهمة 
كانت تتطلب فريقاً من المهندس��ين ربطهم بحب��ال واإللقاء بهم في 
فوهات ش��اهقة اإلرتفاع وبمدة زمنية تصل أسبوع، بينما ستنجزها 

الطائرات في يومين وبعشر التكلفة تقريباً.

الربط بين 3 مركبات ذاتية القيادة+Falcon8 ... أول طائرة من “انتل”

كش��فت إنتل عن أول طائرة من دون طيار Falcon 8 خاصة بها 
تحم��ل عامتها التجاري��ة، تم تصميمها لألعم��ال الصناعية، وفي 

مواقع البناء الكبيرة التي يستغرق فيها اإلنسان ساعات من السير.
وت��زن +Falcon 8 حوال��ي 2.7 كلغ ويمكنها الطيران بس��رعة 
تصل الى 57 كلم في الس��اعة. وهي م��زودة بكاميرا 360 درجة 
لتف��ادي اإلصط��دام. كما يت��م التحكم به��ا على عك��س الطائرات 
االخ��رى من خال جهاز مضاد للمي��اه Intel Cockpit، مجهز 
بقبضات وحاس��ب لوحي وبامكانيات اكبر من التي يتم التحكم بها 

بالهواتف الذكية.

 اختبرت ش��ركة لوكهيد مارتن، ثاث مركبات ذاتية القيادة، طائرة 
م��ن دون طي��ار وغواصة ومركبة بحرية، مع تنس��يق االتصاالت 
بينهم بنجاح تام، حيث تس��تقبل الغواصة مارلين أم كي 2 تعليماتها 
من المركبة َسبماران من شركة أوِشن آيرو عبر اتصاالت صوتية 

تحت الماء.
وباتباع توجيهاتها بشكل صحيح، تطلق حاوية نحو السطح تحتوي 
على طائرة من دون طيار فيكتور هوك التي بدورها تبسط جناحيها 

وتبدأ باالقاع.
وتت��م العملي��ة كلها تح��ت اش��راف المركب��ة َس��بماران بتعليمات 

وتوجيهات من محطة تحكم أرضية.
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بعثة فضائية أولى لألمم المتحدة
تخط��ط ناس�����ا 
بعث����ة  إلط�اق 
للم�دار  فضائي�ة 
ض���������ي  ر أل ا
المنخف��ض ف��ي 
2021، م�ع منح 
ال�دول النام�ي����ة 
فرصة المشاركة 
وتحقيق مس�توى 

جديد من التعاون العالمي، يأتي ذلك في إعان مكتب األمم المتحدة  
للفض��اء الخارج��ي )UNOOSA( ع��ن خطط إلرس��ال المكوك 
الفضائي دريم تشيزر في 2021، كأول بعثة فضائية لألمم المتحدة 
على اإلطاق. وستبدأ يونوسا قبول عروض المشاركة، والحموالت 
الت��ي تتقدم بها الدول األعضاء الع��ام المقبل واالختيار في 2018، 
م��ع بحث األم��م المتحدة عن رعاة رئيس��يين لتمويل نس��بة كبيرة 
من رحاتها الفضائية. ويتميز دريم تش��يزر أنه صالح لاس��تخدام 
المتكرر، ق��ادر على الهبوط في المط��ارات األرضية والفضائية، 

والهبوط واإلقاع من أي مطار تابع إلحدى الدول األعضاء.

FAST يبدأ عمله في الصين

بعد عملية بناء اس��تغرقت 5 س��نوات، بدأ أضخم تلسكوب راديوي 
أحادي ف��ي العالم عمله ف��ي الصين، التلس��كوب FAST الكروي 
الس��طح وبفتحة يبل��غ قطرها 500 متر، يتوض��ع على جانب جبل 
ف��ي جويزهو جنوب غرب الصين مكون من ألواح عددها 4450، 
ويتطلب عمله صمتاً الس��لكياً تاماً ضمن نط��اق قطره 10 كلم. ما 
دفع الحكومة لنقل 8.000 ش��خص إلى أماكن سكن أخرى وإنفاقها 
269 مليون دوالر، إضافة إلى كلفة بناءه وهي 180 مليون دوالر. 
ويتف��وق FAST ف��ي الحجم على مرص��د أريس��يبو بورتو ريكو 
األفضل سابقاً، كما أنه أكثر حساسية بمرتين، وأسرع مسحاً ما بين  

5 و10 أضعاف.

تنظيم قطاع الطيران المدنيعقد بين النقل العراقية ولوفتهانزا
وقع��ت وزارة النقل العراقية عقداً استش��ارياً مع ش��ركة لوفتهانزا 
االلماني��ة للطيران، بهدف إعادة هيكل��ة الطيران المدني والخطوط 

الجوية العراقية.
بدوره، أشاد وزير النقل العراقي كاظم فنجان بهذا التعاون، مؤك��داً 
أنه سيحقق قفزة نوعية هائلة وخاصة بين الخطوط الجوية العراقية 
والشركة االلمانية، الفتاً أن االتفاقية كانت موجودة منذ اعوام لكنها 
م��رت بمطبات ومعرقات، على ان توفر االن العديد من الجوانب 
االيجابية التي س��تمّكن الع��راق من صيانة طائرات��ه داخل الباد، 
وتقديم النصح والعون من الش��ركة األلمانية لوزارة النقل وادارات 

المطارات والخطوط الجوية العراقية بشكل عام.

وافق مجلس الوزراء في سورية على مشروع قانون الطيران المدني 
الس��وري الذي يتيح إحداث هيئة الطيران المدني ومنح التراخيص 
لجميع أنواع خدمات النقل الجوي، ولتمارس الهيئة وفق المش��روع 
الجديد إدارة وتسيير وتنظيم جميع شؤون الطيران المدني والسامة 
الجوي��ة مع تقدي��م الخدمات الماحية، إضافة ال��ى منح التراخيص 
المتعلقة بتس��يير الرحات الجوية في األج��واء والمطارات المدنية 
السورية لمؤسس��ات وش��ركات الطيران المدني الوطنية والعربية 
واألجنبي��ة. كما يتيح المش��روع أيضاً المجال إلص��دار اإلجازات 
والرخص والش��هادات واالعتمادات الازمة للش��ركات العاملة في 

النقل الجوي.
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- كش��فت “نيس��ان” و“دايمل��ر” عن منش��أة التصنيع األولى من نوعه��ا في والية 
أغواس��كالينتيس المكسيكية بقيمة مليار دوالر أميركي، وستقوم بإنتاج الجيل المقبل 
من السيارات الفاخرة صغيرة الحجم تحت عالمة “إنفينيتي” اعتباراً من عام 2017، 
وتحت عالمة “مرس��يدس بنز” اعتباراً من عام 2018. وس��تعتمد المنش��أة معايير 
عالية الجودة للتقييم بما يضمن إنتاج طرازات فاخرة ذات كفاءة عالية. ومن المتوقع 

أن يتخطى إنتاج المنشأة عتبة 230 ألف سيارة سنوياً بحلول عام 2020.
- أعلنت ش��ركتا “دايملر” و“نيس��ان” عن مش��روع مش��ترك لتطوير أول سيارة 
بيك أب تحت عالمة “مرس��يدس بنز”. وس��تحمل السيارة الجديدة بعضاً من المزايا 
الهندسية لسيارة “نيسان NP300 الجديدة”، وستتولى “دايملر” هندستها وتصميمها 
بم��ا يضمن مواكبة االحتياجات المح��ددة لعمالئها في أوروبا وأوس��تراليا وجنوب 
أفريقي��ا وأميركا الالتينية، وس��تتضمن الس��يارة الجديدة كل الس��مات والمواصفات 
المميزة لسيارات “مرسيدس بنز”، وسيتم إنتاجها في منشأة التصنيع الخاصة بشركة 

“رينو” في مدينة قرطبة، وكذلك في مصنع “نيسان” بمدينة برشلونة اإلسبانية.

تطوير المحركات وإنتاجها
اطالق المشروع المشترك لتطوير المحركات وإنتاجها، إضافةً إلى مشاريع التوريد 
المش��تركة، يعتبر من أوجه التعاون في مجال القوة المحركة بما يش��مل المحركات 
وآليات نقل الحركة. ويعدّ مصنع “نيسان” في مدينة ديتشرد بوالية تينيسي األميركية 
خي��ر مثال عن النجاح ف��ي هذا المجال، حيث بدأ ف��ي حزيران/يونيو 2014 بإنتاج 
محرك بنزين من 4 أس��طوانات وبسعة ليترين لصالح “نيسان” قبل إنتاج محركات 
“دايملر” في تشرين األول/أكتوبر من العام نفسه، وقد نجح المصنع منذ ذلك الحين 
بإنت��اج نح��و 250 مليون مح��رك. وتقرر توس��يع المصنع في مطل��ع العام 2016 
الج��اري. وف��ي ضوء هذه المعطيات، بات مصنع “نيس��ان ديتش��رد” ركيزةً مهمةً 
ضمن ش��بكة “دايملر” لإلنتاج العالمي، فباإلضافة إلى مواكبة االحتياجات المحلية، 
أفريقية وكذلك قطع الغيار إلى ألمانيا.يصدّر المصنع المحركات لصالح منشآت “مرسيدس” في مدينة إيست لندن الجنوب 

 كارلوس غصن وديتر زيتشه

تطوير الشراكة بين “رينو - نيسان” و“دايملر”

وفي هذا الس��ياق، ق��ال الرئيس التنفي��ذي لتحالف 
“رينو- نيسان” كارلوس غص�ن: “شهدت الشراكة 
االستراتيجية بين تحالف “رينو- نيسان” و“دايملر” 
نم��واً الفتاً، وق��د أثمرت بطبيعة الح��ال عن منافع 
كبيرة للطرفين. فمن خالل تقاس��م تكاليف التطوير 
واإلنتاج، نجحن��ا بدخول قطاعات جدي��دة وتزويد 
عمالئنا بس��يارات أكثر تميزاً م��ن حيث تجهيزها 

بأحدث التقنيات وتقديمها بأسعار أكثر تنافسية”.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة شركة “دايملر” 
ورئيس قطاع س��يارات شركة “مرسيدس - بنز” 
ديتر زيتش��ه: “نجحنا على مدى األعوام الس��بعة 
الماضية بإرس��اء ش��راكة راس��خة تشمل مختلف 
المج��االت، ب��دءاً من قط��ع الس��يارات ومنصات 
تجميعه��ا، ومروراً بالتطوير واإلنتاج المش��ترك، 
وانته��اًء بتصنيع الس��يارات والمركبات التجارية. 
وإننا نعتقد أن اس��تمرار تعاوننا في المس��تقبل من 

شأنه أن يوفر الكثير من الفرص الواعدة”.

أهم اإلنجازات في 2015
- إصدار النس��خ الكهربائية لس��يارتي “س��مارت 
فورتو” الجديدة و“س��مارت كابريو” اللتين يتسع 
كل منهما لشخصين، باإلضافة إلى سيارة “سمارت 
فورفور” التي تتس��ع ألربعة أش��خاص: وتعد هذه 
الط��رازات الذكي��ة والجديدة كلي��اً، باإلضافة إلى 
س��يارات “رينو توينجو”، أولى المركبات التي تم 
تصنيعها عبر منصة مشتركة تجمع “دايملر” مع 
التحالف. وتم تصنيع الس��يارات الذكية التي تتسع 
لش��خصين داخل مصنع “دايملر” في بلدة هامباخ 
)فرنس��ا(، في حين تم إنتاج السيارات التي تتسع ل� 
4 أشخاص في مصنع “رينو” بمدينة نوفو ميتسو 
)س��لوفينيا(. وحققت تلك الطرازات الثالثة أصداًء 

إيجابية واسعة لدى العمالء.

أصبحت الشـراكة االسـتراتيجية بين 
تحالـف “رينـو - نيـســان” وشـركة 
“دايملر” األلمانية أكثر نضجاً مع دخول 
عامها السـابـع في 2016، وذلك وفق 
تصريحات لمسـؤولي الشركتين على 
هامش فعاليات “معرض باريس الدولي 

للسيارات”.
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Advance Van من “مرسيدس”

كش��فت ش��ركة Mercedes-Benz Van المتخصصة في مجال 
تصنيع مركبات Van، عن مبادرتها المس����تقبلية االس����تراتيجية 
adVANce التي ترمي إلى دعم صناعة النقل. وتقدم الشركة حالً 
 ،Vision Van متكامالً يلبي المتطلبات الجديدة للعمالء مع مركبة
حيث أُطلقت كجزء من المبادرة. ولجعل المنهجيات الجديدة جاهزة 
لتتماش��ى مع األسواق، تستثمر الشركة بالمقام األول في العديد من 
الش��ركات الناش��ئة المبتكرة في مجاالت األتمتة، أنظمة الروبوت، 
وخدم��ات التنقل. وتأتي المركبة مجّهزة بمحرك كهربائي بقوة 75 
كيلووات، وبحسب االستخدام الُمراد، يصل مدى المسافة التي يمكن 

قطعها من 80 إلى 270 كيلومتر.

عهد جديد من الحلول المتنقلة الذكية

وفقاً ألحدث التوقعات الصادرة عن مؤسس��ة الدراس��ات واألبحاث 
العالمية غارتنر فإن إنتاج الس��يارات الجديدة المجهزة بالقدرة على 
ربط البيانات بالش��بكة قد يصل إلى 4.12 مليون سيارة خالل العام 
2016 الحالي، ليبلغ 61 مليون س��يارة بحلول عام 2020، إما عن 
طريق وحدات االتصال المدمجة أو حتى أجهزة الهواتف المحمولة. 
وتعّرف غارتنر الس��يارة المتصلة بالشبكة على أنها سيارات قادرة 
على االتصال الس��لكياً بقناة مزدوجة مع الش��بكة الخارجية بهدف 
توفي��ر المحتوى والخدمات الرقمية، ونق��ل بيانات القياس الخاصة 
بالسيارة عن بعد، ما يتيح إمكانية المراقبة والتحكم عن بعد، أو إدارة 

النظم الداخلية في السيارة.
موجة المركبات المتصلة بالشبكة هذه ستدفع باتجاه توليد ابتكارات 
وشركات جديدة في مجال المنتجات والخدمات، وتمكين مقترحات 
قيمة ونماذج أعمال جديدة، إلى جانب تأسيسها انطالقة عصر جديد 
من الحلول المتنقلة الذكية، وستقوم شركات صناعة السيارات أيضاً 
بتولي��د أرب��اح من عمليات ما بعد البيع من خ��الل تحديثات المزايا 
أو حتى بيع الخدمات اإلضافية ومع تعزيز مس��توى الوالء للعالمة 
التجارية، اضافة الى الدفع  في مجال أعمال أخرى على غرار قطاع 

التأمين، وتأجير السيارات، وآليات شحن المركبات الكهربائية.
وتش��ير توقعات غارتنر إلى أن تطبيقات الربط الشبكي للسيارات 
س��تعزز من نمو موجة الطلب على المعلومات الس��ياقية بنس����بة 
150  %، مث��ل بيان��ات التع��رف عل��ى الصور وتحدي��د الموقع 

الجغرافي، وذلك خالل الفترة ما بين العامين 2016 - 2020.

تحالف رينو-نيسان مع مايكروسوفت
وقع تحالف “رينو- نيس��ان” اتفاقاً طويل األمد مع مايكروس��وفت 
للتع��اون على تطوي��ر تقنيات الجي��ل التالي من تكنولوجي��ا القيادة 
المتصل��ة، وذل��ك اس��تناداً إل��ى منص��ة “مايكروس��وفت آزور” 
المتخصصة بمجال الحوس��بة الس��حابية ما يسهم في إثراء العمالء 
بأنظم��ة المالحة المتطورة والصيانة والخدمات المركزية ومراقبة 
مزايا الس��يارات ع�ن بعد، ومع تجارب الهاتف المحمول الخارجية 
وحتى إجراء عمليات تحديث البرمجيات السلكياً. ويتطلع التحالف 
لتطوي��ر تكنولوجي��ا االتصال لدعم إطالق أكثر م��ن 10 طرازات 
جديدة بحل��ول عام 2020، بم��وازاة مجموعة م��ن الخدمات تتيح 

استثمار وقت الفراغ داخل السيارة بالشكل األمثل.

136



جديد سيارات

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2016

GTC4 Lusso T و“أبيرتا” من فيراري

أطلقت “فيراري” س��يارة GTC4Lusso T الجديدة، وهي أول 
س��يارة بأربعة مقاعد، وذلك خالل مش��اركتها في معرض باريس 

الدولي للسيارات 2016.
وتفس��ح هذه الس��يارة في المجال أمام مفهوم جديد كلياً لس��يارات 
السياحة الرياضية GT من فيراري، وهي مصّممة للسائقين الذين 
يرغبون في س��يارة رياضية ومتعددة المزايا ومناسبة أيضاً للقيادة 

اليومية.
وقد زودت فيراري سياراتها الجديدة بمحّرك 8V مع توربو سعة 
3.9 ليت��ر بقّوة قص��وى تبلغ 610 أحصنة عن��د 7500 دورة في 
الدقيق��ة، مما يضمن تس����ارعاً ملفتاً، مع ع��زم أقصى يبلغ 760 

نيوتن متر.
كما أطلقت “فيراري” س��يارة الفيراري أبيرتا، بس��قف مكشوف 
ومظه��ر أكثر جراءة، احتفاالً بالذكرى الس��بعين لها، حيث تتوفر 

بسقف صلب اختياري من األلياف الكربونية.
وتعتمد أبيرتا على نفس محرك V12 لالفيراري بقوة 789 حصان 
ودوار كهربائي بقوة 161 حصان لتصل القوة اإلجمالية إلى 950 
حصان، ولكن بصوت وشعور مختلف تماماً عند تجربتها من دون 
سقف، كما تم تحديث برمجيات مولد الطاقة الهجين لرفع كفاءته.

ويتقارب أدائها إلى حد كبير ألداء الفيراري، بسرعة قصوى عند 
350 حصان، وتتسارع إلى مئة كيلومتر في الساعة في أقل من 3 

ثواني، ولمئتي كيلومتر في 7.1 ثانية.

طريق خاص للسيارات ذاتية القيادة

قدّم خبراء في سياسة الطرق الخاصة بالسيارات ذاتية القيادة خطةً 
إلنشاء مساٍر لها على الطريق السريع الواصل بين مدينتي فانكوفر 
وس��ياتل، تدعو بها إلى مشاركة الس��يارات ذاتية القيادة إلى جانب 
الس��يارات العادية مبدئياً، وبمرور الوقت تُخصص هذه المسارات 
للس��يارات ذاتية القيادة مع منع العادية من استخدامها إال في حاالت 
الحرك��ة المرورية الخفيفة، ويأتي ذلك في س��عي لمواكبة تس��ارع 
تطوير القيادة الذاتية ليسبق التعديالت الضرورية الالزمة للوصول 
اليه��ا، خصوصاً أن عملية تعديل سياس��ة الطرق��ات هي أقل تكلفة 

بكثير من تطوير نظام نقٍل عاٍم جديد.

“نافارا إنجارد كونسبت” من “نيسان”
كش��فت “نيسان” خالل مش��اركتها في “معرض هانوفر للسيارات 
2016”، ع��ن س��يارة البيك أب الجدي��دة بالكامل “ناف��ارا إنجارد 
كونس��بت”، والتي تتمتع بخصائص مبتكرة لجه��ة المتانة واألداء 
الوثاب والعمل في مختلف التضاريس. وتم تصميم الس��يارة لتكون 
بمثاب��ة منصة إنق��اذ ضمن أصعب البيئات والطرق��ات الوعرة في 
العال��م. وُجّهزت الس��يارة بباقة م��ن التجهي��زات الحيوية ألعمال 
الط��وارئ ومواجه��ة الكوارث مث��ل طائرة من دون طي��ار لتقديم 
معلومات وافية حول األخطار التي قد يواجهها طاقم اإلنقاذ. وتحتفي 
الس��يارة بإطالق النموذج التجريبي لصن��دوق البطارية المحمولة 

األول من نوعه في العالم من تصميم وتطوير “نيسان”.
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دروس احتراف القيادة من مازيراتي

تقدّم مازيراتي مجموعة من الدورات التدريبية المصممة خصيصاً 
لتب��رز األداء العالي لس��ياراتها، من خ��الل دروس احتراف القيادة 
)Master Maserati Driving Courses( ف��ي الع��ام 2016 
الحالي. وقد تم تخصيص هذه الدروس إلتاحة الفرصة أمام العمالء 
ليختبروا القدرة الحقيقيّة لهذه العالمة التجاريّة، في ظل بيئة مرحة، 
حماسية وآمنة للغاية. وتوّجهت شركة الفردان للسيارات الرياضية 
)الوكيل الرسمي لمازيراتي قطر(، بدعوة العمالء لالنضمام إلى هذا 
البرنامج الفريد من نوعه وتجربة القوة الحقيقية لسيارات مازيراتي 
في إيطاليا، حيث تم تقسيم كّل من الدروس التدريبية لكي تتالءم مع 

المستويات المختلفة من الخبرة في القيادة.

فورد CUV الجديدة
تقدّم “فورد إدج الكروسوفر” المتعددة االستعماالت CUV الجديدة 
مستويات من الراحة وميّزات مساعدة السائق المتطّورة وديناميكية 
قي��ادة في الفئة فيما تنضّم إلى مجموعة فورد للس��يارات الرياضية 
المتعدّدة االستعماالت SUV في الشرق األوسط. وتستخدم السيارة 
أحدث تكنولوجيا القوى المحّركة لتحسين التوفير في استهالك الوقود 
وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وحظيت بثالث محّركات 
اختياريّة، 2 منها جديدان محّرك EcoBoost قياسّي سعة 2.0 ليتر 
 ،Twin-scroll بأربع أسطوانات مع شاحن توربيني بمنفذين بتقنية
ومحّرك EcoBoost V6 س��عة 2.7 ليتر. كما س��يتّم تقديم محّرك 
V6 س��عة 3.5 ليتر ذي سحب طبيعّي، حيث ستترافق جميعها مع 

عادم مزدوج وناقل حركة أوتوماتيكّي بسّت سرعات.

BMW االختبارية من X2 سيارة
اختارت مجموعة BMW معرض باريس للسيارات 2016، لتقديم 
 .)BMW Concept X2( االختباري��ة X2 س��يارة بي ام دبلي��و
وتتمتع ه��ذه اإلضافة الجديدة إلى فئة الس��يارات المدمجة بتصميم 
مميّ��ز يبتعد عن تصاميم الطرازات األخرى من فئة X ويعتمد في 

نفس الوقت على تاريخ المجموعة في صنع سيارات الكوبيه.
ويدم��ج تصميم الواجه��ة األمامية من الس��يارة االختبارية عناصر 
ديناميكية مع اس��تخدام متين لألش��كال، حيث تخلق قضبان الش��بك 
الكل��وي مقولبة الش��كل والزوايا مقدمة “أنف الق��رش” البارز. أما 
الجزء الخلفي فيكّمل التصميم الخارجي بأس��لوب مميز، حيث يقع 
جن��اح الس��قف الكبير باللون المائ��ي األكمد الموجه للهواء بش��كل 

مسطح فوق النافذة الخلفية المسودّة.

رينج روفر إيفوك القابلة للكشف

اس��تقبل لبنان أول س��يارة دفع رباع��ي مدمجة قابلة للكش��ف التي 
طرحتها شركة الند روفر مؤخراً للبيع بمعرضها في لبنان. وتجمع 
رينج روفر إيفوك القابلة للكشف بين التصميم الجريء ومستويات 
النق��اء الت��ي لطالم��ا اش��تهر بها ط��راز رين��ج روفر إيف��وك، مع 
مواصفات شاملة وسقف متطّور قابل للطّي يثمر عن تقديم السيارة 
القابلة للكش��ف المثالية لجميع المواس��م دون المس��اومة على مزايا 
األداء. وتتوف��ر التش��كيلة الكاملة من محركات الن��د روفر رباعية 
األس��طوانات التي تعمل بالبنزين والديزل، وتمتاز بوزنها الخفيف 
بفض��ل صنعها من األلمنيوم بالكامل، مع محرك البنزين Si4 بقوة 

240 حصاناً لتقديم مستويات متميزة من األداء والنقاء.
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سيارة RN30 من “هيونداي”
أزاحت ش��ركة هيونداي النقاب عن س��يارتها RN30 االختبارية، 
خ��الل مش��اركتها في معرض باري��س الدولي للس��يارات 2016. 
وأوضحت الش��ركة أن سيارتها الجديدة التي تنتمي لفئة الموديالت 
المدمج��ة تأت��ي لتمهد الطري��ق للموديالت N الرياضي��ة، وتعتمد 
النسخة RN30 االختبارية على محرك بنزين تربو سعة 2.0 ليتر 

بقوة 280 كيلووات/380 حصان.
وتتضافر جهود المحرك مع ناقل حركة أوتوماتيكي مزدوج القابض 
ونظ��ام الدفع الرباعي، وباإلضافة إلى ذلك حرصت الش��ركة على 
أن تنعكس هذه القوة الداخلية على التصميم الخارجي، كما تم تعديل 

المؤخرة لتوفير أقصى مستويات من “قوة الدفع ألسفل”.

“أودي” في معرض باريس للسيارات
أزاحت عالمة أودي الستار عن مجموعة واسعة من منتجاتها خالل 
مش��اركتها في معرض باريس الدولي للس��يارات 2016. وكشف 
الصانع األلماني من إنغولش��تات عن مركبة “أودي Q5” و“أودي 
RS 3 Sedan” الجديدتي��ن أم��ام الجمه��ور للم��رة األول��ى على 
االطالق، وتش��مل النماذج األخرى التي ت��م إطالقها في المعرض 
أودي A5 وأودي S5 Sportback الجديدتي��ن، مع عرض العديد 
من مودي��الت عالمة الحلقات األربعة على المنصة. وتظهر للمرة 
األولى في المعرض النس��خة الرياضية األعلى من فئة Q7، أودي 
SQ7 بمحرك TDI، وتعتبر مركبة الدفع الرباعي هذه األولى من 

.EPC خطوط انتاج شركة أودي مزودة بضاغط كهربائي

QX سبورت انسبيريشن من إنفينيتي

كشفت إنفينيتي عن طراز تجريبي من فئة QX سبورت انسبيريشن 
المصمم للس��يارات الرياضية المتعددة االس��تخدامات. وتضع هذه 
الس��يارة التجريبية الخطوط العريضة لمس��تقبل طرازات إنفينيتي 

QX، نظراً لكونها سيارة رياضية فاخرة من الحجم المتوسط.
وظهرت للمرة األولى في أوروبا بمعرض باريس للسيارات 2016 
)مونديال دي لوتوموبيل(، حيث تتميّز بأس��لوب عنوانه “محورية 
الس��ائق وأهمية الراك��ب”، ويغلب عل��ى ألوانها الداخلي��ة اللونان 
األبيض واألس��ود، مع ومضات من التان الطبيعي المخفي، إضافة 
إلى الجلد باللون البني الغامق الجديد. كذلك هناك مزايا عديدة تمثّل 
الراحة والقدرة الفائقة على التحكم والشكل، إذ يمثل عنصر “العين 

البشرية” بصمة خاصة.

مدرعة من “أوشكوش ديفينس”

عرضت “أوشكوش ديفينس” التابعة لشركة أوشكوش كوربوريشن 
المدرجة في بورصة نيويورك مركبتيها “جيه إل تي في” التكتيكية 
الخفيف��ة المش��تركة، و“إم-إيه تي في” المدّرع��ة المضادة للكمائن 
واأللغ��ام والمزّودة بعجالت صالحة لجمي��ع التضاريس، وذلك في 
مع��رض “إيه يو إس إيه” لعام 2016 ومركز ولتر إي للمؤتمرات 
في واشنطن، وتمثل هذه المركبات قفزة تكنولوجية كبيرة في التنقل 
على الطرق الوعرة ومع تقنيات الحماية والفتك وقدرتها دعم طيف 
من ميزات القيادة والسيطرة واالستخبارات والمراقبة واالستطالع 
“سي 4 آي إس آر”، مزودةً بمجموعات مهمة ونظم أسلحة حديثة 

فضال عن أنظمة التحكم عن بعد باألسلحة.
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جون كوبر وركس كلوبمان من ميني

اسم جديد لـ“دايملر الشرق األوسط”

أطلقت ش��ركة ميني طراز “جون كوبر وركس كلوبمان” الجديد، 
ال��ذي يجمع بين أقوى محرك يتم تركيبه في س��يارات ميني )231 
حصاناً( مع أحدث نس��خة من نظام الدف��ع الرباعي ALL4 للمرة 
األولى، ما يمنح الس��يارة أداًء رياضياً ويجعلها قادرة على التسارع 

من صفر إلى 100 كلم/ساعة في غضون 6.3 ثوان.

تغيّر اس��م “دايملر الش��رق األوس��ط 
واألدنى ش.م.ح )DMEL(” المكتب 
مرس��يدس-بنز  لس��يارات  اإلقليم��ي 
للركاب، إلى “سيارات مرسيدس-بنز 
MBC- )الش��رق األوس��ط ش.م.ح 
ME(”، وذلك ابتداًء من شهر تموز/

يوليو 2016.
وق��ال الرئي����س والرئي�س التنفي�ذي 
ل�)MBCME( مارك دي هاس: إن 

االس��م الجديد س��وف يُبدد أي التباس محتمل ق��د يُصادف العمالء 
والموّردين على حد سواء.

إطار XDR3 الجديد من “ميشالن”
طرحت ش���ركة 
ميش�الن، اإلطار 
الجدي���د ط���راز 
)XDR3( قياس 
 )R 57 40.00(
  )R63 53/80(و
ل�م�ص�م�ّم������ة  ا

خصيص��اً للمعدات الثقيلة، حي��ث تلبي هذه اإلط��ارات احتياجات 
العاملين في هذا المجال الذين يواجهون تحديات خفض تكاليف النقل 
لكل طن، عبر تعزيز كفاءة التشغيل، وفي ذات الوقت ضمان سالمة 

الجميع في موقع العمل، وبالتالي زيادة المعدالت الربحية.

مرسيدس-بنز SL الجديدة
عدّلت “مرسيدس-

 SL بنز” س��ي�ارة
لتمت���د  الجدي���دة، 
المب���رد  ش���ب�ك�ة 
القياس�ية والفري�دة 
بفتح��ات ألماس��ية 
الشكل إلى أس��فل، 

وتظهر جسارة غطاء المحّرك الطويل والمشدود مع جزئين محدّبين 
بارزين، باإلضافة إلى نظام اإلضاءة الذكي الجديد والقياسي بتقنية 
LED، م��ع علب للمصابيح األمامية. أم��ا الطرف الخلفي، فيبرز 

ديناميكيات القيادة الفائقة للسيارة.

BMW تكشف عن دراجتها الذكية

بمناس��بة  احتفاله��ا بمرور 100 
ع��ام عل��ي تأسيس��ها، كش��فت 
ش��ركة BMW األلمانية الستار 
عن دراجة ذكية س��تُطلقها قريباً  
Motorrad Vi-  تحم��ل االس��م

sion Next 100، تصنف على 
أنه��ا صديق��ة البيئ��ة وانبعاثاتها 

خالي��ة تماماً من التل��وث، وتحقق التوازن ذاتي��اً والقيادة اآلمنة من 
دون الحاج��ة إلى التقاط المقود أوحت��ى ارتداء الخوذة، على أن يتم 
تزويد راكبها بنظارة إلكترونية  The Visor تحتوي على إحدثيات 

ومعلومات تظهر مجال الرؤية بالكامل.

حافالت من دون سائق في فرنسا
 باش��رت حافلت��ان ميني 
 Navia Arma باص من
عملهم��ا االختباري لمدة 
عام كخدم��ة نقل عامة - 
كهربائية ومن دون سائق 

في ش��وارع ليون بفرنسا، حيث ستس��ير الحافلتان بمعدل 10 كلم/
ساعة مع استطاعة حمل 15 راكب في الرحلة الواحدة لكل منهما، 
وباالعتماد على طاقة البطاريات الكهربائية فقط ضمن مسار دائري 
بط��ول 1350 متراً. الحافلتان تم تجهيزهما بطيف من الحساس��ات 
الت��ي تس��مح بمعرفة موقعه��ا بدقة، واكتش��اف ما يح��دث حولها، 

والتعامل بذكاء من أجل تفادي االصطدامات.
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بيجو تخطط إللغاء مئات الوظائف

تخطط شركة بيجو ستروين إللغاء 2133 وظيفة تمثل نحو 3 % 
من قوتها العاملة في فرنسا في عام 2017 عبر الجمع بين التقاعد 
المبكر واالس��تقالة الطوعية المرتبطة بحوافز مالية، حس��بما ذكر 
راديو فرانس إنفو. وقالت إدارة الشركة إن حالة الضبابية المتعلقة 
بخروج بريطانيا من االتحاد األوروبي وتراجع مبيعات السيارات 

العاملة بالديزل تعني أن بيجو ستروين يجب أن تكون “حذرة”.
ومنذ نجاتها في عام 2014 من الوقوع في شباك اإلفالس، تعهدت 
بيجو س��تروين بخفض تكالي��ف العمالة والمخزون��ات ومجموعة 

طرزها من أجل استعادة الربحية.

دراجة بسرعة 144 كلم/ساعةجاكوار تعود بعد 10 سنوات

أعلن��ت جاكوار ع��ن عودتها رس��مياً الى مضمار الس��رعة بعد ما 
 FIA�يزيد عن 10 س��نوات، وذلك من خالل إطالق أول س��باقات ال
الفورموال E، الموس��م الثالث منها في مين��اء هونغ كونغ، وبفريق 
مك��ون من س��يارتين ضمن السلس��لة األول��ى في العالم لس��باقات 
المركب��ات الكهربائي��ة، والتي يواجه س��ائقوها مجموعة فريدة من 
التحدي��ات، حيث يتوجب عليهم العمل على إدارة طريقة اس��تهالك 
البطارية وإعادة شحنها والحفاظ على طاقتها مع اختيار تصميم مولد 
الطاقة  كالمحركات وناقل الس��رعة، في حين أن الش��يء المشترك  

هو هيكل السيارة المصنوع من مادة ألياف الكربون.

تخط��ى مهندس��ون م��ن ش��ركة أيروفيل��و الكندي��ة، المتخصصة 
بالتكنولوجيا، الرقم العالمي ألس��رع مركبة تعمل بالطاقة البشرية، 
وذل��ك خالل حدث التحدي العالمي للس��رعات المعتمدة على الجهد 
البش��ري، حيث س��جلت الدراجة الجديدة أيروفيلو إيتا سرعة 144 
كلم/ساعة، متميزة بشكلها البيضوي، ما يجعل حركتها أكثر انسيابية 
في الهواء، ومستخدمة أنسجةً من األلياف الكربونية إليصال الطاقة 
القص��وى إلى اإلط��ار الصلب، وعلى ان يقوم الراكب باالس��تلقاء 
بوضعي��ة تس��مح بالوصول إلى أعظم س��رعة من خ��الل تحريك 

الدواسات.

“ديسكفري” الجديدة من “الند روفر”

كش��فت جاكوار الند روفر، عن سيارة ديسكفري الجديدة كلياً ذات 
السبعة مقاعد من خالل تسجيل رقم قياسي عالمي جديد ألكبر هيكل 
“ليغو” على اإلطالق. وشارك كل من بير جريلز، السير بن أينسلي 
والفارسة زارا فيليبس، الذين يملكون سيارات الند روفر ديسكفري 
منذ زمن طويل، في الفعالية الحية للكشف عن الطراز األكثر تنوعاً 
من حيث االستخدامات، والتي تّوجت بتركيب نسخة عن جسر تاور 

بريدج في لندن من مكعبات “ليغو” بارتفاع 13 متراً.
تجس��د الس��يارة الجديدة دافع ش��ركة الند روف��ر لتخطي الحدود، 
والجم��ع بين عناصر التألق والجذب البريطانية مع روح المغامرة 

المتوثبة.
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وقد بّشللرت الثورة الرقميللة بحقبة جديدة في الثقافة اإلسللامية، وقادت تطوير 
المحتوى اإلسامي، فضاً عن زيادة البرامج والقنوات التلفزيونية الموجهة إلى 
المشاهدين المسلمين، بما في ذلك البرامج التلفزيونية لألطفال، األفام الوثائقية 
والكوميديا. أضاف: أن المسلمين اليوم يستحوذون على حصة كبيرة من إجمالي 
اإلنفاق على الثقافة والترفيه في العالم. في حين يوفر التوسع في المسارات الرقمية 
واإللكترونية فرصة فريدة لتعزيز المفاهيم المتوافقة مع الشريعة اإلسامية، من 
خال وسللائل اإلعام واإلعان والتلفزيون. وهذا يمكن، في حال االستفادة منه 
بشكل فعال، من تحفيز المزيد من االستثمارات إليجاد بنية تحتية نوعية، تهدف 

إلى رسم صورة حقيقية عن الثقافة اإلسامية المحبة للسام حول العالم.

الفرص في االقتصاد اإلسالمي
وقال رئيس قسم التمويل اإلسامي في تومسون رويترز مصطفى عادل: “نحن 
فخللورون بطرح هذا التقريللر األخير، والذي يعد أول إصللدار من نوعه يبرز 
التطورات والفرص في االقتصاد اإلسامي، حيث تمثل وسائل اإلعام اإلسامية 

قطاعاً يتمتع بمعدالت نمو عالية، وتشهد تنوعاً وأنماطاً جديدة للبرامج”.

ويرصد التقرير الفرص الرئيسللية التي تهم كبار الاعبين المحتملين في سللوق 
اإلعام اإلسامية، بما في ذلك القنوات اإلعامية الرئيسية ذات الطابع اإلسامي 

والمستثمرين والمعلنين.

ووفقاً لكبير المحللين في التقرير، ومدير الرؤى االستراتيجية في مؤسسة دينار 
ستاندرد هارون لطيف، فإن “المشاهدين المسلمين يمثلون فئة رئيسية من العماء 
تستحوذ على خمسة في المئة من اإلنفاق العالمي على قطاعات الثقافة والترفيه، 
وهم في حاجة إلى التحفيز اإليجابي لقيمهم ونمط حياتهم، خصوصاً بعد الضغط 
السلبي الذي مارسته وسائل اإلعام في ضوء األحداث المؤسفة األخيرة. وهناك 
جاهزاً للمنضمين الجدد”.فرص كبيرة غير مستغلة في مجاالت وسائل اإلعام اإلسامية، والسوق أصبح 

إيرادات اإلعالنات اإلسالمية 10 مليارات دوالر

ويسللتعرض التقريللر الطلب المتزايد علللى المحتوى 
اإلعامي اإلسامي، ويقدر عدد المحطات التلفزيونية 
والقنللوات على اإلنترنت ذات الطابع اإلسللامي على 
مسللتوى العالم بنحللو 188 محطة وقناة. وفي سللوق 
الثقافللة والترفيه األوسللع نطاقاً، أنفق المسلللمون نحو 
179 مليللار دوالر في عام 2014، وهو ما يمثل 5 % 
من اإلنفاق العالمي على هذ النوع من الخدمات. ويشكل 
المسلمون فئة أساسية من المشاهدين في قطاع خدمات 
التلفزيون والقنوات عبر اإلنترنت على مسللتوى العالم 

والتي تقدر قيمته بنحو 443 مليار دوالر.

جذب العمالء
أعدّ التقرير من قبل “تومسللون رويترز” ومركز دبي 
لتطويللر االقتصاد اإلسللامي، بالشللراكة مللع “دينار 
سللتاندرد”. ويهدف إلى اسللتعراض وسللائل اإلعام 
اإلسامية العالمية أمام كبار المديرين في مجال الدعاية 
والتلفزيللون واإلنتللاج، الذين يسللعون إلللى جذب فئة 
العماء المسلمين ومسللتهلكي المنتجات الحال عالية 

النمو على مستوى العالم بهدف تحقيق مكاسب مادية.

ويحللدد التقرير األسللواق الرئيسللية لوسللائل اإلعام 
المرئي اإلسامي بالدول األعضاء في منظمة المؤتمر 
اإلسللامي، والبالغ عددها 57 دولللة. وبلغت إيرادات 
اإلعانات في أسللواق منظمة المؤتمر اإلسامي، 10 
مليللارات دوالر خللال عام 2015. ويغطللي التقرير 
أيضاً المواقللع الجغرافية، واللغات الرئيسللية للقنوات 
التلفزيونية، ووسللائل اإلعام اإلسامية على الصعيد 

العالمي.

وقللال الرئيس التنفيذي لمركز دبللي لتطوير االقتصاد 
اإلسللامي عبللدهللا محمد العللور: إن هللذا التقرير هو 
بمثابة دليل على استمرارية القيم والثقافة اإلسامية في 
تحمللل اختبار الزمن، حتى في الوقللت الذي تزايد فيه 
تأثيرها وانتشارها بشللكل طبيعي في كل أنحاء العالم. 

أطلقت بوابة السالم أحدث تقرير شهري 
مـن سـلسـلة تقاريرهـا حـول االقتصاد 
اإلسالمي، بعنوان “المستجدات والفرص 
فـي المحتــوى التلفزيونـي اإلسـالمـي 

ومحتوى الفيديو على اإلنترنت”.
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أنيستون في إعالن لطيران اإلمارات

سمير فرح مديراً لـ“BBC عربي”

دفع��ت ش��ركة طي��ران 
م�الي�ي����ن   5 اإلم�ارات 
دوالر للممثل�ة جينيف����ر 
أنيس��ت�ون، وذلك لترويج 
 A380 الطائ��رة الجديدة
من إيرباص، حيث تظهر 
أنس����ت��ون في اإلع��الن 
الجدي��د للش���ركة وه��ي 

 Airbus تجفف شعرها بعد أخذ حمام في الدرجة األولى من طائرة
A380s لتج��د بعدها طفالً صغيراً اس��مه كوبر ف��ي غرفتها وتبدأ 

قصة اإلعالن.

 BBC عيَّن��ت إدارة ش��بكات
التليفزي�ون�ي����ة واإلذاع��ي����ة 
والرقمية اإلعالمي سمير فرح 
للقس��م العرب��ي، حيث  مديراً 
انضم س��مير إلى الش��بكة عام 
م  1996، وعم��ل كُمِع��دّ وُمقدِّ
للبرامج ورئي��س تحرير. وقد 
تسلَّم منذ 3 سنوات إدارة وحدة 

البرام��ج والوثائقي��ات في تليفزي��ون BBC العرب��ي، وقاد الفريق 
م برامج القس��م العربي الحالية، إضافة إلى الصحافة  الذي يُعد ويُقدِّ

االستقصائية والوثائقيات.

العرض العالمي األول لفيلم المختارون

الحموري ينضم إلى سكاي نيوز

عرضت شركة إيمج نيشن أبوظبي المتخصصة في مجال اإلعالم 
والترفيه في منطقة الش��رق األوس��ط، الفيلم المشّوق “المختارون” 

ألول مرة عالمياً في مهرجان “بي. أف. آي لندن” السينمائي.
وتم عرض الفيلم في منطقة ليستر سكوير في لندن، وأعقبته جلسة 
أس��ئلة وأجوبة مع المخ��رج علي مصطفى، المنتج رامي ياس��ين، 
والممث��ل محمد مصطفى الذي يلعب دوراً محورياً في الفيلم، حيث 
من المقرر أن يطلق الفيلم  في مس��تهل عام 2017، على أن تش��هد 
األش��هر القادم��ة اإلعالن عن موع��د العرض األول ف��ي المنطقة 

والمهرجانات التي يعرض فيها.

أعلنت “س��كاي نيوز عربية” 
ع��ن انضمام محل��ل االقتصاد 
وأس��واق الم��ال العالمي��ة نور 
الدي��ن الحم��وري، إلى أس��رة 
فريق عملها في مقرها الرئيسي 
في أبوظبي، حيث سيعمل على 
تقديم فقرات يومية على شاشة 
س��كاي ني��وز عربي��ة خ��الل 
نشرات االقتصاد وتقديم تحاليل 
االقتصادية  التطورات  ألحدث 

اإلقليمية والعالمية.

“نشيد تمكين اإلناث” هذه فتاتي

أعلن��ت كل من “وارنر براذرز كونس��يومر برودكتز” و“دي س��ي 
إنترتينمنت” عن ش��راكة مع فرقة موسيقى البوب الشهيرة، للتعاون 
على أول أغنية مصورة على اإلطالق لسلسلة “دي سي سوبر هيرو 
جيرلز”، والتي تعرض األغنية الجديدة لفرقة موسيقى البوب، بعنوان 
“هذه فتاتي”. وستكون األغنية المصورة الكرتونية الخاصة بالسلسلة 
والت��ي تضم كالً من المرأة المعج��زة “وندر وومان”، الفتاة الخارقة 
“س��وبر جيرل”، الم��رأة الوط��واط “بات جي��رل”، هارلي كوين، 
بامبلبي، آيفي السامة “بويزون آيفي”، وكاتانا، متاحةً للمشاهدة على 

القناة الرسمية لسلسلة “دي سي سوبر هيرو جيرلز” على يوتيوب.
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“تصميم 007 - 50 عامًا من بوند”
تحتفل “إعمار 
 ” ي����ة ر لعقا ا
أكث�ر  بمض�ي 
م��ن 50 عاماً 
إطالق  عل��ى 
سسلس�لة أفالم 
“جيمس بوند” 
لش����ه�ي�رة،  ا

وذلك عب��ر توفير باقة من التجارب المذهل��ة ضمن إطار معرض 
“تصميم 007 – 50 عاماً من بوند”.

ويستضيف “برج خليفة” فعاليات المعرض من 14 تشرين الثاني/
نوفمبر 2016 ولغاية 13 شباط/فبراير 2017، حيث يسلط الضوء 
على الحيل الس��ينمائية المس��تخدمة في إبداع هذه السلسلة الشهيرة 
م��ع التركيز على إبراز طابعها البريطاني. وس��يقدم كافة التصاميم 
واألنم��اط المرتبطة بسلس��لة أف��الم “جيمس بوند”، م��ع اإلضاءة 
على االحترافية الكامنة وراء اختيار مواقع التصوير، الموس��يقى، 
األدوات، الس��يارات، وسائل التكنولوجيا، واألزياء التي استخدمت 

لتجسيد الشخصية الشهيرة على مدى 5 عقود.

جوائز “سوني” العالمية للتصويرقناة Syfy بشعار “تخيل أكثر”

  Syfy القناة التلفزيوني��ة الجديدة NBCو OSN أطلق��ت كل م��ن
لتك��ون الوجه��ة األولى والوحي��دة لمحتوى الخي��ال العلمي الحافل 
بالتش��ويق واإلثارة، خالل حفٍل خاص بالمناس��بة في دبي متضمناً 
عرضاً للمسلس��ل القصير Halcyon وبتقني��ة الواقع االفتراضي 
 OSN الت��ي يأتي إطالقه��ا كبرهاٍن عل��ى التزام Syfy ،الهجي��ن
بتقديم محتوًى مميز وحصري لمشتركيها في المنطقة  تعتبر عالمةً 
تجاريةً عالمية وبحضور واسعٍ في أكثر من 100 دولة حول العالم، 
مقدم�ةً للمش��اهدين محتوى استثنائي يثري مخيلتهم ومالذاً ترفيهياً 
متميزاً ينس��جم مع ش��عارها “تخيل أكثر” وبأفضل محتوى للخيال 

العلمي أيضاً.

أعلنت جوائز سوني العالمية للتصوير الفوتوغرافي التي تعتبر أكبر 
مس��ابقة عالمية للتصوير، عن أعضاء لجنة التحكيم خالل النسخة 

العاشرة لعام 2017.
وتجتم��ع اللجن��ة الت��ي تضم قائمة متمي��زة من الخب��راء في مجال 
التصوير للكش��ف واإلحتفاء بأفضل صور ت��م التقاطها خالل عام 
2016، وذلك من خالل األقسام التي تتضمنها جوائز سوني أبرزها 
التصوير االحترافي، المس��ابقة المفتوحة، مسابقة الشباب، مسابقة 
الجوائز الوطنية ومسابقة الطالب. وتضم قائمة دول الشرق األوسط 
وأفريقيا المشاركة في مسابقة الجوائز الوطنية كل من مصر، غينيا، 

باكستان، قطر، السعودية واإلمارات.

“موسيقى بال حدود” من أمازون

أعلنت أمازون رسمياً خدمتها الجديدة “موسيقى بال حدود” لتكون 
خدمة البث المس��تقلة الخاصة بالش��ركة وتنافس به��ا كالً من آبل 

ميوزيك وسبوتي فاي.
وتأتي باش���ت�راك ش���ه�ري قيمته 10 دوالر أميركي ينخفض الى 
4 دوالرات، إذا كان المس��تخدم يملك أحد أجهزة أماوزن إيكو أو 

إيكو دوت.
وتُش��ير أمازون أنّها وفرت عش��رات الماليين م��ن األغاني على 
خدمته��ا الجديدة، مقارنةً بحوالي 2 ملي��ون أغنية فقط على خدمة 
برايم ميوزيك السابقة، ومع تأكيدها أن كالً من سوني ويونيفرسال 

وورانر سيكونان ضمن الخدمة الجديدة.
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أول مؤتمر للعالقات العامة في سوريةويكيليكس ... الجزء الرابع لكلينتون

نشرت وكالة التسريبات ويكيليكس ما يزيد عن 1193 رسالة بريد 
إلكتروني جديدة خاصة بجون بودستا، رئيس حملة هيالري كلينتون 
المرشحة للرئاس��ة األميركية، تمثل الرسائل هذه الجزء الرابع من 
مجموع 50 ألف رس��الة متبادلة بين بودستا وجهات عديدة، بعد أن 
كش��فت الثالثة األولى عن محتويات آالف الرسائل المتعلقة بحملة 
كلينتون، ومواضيع تواصلها مع الصحفيين واستراتيجياتها لمواجهة 
بيرني ساندرز مرشح الحزب الديموقراطي ودونالد ترامب المرشح 
الجمه��وري، الذي ه��دَّدَ بحال وصوله للرئاس��ة بتوجيهه تعليمات 
للنائ��ب العام والنظر في وضعها الس��تخدامها بري��دًا خاًصا عندما 

كانت وزيرة للخارجية.

ف��ي خطوة تن��درج في 
إط��ار الت��زام “ميماك 
أوجلفي” تقديم خدماتها 
المتكامل��ة لزبائنها من 
الش����ركات المحلي����ة 
العامل��ة في األس���واق 
الس����وري��ة، رع����ت 
الوكالة العالمية الرائدة 
في اإلعالن والتس�ويق 
في  العام��ة  والعالقات 

منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا المؤتمر األول للعالقات 
العام��ة والدعاي��ة الذي تم تنظيمه مؤخراً في دمش��ق، بمش��اركة 
رج��ال أعمال وكبار مس��ؤولين  تنفيذيين وممثل��ي منظمات غير 

حكومية محلية ودولية.
وأكد مدير مكتب دمش��ق لش��ركة ميماك أوجلفي ف��راس عناية أن 
المؤتمر يهدف الستحداث منصة لتبادل الخبرات بين المتخصصين 
في مجال التس��ويق واإلعالن ونقلها إلى الشباب مباشرة من خالل 

التفاعل مع أمهر المدّربين والخبراء من سورية والشرق األوسط.

20th Century Fox مع OSN شبكة برامج جديدة من “الجديد”تمديد عقد
م���ددت OSN ش�����ب�ك�ة 
ال�م�دف�����وع،  التلف�زي��ون 
ش�����ركة  مع  ش����راكته�ا 
التلف�زي��ون���ي  الت��وزي��ع 
 ،20th Century Fox
به��دف تعزي����ز موقعه��ا 
كوجه��ة أول��ى لمش���اهدة 
أحدث األفالم والمسلسالت 

أوالً وحصرياً.
تتماش���ى ه���ذه االتفاقي���ة 
طويلة األمد مع استراتيجية 
الشبكة في اختيار ش��ركاء 

قادرين على تقديم محتوى تلفزيوني مميز يحظى بإعجاب واهتمام 
المشاهدين في المنطقة.

وبموجب الش��راكة، س��يتمكن مش��تركو OSN من مشاهدة أحدث 
أفالم الش��ركة ف��ي منازلهم بعد أش��هر قليلة فقط م��ن عرضها في 
دور السينما، وس��يواصلون كذلك االس��تمتاع بمئات الساعات من 

المسلسالت التلفزيونية الجديدة التي تنتجها الشركة سنوياً.

أطل��ق تلفزي��ون الجديد 
ش��بكة برام��ج متنّوع�ة 
ومبتكرة لهذا الموس���م، 
حيث يبدأ األس��بوع مع 
برنام��ج الكاميرا الخفيّة 
“عيش كتير”، وصاحب 
المواق��ف الغريبة “مش 
إنَت” وذلك يوم الثالثاء، 
أما أمسية األربعاء فهي 
أمسية ساخرة بامتياز مع 
“هي��دا تبع األخبار” من 

تقديم جاد غصن.
وُخصصت أمس��ية الخميس للبرنام��ج الحواري “العي��ن بالعين” 
مع طوني خليفة، في حي��ن يع��رض التلفزي��ون بنهاية األس���ب�وع 
برنامج “أهلية بمحليّة” مع طوني عيس��ى، كما يختتم أس��بوعه مع 
The Ring ح��رب النجوم. أما مسلس��ل “زوجت��ي أنا” فُخصص 
لعّش��اق المسلس��الت كل خمي��س وجمع��ة. وفي الخت��ام، يعرض 

“الجديد” البرنامج السياسي الساخر “دمى قراطيه” لشربل خليل.
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معرض إنترسك بدبي 2017
تســــتـضــيف 
إمــــارة دبـــي 
ض  مــعـــــــر
ســــــك  نتر إ “
 ”2 0 1 7
لـتـجــــــاري  ا
الـــدولــــــــي 

لصناعات األمن، الســامة والوقاية مــن الحرائق، وذلك في الفترة 
من 22 إلى 24 كانون الثاني/يناير في مركز دبي الدولي للمؤتمرات 
والمعارض، حيث تسجل سوق األمن والسامة والوقاية من الحرائق 

في الشرق األوسط نمواً مضاعفاً خال السنوات األربعة القادمة.

لقب لورد ماترهورن لـ“الطاير”
منــح مجلــس األعمال 
السويســري فــي دبــي 
واإلمــارات الشــمالية، 
العضو المنتدب الرئيس 
التنفيــذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي ســعيد محمد 
الطايـــر، “لقب لــورد 
مـاتـرهــــورن” وذلـك 

تقديراً لجهوده في تعزيز العاقات بين اإلمارات وسويســرا ودعم 
نجاح أعمال المجلس، حيث تســلم الجائزة من رئيس المجلس بيتر 

هارادين، وذلك خال حفل أقيم  في فندق فيرمونت النخلة بدبي.

شهادة أيزو لبنك الدوحة
بنـــــك  حصــل 
عـلـى  الدوحـــة 
شــهــــادة إدارة 
الجــودة أيــــزو 
 2015 : 9001
التـــي تُـمـنــــح 

للمؤسسات الرائدة وفقاً للمعايير العالمية الجديدة لنظم إدارة الجودة. 
وقال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور ســيتارامان: تعد هذه الشــهادة 
دليــاً على جــودة اإلدارة واتباع المؤسســة ألفضل الممارســات، 
فضاً عن حرصها على تحقيق أعلى معايير الجودة وتحســين أداء 

المنتجات وخدمة العماء.

4 جوائز لـ“أتالنتس النخلة”
فــاز منتجــع اتانتــس 
النخلــة في دبي بجوائز 
هامــة عــن عــدة فئات 
ضمن جوائـز الســـفـر 
 2016 العـالـميــــــــة 
والــذي أقيــم فــي دبي 
مؤخــراً، حيث شــملت 
هــذه الجوائــز كاً من 

“المنتج الرائد في الشــرق االوســط”، “الجنــاح الفندقي الرائد في 
دبي”، و“المرفق الســياحي الرائد في االمارات العربية المتحدة”، 

إضافة إلى جائزة “االلعاب المائية عن مدينة اكوافنتشر المائية”.

ألفا تدعم المزارع اللبناني
أطلقت شــركة ألفا، 
في ســـيـاق حملتها 
الداعمـة لمزارعـي 
التفـــاح، المرحلـــة 
الثانيــــة المتمثّلـــة 
داخلـيـــة  بحملــــة 
بعنـوان “صنــدوق 

تفــاح لكل موظف”، حيث تــم خالها توزيــع 1200 صندوق من 
التفاح اللبناني الذي تم شــراؤه مباشــرة مــن المزارعين، على كل 
فريق عمل الشــركة، بحضور رئيــس مجلس اإلدارة والمدير العام 

المهندس مروان الحايك، والهيئة اإلدارية.

Euro Card من “لبنان والخليج”
يستمر بنك لبنان والخليج 
منتجـــات  تقـديـــم  فـــي 
وخدمات مصرفية مبتكرة 
ومتجــددة منهــا بطاقـــة 
 )Euro Card( اليـــورو
وذلــك لتلبيـــة حاجـــات 
أوروبـا،  إلى  المسافريـن 
حيث تمكن حاملها إجراء 
عمليات السحب النقدي أو 

الدفع بعملة اليورو من دون أي كلفة إضافية ال سيما سعر الصرف، 
كما يستفيد من مزايا برنامج المايات والمكافآت.
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زيارة الزاريني لمعهد باسل فليحان
زار منّسق أنشطة 
األمــم المتحــــدة 
الُمقيــم  والممثــل 
األمـــم  لبرنامـج 
المتحـدة اإلنمـائي 
فــي لبنــان فيليب 
الزاريني، معهــد 

باسل فليحان المالي واالقتصادي التابع لوزارة المال، وعقد اجتماعاً 
مع رئيســة المعهد لمياء المبيّض بســاط، تطرق إلى ســبل تطوير 
التعاون بيــن المعهد وبرنامــج األمم المتحدة اإلنمائي، ومشــاريع 

المعهد التي يمكن أن تدعمها المنظمة الدولية.

شهادة آيزو لـ“اقتصادية دبي”
حـصـلــــــت 
دائرة التنميـة 
االقتصاديــة 
في دبي على 
شهادة اآليزو 

)ISO/ IEC 27001:2013( لنظــم إدارة أمن المعلومات، وذلك 
فــي إطــار جهودها والتزامهــا بتقديم الخدمــات المعلوماتية اآلمنة 
بأعلى مستويات الجودة وبأفضل الطرق والممارسات المتخصصة 
في إدارة أمن المعلومات المتعارف عليها دولياً لموظفيها ومتعامليها 
من مختلف شرائح المجتمع. وتسلّم الشهادة مدير عام الدائرة سامي 

القمزي، من ممثل شركة SGS االستشارية شاهول منصور.

“ألفا” ترعى النادي الرياضي بيروت
مجلــس  رئيــس  وقــع 
“ألفــا”  شــركة  إدارة 
ومديرها العــام مروان 
الحايك، عقد رعاية مع 
رئيس النادي الرياضي 
المهندس هشام  بيروت 
مقــر  فــي  جــارودي، 
فــي  الجديــد  الشــركة 

Parallel Towers  بالدكوانة، وترعى الشركة بموجبه فريق كرة 
السلة للرجال خال مشــاركته ببطولة كأس أبطال آسيا لكرة السلة 

التي أقيمت بالصين في تشرين األول/أكتوبر 2016.

“زيد خير عرصيدك” من بنك بيروت

عقد رئيس مجلس إدارة بنك بيروت ســليم صفير ورئيس الصليب 
 Four األحمــر اللبناني أنطوان زغبي، مؤتمــراً صحافياً في فندق
Seasons بيروت، لإلعان عن شراكة حصرية بين المؤسستين، 
وذلك تأكيداً على التزام البنك بالمسؤولية االجتماعية من خال سعيه 
إلى دعم الصليب األحمر اللبناني تحت شعار “زيد خير عرصيدك”.

سيراميك رأس الخيمة في “سيرساي”
كشــفت شــــركة 
ســـيراميـك رأس 
الخيمــــة إحــدى 
أكبـر الشــــركات 
عالميــاً في مجال 
الســيراميك، عن 
عامتها التجارية 

الجديدة تحت شــعار “مجاالت أوسع للخيال”، بهدف توحيد جميع 
شــركاتها التابعــة لها تحت شــعار موحــد، وذلك خــال معرض 
“سيرساي” الذي يعتبر من أكبر وأهم المعارض الدولية للسيراميك 

الذي يقام سنوياً في بولونيا بإيطاليا.

“لبنان والخليج” يدعم الثقافة
أثـبـــت بـنـــك لبـنـــان 
والخليج مّرة أخرى أنه 
المصرف األكثر دعمـاً 
للثقافة والفنــون والِعلم 
في لبنان بعد أن رعى 3 
بتنمية  مشاريع مساهماً 
الوضـــع اإلقتصـــادي 
في  والثقافي  والسياحي 

لبنان، حيث رعى مشروع دعم وتطوير عدد من المدارس الرسمية 
في مســرح الرابطــة الثقافية في طرابلــس، ومهرجانات صيدا في 

واجهة صيدا البحرية، وحفل غداء جمعية أجيالنا في صوفر.
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جائزة تقديرية لـ“سالمه”
ســلّمت مجلّة غلوبــال فاينانس  
حاكم مصــرف لبنــان  رياض 
سامه الجائزة التقديرية بمناسبة 
حلولــه فــي مجموعــة أفضــل 
رؤساء بنوك مركزية في العالم 
لســنة 2016. وقدمــت المجلة 
لســامة الدرع اإلمتيــازي في 
العاصمة األميركية واشــنطن، 
خال مشــاركته في اجتماعات 
صنــدوق النقد والبنــك الدوليين 

مع الموفد اللبناني.

كركي رئيسًا لـ“العربية للضمان” 
التنفيــذي  المكتــب  عقــد 
للجمعيــة العربية للضمان 
االجتماعــي اجتماعــاً تــم 
خاله انتخاب محمد كركي 
رئيســاً للمكتــب التنفيــذي 
)رئيــس الجمعيــة( لوالية 

ثالثة 2017 - 2018.
واعتبــر كركــي أن تولي 

رئاســة الجمعية لوالية ثالثة هو شــرف كبير وتحدي جديد ســوف 
يدفعه لبذل المزيد من الجهود في ســبيل تعميم الضمان االجتماعي 

ليشمل شرائح جديدة من المجتمع العربي.

LAU اطالق مختبر للعلوم الغذائية في

وقــع رئيس الجامعة اللبنانية األميركيــة )LAU( الدكتور جوزف 
جبــرا اتفاقية هبــة مع رجل االعمــال األميركي مــن أصل لبناني 
فــؤاد العبد إلقامة مختبر للعلوم الغذائية في كلية اآلداب والعلوم في 
الجامعة. وتهدف االتفاقية  الى تشجيع البحث الغذائي وتخريج طاب 
يعملون على ايجاد التركيبات الغذائية الصحية األفضل للمواطنين.

فاركي في مجلس هارفارد
عـيـنـــت مجمـوعـــة 
جيمـــــس للتعـلـيـــــم 
مؤســســهـا ورئيـــس 
مجلــس إدارتها صني 
فاركي، بـمـنـصـــــب 
المجـلــــــس  عـضـو 
االسـتـشــاري العالمي 

لجامعــة هارفارد، حيــث اختير إلى جانب 77 عضــواً آخرين من 
مختلف أنحاء العالم ليكون بذلك ثاني ممثل من دول مجلس التعاون 

الخليجي ينضم حالياً إلى المجلس.
يذكر أن فاركي سيشارك في االجتماع السنوي للمجلس هذا العام.

جينيسيس G90 “أفضل سيدان”
فـازت ســـــيـارة 
 ،G90 جينيسيس
التي تُعتبر أحـدث 
السيارات الفاخرة 
في المنطقة، بلقب 
“أفضل ســـيـارة 
سيدان فاخرة لهذا 

العــام”، تلَت إطاقها قبل وقت قصير في األســــواق، وذلك خال 
معرض “إكســس” للسيارات في جدة. ويأتي فوز السيارة بالجائزة 
تقديراً للمســتويات العالية التي بلغتها من الجودة الرفيعة والهندسة 

المتقنة والتقنية المبتكرة والراحة المترفة.

TAAI تكرم كاركاريا بجائزة التميز
الســفر  منحــت جمعيــة وكاء 
فــي الهنــد )TAAI(، الرئيــس 
التنفيذي لـ“في أف أس غلوبال”، 
والرئيــس التنفيــذي لمجموعــة 
كوني زوبين كاركاريا، “جائزة 
التميــز” لمســاهمته المتواصلة 
فــي صناعة الســفر والســياحة 
الهنديــة، وذلك خــال المؤتمر 
الـــ63 للجمعيــة. وتمثــل هــذه 
الجائــزة تقديــراً لــروح الريادة 

التي يتمتع بها كاركاريا واعترافاً بدوره كمرشد في هذه الصناعة.
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دوري كرة قدم ... للدولي االسالمي
توج فريق التجزئــة بلقب بطولة 
الدولــي  ســورية  بنــك  دوري 
اإلسامي لكرة القدم ، بعد مباراته 
مع فريق يعفور على أرض ملعب 
مجمع “األب تاون” في مشروع 
دمــر، الرئيس التنفيذي للبنك عبد 
القادر الدويك بعــد توزيع الكأس 

والميداليــات للفــرق الثــاث األولــى وبحضور عدد مــن مديري 
اإلدارات والموظفيــن وعائاتهم  أكد على أهميــة إقامة هذا النوع 
مــن الفعاليات لتمتين العاقات الطيبة مابين الموظفين ومـع إضفاء 

أجواء تخفف من ضغط العمل وتزرع  مزيداً من التآلف والمحبة.

منح دراسية جزئية من “البركة”
وقع الرئيس التنفيذي 
لبنك البركة - سورية 
محمــد عبد هللا حلبي 
مــع رئيســة جمعية 
المبرة النســائية منى 
مهنــا اتفاقيــة رعاية 
تتضمــن تجديد تقديم 

منح دراســية جزئية لعدد من الطاب المسجلين بالجمعية استكماالً 
لبرنامج البنك الخاص بالمســؤولية االجتماعية عــام 2016. وقال 
حلبي: إن البنك يقدر الجهود التي تقوم بها المؤسســات والجمعيات 

المرخصة أصوالً لرعاية المحتاجين من أيتام وطاب علم.

“الشام” يطلق البطاقة الهدية
أطلق بنك الشــام المصرف 
اإلسامي األول في سورية 
الهديـــة  بطاقـــــة  مـنـتـــج 
Gift Card األول مــــــن 
نوعــه فــي ســورية متميزاً 
لعماء  إصــداره  بإمكانيــة 
وغيــر عمــاء البنــك ومع 

خيــاراٍت متنوعة لرصيــد البطاقة، وإمكانية الســحب النقدي عبر 
صرافات بنك الشــام على مدار الساعة، دون أي عمولة شهرية أو 
ســنوية، ومن دون حد أدنى للعمر أيضاً ليكون صديق أطفالكم في 

األعياد  وتقديمكم “العيدية” عبر بطاقة الهدية.

VISA Signature من البنك العربي
العربــي  البنــك  طــرح 
 VISA وشــــــــــركـة
الـعـالـمـيــة، بـطـاقـــــة 
 ”VISA Signature“
االئتمانيــة مــن البنــك، 
والتــي ســــيـتـم تقديمها 

حصرياً لعماء برنامج “إيليت”، حيث ستوفر البطاقة الجديدة التي 
تنــدرج ضمن برنامج “إيليت” باقــة متكاملة من المزايا والخدمات 
المصرفيــة وغير المصرفية الحصرية، التي تواكب أســلوب حياة 
النخبة من العماء، بما يتماشــى مع اســتراتيجية البنك الرامية إلى 

تقديم أحدث المنتجات والخدمات.

MTN عرض مميز للطالب والموظفين من
أطلقت MTN سورية 
عـرضهــــا الـجـديـــد 
للخطوط المسبقة الدفع 
الجديــدة والحالـيـــــة، 
بــدءا من 18 تشــرين 
األول/أوكتوبـر 2016  
ولمــدة ثاثــة أشــهر، 

وهو مخصــص لموظفي القطاع العام والطاب، يشــمل مجموعة 
من الدقائق المحلية والرسائل القصيرة، إضافة الى باقة إنترنت من 
الجيل الثالث، وخصماً على دقائق االتصال الخلوي مع المشتركين 

بالعرض أيضاَ.

مكتب جديد لـ“بوز ألن هاملتون”
افتتحـــت شــــركة 
بــوز ألن هاملتون، 
مكتبهــا الجديـد في 
بحضـور  بيروت، 
مـن  المســـؤوليـن 

اإلدارة العليا فيها.
وتتـيـح الشـــــركـة 

المتخصصــة في مجال االســتراتيجيات والتكنولوجيا منذ أكثر من 
100 عــام، االستشــارات اإلداريــة والتقنية والخدمات الهندســية 
للمؤسسات ضمن قائمة فورتشن 500 والحكومات والمنظمات غير 

الربحية حول العالم.
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رئيس عمليات لـ“غلوب إكسبريس”
عينــــت “غـلـوب إكســـبـريــس 
سـيرفيســـز”، مــزود الخدمــات 
الثالـــث  للطـــرف  اللوجســـتـيـة 
والطــرف الرابــع والعاملــة فــي 
أكثر مــن 80 دولة حــول العالم، 
ديفيــد بينيت رئيســاً لعملياتها في 

األميركيتين.
وقــال الرئيــس والمديــر التنفيذي 
للشركة مصطفى قوام: نحن على 
ثقــة من أن بينيت سيشــكل إضافة 

لشركتنا وسيساهم بشكل كبير في تطورها وتوسعها المستقبلي.

رئيس تنفيذي لـ“ستاندرد تشارترد”
“ســـــتـانـدرد  بنــك  عيّن 
تشــارترد”، محمــد عبــد 
البــــاري فـــي منصــــب 
الرئيس التنفيذي للشــؤون 
المالية فــي منطقة أفريقيـا 
والشــرق األوســط، حيث 
انضــم محمــد إلــى البنك 
ليشــغل  ســنوات   4 قبــل 

منصب رئيس تمويل األعمال التجارية في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة، الشــرق األوسط، شمال أفريقيا وباكســتان، قبل أن يتقلد 

منصبه األخير كرئيس دائرة التمويل في اإلمارات.

رئيس تنفيذي لـ“بوهرنجر إنجلهايم”
“بوهرنجــر  شــركة  عينــت 
األدوية  لصناعــة  إنجلهايــم” 
انريكي مانزوني رئيساً تنفيذياً 
جديداً لقيادة عمليات الشــركة 
فــي منطقة الشــرق األوســط 
ويتمتــع  وأفريقيــا.  وتركيــا 
إنريكي بخبرة تمتد ألكثر من 
4 عقود في قطاعات االقتصاد 
والتقنيــة وعمليات التشــغيل، 
إلــى جانب خبرته الطويلة في 
تحديد مصادر جديدة للربحية.

تعيين لـ“سيسكو الشرق األوسط”
عينــت “سيســكو الشــرق 
األوســـط”، زيـاد ســامة 
لـــدول  تنفيذيـــاً  مـديـــراً 
المنطقــة الغربيــة ضمــن 
نطــاق أعمالهــا. وبموجب 
يتولى  الجديـــد،  منصبـــه 
زياد مسـؤولية قيادة أعمال 
سيسكو وعملياتها في قطر، 

الكويت، البحرين، باد الشام والعراق، بهدف االستفادة من الفرص 
التــي يحققها التحــول الرقمي في تلــك الدول. وســيقوم بدعم كافة 

الجهود الازمة لدفع المبادرة والمشاركة عبر مختلف القطاعات.

تعيين لـ“دوبيزل”
عيّن “دوبيزل” المنصة المتخصصة 
لإلعانــات المبوبــة للعقــارات فــي 
اإلمــارات، ســامر عابديــن بمنصب 
مدير عــام لقســم العقــارات، ليتولى 
التشــغيلية  العمليات  مســؤولية إدارة 
للقســم واســتراتيجيته الرامية لتعزيز 
إقبــال مســتخدمي المنصــة وتفعيــل 
دورهم وزيادة عدد الزيارات اليومية 
للموقع وعائداته. ويمتلك عابدين خبرة 

كبيرة بقطاع الشــركات الصغيرة والمتوســطة، ما يمنحه المعرفة 
والمهارات المطلوبة، والتي تدعم مسؤوليات منصبه الجديد.

”DSI“عالن رئيسًا تنفيذيًا لـ
عينــت شــركة دريــك آنــد ســكل 
إنترناشيونال )DSI(، المتخصصة 
الهندســة  مجــال  فــي  إقليميــاً 
والمشــتريات والبنــاء والتكليــف، 
وائــل عــان الــذي يشــغل حاليــاً 
منصب المديــر التنفيذي للعمليات، 
بصفــة الرئيــس التنفيــذي الجديــد 
للشــركة، وذلك بعد استقالة خلدون 

الطبري من منصبه.
وتأتي هذه الخطوة لتختتم الشــركة 

المرحلة النهائية من العملية االنتقالية لإلدارة العليا.
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أهم جوائز التميز لـ“سمارت لينك”
شـــــركة  فــــازت 
لينــــك  ســــمارت 
لحلـــول تعهـيـــــد 
األعمـــال ومراكز 
االتصــال )عضــو 
مجموعــة الخليــج 
والتعليم(،  للتدريب 

ونخبة من أهم عمائها، بمجموعة من أهم الجوائز المرموقة ضمن 
الحدث الســنوي المتخصــص “MECC 2016” بدورته الحادية 
عشر ضمن مســابقة جوائز إنسايتس الشرق األوسط لتميز مراكز 

االتصال 2016، والتي أقيمت بدبي مؤخراً.

جائزة لـ“فرنسبنك”
نال فرنسبنك جائزة 
الوعي حول الطاقة 
ضمــــن اخـتـتـــام 
فعاليــات “منتــدى 
الـدولــي  بـيــروت 
الســـابـع للطاقــــة 
2016”، برعايـــة 

وزيــر الطاقة والمياه ارثيور نظريان، وبتنظيم مركز “أي بي تي” 
 .)UNDP( وبرنامج األمم المتحــدة اإلنمائي )IPTEC( للطاقــة
وتســلم شــهادة التقدير مدير عام البنك نديم القصار، عن فئة “رواد 

االستدامة” لمشروع إطاق القرض البيئي لفرنسبنك.

بنك الخليج األول يحصد جائزة
حـصــــد بـنـــك 
“الخليـج األول” 
فــي اإلمــارات، 
جائـزة “أفضــل 
إصدار للسـندات 
مــن  الدوليــــة” 
مجلـة “آشــــــيا 
مـــــونــــــــي” 

و“غلوبال كابيتال آســيا”، وذلك خال حفل توزيع جوائز “أفضل 
الصفقات الصينية”. وجاء حصــول البنك على هذه الجائزة تقديراً 

لدوره كمدير اكتتاب إلصدار بنك الصين من السندات.

تكريم بنك دبي اإلسالمي
أعـلـــن بنــك دبـــي 
اإلســـامـي، أكبـــر 
فــي  إســامي  بنــك 
اإلمارات، عن فـوزه 
بـ“جائـــزة التمويــل 
اإلســامي العالميــة 
لريادة الســـوق للعام 
2016”، وذلــك فـي 
حفل خــاص أقيم في 

جاكرتا بإندونيسيا. ويأتي هذا اإلنجاز ليعزز التقدير الذي حققه بنك 
دبي اإلسامي في العام الماضي.

جائزة لـ“ميلينيوم المطار دبي”
تــم اختيــار فنــدق 
ميلينيــوم المطـــار 
فنـدق  دبي كأفضل 
مطـار فـي الشــرق 
األوســط مــن قبل 
جـوائــز الســـــفـر 
 WTA( العالميــــة

2016( للمرة الخامسة والتي تؤكد أنه أحد أفضل الفنادق تقييماً.
وقال المدير العام للفندق سايمون مور: إن صناعتنا تتحرك بوتيرة 
سريعة، ونحن مطالبون بترقية خدماتنا باستمرار. نحن نسعى لنقدم 

لعمائنا خدمة عالمية المستوى في أجواء مريحة.

4 جوائز لفندق وشقق دبليو الدوحة
حصد فندق وشقق 
دبليــو الدوحــة، 4 
جوائز ضمن حفل 
الســـفـر  “جوائـز 
العالمية” الذي أقيم 
فــي فندق ســانت 
دبـي،  ريـجـيـــس 
حيــث حــاز علـى 

لقب “أفضل فندق وشقق فندقية في الشرق األوسط”، “أفضل فندق 
فاخر في الشرق األوسط”، “أفضل فندق فاخر في قطر” و”أفضل 

فندق وشقق فندقية في قطر”، وذلك للسنة الرابعة على التوالي.
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على ض��رورة إدراج الحد من األخطار في 
أي إستراتيجية فاعلة للصحة العامة وتكاملها 
مع الجهود الوطنية الرامية لتخفيض األعباء 
الصحي��ة المرتبطة بالتدخي��ن واإلفراط في 
استهالك السكر، ذلك باعتبار تلك المسألتين 
معروفتين على نطاق واسع كأسباب أساسية 

لإلصابة باألمراض غير المعدية.
وتط��رق المجتمع��ون عل��ى دور المنتجات 
الجدي��دة مث��ل أجه��زة التبخير، على س��بيل 
المثال ال الحصر، بكونها أقل سميّة بنسبة 95 
% مقارنةً مع السجائر التقليدية، وبالتالي ال 
يمكن التغاضي عنها في صياغة السياسات، 
وفي الوقت نفسه، ال ينبغي النظر إلى السمنة 
بمع��زل عن هذه المس��ألة، كما يعد الحرمان 
م��ن النوم مثاالً على العوامل المس��اهمة في 

نمط حياة غير صحية.

التعاون أساس االبتكار
ونوه المجتمعون أنه وفي كثير من األحيان، 
عمل صناع السياس��ة والعلماء ومتخصصو 
القط��اع بمع��زل عن بعضهم ف��ي وقت كان 
يتوج��ب عليهم التعاون والمش��اركة بش��كل 
أكبر لتطوي��ر حلول أفضل. وخالل جلس��ة 

ملتقى الصحة: التصدي لألمراض غير المعدية
دعا أخصائيون وعلماء وأطباء على هامش فعاليات “ملتقى الشرق األوسط وأفريقيا للصحة” إلى ضرورة إعادة 
النظر في السياسات واالستراتيجيات المتبعة في مجال الصحة العامة، واتخاذ تدابير جديدة مستندة إلى األدلة 
للحد من األخطار التي قد تنجم األمراض غير المعدية، كما رسموا مالمح تلك التدابير التي تشمل سياسات أكثر 

ذكاًء تعتمد على الدراسات العلمية القوية والمستمرة.

وجرت الفعالي��ة في مدينة دبي للمرة األولى 
وحملت ش��عار‘‘الحد من األخطار وصوالً 
لمجتمع��ات أكث��ر صح��ة’’ وش��اركت في 
اللق��اء نخبة م��ن العلماء وم��زودي خدمات 
الرعاية الصحية وصناع السياسة وشركات 
القط��اع الخاص. وتط��رق المجتمعون على 
مسألتي البدانة والتدخين، باإلضافة إلى أبرز 
التطورات واالبتكارات التحويلية التي يجري 
اعتمادها للمس��اعدة في بناء مجتمعات أكثر 

صحة في تلك المناطق.

تفاقم األمراض غير المعدية
ورك��ز المجتمعون في حديثه��م على الدور 
ال��ذي تلعبه عوام��ل الخط��ر المحتملة التي 
يمكن الوقاية منها مثل سوء التغذية، وارتفاع 
ضغ��ط ال��دم، وارتفاع مؤش��ر كتلة الجس��م 
)مؤش��ر الس��منة وزيادة الوزن(، والتدخين 
في المس��اهمة بزيادة أعب��اء األمراض غير 
المعدية في منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا. 
وتؤك��د التقاري��ر وج��ود 1.4 ملي��ار مدخن 
حول العالم اليوم، في حين يعاني 1.4 مليار 
ش��خص م��ن زيادة ال��وزن، مما يش��ير إلى 
خطورة قد ت��ؤدي إلى أزمة حقيقية، في ظل 
م��ا تنطوي عليه هذه األمراض غير المعدية 

من تهديدات خطيرة.
وف��ي هذا الس��ياق، أش��ار الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة “دي إن إيه هيلث كورب” الدكتور 
نسيم أشرف، إلى أنه وللمرة األولى في تاريخ 
البش��رية، سيكون الجيل الجديد من األطفال، 
جيل األلفية، أسوأ حاالً من الناحية االقتصادية 
من وجهة نظر صحية، مما يس��تدعي حاجة 
ملحة لتغيير النظام برّمته والذي غالباً ما اتجه 

نحو العالج بدالً من الوقاية.

الحد من األخطار
وش��هد اللقاء في مالحظات��ه الختامة إجماعاً 

استخالص النقاط األساسية، دعا الملتقى إلى 
إيجاد مزيد م��ن الحلول البديل��ة والمبتكرة، 
بما في ذلك إنشاء صندوق أو مؤسسة بحثية 
مس��تقلة لدراس��ة وتقييم وتطوير الحلول في 

مجال تدخين التبغ.
وفيما يتعلق باألخط��ار الناجمة عن اإلفراط 
في استهالك الس��كر، أجمع المشاركون في 
الملتقى على أن الس��كر ليس ضاراً بحد ذاته 
عند تناوله بكميات مناسبة. ومع ذلك، شددوا 
عل��ى ضرورة  وضع آلي��ات خاصة لتحديد 
األدوات ونش��ر الدراس��ات ح��ول المخاطر 
الصحية المرتبطة باس��تخدام الس��كر بجميع 
أش��كاله، وتعزيز البرامج الصحية التوعوية 
بهذا الخص��وص، ووضع قواني��ن تنظيمية 
أكث��ر ذكاء فيما يخص المس��تويات المقبولة 

من السكر في المنتجات االستهالكية.
وخ��الل اللقاء ت��ّم اس��تعراض مجموعة من 
الدراسات المتعلقة في مجال معالجة اإلدمان، 
واالبت��كارات التقني��ة ف��ي مج��ال األغذية، 
والقواني��ن التنظيمية الذكي��ة، وفوائد اعتماد 
أنم��اط حي��اة أكثر صح��ة به��دف التصدي 
المعدية في المنطقة.للتهدي��دات الت��ي تحدثه��ا األم��راض غي��ر 
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المنافسة واالستمرار. كما نأمل أن تسهم مخرجات هذه الثورة  في إيجاد حلول علمية 
وممكنة لمشكالت التنمية التي تعاني منها الشعوب، ودعم الفئات الشابة واالستثمار 
في كفاءاتهم وأفكارهم المبتكرة ليصبحوا شركاء في مسيرة تطوير قطاعات االقتصاد 

اإلسالمي الرقمي.

مجتمعات ذكية
ب��دوره، يرى نائ��ب الرئيس للعالقات الدولية في غرفة تجارة وصناعة دبي حس��ن 
الهاشمي أن على المجتمعات اإلسالمية تبني االقتصاد الرقمي والتقنيات الحديثة بما 
يمكنها من االنتشار المطلوب، والتي تقود إلى تحقيق تنمية مستدامة تعزز من فرص 
النم��و واالزده��ار في هذه المجتمعات. وأكد الهاش��مي على أهمي��ة التعاون وتبادل 
المعرفة لتحقيق التطور في االقتصاد اإلسالمي، ودعا إلى تبادل المعلومات والعمل 
المشترك بين جميع االقتصادات ودول العالم اإلسالمي بغية الوصول إلى مجتمعات 

المعرفة.
وتعتبر مدينة دبي من المدن األولى التي اعتمدت على الحلول الذكية لتحقيق التنمية 
المستدامة، وذلك من خالل االستثمارات في مجال الطاقة المتجددة والتقنيات الذكية 
وغيرها من الخدمات اإللكترونية وفقاً لما ذكره الهاشمي، منوهاً أنها أطلقت قبل فترة 
قصيرة برنامج مس��رعات دبي للمستقبل لتحويل المدينة إلى مركز عالمي لالبتكار 
وحاضنة للش��ركات العالمية الرائدة التي تس��تثمر في التقنيات الحديثة لتقديم أفضل 
الخدمات في القطاعات الرئيسية األكثر ارتباطاً بحياة اإلنسان. وقال: غرفة صناعة 
وتج��ارة دبي تعمل دائماً على دعم االبتكار في جميع مجاالت عملها كما تعمل على 
إطالق المبادرات، التي تشكل أهمية كبيرة في دعم االقتصاد اإلسالمي حول العالم.

أهمية الشباب
وشدد الحضور على ضرورة وضع آليات جديدة إلشراك الشباب في بلورة منظومة 
االقتصاد اإلسالمي واستلهام األفكار منهم لبناء غٍد مزدهر. وبيّن مدير عام تومسون 
رويترز لمنطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا نديم النجار أن على القطاعين العام 
والخاص تقديم مساعدات تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم وقدراتهم واالستفادة من 
التي تمكنهم من المساهمة الفاعلة في المجتمع.طاقاتهم في تحقيق التطور، ويتوجب على الحكومات تطوير التش��ريعات والقوانين 

متطلبات االقتصاد اإلسالمي للنمو في المستقبل

وانطلقت الجلس��ة التي استضافتها دبي من تساؤل 
“اقتص��ادات المس��تقبل: ه��ل بمق��دور االقتصاد 
اإلسالمي تخطي مرحلة الثورة الصناعية الثالثة”؟

 
التحول االقتصادي

وخالل الجلس��ة، تح��دث المدير التنفي��ذي لمركز 
دب��ي لتطوير االقتصاد اإلس��المي عب��د هللا العور 
قائ��الً: إننا الي��وم أمام مرحلة جديدة م��ن االرتقاء 
ف��ي االقتص��اد اإلس��المي، والب��د أن تترافق مع 
مجموعة من الخطوات لتش��مل آثاره��ا اإليجابية 
جميع أفراد المجتمع، ألن االقتصاد اإلسالمي من 
خالل ما يقدمه من منتجات تتناس��ب مع الش��ريعة 
يجب أن يقدم للعالم بأسره بدائل تعزز فرص النمو 
االقتص��ادي وإيج��اد حلول للتحدي��ات واألزمات. 
ودعا العور إلى النهوض بمسيرة التعليم في الدول 
النامية، ألن المس��اواة في امت��الك العلوم الحديثة 
يعني المس��اواة في الفرص والحد من التفاوت بين 
فئات المجتمع الواحد وبين بلد وآخر، كما شدد على 
ضرورة توظيف مخرجات الثورة الصناعية الثالثة 

واالبتكارات التكنولوجية والعلمية.

االستفادة من التجارب
ونوه الع��ور أن الثورة الصناعية الثالثة بما أنتجته 
م��ن ابت��كارات مادي��ة أو عب��ر أش��كال التواصل 
والتنظيم واإلدارة للشركات والمؤسسات، من قبل 
منظومة االقتصاد اإلس��المي، ستدعم تحولها إلى 
منظوم��ة إنتاجي��ة متكاملة وعصرية ق��ادرة على 

دعــت القمــة العالميــة لالقتصــاد 
اإلسـالمـي في جلسـتها األخيـرة إلى 
االعتماد على التقـدم التقني واالبتكار 
مـن  اإلسالمي  االقتصاد  يتمكن  حتى 
تحقيق التطور المنشود، بحيث يكون 
التقليديـة،  لالقتصادات  حقيقياً  بدياًل 
كما أكــدت أهميـة التحــول نحــو 
اقتصـاد المعرفـة والعمـل على تبـادل 
المعلومات واالسـتثمار األمثل في رأس 
المالـي البشـري والتركـز علـى إجـراء 
األبحاث والدراســات لالســتـفادة من 
الفرص المتاحة وتوظيفهـا بما يخـدم 

المجتمعات اإلسالمية.
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ندوة لـ“اللبناني الفرنسي”

أق��ام البنك اللبناني الفرنس��ي ندوةً حول “االبت��كار من أجل التنمية 
المس��تدامة”، في فندق لو رويال - ضبيّه، حيث وّزع بالتعاون مع 
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان )UNDP( جوائز للرابحين 
 MasterCard Earth Card الثالثة في المس��ابقة السنوية لبطاقة

التي كانت تحمل عنوان “إدارة النفايات الصلبة”.
يش��ار إلى ان الرابحين في مس��ابقة عام 2016 هم: “بلدنا” و“نداء 
األرض” ع��ن مش��روعهما “إعادة تدوير النفاي��ات العضوية عبر 
استعمال س��ماد الديدان في عربصاليم”، مدرسة اإلليزيه الحازمية 
عن مش��روع “ABC3D recycling”، و“Little Push” عن 

.”SORTED Outsmart Your Garbage“ التطبيق

ذكرى لـ“لوفتهانزا” في بيروت

تحتفل الخطوط الجوية األلمانية “لوفتهانزا” بمرور 60 عاماً على 
إط��الق عملياتها في بي��روت. وفيما تحتفل “لوفتهان��زا” بالذكرى 
الس��تين، تفخر الناقلة بدعم العمالء في لبنان، حيث تنقل المسافرين 

بغرض العمل أو السياحة من جميع أنحاء العالم.
وتقوم اليوم الش��ركة بخدمة بيروت يومياً م��ن فرانكفورت، وذلك 
بفضل معدل النمو الثابت لحركة الس��فر بين محطات “لوفتهانزا” 
العالمية ولبنان. وعند الوصول إلى فرانكفورت، يمكن للمس��افرين 
من بيروت االس��تفادة من واحدة من أكثر شبكات الرحالت الجوية 
ش��مولية في العالم، من خالل ما يزيد عن 23140 رحلة أس��بوعياً 

تخدم 316 وجهة في 101 دولة.

مبادرة تعليمية من “بسمة”

نظم��ت جمعية بس��مة الخيرية الت��ي تؤمن بأّن التعليم هو الس��الح 
األقوى في المجتمع، يوماً توزيعياً بش��عار “العودة إلى المدرس��ة” 
حيث تم توزيع لوازم مدرسية، مواد غذائية، مالبس، أحذية وألعاب 

بمركز الجمعية في بدارو - بيروت.
وش��اركت “ماري��ا بينو” في هذه المبادرة من خ��الل تقديم األحذية 
الجديدة إلى الطالب، كما  قدّم “مكتبة مالكس” 100 حقيبة مدرسية. 
وارتكزت الجمعية على التعليم ألنها تعتقد أن مستقبل الطفل يرتبط 

ارتباطاً وثيقاً بمستوى تعليمهم.
الجدير بالذكر أنها نجحت في تغطية 600 منحة دراس��ية س��نوياً، 

وحققت نجاحات كثيرة خالل السنوات ال�15 الماضية.

لبنان والمهجر يوسع شبكات الدفع

وقعت ش��ركة أمريكان إكسبريس الشرق األوسط اتفاقية شراكة مع 
بنك لبنان والمهجر، بهدف تطوير حلول الدفع في لبنان وتوسيع شبكة 
نق��اط الدفع مع بطاقاتها. وقال الرئي��س التنفيذي مازن خوري: من 
خالل شراكتنا هذه، سنسهل عملية الدفع ألعضاء بطاقات أمريكان 
إكس��بريس في لبنان وس��نعزز وجودنا في الس��وق اللبناني ونوسع 
عملياتن��ا في قطاع حل��ول الدفع. أما رئيس مجل��س اإلدارة ومدير 
عام بنك لبنان والمهجر س��عد أزهري فقال: إن هذه الش��راكة تمثل 
معلماً مهماً في تطوير نشاطات البنك، خصوصاً في نطاق صيرفة 
التجزئة، بالتعاون مع احدى أهم الشركات العالمية المتخّصصة في 

بطاقات االئتمان وأنظمة الدفع.
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غالف مالي جديد لـ“دبي العطاء”

خصصت “دبي العطاء”، غالف مالي جديد موجه للبحث سيُعرف 
ب�“الدلي��ل للتعليم في حاالت الط��وارئ”، خالل فعالية خاصة في 
نيويورك عل��ى هامش انعقاد الدورة ال���71 للجمعية العامة لألمم 

المتحدة.
وق��ام الرئيس التنفيذي لدب��ي العطاء طارق الق��رق، بتوقيع اتفاقية 
ش��راكة بقيمة 11 مليون درهم )3 مليون دوالر( مع المديرة العامة 
لليونس��كو )منظمة االم��م المتحدة للتربي��ة والعلم والثقاف��ة( ايرينا 
بوكوفا، وذلك بهدف دعم البلدان النامية في س��عيها لتحقيق الهدف 
الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وذلك لضمان تعليم سليم، شامل 

وعادل، باإلضافة إلى تعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع.

قرارات لـ“الوزراء العرب لالتصاالت”

اختتم��ت ف��ي أبوظبي مؤخ��راً أعمال ال��دورة العش��رين لمجلس 
ال��وزراء واالتص��االت الع��رب بحض��ور ممثلين ع��ن وزارات 
االتص��االت في 16 دولة عربية. وص��در عن االجتماع مجموعة 
م��ن القرارات والتوصيات الهام��ة المرفوعة من المكتب التنفيذي 
للمجلس الذي انعقد في اليوم الس��ابق. ومن تلك القرارات ترحيب 
المجل��س بالورقة التي قدمته��ا دولة اإلمارات بخصوص إنش��اء 
االتح��اد العرب��ي لالتصاالت ليش��كل إطاراً لتوحي��د الجهود على 
مس��توى القط��اع عربي��اً، حيث تم تكلي��ف األمانة العام��ة بتعميم 
الورق��ة اإلماراتية على اإلدارات العربي��ة المعنية، وتكليف فريق 
العم��ل العربي المعن��ي بالنظر في هيكلية األمانة العامة لدراس��ة 

أبعاد الرؤية اإلماراتية في هذا المجال.

اإلمارات في اجتماعات “الويبو”

ش��اركت دولة اإلمارات في دورة االجتماعات السادسة والخمسين 
للمنظمة العالمية للملكية الفكرية “الويبو”، في مقر المنظمة بمدينة 
جنيف السويس��رية، حيث تش��مل اجتماع الجمعي��ة العامة للمنظمة 
ولجنة التنس��يق وس��ائر جمعيات واتحادات الدول األعضاء البالغ 
عدده��ا 189 دول��ة عضواً. وألقى وكيل وزارة االقتصاد للش��ؤون 
االقتصادية المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، كلمة خالل 
االجتماع االفتتاحي للجمعي��ة العامة للمنظمة، أن اإلمارات قطعت 
شوطاً كبيراً في تطوير منظومة الملكية الفكرية لديها، حيث وصلت 
نس��بة النمو في طلبات براءات االخت��راع لدى وزارة االقتصاد في 

عام 2015 إلى 19 % بواقع 1753 براءة اختراع.

ملتقى لـ“دبي لتنمية الصادرات”

نظم��ت القنصلي��ة العام��ة لدولة اإلمارات ومؤسس��ة دب��ي لتنمية 
الص��ادرات، عبر مكتبها التمثيلي التجاري ف��ي البرازيل بالتعاون 
مع مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي، ملتقى تجاري في مدينة 
س��اوباولو، بمشاركة أكثر من 180 من ممثلي الصناعات المختلفة 
والموردي��ن من الس��وق البرازيلي وعدد من الش��ركات في قطاع 
الحالل، بهدف تكريس مكانة دبي مركزاً عالمياً للمنتجات الحالل. 
وأقيم الملتقى على هامش الزيارة التي تقوم بها المؤسس��ة للبرازيل 
والبارغواي واألرجنتين، بمشاركة مركز االقتصاد اإلسالمي ودبي 
الجنوب. وركزت البعثة على ترويج مبادرة المؤسس��ة “من مركز 
إلى مركز” وقطاع التصدير المحلي في اإلمارة والدولة بشكل عام 

للقطاع الخاص والمستوردين في البرازيل.
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البحرين تعزز قدراتها في النفط والغازإطالق “صندوق نماء” الدولي للمرأة

أطلقت قرينة حاكم الشارقة، رئيسة مؤسسة “نماء” لالرتقاء بالمرأة 
الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، “صندوق نماء” الدولي للمرأة، 
حي��ث قدمت 10 ملي��ون دره��م )2.7 مليون دوالر( لتش��كل أول 
إيرادات لتأسيس الصندوق. وسيخصص الصندوق لتوفير الموارد 
المالية والبشرية الضرورية لالرتقاء بالمرأة ومكانتها حول العالم، 
ولتعزيز البرامج والمب��ادرات المعنية بتمكين المرأة في المجاالت 
االقتصادي��ة والمهني��ة، وتنمي��ة قدراتها ف��ي التنمي��ة المجتمعية، 

واالستثمار فيها.
جاء اإلعالن عن الصندوق في جلس��ة “إطالق ش��بكة نقاط اتصال 
أمن وس��المة المرأة” التي عقدت بمقر األمم المتحدة في نيويورك 

على هامش اجتماعات الدورة ال�71 للجمعية العامة لألمم المتحدة.

م�م�ل�ك����ة  ج���ددت 
البحري��ن التزامه���ا 
بتعزي��ز قدراتها في 
مج���ال صن�اع���ات 
النف��ط والغاز، وذلك 
خالل مؤتمر الشرق 
للتكري��ر  األوس���ط 
وي��ات  لبتروكيما وا
“بت�روت��ك  العاش��ر 
األوس����ط  الش���رق 

.”2016
ف��ي بداية المؤتمر الذي عقد في فندق ريتز كارلتون في البحرين، 
رح��ب وزير النفط ورئي��س مجلس إدارة الش��ركة القابضة للنفط 
والغ��از الش��يخ محمد ب��ن خليفة بن أحم��د آل خليف��ة، بالضيوف 
المش��اركين. ومن ثم ألقى كلمة االفتت��اح رئيس المؤتمر والرئيس 
التنفيذي لش��ركة البترول الكويتية العالمية بخيت الرشيدي، حيث 
أعقب االفتتاح مباش��رة جلسة تنفيذية عامة ركزت على موضوع 

“االنكماش االقتصادي وآثاره على قطاع التكرير النفطي”.

“قانون التنظيم الصناعي الموحد”

اختتمت منظم��ة الخليج لالستش��ارات الصناعية )جوي��ك( الدورة 
التدريبية التي نظمتها تحت عنوان “قانون )نظام( التنظيم الصناعي 
الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي” في مقرها بالدوحة، بمشاركة 
متدربين من مختل��ف دول المجلس، تحديداً من وزارة االقتصاد في 
الس��عودية، الصندوق السعودي للتنمية، المؤسس��ة العامة للمناطق 
الصناعية في سلطنة عمان، وزارة الطاقة والصناعة في قطر، إضافة 
إلى عدد من موظفيها. وفي ختام الدورة سلّم األمين العام للمنظمة عبد 
العزيز بن حمد العقيل، الشهادات للمشاركين، مشدداً على أن برنامج 
التدري��ب وتطوير القدرات طورته “جويك” به��دف زيادة القدرات 

الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون.

افتتاح المقر الجديد لـ“شراع”

افتتح المقر الرئيسي الجديد لمركز “شراع” في مبنى مكتبة الجامعة 
األميركية بالش��ارقة، والممتد على مساحة 650 متراً مربعاً ليوفر 
للشباب بيئة إيجابية ومحفزة لدخول عالم األعمال وتحويل أفكارهم 
لواقع ملموس. ويش��ّكل المقر الجديد مظلة تجمع رّواد األعمال من 
الشباب في عموم دولة اإلمارات، لتبادل األفكار والمعلومات حول 

تأسيس األعمال وضمان استمرارها ونموها.
يعك��س كل ركن في المقر الجديد رؤية المركز نحو تحفيز وتمكين 
الشباب لتأسيس أعمالهم، حيث تم تجهيزه الحتضان رّواد األعمال 
والطلبة على حد سواء ليتناقشوا ويبتكروا أفكاراً قابلة للتطبيق تكون 

إضافة حقيقية لمجتمعاتهم وحياتهم المهنية والشخصية.
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بولورو وبانكو ... “ابتكروا لالجئين”

فازت ش��ركتا “بولورو” و“بانكو” في المنافسة العالمية “ابتكروا 
لالجئين” التي نظمها منتدى “أم آي تي” العربي للشركات ورعتها 

مجموعة “زين”، “أم بي سي األمل”.
حل الشركتين لالجئين هو عبارة عن شراكة استراتيجية بين بولورو 
غلوبال المحدودة وهي منصة بوابة مدفوعات عالمية مقرها أميركا، 
وبانكو إنك وهي ش��ركة منصة هوية اقتصادية، حيث يجري تنفيذ 
الحل من قبل شركة بولورو الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ومقرها 
األردن. ويس��تفيد المش��روع الفائ��ز من نقاط ق��وة كل من بولورو 
وبانك��و، وهو حل يمكن التحميل “األول من نوعه” للبيانات الهامة 
التي يحتاجها الالجئون واألشخاص الذين يعيشون في أوضاع فقيرة 

في المنظمات وعبر الحدود وعبر الفرص االقتصادية.

بحث عن الشركات الناشئة المبتكرةالتقنيات الحديثة تدعم قطاع الطاقة
قال الرئي��س 
ي  لتنفي����ذ ا
لش��ركة نفط 
ل�ه�����الل،  ا
ئ�������ب  ون�ا
رئ��ي�������س 
مجلس إدارة 
مجم��وع���ة 
الهالل مجيد 
جعف�ر، ب�أن 

تطبي��ق التقنيات الحديثة من ش��أنه تعزيز قطاع الطاقة على صعيد 
الناتج والتنافس��ية في وقت يواجه هذه القطاع إنخفاضاً في األسعار 

ومنافسة من موردين جدد.
جاء ذلك خالل كلمة ألقاها جعفر في ختام منتدى بدبي، سلط خاللها 
الض��وء عل��ى التحديات التي يفرضها انخفاض أس��عار النفط على 
نموذج عمل الشركات، وميزانياتها اإلقليمية، فضالً عن الحاجة إلى 
مواكبة االتجاهات العالمية في وجه منافسة إمدادات النفط الصخري 

القادم من أميركا وغيرها من المناطق.

أطلقت ش��ركة “أس أيه بي”، عملية بحث واس��عة عن الموهوبين 
من أصحاب المش��اريع الريادية في منطقة الشرق األوسط وشمال 
أفريقي��ا، دعماً لألف��كار الثورية المبتكرة التي من ش��أنها ترك أثر 

إيجابي طويل األمد على اقتصاد المنطقة وما جاورها.
وقال��ت النائب األول للرئيس والمدير التنفيذي لمعهد “أس أيه بي” 
للتدري��ب والتطوير ماريتا ميتش��ين: إن “أس أيه بي” س��وف تلجأ 
إلى فعالية “حراك الش��ركات الناشئة في جيتكس” كمنصة إلطالق 
جولتها الترويجية في المنطقة، بهدف البحث عن ش��ركات ناش��ئة 
يكون بوس��عها المس��اهمة في إحداث التحول المرجّو في قطاعات 

رئيسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والرياضة.

“درع التمّيز الذهبي” لنهلة بو دياب
مجلس  َمن��ح 
المرأة العربية 
للمس�ؤول�ي���ة 
االجتماعي��ة، 
درع التمي�ّ��ز 
ل�ذه��ب������ي  ا
 2 0 1 6
ل�رئ��يس������ة 
لعم�ل�ي����ات  ا

التنفيذية في بنك الموراد نهلة خداج بو دياب، وذلك لتميّزها ونشاطها  
في مجال المسؤولية االجتماعية للقطاع المصرفي في لبنان.

ُمنحت بو دياب، هذا التكريم خالل حفل عش��اء في فندق البس��تان 
روتان��ا بدبي، جمع ش��خصيات سياس��ية واقتصادي��ة ومصرفية 
رفيعة، إلى جانب نخبة من الوجوه االجتماعية. وتش��غل بو دياب 
حالياً منصب الرئيس التنفيذي للعمليات لمجموعة الموراد وتتولى 
إدارة العملي��ات اليومية في البنك وتدرس وتحاضر ضمن برنامج 
الماجس��تير التنفيذي إلدارة األعم��ال )Executive MBA( في 

الجامعة األميركية في بيروت.
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اتفاق بين “التربية” وجنرال إلكتريك40 عاماً على تأسيس الخليج الدولي

نظ��م بنك الخليج الدولي حفل إس��تقبال خ��الل إجتماعات مجموعة 
البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن دي سي، وذلك في 
إطار احتفاله بمرور 40 عاماً على تأسيسه. وأقيم الحفل تحت رعاية 
الرئي��س التنفيذي لبنك الخليج الدولي عب��د العزيز بن عبد الرحمن 
الحليسي، بفندق فور سيزونز في واشنطن، بحضور رجال األعمال 
م��ن بينهم محافظو بنوك مركزية وعدد م��ن وزراء المالية لبعض 
الدول ومجموعة من صنّاع القرار والسياسات المالية باإلضافة إلى 
مس��ؤولين تنفيذيين في القطاع الخاص. ويعتبر بنك الخليج الدولي 

أول بنك خليجي يمارس عمليات مصرفية في أميركا.

وق��ع وزي��ر 
ل����������ة  و د
االم�����ارات 
ن  و لش�������ؤ
ل�ت�ع�ل�ي�����م  ا
العال��ي أحمد 
بن عب���د هللا 
حميد باله�ول 

الفالس��ي، مذكرة تفاهم للتعاون االستراتيجي مع الرئيس والرئيس 
التنفيذي لشركة جنرال إلكتريك في منطقة الخليج داليا المثنى، بهدف 
إطالق برنامج جديد لدعم س�وق العمل وتطوير المواهب والقدرات 
اإلبداعية للشباب اإلماراتي. وسيتم تطبيق البرنامج على مراحل تبدأ 
بتقييم احتياجات السوق الحالية والمستقبلية من المتخصصين وتحديد 
المجاالت الواجب تطويرها. أم��ا المرحلة الثانية، فتتضمن تطبيق 
خطة اس��تراتيجية لتأسيس برامج جديدة تهدف إلى االرتقاء بجانبي 
االبتكار والمواهب. وبموجب المذكرة س��تتعاون وزارة التربية مع 
الشركة لتعزيز التعاون في األبحاث واالبتكارات المتعلقة باإلنترنت 

الصناعي دعماً لعملية التحول الرقمي في القطاعات الصناعية.

حلول سيسكو في الداخلية اإلماراتيةتدشين موقع (كهرباء ومياه دبي)

دش��ن نائب حاكم دبي الش��يخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، 
موق��ع الهيئة اإللكتروني رس��مياً خ��الل فعاليات الي��وم األول من 
معرض جيتكس 2016، بحضور العضو المنتدب الرئيس التنفيذي 

لهيئة كهرباء ومياه دبي سعيد محمد الطاير.
وتسعى الهيئة من خالل هذا التدشين إلى تسليط الضوء على خدمات 
الموقع اإللكتروني الذي يقدم خدمات متكاملة تواكب الحياة اليومية 
للمستخدمين كافة، فقد وضعت الناس في بؤرة اهتمامها عبر تقديمها 
خدماته بحله جديدة تتميز بالسالسة والتكامل والكفاءة، وذلك إبتداًء 
من مرحلة التصفح، مروراً بمرحلة التقديم على الخدمات المطلوبة، 

وانتهاًء بمرحلة اإلنجاز.

أع�ل�ن����ت 
ك�ة  ش�����ر
س�ي�س���كو 
ة  ر ا ز و و
الداخل�ي���ة 
اإلماراتي�ة 
ع��ن ب���دء 
المرح�ل���ة 

الثالث����ة واألخي����رة م��ن تطبي�����ق حل��ول س��ي�س����كو للتع�اون 
)CiscoPrimeCollaboration(، التي تربط بين جميع موظفي 
ال��وزارة في إمارات الدولة الس��بع معاً. وتش��ّكل هذه الخطوة جانباً 
م��ن جهود الوزارة للمس��اهمة في تحقي��ق الرؤي��ة الوطنية للدولة 
للع��ام 2021، الرامي��ة إل��ى جعلها الم��كان األكثر أمان��اً في العالم 
عبر االس��تفادة من قوة التقني��ة واالبتكار.ووقّع مدير عام الخدمات 
اإللكترونية واالتصاالت في الوزارة العميد حس��ين أحمد الحارثي، 
والمدير التنفيذي لدول المنطقة الشرقية لدى سيسكو الشرق األوسط 
شكري عيد، مذكرة تفاهم خالل أسبوع جيتكس للتقنية 2016، ترّكز 
على التعاون االستراتيجي بين الطرفين وباألخص االبتكار التقني.
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“آفاق جديدة لتطوير رعاية األطفال”

أبو شقرا تنقذ حياة ريم

نظمت ش��ركة بويكر المتخصصة ف��ي مجال تقديم خدمات الصحة 
العامة، وبالتعاون مع نقابة أصحاب دور الحضانات في لبنان، ندوة 
بعن��وان “آفاق جدي��دة لتطوير رعاية األطفال” في فندق فينيس��ا - 
بيروت. وتناولت الندوة أهم المواضيع المتعلقة بسالمة األطفال داخل 
دور الحضانة، باإلضافة إلى كيفيّة تطوير هذا النوع من المؤسسات 
من خالل استراتيجية تواصل فعّالة، حيث شدّد المتكلمون في الندوة 
عل��ى التح��دي األكبر الذي تواجهه الحضانة وهي س��المة وصّحة 
األطفال. وأّك��دت مديرة دائرة األم والطفل بوزارة الصحة اللبنانية 
بامي��ال منصور، أّن دور النقابة هو دور مش��اركة مع الوزارة ألن 
التحدي��ات في هذا المجال كبيرة جداً، فالتعاون بين جميع األطراف 

ضروري الجتياز هذه التحديات.

ب��ادرت ملك��ة جم��ال 
 2015 ل�ع���ام  لبن���ان 
فاليري أبو شقرا، إلنقاذ 
حياة الطفلة ريم، البالغة 
من العمر 5 س���نوات، 
تعان��ي  كان��ت  والت��ي 
م������ن تش����ّوه خلق��ي 
ف��ي الق��ل����ب ض�م��ن 
 I Saved a( حمل����ة 
 Life with Gift of
Life( الذي يش�����ارك 
فيه��ا ع��دداً كبي��راً من 

الفنانين والمشاهير.
وبع��د إجراء العملية الجراحية للطفلة قامت أبو ش��قرا بزيارتها في 
مستشفى الجامعة االميركية في بيروت. كما شكرت رئيس قسم قلب 
األطفال فادي بيطار ورئيس الجراحين في القس��م عصام الراسي، 
باإلضافة إلى رئيسة جمعية Gift of Life Lebanon لينا شهيب 

على إنقاذ حياة ريم، حيث تم توثيق الزيارة بفيلم.

الشام يرعى معرض “سيريا مود”

ش��ارك بنك الش��ام المصرف اإلسالمي األول بس��ورية  في رعاية 
معرض “س��يريا م��ود” المتخصص بصناعة األلبس��ة والجلديات 
- خري��ف وش��تاء 2017،الذي أقي��م ف��ي فندق داماروز بدمش��ق 
وبمشاركة 90 شركة صناعية سورية. وأك�د الرئيس التنفيذي للبنك 
أحمد اللحام أّن المشاركة برعاية معرض “سيريا مود” تأتي تأكيداً 
لدع��م المصدرين والصناعيين والتجار ال س��يما في ظل التحديات 
الصعبة التي يش��هدها االقتصاد الس��وري وعبر تقدي��م البنك كافة 
الخدمات والتسهيالت المصرفية وفق أحكام الشريعة اإلسالمية وفي 
إطار تعليمات الس��لطة النقدية بس��ورية، فضالً عن كون المعرض 
فرصة هامة للقاء المنتجين والمصدرين السوريين لعرض منتجاتهم 
والتعّرف أكثر على خدمات ومنتجات بنك الشام المصرفية المميزة.

سورية الدولي اإلسالمي يكرم موظفيه

احتفل بنك س��ورية الدولي اإلسالمي وس��ط أجواء مميزة بموظفيه 
الحاصلين على شهادة المصرفي اإلسالمي المعتمد، حيث تم خالل 
الحف��ل الذي أقيم في مبن��ى اإلدارة العامة في منطقة يعفور- البوابة 
الثامنة، توزيع الش��هادات على الموظفين البالغ عددهم 35 موظف 
من مختلف المس��تويات الوظيفي��ة والذين اتبع��وا دورة المصرفي 
اإلس��المي المعتم��د التي تنظمها ش��ركة المش��ورة لالستش��ارات 
والتدريب وهي الوكيل المعتمد للمجلس العام للبنوك والمؤسس��ات 
المالية اإلسالمية في سورية، وذلك بحضور نائب الرئيس التنفيذي 
للبنك بشار الست، ومساعد الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة ميسرة 

العبد وآخرين غيرهم.

160



Al Bank Wal Mustathmer
الناشر

الشريف جعفر الفضل

تصدرعن:
مجموعة ماغاغروب ش.م.م.

رئيس مجلس اإلدارة
سامر فوز

رئيس التحرير- المدير التنفيذي
نهال النملي

مدير التحرير المسؤول
إبراهيم حيدر

مدير العالقات العامة
شكيبة بنشي

المحررون  والمراسلون
إيفا جبور - شهيدي عجيب
شادي شهاب - جان عيد - 

قـتادة الحّمود

المخرج
محمود علو

Publisher
AlCharif Jaafar Alfadel

Published by
MAGAGROUP sarl

Chairman of the Board
Samer Foz

Editor in Chief - M.D
Nahla Al Namly

Editor Responsible Manager
Ibrahim Haydar

P.R. Manager
Shakiba Binchi

Editors & Reporters
Eva Jabour - Shahedeh Ajeeb
Shadi Shehab  - Jean Eid - 
Qatada Al Hammoud

Art Director
Mahmoud Allo

شكيبة بنشي
دبي - اإلمارات العربية المتحدة

هاتف: 552600065 971+

يزن الحمود
دمشق - سورية

هاتف: 3347021 11 963+
فاكس: 3347024 11 963+

بيروت - لبنان
هاتف: 985411 1 961+
فاكس: 985414 1 961+

خليوي: 606085 81 961+

المملكة المتحدة
هاتف: 442037697445+

ص.ب: 11-3534

Shakiba Binchi
Dubai - U.A.E
Tel: +971 552600065

Yazan Al Hamoud
Damascus - Syria
Tel:  +963 11 3347021
Fax: +963 11 3347024

Beirut - Lebanon
Tel:  +961 1 985411
Fax: +961 1 985414
Mobile: +961 81 606085

United Kingdom
Tel: +442037697445

P.O.Box: 11-3534

E-mail: editor@magaggroup.com
admin@magagroup.com

الطباعة: مطبعة شمص

جديد نشاطات

البنك والمستثمر | تشرين الثاني/نوفمبر 2016

ريتشارد: مستمرون بالوقوف إلى جانب لبنان

جددت الس��فيرة األميركية إليزابيث ريتش��ارد، تأكيدها استمرار الواليات المتحدة  
األميركية في الوقوف إلى جانب الش��عب اللبناني في مواجهته التحديات المرتبطة 
بالصراع في س��ورية وبالجمود السياس��ي وتراجع النمو االقتصادي، حيث دعت 
الس��لطات اللبناني��ة إلى إصدار تش��ريعات حاس��مة للحفاظ على ق��درة لبنان على 

المنافسة وعلى ارتباطه بالنظام المالي العالمي والسوق المعولم.
وكانت ريتش��ارد تتح��دث خالل مأدبة غ��داء ترحيبية أقامتها على ش��رفها غرفة 
التج��ارة اللبناني��ة األميركية في فندق “انتركونتيننتل فينيس��يا” بمناس��بة تس��لّمها 
مه��ام عملها في لبنان، بحض��ور وزير اإلتصاالت بطرس ح��رب ووزير الثقافة 
روني عريجي، وعدد من الوزراء السابقين والنواب ورؤساء الهيئات االقتصادية 

والغرف، حيث أشادت بالجهود الهائلة والمستمرة التي  تبذلها الغرفة.
والحظت ريتش��ارد أن الغرفة والس��فارة تشاركتا على مر الس��نين، في مجموعة 
من المبادرات الرامية إلى تعزيز العالقات التجارية بين البلدين، مش��يرةً إلى أنهما 

تواصالن هذا العمل.
وقالت ريتشارد، إنها لمست ما كانت تسمع به عن دينامية مجتمع األعمال اللبناني، 
وعن إبداع��ه وطاقته، ووصفته بأنه الصخرة التي يق��ف عليها االقتصاد اللبناني، 

مشيرةً إلى أنه يخلق وظائف جديدة وفرصاً ضرورية لنمو هذا البلد.
وأّكد رئيس الغرفة سليم الزعنّي، عزم الغرفة على العمل لتعزيز العالقة القويّة بين 
لبنان والواليات المتّحدة، مشيداً بالدعم الذي أبدته ريتشارد منذ وصولها إلى لبنان 
 Start Up Lebanon-Silicon Valley من خالل مش��اركتها في إطالق جولة

Roadshow للشركات الناشئة والتي حققت نجاحاً باهراً.
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إبراهيم حيدر

أن يدخل األس�تاذ الجامعة لمجرد أنه يريد اس�تقراراً وظيفياً، فمسألة تحتاج الى 
نق�اش، علماً أن البع�ض يتركون وظائفهم المنتجة لحجز مكان لهم في لوائح 
التفرغ، وهم يعرفون أن شهادتهم قد تؤهلهم لخدمة المجتمع والبلد أكثر من 
مج�رد التفرغ. يجب أن يقال في التعليم الجامعي أن وظيفة األس�تاذ األولى هي 
البحث، إذ يفترض أن تكون الدكتوراه قد أعّدت بناء على جهد بحثي ومس�يرة 
أكاديمية راكمت مس�اهمات وكّرس�ت أعمااًل علمية في الجامعة أو في مراكز 
بح�وث متخصصة. وال يتوقف ذلك في الجامعة، فاألس�تاذ معني بقضايا كثيرة 
ف�ي البل�د، اذا اعتبرنا أن البحوث لها عالقة بالمجتمع أو علمية بحتة، وهي دليل 
على نش�اط النخب األكاديمية المعنية بتحديد موقف أو بوضع خريطة طريق أو 
الوقوف ضد الفساد، والمساهمة في اإلصالح. لذا، وظيفة األستاذ ليست التعليم 

فحسب، هي تكتمل مع جامعته بالبحث.

الجامعة ايض�اً معنية بالبحوث، وهذه وظيفتها األول�ى. نأخذ الجامعة اللبنانية 
مثااًل، باعتبار أنها تضم بين 35 و 40 في المئة من طالب لبنان، فإذا كانت تفتقد 
للبحوث النوعية، وإن كان بعض كلياتها يسجل نسبة جيدة منها، فهذا يعني 
خل�اًل ف�ي وظيفتها، وعقماً في نتاجه�ا األكاديمي. فكيف يمك�ن لجامعة، أن 
تتطور، فيما جزء من كادرها التعليمي ينظر الى التفرغ كموقع وظيفي، علماً أن 
للبحوث ش�روطاً يجب أن تكتمل لدى األستاذ، وهي ليست مجرد كتابة تقارير، 
أو تش�كيل لجان، فتخسر الجامعة عندئذ دورها الذي أنشئت على أساسه. هنا 
نتح�دث عن الجامعة التي نافس�ت قبل الح�رب جامعات عريق�ة وتاريخية، في 
مجال البحث األكاديمي وفي مستوى التعليم، ومتخرجوها يشهدون على ذلك. 
فهل الجامعة واس�اتذتها اليوم على مس�توى تحدي هذه الوظيفة؟ المشكلة 
أن الجامعة ما عادت تلك المؤسسة التي عرفنا يوماً مسيرتها البحثية والعلمية 
واس�اتذتها يمارس�ون مهماتهم على أكمل وجه، لنش�هد أن مس�اراً مختلفًا 
تسلكه، على رغم أن كليات تغالب لتقدم مستوى أكاديمياً متميزاً، في حين أن 

التدخل السياسي يجعل من اساتذة، جزءاً من اإلصطفاف في البلد.

ال نريد التفرغ مجرد وظيفة للتعليم وإنهاء ساعات الحصص. نريد أستاذاً يحمل 
شهادته ليكون البحث عنوانه األول، مع رسالته التعليمية األكاديمية.

شهادة الدكتوراه والبحث ...
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