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كز أولوياته عىل  ليس أم��ام الحكومة الجديدة إال أن تبدأ بالعمل وفق برنامج ت�رت
ي عاشها لبنان، خالل 

استعادة الثقة، ذلك أننا ندرك أن مرحلة الفراغ الرئاسي ال�رت
، تركت آثاراً سلبية عىل القطاعات كافة وجعلت المؤسسات  ن ن الماضي�ي العام�ي
ن مالية جّنبت لبنان  يع باس��تثناء إقرار مشاريع قوان�ي ، وغاب الت�رش ي حالة فو�ن

�ن
ي مرحلة مختلفة بعد انتخاب 

أخطاراً عىل المستوى الدولي . وبينما نحن اليوم �ن
العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتأليف حكومة جديدة أنجزت بيانها 
الوزاري ب�عة قياسية، فإن مسؤوليتها برئاسة سعد الحريري مضاعفة الأسباب 
عادة إطالق العجلة االقتصادية وإعادة  عدة، أبرزها أن لبنان يحتاج ال مشاريع الإ
بناء الثقة اقتصادياً ومالياً لمواجهة االستحقاقات للس��نة 2017، ثم التعامل 
ي تتحملها الدولة، وذلك بوضع برنامج عاجل والعمل عىل تنفيذه 

م��ع االأعباء ال�رت
طالق النمو وخفض العجز ووقف ارتفاع الدين العام. الإ

وإذا كان المعنيون يركزون كأولوية عىل قانون االنتخاب وإجراء االنتخابات، فإن 
ي البلد وإيصال 

عادة تحريك الحياة السياسية �ن هذا الملف وإن كان أساسياً الإ
لمانية ع�رب قانون عادل، إال أنه ليس أك�رش أهمية  ن للشعب ال الندوة ال�رب ممثل�ي
ن عىل مطالب الناس ومكافحة الفساد،  ك�ي من إقرار الموازنة عىل سبيل المثال وال�رت
انطالقاً من عنوان  استعادة الثقة للنهوض باالقتصاد واستقطاب االستثمارات 
وتنشيط السياحة، ثم االهتمام بالملفات االجتماعية وحل مشكالت المياه 

والكهرباء والب�ن التحتية كي يعود البلد ال المنافسة.

نعرف أن هذه الحكومة ال يتجاوز عمرها الستة أشهر، لكنها معنية بوضع أسس 
عادة انطالق البلد مجدداً، باعتبار ان السنة 2017 تحمل الكث�ي من  صلبة الإ

ات اقليمياً ودولياً. االستحقاقات والتغ�ي

حكومة استعادة الثقة ومواجهة االستحقاقات

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2017
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بطاقة األعمال من FNB وفيزا

بن��ك  ناش��ونال  فرس��ت  أطل��ق 
 FNB( بطاقة االعمال ،)FNB(
 Visa Signature Business
Card( بالتعاون مع شركة فيزا، 
وذل��ك تماش��ياً مع اس��تراتيجيته 
التس��ويقية القائم��ة عل��ى مواكبة 
المالي��ة  واحتياجاته��م  العم��اء 
المتغيّرة، وخصوص��اً في قطاع 
الصيرفة االلكترونية، والمساهمة 

الفعال��ة معه��م في تطوي��ر أعمالهم وتطلّعاتهم إلى المس��تويات الت��ي يطمحون اليها. 
وعرض مدير المنتجات اإللكترونية في البنك وليد رزق في مؤتمر صحافي، ميزات 
البطاقة االئتمانية الموجهة لقطاع األعمال وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، 

مشيراً إلى “خصوصيات تصميمها بما يتناسب مع حاجات الشركات”.
من جهته، أكد المدير العام لشركة فيزا في لبنان والعراق رمزي الصبوري، أن تصميم 
حلول الدفع المخصصة للشركات وتطويرها يتقدم تباعاً كونه من العوامل المهمة في 

تطوير القطاع االقتصادي وتحفيز ممارسة األعمال.

وليد رزق ورمزي الصبوري

حلول الدفع لسائقي التاكسي من بنك عوده

أطلق بنك ع��وده جياً جديداً من حلول الدفع الخاّصة 
بس��ائقي سيّارات التاكس��ي، وهو األّول من نوعه في 
لبنان، إذ يمّكن سائقي التاكسي من قبول الدفع بواسطة 
 ،Paywaveو ،PayPass ،بطاقات ماستركارد، فيزا
فيوفّر للمستهلك سهولة الدفع ويخلّصه من عبء حمل 
النقود. وقالت رئيسة حلول الدفع اإللكترونيّة وخدمات 
البطاقات في مجموعة بنك عوده رندا بدير: مع اعتماد 
أجهزة قبول الدفع الاس��لكيّة داخل سيّارات التاكسي، 
باتت عمليّات الدفع ممكنة بواسطة البطاقات في الوقت 

الفعلي، أي فوراً، حيث يتّم تحويل المال بس��رعة إلى حس��ابات شركات التاكسي التي 
تسدّد السائقين بسرعة، ما يرضي السائق وراكب التاكسي في آن.

رندا بدير

 أكد مش��روع القانون الخاص بعمل المحاكم المصرفية 
في س��ورية زوال منع الس��فر بحق المتعثر في حال لم 
تتق��دم المصارف والمؤسس��ات المالي��ة بدعوى بأصل 
الح��ق، وأن تباش��ر إج��راءات التنفي��ذ خ��ال 15 يوم 
من تاريخ ص��دور قرار المنع. ونص المش��روع الذي 
أعدته وزارة العدل أنه يرفع منع الس��فر في حال تسديد 
كامل المديوني��ة أو الحصول على موافقة المصرف أو 
المؤسس��ة المالية التي حركت الدعوى، أو ثبت بطان 
إج��راء قرار المنع. كما يحق للمحكمة رفع منع الس��فر 
لمدة 3 أشهر عند تسديد نسبة 25 % من الدين المستحق 
للمص��رف أو المؤسس��ة المالي��ة، أو في ح��ال أصاب 
المتعثر مرض استدعى سفره خارج الباد للعاج وإذا 
تبين أن قيمة ضمان الدين بلغت نسبته 75 % من قيمة 
الدين. وأكد المشروع أنه يحق للمحكمة المصرفية أيضاً 
الحكم باألمور المستعجلة واتخاذ قرار منع السفر بغرفة 
المذاكرة بناء على طلب المصرف أو المؤسسة المالية، 

مشيراً إلى أن محكمة 
البداية المصرفية تقبل 
أح��كام الطعن بطريق 
االس���تئن�اف وتعتب��ر 
أحكام األخيرة مبرمة.

مشروع “قانون زوال منع السفر”

عقد محافظ س��لطة النقد الفلس��طينية عزام الشوا، بمقر 
سلطة النقد في رام هللا، لقاء عمل مع نائب محافظ البنك 
المركزي السويدي سيسيليا سنكجزلي، بمشاركة أعضاء 
مجلس إدارة السلطة. وقدمت سنكجزلي عرضاً لتجربة 
البنك المركزي الس��ويدي في مجال االس��تقرار المالي 
والسياس��ات النقدية ونظم المدفوعات وعمليات السوق، 
وذلك في إطار اطاع المستوى اإلداري األول في سلطة 

النقد على خبرات البنوك المركزية الشقيقة والصديقة.

لقاء بين الشوا وسنكجزلي

“الدولي اإلسالمي” في شبابلينك

شارك بنك سورية الدولي اإلسامي في فعالية شبابلينك 4، التي تعتبر ملتقى مهم يجمع 
طالبي العمل مع أصحاب الفعاليات االقتصادية، انطاقاً من مسؤوليته االجتماعية تجاه 
أبناء المجتمع والمس��اهمة بتوفير فرص العمل والتدريب وتطوير المهارات، لتمكين 
الكوادر البش��رية من المش��اركة في تطوير مجتمعهم وإيمانه بأهمية الموارد البشرية 
التي تعتبر العمود الفقري لنجاح أي مش��روع أو مؤسسة. وتعد هذه المشاركة فرصة 
للتواصل المباش��ر بين البنك وطالبي العمل أو التدري��ب، لتلبية متطلباته من الكوادر 

البشرية وتأمين فرص العمل وفقاً لاختصاصات.
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المؤتمر العالمي للمصارف اإلسالمية 2016

اس��تضاف المؤتمر العالمي للمصارف اإلسامية 2016، 
أكثر من 1300 من قادة المؤسس��ات المالية في فندق أرت 
روتان��ا في البحرين، لبحث تطورات النظام المالي العالمي 
وتعقيداته. وتحدث محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد 
محم��د المعراج عن ضرورة أن تكون المؤسس��ات المالية 
جاهزة في ظل هذه الظروف اإلقتصادية المتقلبة، اإلهتمام 
بالعنص��ر البش��ري واس��تخدام التقنية الحديثة ف��ي القطاع 

المصرفي، ودعوة المصارف اإلسامية لإلستثمار في هذه التقنيات واالستعداد لها.
رشيد محمد المعراج

ارتفعت أرباح المصارف الروسية خال األشهر ال�11 
األول��ى من عام 2016 إل��ى 788 مليار روبل )حوالى 
12.96 ملي��ار دوالر(، وهي أعلى ب���3 مرات مقارنة 
بالفت��رة نفس��ها من ع��ام 2015، حس��بما أظهر تقرير  
صادر عن البنك المركزي الروس��ي. وأوضح التقرير 
أن أرباح المصارف بلغت في الفترة  بين كانون الثاني/ 
يناير وتشرين الثاني/نوفمبر الماضي 788 مليار روبل، 
مقاب��ل 264 مليار روبل )4.34 مليار دوالر( س��جلتها 
المص��ارف خال نفس الفترة من ع��ام 2015. ويتوقع 
المركزي الروس��ي أن تحقق المصارف أرباحاً في عام 
2016 ما بين 800 و900 مليار روبل )13.1 - 14.8 
ملي��ار دوالر(، مقابل 192 مليار روب��ل )3.15 مليار 

دوالر( في 2015.

13 مليار دوالر أرباح المصارف الروسية

وقعت المغرب و)البنك اإلس��امي للتنمية( في الرباط، 
اتفاقيات تتعلق بمساهمة البنك بتمويل إنجاز خط القطار 
فائ��ق الس��رعة، األول م��ن نوعه ف��ي افريقي��ا والعالم 
العرب��ي، وتحصل بموجبها الرب��اط على قرض 101 
ملي��ون دوالر، حوالى 88.5 % م��ن التكلفة اإلجمالية 

114 مليون دوالر أميركي.
ويكتسي المشروع أهمية بالغة في دعم النمو االقتصادي 
في المغرب، وذلك عبر تطوير نظام للنقل الس��ككي مع 
خلق طاقة استيعابية إضافية لتسهيل حركة نقل البضائع 

م�ا بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.

“اإلسالمي للتنمية” يساهم
في قطار المغرب

مصر تقترض 500 مليون دوالر من الصين

وق��ع بنك مصر، ثاني أكبر البنوك الحكومية 
في الباد، مذك��رة تفاهم مع البنك الصناعي 
)آي.سي.بي.س��ي(  الصين��ي  والتج��اري 
القتراض 500 مليون دوالر. كما وقع نائب 
رئيس مجل��س إدارة البنك المصري عاكف 
المغرب��ي اتف��اق عم��ل إطارياً مع مؤسس��ة 
تأمين الصادرات الصينية “س��اينو ش��ور” 

بمبل��غ 500 ملي��ون دوالر لتمويل عملي��ات التجارة الخارجية. وع��زا البنك الهدف 
من قرض البنك الصناعي والتجاري إلى “دعم الس��يولة الدوالرية لتلبية احتياجات 
العماء وتمويل مش��روعات مش��تركة بين الجانبين المص��ري والصيني”. وحصل  
بن��ك مصر على الموافقات النهائية من البنك المركزي الصيني لفتح مكتب تمثيل له 
في الصين، وكشف أنه بصدد االنتهاء من إجراءات تأسيس مكتب تمثيل في روسيا 

واصفا ذلك بأنه سيكون أول وجود لبنك مصري بالسوق الروسية.

IFSB يقر عضوية 7 منظمات جديدة

أقر المجل��س األعلى لمجلس الخدمات المالية اإلس��امية 
)IFSB(، الموافق��ة عل��ى طلب��ات عضوي��ة 7 منظمات 
جدي��دة، حيث ت��م عقد االجتم��اع ال�29 للمجل��س األعلى 
لمجلس الخدمات المالية اإلس��امية، الذي استضافه البنك 
المركزي المصري 2016 في القاهرة. وترأس االجتماع 
محاف��ظ البنك المركزي المصري طارق عامر، بحضور 
10 محافظي��ن ونواب محافظين من عدة س��لطات رقابية 
وإش��رافية، فضاً ع��ن حضور 10 ممثلي��ن من أعضاء 

المجلس األعلى، واألعضاء كاملي العضوية لمجلس الخدمات المالية اإلسامية ينتمون 
ل�14 دولة. وبهذا اإلقرار، بلغ عدد أعضاء مجلس الخدمات المالية اإلس��امية، 188 
عضواً، يمثلون 70 س��لطة إشرافية ورقابية من 57 دولة، و8 منظمات دولية، و110 

منظمة فاعلة في السوق )المؤسسات المالية والشركات المهنية واالتحادات النقابية(.

طارق عامر
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”مصرف اإلنماء” يستثمر بأدوات الدين

أوضح الرئيس التنفيذي ل�“مصرف 
اإلنماء” في السعودية عبد المحسن 
الفارس، أن المصرف صمم منتجاً 
مش��ابها إلصدارات الدين، متوافقاً 
مع الضوابط الشرعية عن طريق 
المرابح��ات، تم اعتم��اده من قبل 
النقد العربي الس��عودي  مؤسس��ة 
“س��اما”. ولف��ت الف��ارس إلى أن 
المصرف اس��تثمر معها أكثر من 

مليار لاير  في االس��تثمارات المباش��رة، مش��يراً إلى أن ع��ام 2016 يعتبر أول عام 
يستثمر فيه المصرف في أدوات الدين بطريقة شرعية 100 %.

عبد المحسن الفارس

يعت��زم بن��ك الري�ان 
المتخصص في تقديم 
الخدم�ات المصرفي�ة 
اإلس���امي�ة لألف�راد 
في بريطانيا، توس�يع  
ن�ط����اق منتج�ات����ه 
وإضاف���ة مكتب��اً في 
اس��كتلن�دا، حس��ب�م�ا 
أكد الرئي��س التنفيذي 

للبنك سلطان تش��ودري. وكشف تشودري أن الميزانية 
العمومية للبنك شهدت نمواً بنحو 40 % في عام 2016 
على الرغم من أن فرص التوسع اإلقليمي تراجعت بعد 
تصويت بريطانيا لصالح الخروج من عضوية االتحاد 
األوروب��ي، موضحاً أن أنش��طة التجزئ��ة نمت 24 % 
على مدى األشهر االثني عشر الماضية مع تجاوز قيمة 
الودائع وأصول التمويل العقاري مليار جنيه اس��ترليني 

)1.25 مليار دوالر أميركي(.

بنك الريان اإلسالمي يدخل اسكتلندا

سلطان تشودري

صكوك بـ1.25 مليار دوالر من اإلسالمي للتنمية

أصدر البنك اإلسامي للتنمية صكوكاً بقيمة 1.25 مليار دوالر أميركي بأجل استحقاق 
مدته 5 س��نوات، وذلك في إطار برنامج إصدار صكوك متوس��طة األجل قيمتها 25 
ملي��ار دوالر. أم��ا مهمة اإلصدار فنفذتها مصارف “بوبي��ان” و“كريدت أغريكول” 
و“ج��ي آي بي كابيت��ال” و“جي بي مورغان” و“ميزوهو س��يكيروتيز” و“أبوظبي 

الوطني” و“ناتيكس��يس” و“ار اتش بي” و“ستاندرد 
تش��ارترد”. وحدد هامش الربح النهائي عند مس��توى 
45 نقطة أس��اس فوق معدل أس��عار المبادلة الخمسية 
لل��دوالر. أما على صعيد توزي��ع االكتتابات النهائية، 
فقد خصصت 72 % من الصكوك لمستثمري منطقة 
الش��رق األوس�ط وشمال أفريقيا، و25 % لمستثمري 

آسيا، و3 % للمستثمرين من القارة األوروبية.

نظم بنك الخليج الدولي 
حفل اس��تقبال  بمناسبة 
الذكرى ال�40 لتأس��يس 
البن��ك وتدش��ين هويته 

المؤسسية الجديدة.
حضر الحفل الذي أقيم 
في فندق فورس��يزونز 
خليج البحرين، جمع من 
المس��ؤولين الحكوميين 

وأصحاب األعمال.
وقال الرئيس التنفيذي للبنك عبد العزيز بن عبدالرحمن 
الحليس��ي: اس��تطاع البنك خ��ال 40 عاماً م��ن النمو 
واإلنجازات، أن يحافظ دائماً على تقدمه وإبداعه، وهو 
أمر يتجس��د في هذه الهوية المتجددة والمصممة للتعبير 
ع��ن طموحاتن��ا االس��تراتيجية في بيئة مالي��ة متغيرة، 
مضيفاً أن بوجود الرؤية وهذه الهوية التجارية الجديدة، 
سيُصبح البنك مهيأ أكثر ليكون الشريك المفضل لكل من 
عمائه المحليين والدوليين مع تركيز اهتمامه على دول 

مجلس التعاون الخليجي ومصالحها االقتصادية.

“الخليج الدولي” يدشن
هويته المؤسسية

عبد العزيز الحليسي

تغريم كريدي سويس ودويتشه بنك

واف��ق “كريدي س��ويس” على دف��ع 2.48 مليار 
دوالر للسلطات األميركية لتسوية مزاعم بأن البنك 
السويس��ري ضلل المس��تثمرين في أوراق مالية 
مدعومة برهون عقارية سكنية باعها قبل األزمة 
المالية العالمية في 2008. وقال البنك: إنه سيدفع 
2.8 مليار دوالر لمساعدة المستهلكين على مدى 

5 سنوات، وأن الصفقة خاضعة للتفاوض على الوثائق النهائية وموافقة مجلس إدارته. 
وجاءت هذه األنباء بعدما اتفق دويتشه بنك على تسوية بقيمة 7.2 مليار دوالر مع وزارة 
الع��دل األميركية في قضية تتعلق ببيعه أوراقاً مالية مدعومة برهون عقارية. وتس��لط 
ه��ذه االتفاقات الضوء على جهود وزارة العدل األميركية الرامية إلى محاس��بة البنوك 
األوروبية على األوراق المالية الرديئة التي ساهمت في انهيار سوق اإلسكان األميركية.

8



عالم البنوك

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2017

الحك�وم���ة  واف�ق���ت 
اإليطالي��ة على قرار 
بإنقاذ بنك “مونتي دي 
باشي دي س��يينا” بعد 
فشل أقدم بنك في العالم 
على  الحص��ول  ف��ي 
دعم من المس��تثمرين 

لزي��ادة في رأس المال كان في أمس الحاجة إليها. وقال 
رئيس ال��وزراء اإليطالي باولو جينتيلوني: إن حكومته 
أذنت بتأس��يس صندوق بقيمة 20 ملي��ار يورو )20.9 
مليار دوالر( لمساعدة البنوك الواقعة في أزمات وعلى 
رأسها مونتي دي باسكي. وأكدت الحكومة االيطالية إن 
عملية اإلنقاذ التي طال انتظارها س��تعمل ضمن قواعد 
االتحاد األوروبي مما يعني أن بعض حاملي الس��ندات 
الصادرة عن أقدم بنك في العالم سيضطرون لقبول تكبد 
خس��ائر لضمان أن دافعي الضرائب لن يتحملوا التكلفة 
بالكامل. لكن الحكومة والبنك تعهدا بحماية ما يقرب من 

40 ألف من المدخرين األفراد.

ايطاليا تنقذ أقدم بنك في العالم

باولو جينتيلوني

ارتفاع أسعار الفائدة في دول الخليج

قررت 5 بن��وك مركزية خليجية  رفع 
أسعار الفائدة لديها  بعدما أعلن مجلس 
االحتياط��ي الفيدرال��ي األميركي رفع 
نس��بة الفائدة األميركية ب�%0.25 إلى 
نط��اق 0.50 % - 0.75 %. وأعل��ن 
مصرف الكوي��ت المرك��زي أنه رفع 
س��عر الخصم بمقدار 25 نقطة أساس، 

إلى 2.5 %. كما قررت مؤسس��ة النقد العربي السعودي )البنك المركزي( رفع معدل 
اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 50 نقطة أساس إلى 75 نقطة أساس. وفي البحرين، 

قرر البنك المركزي البحريني رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس.
بدوره، أعلن مصرف اإلمارات المركزي أنه رفع سعر الفائدة على شهادات اإليداع 25 

نقطة أساس، أما مصرف قطر المركزي فرفع سعر الفائدة الرئيسي 25 نقطة أساس.

“الخير” يبيع حصته الرئيسية في “برج”

حصل بنك الخير في البحرين، وهو بنك إس��امي في 
قط��اع الجملة، مؤخ��راً على موافقة البن��ك المركزي 
الباكس��تاني لبي��ع حصت��ه من األس��هم ف��ي بنك برج 
الباكس��تاني إلى بنك البركة )باكستان( المحدود التابع 
لمجموعة البركة المصرفية. وجاءت عملية البيع عقب 
اإلعان عن موافقة المس��اهمين على اندماج بنك برج 
الباكس��تاني وبنك البركة )باكس��تان( المح��دود، الذي 
سينجم عنه مؤسسة بأصول إجمالية تصل إلى أكثر من 

1.1 مليار دوالر. ووافق البنك المركزي الباكستاني على عملية الدمج وأصبحت سارية 
المفعول ابتداًء من 31 تش��رين االول/أكتوبر 2016. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة 
بنك الخير أيمن سجيني: يسرنا بيع أسهمنا في بنك برج الباكستاني لبنك البركة )باكستان( 

المحدود، التابع لمجموعة البركة المصرفية، أحد البنوك اإلسامية في البحرين.

أيمن سجيني

واف��ق مص��رف انتيس��ا س��ان باول��و، أكب��ر مصرف 
تج��اري ف��ي إيطالي��ا، عل��ى دف��ع غرامة مالي��ة بقيمة 
235 ملي��ون دوالر لهيئة الرقاب��ة المالية في نيويورك 
النتهاكه قوانين غس��ل األموال والسرية المصرفية، إذ 
اخفى عملي��ات مصرفية مع إي��ران المدرجة في قائمة 
العقوبات األميركية. وقالت السلطات المالية األميركية: 
إن ف��رع المص��رف اإليطال��ي في نيويورك فش��ل في 
تحدي��د معامات بنكي��ة تتضمن ش��ركات وهمية. كما 
نظم المصرف تدريب��اً لموظفيه للتعامل مع المعامات 
المصرفية اإليراني��ة. وأضافت هيئة الرقابة المالية: أن 
معظم هذه االنتهاكات تعود لعشر سنوات أو أكثر، لكن 

الهيئة اكتشفتها في عام 2016.

أميركا تغرم أكبر مصرف إيطالي

البنوك األجنبية تدفع ضرائب هزيلة

أظه��ر تحليل أجرته رويترز لبيانات تنظيمية، أن بعض بنوك االس��تثمار والمصارف 
التجارية األجنبية الكبيرة التي تعمل في بريطانيا دفعت ضرائب بلغت في المتوسط 6 % 
على أرباح بمليارات الدوالرات حققتها من أنشطتها عام 2015، وهذا أقل من ثلث معدل 
الضرائب على الشركات في بريطانيا البالغ 20 %. ولفت التحليل إلى أن قيام تلك البنوك 
بخفض ضرائبها هو اجراء قانوني، بما في ذلك اس��تخدام الخس��ائر التي تراكمت أثناء 
األزمة المالية لموازنة الفواتير الحالية. ولم تدفع وحدتا االستثمار المصرفي الرئيسيتان 
التابعتان لبنك أوف أميركا أي ضريبة شركات على األرباح. ودفع )جيه.بي مورغان( 
ضرائب قدرها 160 مليون دوالر، في حين دفع )غولدمان ساكس( ضرائب قدرها 256 

مليون دوالر، بينما دفعت الوحدة الرئيسية لمورغان ستانلي ضريبة 33 مليون دوالر.
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قط��اع  رئي��س  كش��ف 
المعام��ات المصرفي��ة 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي 
األوسط وش��مال إفريقيا 
لدى ب�ن���ك س����ت�ان�درد 
تش��ارترد معتصم إقبال 
أن وزارة الك�ه��رب����اء 
العراقية س���ت�دب�ر 366 
مليون دوالر في اتفاقية 
تموي��ل تج��اري لتمويل 

مشروعات للكهرباء والبنية التحتية، مشيراً إلى أن البنك 
يتولى ترتيب التمويل.

ج��اء ذلك في تصريح��ات أدلى بها إقب��ال بعد اإلعان 
عن توقيع مذكرة تفاهم بين جنرال إلكتريك والمصرف 
العراقي للتجارة وستاندرد تشارترد لتمويل مشروعات 

للكهرباء والبنية التحتية في العراق.

(ستاندرد تشارترد) يوقع اتفاقية
مع العراق

معتصم إقبال

اتفاقية لتسريع العمل بمشاريع الطاقة بالعراق

وقع كل م��ن الرئيس التنفيذي المالي في 
“جن��رال إلكتريك” جيف بورنس��تاين، 
والمدي��ر الع��ام ورئي��س مجل��س إدارة 
“المص��رف العراق��ي للتج��ارة” فيصل 
الهيم��ص، والرئي��س التنفيذي للش��رق 
األوسط )األردن، مصر العراق ولبنان( 
في “س��تاندرد تش��ارترد بنك” أحمد أبو 
عيدة، مذكرة تفاهم لتوفير التمويل الازم 

لتس��ريع وتيرة العمل في مش��اريع الطاقة والبنية التحتية في العراق، بما يضمن تلبية 
الطل��ب المتنام��ي على موارد الطاقة في الباد. وتس��لط مذك��رة التفاهم الضوء على 
الش��راكات القوية ل�“جنرال إلكتريك” مع أهم المؤسس��ات المالية المحلية والعالمية، 
والتي تؤهلها للمس��اهمة بدور فعال في تنفيذ مش��اريع الطاقة والبنى التحتية بصورة 
أس��رع في الع��راق. وكان قد تم توقيع اتفاقية مماثلة في وقت س��ابق من العام 2016 
بين األطراف الثاثة أدت إلى تسهيل استكمال المرحلة األولى من خطة تعزيز موارد 
الطاقة الكهربائية في العراق الموقعة بين “جنرال إلكتريك” ووزارة الكهرباء العراقية 

إلضافة 700 ميغاواط إلى شبكة الكهرباء الوطنية.

أبرم بنك الدوحة اتفاقاً مالياً مع ش��ركة تورنادو، إلعادة 
تمويل برج أيكونك تورنادو في منطقة الخليج الغربي، 
وتعد هذه الصفقة واحدة من أكبر الصفقات طويلة األجل 

على مستوى األفراد في القطاع المصرفي المحلي.
وبمناس��بة حفل التوقيع الذي أقيم في برج بنك الدوحة، 
قال الرئيس التنفيذي للبنك الدكتور س��يتارامان: إن هذا 
التموي��ل سيس��اهم بتعزيز العاق��ة المصرفية بين بنك 

الدوحة والعميل والمساهمين ذوي السمعة الطيبة.
من جهته، قال مدير عام برج أيكونك تورنادو سعيد أبو 
عودة: إننا سعداء بالصفقة التي عقدناها مع بنك الدوحة، 
وتتواف��ق ه��ذه الصفقة الت��ي تم أبرمناها م��ع التخطيط 

االستراتيجي للشركة.

“الخليج األول” و“أبوظبي الوطني” لالندماجبنك الدوحة يمّول “أيكونك تورنادو”

واف��ق مس��اهمو كل من 
بنك الخلي��ج األول وبنك 
أبوظب��ي الوطن��ي، على 
بين  المقت��رح  االندم��اج 
البنكين الذي س��ينتج عنه 
أكب��ر مؤسس��ة مالية في 
دولة اإلمارات، بإجمالي 
أص��ول يبلغ نح��و 655 
مليار درهم )178 مليار 

دوالر أميركي(. وقام مس��اهمو البنكين بالتصوي��ت لصالح االندماج، الذي أوصى به 
مجل��س إدارة كل منهما بتاريخ 3 تموز/يوليو 2016، وذلك خال اجتماعي الجمعية 
العمومية للبنكين اللذين ُعقدا بش��كل منفصل بتاريخ 7 كانون االول/ديس��مبر 2016، 
وتتطلب عملية االندماج الحصول على موافقة %75 من األسهم الُمَمثّلة في اجتماعي 
الجمعي��ة العمومي��ة لبنك أبوظبي الوطن��ي وبنك الخليج األول. وكان المس��اهمون قد 
صوت��وا بالموافق��ة خال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكي��ن على كافة بنود جدولي 
األعمال، بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموّحد اعتباراً من تاريخ نفاذ االندماج. 
وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية “تبادل األسهم”، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج 
األول عل��ى 1.254 س��هم من بن��ك أبوظبي الوطني مقابل كل س��هم يملكونه في بنك 
الخليج األول. وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني لألسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك 
الخليج األول نحو 52 % من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني 

نحو 48 %، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37 %.
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واف��ق الرئيس الجزائ��ري عبد العزي��ز  بوتفليقة على 
االتف��اق الموقع ف��ي 23 نوفمبر/تش��رين الثاني 2016 
بأبيدج��ان في كوت ديفوار، م��ع البنك اإلفريقي للتنمية 
ال��ذي ينص على اقتراض حكوم��ة الجزائر مبلغ 900 
ملي��ون ي��ورو من البن��ك األفريق��ي، وألول م��رة منذ 
تس��عينات القرن الماضي، بهدف تمويل برامج للطاقة، 
وكلّ��ف بوتفليق��ة وزي��ر ماليته حاجي باباعم��ي باتخاذ 
التدابير واإلج��راءات المرافقة للحصول على القرض، 
والمتعلق��ة أيض��اً بمراقب��ة العمليات الخاص��ة بإنجاز  

برنامج دعم التنافسية الصناعية والطاقة.

900 مليون يورو قرض للجزائر
من “االفريقي للتنمية”

نظم المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسامية، 
المظلة الرس��مية للمؤسس��ات المالية اإلس��امية، حلقة 
اس��تراتيجية ألعض��اء الس��ودان ف��ي الخرط��وم. وقد 
استضاف اتحاد المصارف السوداني حلقة المجلس العام 
االس��تراتيجية والمصممة خصيصاً ألعضاء الس��ودان 
وأصحاب المصلحة من المؤسس��ات المالية اإلسامية 
في جمهورية الس��ودان الشقيقة. وافتتحت الحلقة بكلمة 
م��ن رئيس اتحاد المصارف الس��وداني مس��اعد محمد 
أحم��د عبد الكريم، عضو مجل��س إدارة المجلس العام، 
الدكت��ور عب��د الحميد جميل، ومن ثم تم عرض نش��اط 
المجلس العام من قبل األمين العام للمجلس العام عبداإلله 
بلعتيق، لفتح اآلفاق لألسئلة والمناقشات المثمرة والفعالة 
بين المجلس الع��ام واألعضاء وأصحاب المصلحة من 

المؤسسات المالية اإلسامية في السودان.

حلقة المجلس العام االستراتيجية
ألعضاء السودان

(التجاري الدولي) يبيع (سي.آي كابيتال)

وق��ع البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك المصرية المدرجة في البورصة، اتفاقاً لبيع 
71.94 % من حصته في شركة سي.آي كابيتال إلى مستثمرين مصريين وخليجيين 
غير مرتبطين به. وسيحتفظ التجاري الدولي بحصة أقلية في الشركة وسيستمر في تقديم 
كافة أوجه الدعم للشركة في المستقبل. وبلغت القيمة االجمالية للصفقة 683.4 مليون 
جنيه )38 مليون دوالر(، بينما تصل القيمة اإلجمالية للش��ركة إلى 950 مليون جنيه 

)53 ملي��ون دوالر(. وق��ال البنك: إن 
هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجيته 
في التخارج التدريجي من اس��تثماراته 
في الش��ركات الشقيقة والتابعة لتحقيق 
أهداف��ه الطموحة، والتوس��ع في كافة 
مج��االت األنش��طة المصرفي��ة لدعم 
مكانته في القطاع المصرفي المصري.

فرع لـ“طوكيو ميتسوبيشي” في السعودية

حص��ل بنك طوكي��و - ميتسوبيش��ي 
يو.اف.جيه عل��ى ترخيص لفتح فرع 
في الس��عودية ليصبح أول بنك ياباني 
يعمل في المملك��ة. وخولت الحكومة 
السعودية وزير المالية إصدار القرار 
بش��ان أي طل��ب  لفتح ف��روع أخرى 
للبن��ك. واضطل��ع البنك، وه��و تابع 

لميتسوبيشي يو.اف.جيه فايننشال غروب، بدور محوري في أنشطة التمويل األخيرة 
للحكومة السعودية وساهم في نيسان/ أبريل 2016 بترتيب قرض بقيمة 10 مليارات 
دوالر، في حين ساهم في تشرين األول/ أكتوبر 2016 ببيع سندات دولية بقيمة 17.5 
مليار دوالر. وفي أيلول/سبتمبر وقع البنك اتفاقاً مع شركة أرامكو السعودية للمساهمة 

في تطوير الشركة في المستقبل.

سويسرا توقف تجميد عن أموال مصرية

أعل��ن النائب العام السويس��ري، ماي��كل لوبير، وقف 
تجمي��د 180 مليون فرن��ك سويس��ري )175 مليون 
دوالر( م��ن األم��وال المصري��ة المجمدة ل��دى باده 
من��ذ عام 2011، على أن تتم إعادتها إلى أش��خاصها 
المالكين وليس الحكومة المصرية، وهم 8 مس��ؤولين 
س��ابقين في نظام الرئيس حس��ني مب��ارك، من بينهم 

رجا األعمال حسين سالم ومحمد منصور.
وأش��ار إلى أن المبلغ الُمجمد المتبقي هو 400 مليون 

فرنك سويسري، ويعود ل�6 أفراد مصريين آخرين سابقين، من بينهم مبارك ونجليه.
مايكل لوبير
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وقعت وزارة البترول المصرية اتفاقاً مع البنك اإلفريقي 
للتصدير واالس��تيراد لتقديم قرض بقيم��ة 200 مليون 
دوالر أميرك��ي، به��دف التوس��ع ف��ي تولي��د وتوزيع 
الكهرباء، حيث سيؤمن إمدادات الطاقة من دون انقطاع 
للصناعة المصرية من خ��ال تمويل واردات منتجات 

النفط والغاز.
بدوره، أشار رئيس المصرف بندكت أوراما أن مصرفه 
كان قد استثمر في السنوات القليلة الماضية نحو ملياري 
دوالر في توليد وتوزيع الكهرباء في مصر وفي تصدير 

منتجات الطاقة منها إلى إفريقيا.

فنزويال تطرح فئات نقد كبيرة

قرض من البنك اإلفريقي لمصر

أفاد البنك المركزي الفنزويلي أن فنزويا ستطرح 6 أوراق نقد و3 قطع معدنية جديدة 
لتخفيف المش��اكل العملية عند إجراء أي معامات تجارية بعملتها المحلية ذات معدل 
التضخ��م األعلى في العال��م. وتبلغ قيمة أكبر ورقة نقد جديدة بحس��ب البيان 20 ألف 
بوليف��ار، أي أق��ل بقليل من 5 دوالرات. كما س��تطرح أوراق فئة 10 آالف و5 آالف 
و2000 و1000 و500 بوليفار و3 قطع نقدية بقيم أقل. ولفت البنك إلى أن هذه العملية 
س��تزيد من كفاءة أنظمة الدفع وتس��هيل المعامات التجارية وتقليص تكاليف اإلنتاج 
واإلح��ال والتحويل، خاصة وأن العديد من أجهزة نقاط البيع باتت تعاني من أعطال 
مزمنة األمر الذي جعل الشركات تطلب تنفيذ المعامات باستخدام األوراق النقدية أو 

التحويات أو حتى الدفع الحقاً. وألقى الرئيس 
نيكوالس مادورو باللوم في المشاكل هذه على 
هجوم إلكتروني، وقال: إن األزمة االقتصادية 
التي تعيشها الباد ترجع إلى “حرب اقتصادية” 

بقيادة المعارضة وبمساعدة من واشنطن.

كش��فت صحيف��ة “إندبندن��ت” البريطاني��ة إن البن��ك 
االحتياط��ي في زيمباب��واي طرح أوراق��اً نقدية رديفة 
للعمل��ة األميركية بقيمة 10 مايين دوالر من فئة 2 و5 
دوالرات، الس��تخدامها داخل الباد فقط، بهدف تخفيف 
حدة النقص من العمات األجنبية وتشجيع الصادرات، 
بعد وصول التضخم إلى مس��تويات غير مسبوقة نتيجة 
األزمة االقتصادية التي اس��تمرت حوالى 10 سنوات، 
خاصة عن��د لجوء زيمباب��وي إلى ال��دوالر األميركي 
وإل��ى عمات أجنبية أخرى كبديل للعملة المحلية، التي 

أصبحت با قيمة تقريباً في العام 2009.

دوالر أميركي خاص بزيمبابواي

أوكرانيا تبيع مصرفًا للصين

ذكر صندوق أماك الدولة في أوكرانيا أن شركة 
Bohai Commodity Exchange الصيني��ة  
اس��تحوذت عل��ى 99.9 % من أس��هم مصرف 
“اإلعمار والتنمية” الحكومي مقابل 3.2 مايين 
دوالر. وكان الصندوق األوكراني أطلق في عام 
2016  حملة لبي��ع أصول مملوكة للدولة بهدف 

جذب المس��تثمرين األجانب إلى الباد التي تعاني من أزمة اقتصادية ومالية وسياسية 
خانقة. وفي إطار هذه الحملة، تخطط أوكرانيا لبيع 450 ش��ركة مملوكة للدولة، منها 
20 من الشركات الكبيرة، و50 شركة متوسطة الحجم، و380 من الشركات الصغيرة.

“لويدز” يشطب وظائف اضافية

يعتزم بنك لويدز خفض عدد الوظائف بواقع 
520 وظيف��ة أخ��رى في إطار خط��ة إعادة 
هيكلة مدتها 3 سنوات جرى اإلعان عنها في 
تش��رين األول/ أكتوبر 2016، وذلك بهدف 
خفض التكاليف وتحس��ين العائد للمساهمين. 
وقال البنك الذي أغل��ق 153 فرعا منذ بداية 

عام 2016: إن عملية التس��ريح الجديدة ستشمل موظفين في إدارات من بينها أنشطة 
األفراد واألنشطة المصرفية التجارية والتأمين وخدمات تمويل المستهلكين. ويأتي ذلك 
بعدما خفض البنك بالفعل عدد الوظائف بنحو 5500 وظيفة خال العام الحالي. وأشار 
البن��ك إلى أنه س��يغلق 49 فرعا بداية من الربع األول من عام 2017 وس��يقدم خدمة 

مصرفية جديدة عبر الهاتف المحمول في بعض المناطق المتأثرة بإغاق الفروع.
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مواصلة تحفيز االقتصاد
واعتبر سللامه، أن انتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية 
اللبنانية وتكليف الرئيس سعد الحريري تشكيل الحكومة يعززان ثقة 
المستهلك والمستثمر، ال سيما إن أقرت الموازنة وفعلت المؤسسات 
الدستورية والخطط االقتصادية والمساعدات من أجل التخفيف من 
أعباء الحرب السللورية على لبنان، مشلليراً إلللى أن مصرف لبنان 
سلليتابع مبادراتلله المحفزة لاقتصللاد من خال دعللم الفوائد على 
قطاعات السللكن والصناعللة والزراعة والسللياحة واإلبداع الفني 
إضافللة إلى القروض التعليمية وقروض القطاع التربوي والصحي 
واالستشفائي، ودعمه للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما سيستمر 
بدعم مشاريع توفير الطاقة والطاقة المتجددة بالتعاون مع مؤسسات 
دولية )االتحاد األوروبي وإيطاليا( من خال آلية )NERRA( التي 
أمنت 10 آالف فرصة عمل. فارتفع عدد الشركات من 60 إلى أكثر 

من 300 منذ إنجاز هذه المبادرة.
ولفت الى أنه اسللتفاد من هذه القروض 153 الف شخص ومؤسسة 
وبلغ رصيدهللا التراكمي 14 مليللار دوالر، موضحاً أن القروض 
السللكنية تشللكل 63 % من هللذه القروض موزعة علللى 98 الف 
مقترض، في حين تسللتفيد القطاعات االنتاجية من 37 % من هذه 

القروض.
وأكللد أن هذه المبادرات قد أدت إلى المحافظة على نمو إيجابي في 
االقتصاد اللبناني، وهي تسللاهم بأكثر من 50 % من نسللب النمو 
السللنوي الذي يحققه لبنان، مشللدداً على أن مصرف لبنان يشللجع 
المصارف على اإلقراض بالليللرة اللبنانية فتصبح الليرة بذلك أداة 

للنمو االقتصادي.
وقللال: إننللا نتوقع للعام 2016 نمللواً يتراوح بيللن 1.5 و2 % مع 
نسب تضخم تقارب الصفر. وسيستمر مصرف لبنان بدعم اقتصاد 

تكتل مصرفي عربي لمواجهة االزمات المالية

وبحث المؤتمر سللبل تعزيز دور القطاع المالي في بلدان الشللرق 
األوسللط وشللمال أفريقيا وإيجاد طرق جديدة فللي عمل البنوك بما 
فيها البنوك المركلزية عبر وضع رؤية مستقبلية تدرس كيفية إنشاء 
تكتات مصرفيلة أو مالية عربيلة للتلأثير بشللكل أكبر على الساحة 

االقتصادية والمصرفية الدولية.

متانة القطاع المصرفي اللبناني
تحللدث حاكم مصرف لبنان رياض سللامه في الجلسللة االفتتاحية 
للمؤتمر فقال:  إن لبنان حافظ على إمكانياته التمويلية بكافة العمات 
رغللم الصعوبللات التي واجهها سياسللياً ورغم المخاطللر األمنية، 
موضحاً أن احتياطات المصرف المركزي بلغت في أيلول/سبتمبر 
2016 مسللتويات هي األعلى تاريخيللاً وارتفعت ودائع المصارف 
بمعدل سللنوي يقارب الللل5 %. وحافظت الفوائد على مسللتوياتها 
المسللتقرة بل أصبحت الفوائد على العملللة الوطنية أدنى من الدول 

المجاورة باستثناء الدول النفطية.
ولفت سامه الى أن المصارف عززت أموالها الخاصة لكي تستمر 
بمهامهللا التسللليفية. فلديها ما يكفللي من األمللوال الخاصة لتحقيق 
المعايير المحاسبية الدولية ولرفع ماءتها إلى 15 % تبعاً لمقررات 
بازل3، ما يمكنها من التوسع بالتسليف )نسبة نمو التسليفات في عام 
2016  %6,56(. كما زادت القروض للقطاع الخاص بنسبة 4 % 

في حين تدنت القروض إلى القطاع العام بنسبة 6 %.
وأشللار سامه الى أنه كان لهندسللات مصرف لبنان األخيرة دور 
أساسللي بالمحافظللة على هذا االسللتقرار التسللليفي وعلى تدعيم 
االسللتقرار بالليللرة والفوائد )الفائللدة على الليللرة اللبنانية 7 %، 
الفائدة علللى الليرة التركية 10 %، والفائدة على الجنيه المصري 

.)% 15

العربيـة  المصارف  اتحـاد  نظـم 
من  والعشـرين  الحاديـة  الدورة 
المؤتمر المالي والمصرفي العربي 
والدولي بعنــوان “اللوبي العربي 
الدولي - لتعاون مصرفي أفضل” 
بيروت،  في  فينيسيا  فندق  في 
برعايـة رئيـس مجلـس الـوزراء 
اللبناني السـابـق تمـام سـالم، 
وبالتعـاون مـع مصـرف لبـنـان 
وجمعية مصارف لبنان واالتحـاد 
الدولي للمصرفييـن العرب، وفي 
حضور عـدد كبير من السـفراء 
والديبلوماسيين العرب واألجانب 

ًوقيادات المصارف العربية. سامه متحدثا
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واالقتصادي واالجتماعي واإلنساني.
بدورها، لفتت وزيرة التعاون الدولي في مصر سللحر نصر إلى أن 
التحديللات التي يواجهها العالم العربي تحتم علينا التكاتف وبشللكل 
سللريع لمواجهة المشللكات وتحقيق االسللتقرار واألمن ومكافحة 
اإلرهاب الذي شللكل تهديداً حقيقيللاً، فنؤكد على الحاجة إلى تعزيز 
مرافق البنية االساسية اإلقليمية للسماح بالتكامل اإلقليمي المستدام. 
وفي المللدى القصير، يمكن تطوير مشللروعات إقليمية حيوية في 

مجاالت المياه والطاقة والنقل التي يمكن أن تحدث تغييراً.
أضافت: نتطلع الى وضع خطة محددة بجدول زمني إلحياء النشاط 
االقتصادي في المنطقة العربية ككل وتتيح المجال أمام تنفيذ برامج 
اصاح شللاملة، من خال تحقيق الشمول المالي وتقديم المزيد من 

الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول العربية.

تكتل مصرفي يتخطى الخالفات السياسية
وفي اليوم الثاني واألخير من المؤتمر الذي أدار جلساته نائب حاكم 
مصللرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري، تحللدث وزير االقتصاد 
والتجارة اللبناني السابق آالن حكيم، حيث شدّد على أهمية التعاون 
والتنسيق بين كافة الدول العربية لما لذلك من دور في تحرير طاقات 
االقتصاد العربي غير المسللتغلة والمساهمة في تقدمها االقتصادي 
واالنمائي. فالتكتل المصرفي العربي يجعل من المصارف العربية 
ذات تأثيللر أقوى ال سلليما وأنه يحد من تعرضهللا لألزمات المالية 

العالمية ويعزز من قدراتها ومصادر قوتها على هذا الصعيد.
وعللدّد حكيم منافللع التكتّل المصرفي مثل تحسللين التجارة البينية، 

تعزيز االستثمارات و تحسين القدرة التنافسية للمنطقة.
ثللم كانت كلمة لوزيرة التضامن االجتماعي في مصر غادة الوالي، 
أشارت فيها إلى أن القطاع المصرفي العربي أثبت أنه أكثر صابةً 
وقللّوةً من كثيللر من المؤسسللات واألنظمللة. واقترحللت أن تعمل 
المؤسسات المصرفية العربية على تحقيق الشمول المالي لكل شرائح 
المجتمع  وبناء تكتّل إقليمي يتخّطى أي خافات سياسية أو نزاعات 
إقليميللة ويرّكز على المصالح االقتصاديللة. فإذا نجحت المصارف 

المعرفة الرقمي وقد بدأ بحصد النتائج 
بعد 3 سللنوات فقط من إصدار التعميم 
331. يوجد حالياً في السوق اللبنانية ما 
يقارب الل800 شركة ناشئة، وقد خلق 
القطللاع 6000 فرصة عمل، وأضاف 
علللى الثروة الوطنية ما يقارب المليار 
دوالر. ونحللن نتطلع إلللى نمو في هذا 
القطاع ما بين 7 % و%9 سنوياً خال 

الثاث سنوات المقبلة.
بدوره، قال رئيس الهيئات االقتصادية 
في لبنللان عدنان القصللار: إن صمود 
القطللاع المصرفللي اللبنانللي في وجه 
العواصللف المتاحقللة مللن كل حدب 

وصللوب، يعود بالدرجة األولى إلى نظامنا المصرفي المتماسللك، 
والذي أرسللى دعائمه الهندسات المالية التي ابتكرها حاكم مصرف 
لبنان رياض سللامه، هذا إلى جانب التزام لبنان بمعايير الشللفافية 

وبالنظم المالية العالمية.
أضللاف: المطلوب إيجللاد تكتل عربي مصرفي منظم، يسللاهم في 
صياغللة السياسللات المصرفيللة الدولية، بما يتناسللب مع مصلحة 
القطاع المصرفي العربي، وذلك من أجل التواجد بشللكل أكبر على 
السللاحة االقتصاديللة والمصرفيللة الدولية، بما من شللأنه أن يؤمن 
منصة مشتركة لقادة البنوك المركزية العربية، والمؤسسات الرقابية 
والتشريعية الدولية والمؤسسات المصرفية والمالية، وذلك من أجل 
خلللق حوار بناء للوصول إلى أفضل الممارسللات لتطبيق القوانين 

والتشريعات الدولية.

دور المصارف في إعادة االعمار وتحريك االقتصاد
وفي كلمته االفتتاحية، أشللار رئيس اتحاد المصارف العربية محمد 
جراح الصباح  إلى أن الحروب والنزاعات، والتشللريد، واللجوء، 
واإلرهاب، والصراعات التي دمرت المدن والبنى التحتية وأطاحت 
االقتصللادات العربية، وأدخلت المنطقللة العربية في المجهول بحثاً 
عللن السللام واالسللتقرار، مؤكللداً أن القطاع المصرفللي العربي 
يستطيع أن يساهم في صنع السام من خال إعادة اإلعمار والبناء 
وتحريللك عجلة االقتصللاد واالسللتثمارات، خصوصللاً إنه يمتلك 
إمكانللات مالية وبشللرية كبيرة، وثقة دولية مميللزة، نظراً لحرصه 
على تطبيق المعايير الدولية وااللتزام بها، كاشفاً أن إجمالي أصول 
القطللاع المصرفللي العربي تبلغ حالياً حوالللى 3.3 تريليون دوالر 
ونحو تريليوني دوالر كودائع، إضافة إلى 1.7 تريليون دوالر تمثل 

إجمالي القروض.
مللن جهته،  لفت رئيس جمعيللة المصارف في لبنان رئيس االتحاد 
الدولي للمصرفيين العرب جوزف طربيه، إلى أن الكلفة االقتصادية 
لمللا يحصل من حروب في عللدة بلدان عربية تضعنللا جميعاً أمام 
تحديللات مصيريللة تتنللاول إعللادة البناء السياسللي والمؤسسللاتي 
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العربية أن تتوّحد في خدمة القضايا العربية وأن تنهض باالقتصادات 
والمجتمعات العربية، تصبح بذلك مؤّهلة للتكتّل لفرض رؤاها على 
المستوى الدولي وليصبح لها صوتاً مسموعاً عند صياغة التشريعات 

والسياسات الحاكمة لمنظومة التمويل الدولية.
أمللا السللفير الصيني فللي لبنان وانغ كجيللان، فقال فللي كلمته: إن 
الصيللن تولي اهتمامللاً كبيراً بالصداقة التقليديللة وعاقات التعاون 
االسللتراتيجية مع الللدول العربيللة وتحرص على إثللراء وتعميق 
التعاون العملي الشامل األبعاد والمتعدد المستويات والواسع النطاق 
بين الصين والدول العربية ومن أهم هذه األبعاد البُعد المالي، مشدداً 
على أن باده تدعم قيام المؤسسات المالية الصينية ونظرائها العربية 

المؤهلة بفتح فروع لها لدى الطرف اآلخر.
كما تخلل اليوم األخير من المؤتمر جلسة بعنوان “الحوار المصرفي 

العربي الصيني”.

توصيات المؤتمر 
وبختام أعمال المؤتمر، خرج المؤتمرون بالتوصيات التالية لتسهيل 
إنشاء تكتات مصرفية عماقة وإنشاء لوبي أو تكتل عربي من أجل 

التواجد بشكل أكبر على الساحة االقتصادية والمصرفية الدولية:
1. دعوة المصارف العربية إلى التكاتف والتاقي وتركيز امكاناتهم 
والمزيد من استثماراتهم في منطقتنا العربية، واعتماد صيغة تكامل، 
تؤمللن التشللارك والتفاعل في عملية التنمية االقتصادية والبشللرية 

واالنسانية.
2. تكوين تكتل مصرفي عربي لمواجهة الضغوط الدولية، وتعزيز 
العمل االقتصادي العربي المشترك، وتفعيل دور المصارف العربية 
في صياغة القللرارات المالية والنقديللة واالقتصادية الصادرة عن 
المؤسسات والمنظمات الدولية، يضمن حضوراً راسخاً على الساحة 

المصرفية اإلقليمية والدولية، وسامة النظام المصرفي العربي.
3. عقد شراكات اسللتراتيجية بين المصارف العربية، وبينها وبين 
المصللارف الدوليللة، وخلق تجمعات عماقة لتشللجيع االسللتثمار 
العابر للحدود، واسللتقطاب الموارد الماليللة وإدارتها وتوظيفها في 
االقتصللادات العربية، والعمللل على توجيهها نحو االسللتثمار في 

االقتصاد الحقيقي.
4. دعوة السلللطات المختصة وصنّاع القللرار االقتصادي والمالي 
العربي إلى تأمين األرضية المناسللبة لزيادة التنسيق والتقارب بين 
االقتصادات العربية، وزيادة انفتاح األسللواق العربية على بعضها 

البعض، وتبني سياسات داعمة للنمو والتنمية.
5. بذل المزيد من الجهود والتعاون بين السلللطات الرقابية العربية 
من أجل وضع خطة موحدة تهدف إلى مكافحة جرائم غسل األموال 

وتمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي.
6. ضللرورة تعزيللز عاقات المصللارف العربية مللع المصارف 
المراسلة، وتعميق وتكامل إجراءات مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب. وإرسللال رسللائل لطمأنللة العالم بأن النظللام المصرفي 
العربللي آمن وكفوء، خصوصاً فللي مجال العاقات مع المصارف 
المراسلللة، وأنه يتخذ مختلف التدابير ويطبللق المعايير الدولية في 
مجال مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتهرب الضريبي.

7. دعوة المصارف العربية إلى تخصيص نسللبة من اسللتثماراتها 
الخارجية، لدعم مشللاريع إعللادة اإلعمار والمسللاهمة في معالجة 

تداعيات الحروب والنزاعات التي شهدتها بعض الدول العربية.
8. التأكيد على ضرورة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية، 
وبخاصة في مجال تمويل المشللروعات المتوسطة والصغيرة، لما 
ومكافحة االرهاب.للله من أثر مباشللر في مكافحللة البطالة، والحد مللن الفقر واألمية، 
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مع مجموعة الحكير. لكن تمكن تحالف صبيح المصري من شراء 
حص��ة آل الحري��ري، يبدو أنه يري��ح الحكومة والبن��ك المركزي 
والمص��ارف في األردن، وفق ما نقل من تقارير صحافية، باعتبار 
أن الصفقة تعزز وضع البنك العربي كبنك أردني فلسطيني عربي 

دولي، وتؤمن استمراريته، وتعزز مشاريعه.
وتش��ير تقاري��ر صحافي��ة ال��ى أن اس��تثمار تحال��ف المص��ري 
والمس��تثمرين العرب ف��ي البنك العربي، يمثل خياراً اس��تراتيجياً، 
بعدما تمكن البنك من تجاوز عدد من التحديات والظروف الصعبة 
أبرزه��ا الدع��اوى القانوني��ة التي واجهت��ه في الوالي��ات المتحدة 
األميركية، وكذلك خس��ائره في عدد من األسواق وفي ملف الديون 
المتعثرة لمجموعة القصيبي الس��عودية. كما تمكن البنك من تجاوز 
التعقيدات التي نشأت على أثر وفاة رئيس البنك ورجله القوي لعقود 
طويلة عبد المجيد ش��ومان، إذ تمكن رئي��س مجلس اإلدارة صبيح 
المصري وإدارة البنك من إعادة هيكلته وتصويب استراتيجية عمله 
من العودة لإلستثمار بقوة في األسواق العربية والعالمية.واعادة تفعيل ش��بكته اإلقليمية والدولية وتعزيز ميزانيته بما يمكنه 

 إنجاز صفقة بيع حصة الحريري في البنك العربي

وتحدثت معلومات عن أن قيمة الصفقة بلغت 1.150 مليار دوالر، 
ف��ي حي��ن أن المبلغ الذي س��يذهب الى الرئيس س��عد الحريري لن 
يتج��اوز ال�100 ملي��ون دوالر وفق مطلعين على الصفقة، باعتبار 
أن المبلغ األكبر س��يخصص  لسداد قروض شركة سعودي أوجيه 

وشقيقاتها بضمانة أسهم البنك العربي.

إعادة هيكلة الملكية
جاء إنجاز الصفقة لمصلحة مجموعة من المس��تثمرين، حيث تمت 
تجزئ��ة حّص��ة الحريري على ع��دد من المس��اهمين الذين عززوا 
موقعه��م ف��ي البن��ك. وباس��تقرار موض��وع بيع حص��ة الحريري 
للمجموعة المس��تثمرة التي يقوده��ا المصري، س��يتم إعادة هيكلة 
الملكية مع تقسيم الحصة الوازنة لعائلة الحريري على عدد كبير من 
المس��تثمرين، أفراداً ومؤسسات، ما سيساهم في إعادة توزيع قاعدة 
الملكية على أسس مختلفة الحالة السابقة التي كان فيها مساهم واحد، 
أي الحريريالذي امتلك 20 % من البنك. كما سيساهم الوضع الجديد 
بتعزيز وضع صبيح المصري في البنك، وهو الذي وصل إلى رئاسة 
مجلس إدارة البنك بعد اس��تقالة عبد الحميد شومان، وريث مؤسس 
امبراطوري��ة البنك العربي إثر صراع طويل مع آل الحريري. ففي 
نيسان/ابريل 2012  قدّم عبد الحميد وابنته دينا استقالتهما من مجلس 
إدارة البن��ك، وعيّن المصري بقرار مذيّ��ل بتوقيع تركيبة أردنية �� 
س��عودية �� قطرية ضم��ت كالً من: نازك الحري��ري، محمد أحمد 
الحري��ري، وهبة عبد هللا تماري، خال��د زند، رياض برهان كمال، 

صالح بن سعد المهنا، ابراهيم يوسف عّز الدين.

إنجاز الصفقة بعد تغير المستثمرين
وكانت صفقة بيع حصة الحريري في البنك العربي قد تعرقلت مرات 
ع��دة. ففي المرحلة األولى أي قبل 4 س��نوات تعطلت المفاوضات 
مع قطر بعد الخالف على تس��عير الس��هم. يومها عرضت حكومة 
الدوحة س��عراً لحّصة الحريري بقيم��ة 1.4 مليار دوالر، فيما كان 
حامل األسهم يطلب ملياري دوالر باإلضافة الى تعرقل المفاوضات 

البنك  الحريري في  أُنجزت عملية بيع أسهم عائلة 
العربي. وباع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
حّصته في البنك العربي، حيث أفصح رئيس مجلس 
إدارة البنك صبيح المصري إلى هيئة األوراق المالية 
مستثمرين  ومجموعة  اشترى  أنه  االردن،  في 
أردنيين وسـعوديين وعرب أسـهم شـركة أوجيه 
ميـدل إيسـت هولدنـغ من رأس مـال البنك العربي 
البالغـة نحـو 20 %. وتمت عملية البيع بعد تعثر بيع 
الحصة إلى مجموعة فواز الحكير السعودية بسبب 

مشكالت في تمويل العملية.
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م��ن حزمة المبادرات المدرجة في الخطة االس��تراتيجية للمصرف المركزي 
2017 - 2021 ، أثراً كبيراً في رفع كفاءة الكوادر البش��رية بشكل عام ودعم 
التوطي��ن في القطاع المصرفي بش��كل خاص، حيث س��يتم ح��ث المصارف 
على اس��تقطاب أفضل المواهب اإلماراتية وتطويرها من خالل تطبيق أفضل 

الممارسات الخاصة باالستثمار في الموارد البشرية.
كما أكد أنه يس��عى من خالل هذه المبادرة  لخلق منصة ش��راكة بين الحكومة 
والقطاع المصرفي من شأنها إيجاد حلول للتحديات الحالية وتحويلها إلى فرص 
ترتقي بمستوى تقديم خدمات هذا القطاع، وكذلك لضمان االستفادة من الخطط 
الحكومية المس��تقبلية التي تس��تهدف تحويل اإلمارات إلى أكبر مختبر عالمي 
مفت��وح لتجربة وتطبيق تكنولوجي��ا الثورة الصناعي��ة الرابعة وتحديد فرص 

تطبيق تلك تكنولوجيا في هذا القطاع.

أفضل الممارسات العالمية
من جهتها، أكدت الرومي أن حكومة بالدها تصدّر أفضل الممارسات العالمية 
في مجال تقديم وتقييم الخدمات، وتقدم نموذجاً متفرداً قابالً للتطبيق في مختلف 
القطاعات، مشيرةً إلى أن إسعاد المتعاملين وبناء شراكات فاعلة وإيجابية بينهم 
وبين الموظفين والجهات وقياس مس��تويات سعادتهم على أسس علمية، يمثل 
محوراً أساسياً لتطوير الخدمات بما ينسجم مع أهداف البرنامج الوطني للسعادة 
واإليجابي��ة. واعتبرت الرومي  أن التعاون م��ع مصرف اإلمارات المركزي 
سيس��هم في إس��عاد المتعاملين واالرتقاء بمس��توى الخدمات، ويؤس��س لبيئة 
تنافس��ية تتمحور حول إيجاد الس��بل وتطوير اآللي��ات والخدمات التي تضمن 
تحقي��ق الس��عادة للمتعاملين، نحو الحصول على تصنيف متميز حس��ب نظام 

النجوم العالمي لتصنيف.
يذك��ر أن المركزي اإلماراتي هو األول عالمياً في تبني تصنيف مراكز خدمة 
المتعاملين التابعة للبنوك المرخصة من قبله، وفق نظام النجوم، الذي استطاع 
لتضاهي أفضل المستويات العالمية المطبقة في الفنادق وشركات الطيران.صياغ��ة إطار مبتكر ومتكامل المعايير في تقديم تجربة اس��تثنائية للمتعاملين 

بنوك اإلمارات تعتمد نظام النجوم العالمي

وتس��تهدف هذه المذك��رة تبادل الخب��رات المعرفية بين 
الطرفي��ن في مجال تطبي��ق  نظام النج��وم، األمر الذي 
يس��هم في وصول الخدمات المصرفية إل��ى المتعاملين 
بطريق��ة رائدة، ويضمن االرتقاء باألداء الكلي لمنظومة 
حماية المس��تهلك، كما يس��هم في تحوي��ل اإلمارات إلى 
دولة مصدّرة ألفضل الممارسات العالميّة في مجال تقديم 

الخدمات المصرفية.
وبموج��ب المذكرة، تدخل البن��وك العاملة في االمارات 
مرحل��ة النجوم، وتش��مل االتفاقية تقيي��م مراكز الخدمة 
ف��ي البنوك وفق نظام النجوم العالم��ي، وتدريب قيادات 
هذه المراكز، وتأهيل موظفي الصف األمامي وتعريفهم 
على معايير التصنيف، وس��يتم تطبيق النظام على جميع 
القنوات التي يتّم م��ن خاللها تقديم الخدمات المصرفية، 
بما ف��ي ذلك مراكز االتص��ال، والمواق��ع اإللكترونيّة، 

والتطبيقات الذكيّة ومراكز خدمة المتعاملين.

معايير تقييم األداء
وتعليقاً على توقيع المذكرة، أكد المنصوري على أهمية 
االلتزام بالتميز في تقديم الخدمات المصرفية لكافة فئات 
المتعاملين، انطالق��اً من فهم احتياجاتهم والتركيز عليها 
لتحقيق سعادتهم، والعمل على تطوير الخدمات المقدمة 
إليهم، واالرتقاء بها إلى أرفع المس��تويات كأحد المعايير 

األساسية في عملية التقييم.
كم��ا تط��رق محافظ المرك��زي اإلمارات��ي  إلى طريقة 
تصني��ف مراك��ز الخدمات التابع��ة للبن��وك العاملة في 
البالد، وقال: هناك عملية تقييم منهجية وشاملة لمستوى 
الخدم��ات المقدمة، وعلى أساس��ها يت��م منح المركز من 
نجمتين إلى س��بعة نجوم، وتُجرى عملية التقييم مرة كل 
س��نتين، وس��تنفذها جهة محايدة متخصصة ومس��تقلة، 
وسوف تكون الدورة األولى لتطبيق هذا النظام اختيارية 

لضمان إعطاء المصارف الوقت الكافي لالستعداد.
وأضاف المنصوري أن لهذه المبادرة التي تأتي كواحدة 

وقع محافظ مصرف اإلمارات المركزي مبارك 
للسعادة  الدولة  وزيرة  مع  المنصوري  راشد 
المديرة العامة لمكتب رئاسة مجلس الوزراء 
في دولة االمارات عهود بنت خلفان الرومي، 
مذكرة تفاهم لتطبيق نظام النجوم العالمي 
لتصنيف الخدمات على البنوك العاملة في 

البالد.

عهود بنت خلفان الرومي ومبارك راشد المنصوري
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في الربع األول من عام 2015 إلى 15.8 % في الربع األول من 2016.

اإليرادات
حافظت المصارف اإلسالمية، وكذلك النوافذ اإلسالمية في الدول المشاركة 
على معدالت مشابهة من العائد على الموجودات، والعائد على حقوق الملكية 
خالل الفترات التي يغطيها التقرير. وبشكل عام، بلغ العائد على الموجودات 
والعائد على حقوق الملكية 1.3 % و13.5 % في الربع األول من عام 2016 

مقارنة بنسبة 1.0 % و10.6 % في الربع األول من 2015، على التوالي.

السيولة
بالنس��بة لمؤش��رات الس��يولة، لوحظ وج��ود انخفاض طفيف على نس��بة 
الموجودات السائلة )الموجودات السائلة إلى إجمالي الموجودات(، وكذلك 
نس��بة الموجودات الس��ائلة إل��ى المطلوبات قصيرة األج��ل من 36.4 % 
و16.3 % ف��ي الرب��ع األول من ع��ام 2015 إل��ى 35.7 % و13.9 % 
ف��ي الرب��ع األول م��ن 2016، على التوال��ي. كما بدأت 5 دول مش��اركة 
في المش��روع برفع تقارير عن نس��بة تغطية الس��يولة، والت��ي فاقت الحد 

المطلوب رقابياً والبالغ مقداره 100 %.

حجم المصرفية اإلسالمية
ارتف��ع عدد المص��ارف التي تمارس المصرفية اإلس��المية بش��كل كامل، 
والنوافذ اإلس��المية التابعة للمصارف التقليدية في ال��دول ال�17، من 165 
مصرفً��ا و85 نافذة في الربع األول من ع��ام 2015 إلى 170مصرفاً و86 
ناف��ذة ف��ي الفترة ذاتها من 2016، ومع نهاية الرب��ع األول من عام 2016، 
بل��غ مجموع الموظفين )389,040( موظفاً يعمل��ون في )29,891( فرعاً 
مقدارها 748 فرعاً و6,000 موظفاً على مدار عام.من فروع المصارف التي تمارس المصرفية اإلسالمية بشكل كامل، بزيادة 

تطور أداء المصرفية اإلسالمية في المؤشرات المالية

يض��م مجل��س الخدمات المالي��ة اإلس��المية 17 دولة هي: 
أفغانستان، البحرين، بنغالديش، بروناي، مصر، إندونيسيا، 
إيران، األردن، الكويت، ماليزيا، نيجيريا، ُعمان، باكستان، 

السعودية، السودان، تركيا، واإلمارات.

التمويل
تش��ير النتائ��ج أن إجمالي التمويل المق��دم للعمالء من قبل 
المصارف اإلس��المية األعضاء بلغ 891 مليار دوالر في 
الربع األول من عام 2016 مقارنة ب�842 مليار دوالر في 
الربع األول من 2015. وفيما يتعلق بالتمويل حسب العقود 
المتوافقة مع أحكام الشريعة ومبادئها فقد استخدمت 5 عقود 
تمويل رئيس��ة من قبل صناعة المصرفية اإلس��المية حتى 
الربع الثالث من 2015 وهي: عقود المرابحة )36.5 %(، 
عقود المرابحة في الس��لع/التورق )24.3 %(، عقود البيع 
بالثمن اآلجل )13.6 %(، عقود اإلجارة المنتهية بالتمليك 

)11.1 %(، وعقود السلم )5.5 %(.

كفاية رأس المال
تعد كفاية رأس المال مؤشراً مهماً على متانة السالمة المالية 
للقط��اع المصرفي، وعليه، بلغ متوس��ط كفاية رأس المال 
ومتوس��ط نسبة رأس المال األساس��ي ل�� 16 دولة مشاركة 
في المش��روع حتى الربع األول م��ن 2016 )17.8 %( 
و)16.1 %( عل��ى التوال��ي، وهما أعلى م��ن المتطلبات 
الرقابية، على الرغم من انخفاضها مقارنة بالفترة نفسها من 

2015 حيث بلغتا )19.8 %( و)18.1 %( على التوالي.

جودة الموجودات
أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي التمويل المتعثر من 4.8 % 
في الربع األول من 2015 إلى 5.3 % في الفترة ذاتها من 
2016، ومع ذلك، وحدث تحسن واضح في صافي التمويل 
المتعثر إلى نسبة رأس المال الذي انخفض قليالً من 16.8 % 

في  اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجلس  أشار 
إصداره الخامس للبيانات الربع سنوية المتعلقة 
بسالمة النظم المصرفية اإلسالمية ونموها في 
موجودات  إجمالي  ارتفاع  إلى  األعضاء،  الدول 
مليار   1,289 من  اإلسالمية  المصرفية  صناعة 
إلى 1,403  األول من عام 2015  الربع  دوالر في 
مليار دوالر في الربع األول من 2016، كما ارتفع 
مليار   1,200 من  التمويل/المطلوبات  إجمالي 
دوالر إلى 1,295 مليار دوالر في الفترة نفسها.
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إطالق “سوليدرتي - األولى للتأمين”

تم اطالق اسم “سوليدرتي - األولى للتأمين” 
عل��ى الش��ركة الناتج��ة عن دمج ش��ركتي 
األولى للتأمين واليرم��وك للتأمين في أكبر 
عملية اندماج شهدتها سوق التأمين االردنية 
منذ عدة س��نوات. وكانت “األولى للتأمين” 
القابض��ة  س��وليدرتي  لمجموع��ة  التابع��ة 

البحريني��ة، قد أعلنت في مطلع عام 2016 عن بدء إجراءات االندماج مع “اليرموك 
للتأمين”. وقال رئيس مجلس إدارة شركة سولديرتي االردن، أشرف بسيسو: إن اشهار 
االسم الجديد للشركة جاء لإلعالن عن نجاح تجربة االندماج من خالل النتائج المحققة 
خالل الشهور ال�9 االولى من 2016، الفتاً الى “أننا لمسنا تحقيق نتائج ايجابية أعلى 

من المتوقع مقارنه مع نتائج الشركتين منفصلتين قبل االندماج”.
من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة سولديرتي االردن، علي الوزني، أن االندماج 

سيعمل على إثراء قطاع التأمين في األردن بخدمات نوعية جديدة.

دبي: نظام الكتروني للموافقات التأمينية

أطلقت هيئة الصحة ف��ي دبي نظاماً 
الكترونياً جدي��داً للموافقات التأمينية 
ضم��ن برنام��ج الضم��ان الصحي 
به��دف خدم��ة المس��تفيدين وتوفير 
الوق��ت والجه��د وتس��ريع إجراءات 
الحص��ول عل��ى الخدمة عب��ر بوابة 

.eclaimlink.ae :الموقع
وأك��د مدير التمويل الصحي في الهيئة حيدر س��عيد اليوس��ف، أهمية هذا النظام الذي 
يعزز توجهات الهيئة وخططها المستمرة في التحول االلكتروني وتوفير درجة عالية 
من الرقابة للمنظومة التأمينية لتس��هيل االجراءات والحد من إمكانية التالعب وس��وء 
االس��تخدام للموارد المالية من قبل المنش��آت الصحية والتعرف على سلوك المستهلك 

الستخدام الخدمات الصحية في اإلمارة.

ق��ررت مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي )البن��ك 
المرك��زي( قب��ول طلب ش��ركة مالذ للتأمي��ن وإعادة 
التأمي��ن التعاوني بزيادة رأس ماله��ا، مؤكدة أنه على 

الشركة استيفاء متطلبات الجهات الرسمية األخرى.
وأوضحت المؤسس��ة في بيان أنها استلمت طلباً جديداً 
من شركة مالذ لرفع رأس مالها، وقامت بتحديد قائمة 
بالمتطلب��ات تضمنت تقديم خط��ة عمل محدثة للخمس 
س��نوات القادم��ة، وبناًء عل��ى مراجعة فري��ق العمل 
للخط��ة المحدثة، تم قبول طلب ش��ركة م��الذ للتأمين 

وإعادة التأمين التعاوني بزيادة رأس مالها.
يذكر أن المؤسس��ة كانت قد أعلنت في تش��رين ش��هر 
الثاني/نوفمب��ر 2016 عن تع��ذر موافقتها على طلب 
“م��الذ” وزيادة رأس مالها لعدم اس��تيفائها للمتطلبات 

األساسية الالزمة لذلك.

زيادة رأس مال “مالذ”

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” عدداً 
م��ن التعليم��ات الخاص��ة بتنظيم إج��راءات مطالبات 
التأمين اإللزامي لدى ش��ركات التأمي��ن، موضحةً أن 
هذه التنظيمات تأتي انطالقاً من مس��ؤوليتها في حماية 
المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية، وتحقيقاً 
الستقرار قطاع التأمين في المملكة، ولتسهيل إجراءات 
تس��وية مطالبات المركبات وحصول المس��تفيدين من 
التغطي��ة التأميني��ة على مبل��غ التعويض خ��الل فترة 

وجيزة. 
وتتضم��ن التعليمات التزام ش��ركات التأمين بتس��وية 
المطالب��ات التأمينية لمركبات الط��رف الثالث لألفراد 
الت��ي ال تتجاوز قيمتها مبلغ 2000 لاير )533 دوالر( 
خ��الل مدة ال تتج��اوز 5 أيام عمل من تاريخ اس��تالم 

المطالبة مكتملة المستندات.

السعودية: تنظيم
مطالبات التأمين اإللزامي
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شركات التأمين باإلمارات تواجه تغّيرات جوهرية

حث��ت “كي بي إم جي” ش��ركات التأمين ف��ي اإلمارات على االس��تعداد لتحمل آثار 
ضريب��ة القيمة المضافة والتغيرات التي أدخلت على المعايير الدولية إلعداد التقارير 

المالية )IFRS( باإلضافة إلى تقييم تأثير التشريعات الجديدة المتعلقة بقطاع التأمين.
وأشارت “كي بي إم جي” خالل  ندوة نظمتها إللقاء الضوء على النظام الرقابي الجديد 
ال��ذي اعتمدته هيئة التأمين ف��ي االمارات، إلى ضرورة إدارة ضريبة القيمة المضافة 
بشكل مبكر وفعال. كما دعت شركات التأمين إلى تقييم خدماتها لتحديد الرمز الصحيح 
لضريب��ة القيم��ة المضافة واحتس��اب تأثير ذلك عل��ى رأس المال العام��ل والتكاليف 

وااللتزامات ومدى االلتزام وقدرتها التنافسية.
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830 مليون دوالر أقساط التأمين في لبنان

ارتفعت أقس��اط التأمين اإلجماليّة 
في لبنان بنسبة 3.9 % في النصف 
األول م��ن ع��ام 2016 المنصرم 
ملي��ون  إل��ى 829.8  ووصل��ت 
دوالر أميرك��ي. كذل��ك ارتفعت 
نسبة المستحقّات المدفوعة بنسبة 

17 % ووصلت إلى 427.5 مليون دوالر في الفترة نفسها، بحسب البيانات الصادرة 
عن جمعيّة ش��ركات التأمين. ويعود ذلك إلى النمو الالفت الذي حقّقته أقس��اط التأمين 
على الحياة والسيارات. وأوضحت البيانات، أن أقساط السيارات تمثل 21 % من سوق 
التأمين، وهي ارتفعت بنسبة 6 % ووصلت إلى175.1 مليون دوالر في النصف األول 
من عام 2016، ويعود ذلك إلى تزايد عدد السيارات الملزمة حكماً باالستحصال على 
بوليصة التأمين اإللزاميّة. كذلك حقّقت شركات التأمين 236 مليون دوالر من التأمين 
على الحياة في األشهر الستة األولى من العام نفسه. أما على صعيد التأمين الطبي، فقد 

ارتفعت أقساط التأمين بنسبة 4 % ووصلت إلى 279.7 مليون دوالر.

لجنة لتعديل قانون التأمين في سورية

أص��در وزي��ر المالي��ة ورئي��س مجل��س إدارة “هيئة 
اإلش��راف عل��ى التأمين” في س��ورية مأمون حمدان، 
قراراً بتش��كيل لجنة لدراسة تعديل المرسوم التشريعي 
رقم 43/ 2005 المتضمن تنظيم أعمال قطاع التأمين، 
يتراس��ها في عضويتها معاون وزير المالية للش��ؤون 
اإلدارية والقانونية بسام عبدالنبي، على أن تنجز مهامها 
خالل شهر من تاريخ صدوره، وستقوم بدراسة مسودة 
مش��روع أعدتها اللجنة الس��ابقة مع إضافة المقترحات 
والتعديالت. ويهدف المشروع إلى تنظيم سوق التأمين 

ووضع أسس واضحة تضمن حقوق المؤّمن لهم، وحقوق شركات التأمين بما يسهم في 
إنعاشها، وعبر تنظيم عمل جميع أطراف سوق التأمين من شركات ووكالء ووسطاء 

إضافةً إلى حل اإلشكالية التي ظهرت نتيجة العمل بالقانون المعمول به حالياً.

مأمون حمدان

BLF من Invest in Life II

أطلق BLF )البنك اللبناني الفرنسي(، )Invest in LifeII( وهو برنامج يجمع بين 
التأمين على الحياة وأرباح سنوية مضمونة. ويسمح هذا البرنامج للمكتتبين بأن يؤّمنوا 
مستقبل أحبائهم ويضمنوا عائدات مربحة. فيمكن إيداع مبالغ تتراوح بين 5000 و60 
ألف دوالر، واالس��تفادة من معدل فائدة س��نوية بنسبة 4.50 % مع رأسمال مضمون 
عند االس��تحقاق. أما هذا البرنامج بالدوالر األميركي فيس��تحّق بعد 4 سنوات، ويمنح 
المكتت��ب تأميناً على الحياة يغطي ضعفي المبلغ المس��تثمر، وهو برنامج صادر عن 

“بنكاسورانس ش.م.ل.” وهي شركة تأمين على الحياة تابعة للبنك.

وقعت ش��ركة القدس للتأمين والش��ركة الوطنية إلدارة 
التأمين��ات الصحي��ة “نات هيل��ث” اتفاقية تع��اون بين 
الطرفي��ن تقوم بموجبه��ا “نات هيلث” ب��إدارة األمور 
المتعلقة بمطالب��ات بوالص التأمين الطبي الصادرة في 
األردن ع��ن ش��ركة القدس للتأمين. وق��ال المدير العام 
لشركة القدس للتأمين عماد مرار: إن توقيع هذه االتفاقية 
خطوة مهمة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تعزيز وضع 

الشركة في السوق.
من جهته، ثّمن الرئيس التنفيذي لنات هيلث أحمد التيجاني 
“الثقة التي أولتنا إياها ش��ركة القدس للتأمين بإس��نادها 

مهمة إدارة مطالبات التأمين الطبي الخاصة بها إلينا”.

تعاون بين “القدس للتأمين”
و“نات هيلث”

وقعت شركة إعمار العقارية اتفاق تسوية مطالبة تأمين 
حريق فن��دق “العنوان” والذي نش��ب في نهاية ش��هر 
كان��ون األول/ ديس��مبر2015، م��ع مجموعة أورينت 
للتأمين، بقيمة 1.220 مليار درهم إماراتي )327 مليون 
دوالر(. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة عمر األمين: 
إن هذه المطالبة تعتبر األكبر على مستوى دول مجلس 
التعاون الخليجي ومنطقة الش��رق األوسط، مضيفاً أنه 

تم االستعانة بمجموعة 
متخصصة من خبراء 
تس����وي�ة مطال�ب���ات 
تأمين، والم�ستش�ارين 
القانونيين، للمش��اركة 
ف��ي إع��داد التس��وي�ة 
وتقدي��ر الخس����ائ��ر، 
مقدراً تكلفة االس��تعانة 
بهؤالء الخبراء بنح��و 
50 م�ل�ي���ون دره���م 
)13.6 مليون دوالر(.

327 مليون دوالر
تسوية حريق “العنوان”
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سالمه: قادرون على مواجهة الديون وفوائدها

طمللأن حاكم مصرف لبنان رياض سللامه  
اللبنانيين الى استقرار الليرة اللبنانية ورسملة 
المصارف وسللامتها والقدرة على مواجهة 
الديون على لبنان وفوائدها، آما مع انطاقة 
العهللد الجديللد أن يبلغ حجم النمللو في عام 
2016 نحللو 2 %. وجللاء ذلك خال الحفل 
التكريمللي الذي أقامه له النائب في البرلمان 
اللبناني أنللور الخليل في حاصبيا، بحضور 
نللواب وشللخصيات سياسللية وحشللد مللن 

الفعاليات. وقال سامه: إن لبنان كان يواجه تحديات لها عاقة بالتطورات التي تحصل 
بالمنطقة، وكان هناك قلة من السيولة بالمنطقة العربية واألفريقية، وانخفاض سعر النفط 
جعل التحويات اللبنانية أقل وهي أسللاس لاقتصاد، إضافة إلى أن األوضاع العالمية 
لم تكن مريحة، لكن الدولة اللبنانية ومصرف لبنان أخذاً كل هذه األمور بعين االعتبار 

وكان هناك تحرك من كل الجهات لمعالجة ومواجهة التحديات التي يواجهها لبنان.

أنور الخليل ورياض سامه

أقلللرت لجلنللللة اللملللال 
والموازنة النيابية في لبنان 
برئاسللللة النائب إبراهيم 
كنعان مشروع قانون فتح 
اعتماد استثنائي بقيمة 75 
مليار ليللرة لبنانية، لتنفيذ 
مشلللاريع أشغال وطلرق 
بمختلف المناطق اللبنانية 
والتللي تضمنهللا القللرار 
عللللللام  الصللللادر   66

2012، كما أقرت انضمام لبنان إلى اتفاقية إنشاء البنك 
األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية المقدر استثماره في 
لبنان بمليار دوالر أميركي في مشاريع تنموية، اضافة 
الى اتفاقية إطار عام مللع “االتحاد األوروبي” للتعاون 

في مجاالت متنوعة.

75 مليار ليرة لـ“الطرق واألشغال”

إبراهيم كنعان

معدات لمعالجة النفايات الصلبة في برالياس

سلللّم صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعيللة ESFD، بحضور ممثل للمفوضية 
األوروبية في بيروت، الجزء الثاني من المعدات الخاصة بمشللروع “إنشللاء معمل 
لمعالجة النفايات الصلبة في بلدة برالياس في البقاع”. وتبلغ قيمة هذه المعدات 500 
ألف يورو. وسللوف تسللتعمل لمعمل معالجة النفايات الصلبة، الذي ينفّذه الصندوق 
بتمويللل مللن االتحاد األوروبللي بقيمة 4 مايين يللورو، والذي يخللدم تجمع بلدات 

برالياس وقب الياس والمرج، 
فللي إطللار الهبللة المقدّمة من 
االتحللاد األوروبي إلى وزارة 
الداخليللة والبلديللات لتحسللين 
البلدات المضيفة  الخدمات في 
البقاع  السوريين في  للنازحين 

والشمال.

حطمللت سلسلللة متاجر “خوري هللوم” لبيع األدوات 
المنزليللة، فللي حملة “بللاك فرايللدي 2016” الرقم 
القياسللي لمبيعاتهللا، إذ بلغت قيمتها خللال 5 أيام 10 
ماييللن دوالر أميركي، وهي أعلى نسللبة مبيعات في 

10 سنوات.
واسللتناداً على هللذا الحجم القياسللي للمبيعات، أطلقت 
“خللوري هللوم” على حملللة 2016 تسللمية “النجاح 
الباهللر”، حيللث وفّللرت للمتسللوقين في هللذه الحملة 
فرصة لشللراء مجموعة واسللعة من األدوات المنزلية 
واألجهزة اإللكترونية، مع حسللوم كبيرة وصلت لغاية 
70 %، شللملت كذلك المنتجات التي تم طرحها حديثاً. 
واسللتفاد الزبائن من هذه الحسللوم في فروع “خوري 
هوم” العشللرة في لبنان، أو من خال موقعها الرسمي 

على اإلنترنت.

“خوري هوم”
تحّطم الرقم القياسي لمبيعاتها

أوروبا تتهم فيسبوك بالتضليل

اتهمت المفوضية األوروبية شللركة فيسبوك بتقديم معلومات مضللة أثناء استحواذها 
علللى تطبيللق “واتللس آب”، ما قللد يعرضها لغرامة تبلللغ 1 % مللن إيراداتها. لكن 
المفوضيللة أكللدت أن بيان االعتراضات الذي أرسللل إلى “فيسللبوك” لللن يؤثر في 
الموافقة على صفقة االسللتحواذ التي تمت عام 2014 وبلغت قيمتها 22 مليار دوالر. 
ويتعلق الموضوع بتغيير سياسة الخصوصية لل“واتس آب” في آب/أغسطس 2016، 
حينما قالت إنها ستطلع “فيسبوك” على أرقام هواتف بعض المستخدمين، وهو ما قاد 

لتحقيقات من عدة أجهزة لحماية البيانات في االتحاد األوروبي.
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وقعللت شللركة روس إنفللورم غيكسللبورت بصفتهللا 
فرعاً لشللركة روسللتيخ الروسللية مع الوكالة السورية 
لاتصاالت، عقداً للتعاون في تطوير البنية التحتية للتفاعل 
اإللكتروني. وذكرت وكالة انترفاكس الروسية نقاً عن 
مصدر مطلع، أن الوثيقة تعنى بإنشاء حكومة إلكترونية 
فللي سللورية، وأن العقللد وقع بيللن وزيللر االتصاالت 
الروسللي نيكوالي نيكيفوروف ونظيره السللوري علي 
الظفيللر الللذي كان في زيارة لموسللكو. وجاء في بيان: 
إن التكنولوجيا قاعدة أساسللية للبنللى التحتية في مجال 
التعاون اإللكتروني، وكذلك لتعزيز الصادرات الروسية 
إلللى قطاعات تكنولوجيللة رفيعة أخرى فللي االقتصاد 
السللوري، على سللبيل المثال، التجارة اإللكترونية. ولم 
يكشف الطرفان عن قيمة الصفقة، إال أن مصدراً خاصاً 
بل“انترفاكللس”، توقع أن تبلللغ قيمة الصفقة 4.5 مليون 

دوالر. تمول من قبل المصرف المركزي السوري.

موسكو تنشئ حكومة إلكترونية
في سورية

محاربة الفساد في مؤسسات “المالية”

أكللد وزير المالية في سللورية مأمون حمدان 
خللال لقائلله رئيس تجمللع رجللال األعمال 
السللوري بمصر خلدون الموقللع أن الوزارة 
جادة فللي المحاسللبة ومحاربة الفسللاد بكافة 
المؤسسات التابعة لها، بما فيها الجمارك ومن 
دون السللماح بأي نوع من التجللاوزات، نافياً 
صدور أي قرار من الللوزارة بتوقيف رجال 
األعمللال بالمنافللذ الحدودية فللي حال صدر 
بحقهم حكم جزائي بغرامات مالية تتجاوز مئة 
ألف ليرة سللورية، ومطالباً بمراجعة شللاملة 

لجميع اإلجراءات في المنافذ والتي من شأنها أن تعيق دخول رجال األعمال أو تجعلهم 
مترددين في العودة لوطنهم. أما الموقع فقد عرض مقترحاته المتعلقة بدعم الصادرات 
السورية الى مصر من خال تدوير مستورداتها وتحويل حصص منها الستيرادها من 
مصر مقابل رفع األخيرة لكميات المسللتوردات من سللورية، وضرورة إجراء بحث 
مسبق لجميع األسواق المستهدفة وقوانينها الجمركية وشروط دخول المستوردات إليها.

خلدون الموقع ومأمون حمدان

بئر معلوال يعمل بالطاقة الشمسية

نفللذت وزارتللي اإلدارة المحليللة 
والزراعة في بلدة معلوال بمحافظة 
ريف دمشق، بئراً يعمل على الطاقة 
الشمسللية بتكلفة 30 مليللون ليرة 
سورية، يساعد في ري 700 دونم 
مللن األراضي الزراعيللة، ويضم 
المشللروع مضخللة كهربائية 11 
كيلللوواط مع لوحة تحكم كهربائية 

والتمديدات والتجهيزات الملحقة، إضافة إلى نظام كهروشمسللي 18 كيلوواط يتضمن 
90 لوح طاقة شمسية استطاعة كل منها 200 واط. وأوضح محافظ ريف دمشق عاء 
ابراهيم أن المشللروع يساهم بتخفيف معاناة المزارعين جراء نقص المياه، حيث سيتم 
تخصيص خزان لكل مزارع لسللقاية أرضه، علللى أن تعمم التجربة بمختلف مناطق 

المحافظة كونها توفر الوقود وصديقة للبيئة وال تحتاج لصيانة لمدة 25 سنة قادمة.

أعللللللن رئيللللس مجلللس 
الوزراء في سلللورية عماد 
خميللس، إعفاء االتحاد العام 
للفاحين من جميع الرسوم 
اسللللتيراد  والعموالت عند 
مستلزمات اإلنتاج الزراعي 
بشللكل مباشللر، ومع تقديم 
جميع التسللهيات لهم عند 
االستيراد، كما كلف وزارة 
الكهربللاء بدراسللة إمكانية 

منح قروض للفاحين فيما يتعلق بالطاقات البديلة، مبيناً 
أن حكومته مستعدة لدعم التنمية الزراعية بكافة السبل، 
حتى لللو تطلّب األمر 100 مليار ليرة في موازنة العام 
2017، بشللرط أن تسللتثمر تلك المبالغ بشكل صحيح، 

وتسهم في التنمية بشكل فعلي.

اعفاء الفالحين من عموالت االستيراد

عماد خميس

إيران تخطط للعودة إلى “التومان”

تخطط إيران للعودة إلى اسللتخدام عملتها القديمة )التي كانت تسمى التومان حتى عقد 
الثاثينات من القرن الماضي وال يزال معظم اإليرانيين يشلليرون إليها بذلك االسللم(، 
والتي سللتكون قيمتها 10 أمثال العملة الحالية )الريال(، بحسب مشروع قانون وافقت 
عليه حكومة الرئيس حسن روحاني. وبموجب المشروع فإن قيمة العملة ستبلغ 3200 

تومان مقابل الدوالر بسعر الصرف الرسمي و3900 تومان بالسعر غير الرسمي.
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ليون زكي: “االقتصاد” تستجيب

ثمن رئيس مجلس األعمال السوري األرميني ليلون زكلي 
اسللتجابة وزير االقتصللاد والتجارة الخارجية السللورية 
الدكتور أديب ميالة لمطالب المسللتوردين السوريين بمنح 
إجازات استيراد للبضائع والمنتجات من “مصدر” لبناني 
بعد اإليعاز بوقفها. وأوضللح زكلي أن الوزير ميالة وجه 
بإلغللاء توجيلله الللوزارة السللابق إلى لجنة منللح إجازات 
االسللتيراد فيهللا برفض منح إجللازات اسللتيراد البضائع 
والمنتوجات ذات “مصللدر” اللبناني، لما ذلك من ضرر 
باالقتصللاد السللوري وبمسللتورديه الذيللن يتخللذون من 

لبنللان وجهة للتحايل علللى العقوبات األوروبية واألميركية المفروضة على سللورية 
ولمصلحتها من خال اسللتيراد البضائع إلى بيروت أو المناطق الحرة اللبنانية نتيجة 
لقربها من السللوق السورية وإعادة تصديرها من لبنان إليها على اعتبار أن “المنشأ” 
أوروبللي و“المصدر” لبناني من دون أن يخفى ذلك على أحد، وإجراء التخليص بعد 

دفع كافة الرسوم الجمركية، مثل البضائع المستوردة من بلد “المنشأ” مباشرة.
ولفت زكلي إلى ان خاف نشب بين الحكومتين السورية واللبنانية بدأته األخيرة وبقرار 
أحادي الجانب منذ نيسان/ابريل 2016 والساري مفعوله حتى شباط/فبراير 2017 منع 
إدخال شللاحنات الخضار والفواكه لألولى التي ردت بالمثل بمنع منح موافقة استيراد 
البضائع من “منشللأ” لبناني، علماً أن لبنان أخل عن طريق قراره باالتفاقات الثنائية 
الموقعة بين البلدين وبذريعة حماية اإلنتاج الزراعي لبلده والحؤول دون إغراق سوقه 
بالخضار والفواكه. وقال: إن تراجع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية السورية عن 
توجيهها السابق باستيراد الموز من “منشأ” لبناني على الرغم من عدم تراجع الطرف 
اللبناني، فيه حكمة ومنفعة للمسللتهلكين السوريين ولاقتصاد السوري على حد سواء 
بموازنة عرض وطلب المواد المسللتجرة من األسللواق الخارجية في السوق السورية 
المحلية بما ينعكس على سعرها وجودتها ووفرتها، ودعا في المقابل الحكومة اللبنانية 
إلى الرد بالمثل والعدول عن قرار منع دخول الخضار والفواكه السورية إلى أراضيها.

ليلون زكلي

“الربيع العربي” كّبد المنطقة خسائر فادحة

كشفت لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )اإلسكوا( أن انتفاضات 
الربيع العربي في عام 2011 كلفت اقتصادات المنطقة ما يقدر بنحو 6 % من الناتج 
المحلي اإلجمالي حتى نهاية عام 2015 أو حوالى 614 مليار دوالر أميركي بسللبب 
تغيير األنظمة الحاكمة واستمرار الصراع مع هبوط أسعار النفط. ويستند الرقم الذي 

أوردته اإلسكوا إلى توقعات النمو التي صدرت قبل االنتفاضات.
ووفقاً لتقديرات من األجندة الوطنية لمستقبل سورية -وهو برنامج آخر لألمم المتحدة- 

فإن الحللرب التي تمللر بعامها 
السللادس، ألحقت ضرراً شديداً 
اإلجمالللي  المحلللي  بالناتللج 
وتسببت في خسللائر رأسمالية 
بلغت 259 مليار دوالر منذ عام 

2011 في سورية وحدها.

ارتفع عدد الشللركات التي أسسها سللوريون في تركيا 
بشكل كبير في السنوات الخمس الماضية، ليسجل نسبة 
تصللل إلى 10 % من إجمالي الشللركات الناشللطة في 

الباد برؤوس أموال أجنبية.
وبحسللب بيانات التحاد الغللرف التجارية والبورصات 
التركي، فإن عدد الشركات التي أسسها سوريون في عام 
2011 بلغ 81 شللركة، برأسمال وصل إلى 11 مليون 
ليللرة تركيللة )3.25 مليون دوالر(. وارتفللع هذا العدد 
إلى 4 آالف و963 شللركة، بإجمالي رأسللمال يتجاوز 
700 مليون ليرة تركية )208 مايين دوالر(. وأسللس 
السوريون خال األشهر التسعة األولى من عام 2016، 
ألفللان و371 شللركة، معظمها فللي المللدن الصناعية 
والتجاريللة، مثل إسللطنبول وغازي عنتاب ومرسللين 
وهطاي وبورصللة. وتركزت غالبية اسللتثماراتهم في 
قطاعات البنللاء والعقارات وورش تصليح السلليارات 

وتجارة الجملة والتجزئة.

10 % من الشركات
في تركيا للسوريين

كشللف رئيللس لجنة 
الدفللاع واألمللن في 
مجللللللس االتلحلللاد 
الروسللللي فيكتلللور 
أوزيروف أن روسيا 
وإيران تبحثان توريد 
بما  ومعدات،  أسلحة 
في ذلك دبابات “تي-

90”، ومروحيللات، 
وطائرات، بنحو 10 مليارات دوالر. وتوقع أوزيروف 
أن تللورد روسلليا األسلللحة والمعللدات التللي يجللري 
التفللاوض حولها إلى إيران قبل عللام 2020. وقال: إن 
هذه التوريدات لن تتم إال بموافقة مجلس األمن الدولي.

صفقة أسلحة محتملة
بين روسيا وايران

فيكتور أوزيروف
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الملك سلمان يدشن مشاريع بـ42 مليار دوالر

دشللن الملك السللعودي سلللمان بن عبد العزيللز عدداً من 
المشللاريع النفطية الضخمة لشللركة أرامكللو بقيمة 160 
مليار لاير سللعودي )42.66 مليار دوالر(. وتشللمل هذه 
المشاريع تطوير حقل منيفة البحري، ومشروع معمل الغاز 
في واسللط، ومشللروع تطوير اإلنتاج في حقل خريص، 
ومشللروع مرافق اسللتخاص سللوائل الغاز الطبيعي في 
حقل الشلليبة، وكذلك مشللاريع زيادة إنتاج النفط الخام في 
حقل الشلليبة، إلى جانب مركز الملللك عبد العزيز الثقافي 
العالمي بمدينة الظهران، شللرق المملكة. ومن المتوقع أن 

تعزز هذه المشاريع زيادة إجمالية في الطاقة بحوالى 3 مايين برميل مكافئ من النفط 
الخام والغاز يومياً، في حقول خريص ومنيفة الشيبة.

سلمان بن عبد العزيز

الرؤية السعودية: لالستثمار بالطاقة في 2030

يُبللدي مسللتثمرون مللن القطاع الخللاص اهتماماً متزايداً في سللوق الطاقة الشمسللية 
السللعودية، بعدما اعتمللدت القيادة في المملكة خططاً إلقامة مشللاريع من شللأنها أن 
تضيف إلى اإلمدادات الحالية من الطاقة 9.5 غيغاواط سيتم توليدها من مصادر الطاقة 
المتجللددة، وذلللك في إطار الرؤية السللعودية لعام 2030، إلللى جانب تمهيد الطريق 
أمام مزيد من الشللراكة مع القطاع الخاص واسللتقطاب االستثمارات الدولية. وتضع 
االستراتيجية الخاصة برؤية المملكة لعام 2030، هدف توليد 9.5 غيغاواط من الطاقة 
من مصادر الطاقة المتجددة، “هدفاً أولياً” للمسللاعدة في بناء قطاع الطاقة المتجددة، 

فيما تشللير هذه االسللتراتيجية إلى أن استهاك 
الطاقة سيتضاعف 3 مرات في السنوات الل14 
المقبلة. وتؤّكد الحكومة أنها تسللعى إلى تحقيق 
هذا الهللدف بحلول عللام 2023، وهو ما يمثل 
زيادة سللريعة على قدرة المشللاريع القائمة في 
الباد والتي بلغت 25 ميغاواط في نهاية 2015.

أطلقللت مؤسسللة النقللد العربللي السللعودي اإلصدار 
السللادس من العملة الورقية والمعدنيللة الجديدة، التي 
تحمل صورة العاهل السللعودي الملك سلللمان بن عبد 
العزيللز. وقام وزير المالية السللعودي محمد الجدعان 
ومحافظ مؤسسة النقد السللعودي أحمد الخليفي بتسليم  
الرقللم األول مللن جميللع فئللات اإلصدار مللن العملة 
الورقية، ونسخة واحدة من جميع فئات العملة المعدنية 

الى الملك سلمان.
يذكللر ان فئات العملة في السللعودية تتضمن حالياً 25 
هلله )معدنيللة(، و50 هللة )معدنية(، كما انها تتضمن 
فئللات الريال، و5 رياالت، و10 رياالت، و20 رياالً، 
و50 ريللاالً، و100 لاير، و200 لاير، و500 لاير، 

وهي جميعها ورقية.

السعودية تصدر عملة جديدة

مددت شللركة اليابللان الوطنية للنفط والغللاز عقدها مع 
“أرامكو السعودية” أكبر مصدر للنفط في العالم، للعمل 
باتفاقيللة تخزين النفط الخام في جزيرة أوكيناوا اليابانية، 
الفتللةً إلى أن “أرامكو” تسللتطيع تخزيللن ما يصل إلى 
6.3 مليللون برميل أي )مليون كيلوليتر( من النفط الخام 
في الجزيللرة الواقعة جنوب غرب اليابان خال األعوام 
الثاثة القادمة، ومع إمكانية زيادة كميات التخزين خال 
مللدة العقد الجديد بنللاءاً على ميزانية الحكومللة اليابانية 

والسللعة التخزينيللة 
المتاحللة، علللى أن 
يكون لليابان بالمقابل 
الحصللول  أولويللة 
علللى كميللات مللن 
المخزون النفطي في 

حاالت الطوارئ.

تمديد اتفاقية تخزين النفط

اندماج أنشطة “قطر غاز” و“راس غاز”

أعلنت “قطر للبترول” عن دمج أنشللطة شللركتي الغاز 
الرئيسيتين العماقتين “قطر غاز” و“راس غاز” في كيان 
واحد بهدف خلق مشغّل عالمي جديد وفريد من نوعه من 
حيللث الحجم والخدمة والموثوقية. وأفاد الرئيس التنفيذي 
للشللركة سللعد شللريده الكعبي، أن عملية الدمج المقرر 
اكتمالها خال عام كامل، سللتحقق قيمة أعلى لمسللاهمي 
“قطر للبترول” مع تعزيز موقعها التنافسللي، مؤكداً أنها 
ال تهللدف إلى تقليص عدد الوظائف، إنما الحصول على 

سعد شريده الكعبيأفضل الممارسات واألعمال في مجال الغاز المسال.
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تعزيز العالقات اإلماراتية السويسرية

اجتمللع وزير الدولة للشللؤون 
الماليللة فللي دولللة االمللارات 
عبيللد حميد الطاير مللع وزير 
الدولللة للشللؤون الماليللة لدى 
يللورغ  السويسللري  االتحللاد 

غاسللر، للتباحث في العاقات المشتركة التي تجمع البلدين وسبل توطيد أطر التعاون 
والعاقللات التجارية المشللتركة. وناقش الطرفللان العاقات الثنائية فللي مجال تبادل 
المعلومات لألغراض الضريبية، وتم االتفاق على تشللكيل فريق عمل مختص لتبادل 
الخبرات، وذلك لتجهيز البنية التحتية واإلدارية والتكنولوجية لإلمارات، لوضع نظام 
آلللي يقوم على جمع المعلومات وتبادلها، وفقللاً لمتطلبات تبادل المعلومات الضريبية 

التلقائي وإجراءات حماية سرية البيانات والحفاظ عليها.

بللرمللللللت  أ
“تترابللللاك” 
ملؤخللللللراً، 
صفقللة بقيمة 
25 مللليلللون 
درهلللم )6.8 
مليون دوالر( 
لبناء خطللوط 
للمعلاللجلللللة 
واإلنتللاج في 

المصنللع التابع لشللركة بن غاطي القابضللة في مدينة 
خليفللة الصناعيللة بأبوظبللي، وذلللك خللال معرض 
الخليج لألغذية “غلفود”، في خطوة تلت اسللتثمار بن 
غاطي ما يقارب 250 مليون درهم )68 مليون دوالر 

أميركي( في منشأتها اإلنتاجية بمدينة خليفة.
وقللال الرئيس التنفيللذي للمالية في شللركة بن غاطي 
القابضللة، أحمد بللن غاطي الجبللوري: إن “تتراباك” 
هي المعيار الللذي تقاس به مصانع المعالجة والتغليف 
في العالم. قد قللام فريقها بإنجاز بارع بتصميم الحلول 
األنسللب لمتطلباتنا، ونحن نتطلع قدماً لتطوير عاقتنا 

مع تتراباك.

صفقة بـ68 مليون دوالر
لـ“تتراباك”

أحمد بن غاطي الجبوري يوقع االتفاقية

شراكة بين “دبي المالحية” و“لويدز ريجستر”

وقعت سلطة مدينة دبي 
الماحيللة مذكللرة تفاهم 
الدوليللة  المنظمللة  مللع 
المتخصصللة فللي تقديم 
حلول األعمال والهندسة 

والخدمات التقنية “لويدز ريجسللتر”، بهدف إيجاد أطر مشتركة إلطاق مشاريع في 
مجال البحث والتطوير والتسويق في القطاع البحري. وبموجب المذكرة، يعتزم الجانبان 
استكشللاف فرص جديدة لتسويق التكنولوجيا الحديثة، إلى جانب تنظيم والمشاركة في 
سلسلة من الفعاليات العلمية واألكاديمية المشتركة بما فيها المؤتمرات والندوات، التي 
توفّر فرصة مثالية لتشجيع تبادل ونقل وإثراء المعرفة بين صناع القرار ورواد القطاع 
البحري. ووقّع المذكرة كل من المدير التنفيذي في السلطة عامر علي، والنائب التنفيذي 

للرئيس والمدير العالمي للشؤون المؤّسسية والخارجية في المنظمة توم بوردلي. تعمل أنظمة وسللائط مدينة مصدر للنقل الذاتي السريع 
)بللي آر تللي( دون سللائقين فللي المدينللة الخاليللة من 
الكربون في أبوظبي، بكفاءة أكبر بنسبة 99 % منذ أن 

بدأت خدماتها قبل 6 سنوات.
ويعد هذا اإلنجللاز الرائع داللة على جودة التكنولوجيا 
المسللتخدمة في هذا النظام، وميزات السامة الحيوية 
والمتانللة فيلله، ممللا أدى إلللى تقليل هامللش الخطأ أو 

فلللي  التأخيللر 
اللملواعلليلللللد 
إللى الصلفلللر، 
نلاهليللك علللن 
انعدام التصلادم 
واللحلللللوادث 
انطاقللة  منللذ 

المشروع.

99 % كفاءة النقل الذاتي
في “مصدر”

“هوغ تارغيت” بميناء جبل علي

رحب ميناء جبل علي في دبي بأكبر سفينة لنقل السيارات والشاحنات في العالم، “هوغ 
تارغيت”، وقد أقيم احتفال للمناسبة تم فيه تبادل الدروع والهدايا بين فريقي عمل هوغ 
وموانئ دبي العالمية، تزامناً مع دحرجة المركبات من السفينة. وتتمتع “هوغ” المملوكة 
من قبل شللركة الشللحن النرويجية “هوغ الينيللرز” التي كانت قد بللدأت اإلبحار في 

يونيو/ حزيران 2016، بقدرة استيعابية 
تصل إلى 8500 سيارة وتضم 14 طبقة 
لمواقف السيارات بمساحة 71400 متر 
مربع أو ما يعادل 10 ماعب كرة قدم، 
في حيللن يبلغ طول بدن السللفينة 200 

متر وعرضه 36 مترا.
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عام صعب ينتظر االقتصاد العالمي

قال كبير االقتصاديين لمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
في بنك HSBC سللايمون ويليامللز: إن االقتصاد العالمي 
مقبل على عام صعب، وإنه  ال يرى “تعافياً في األفق بعد”. 
لكنه  اسللتبعد حدوث أزمات مالية وأزمات عملة. أما على 
صعيد المنطقة، فتوقع  ويليامز عودة ثقة المسللتثمرين عند 
دخول التعديات التي اتخذتها حكومات المنطقة حيّز التنفيذ، 
مشلليراً إلى أن أداء منطقة الخليج ال يزال مربوطاً بأسعار 
النفللط. وتوقع أن تتعرض معللدالت الفائدة إلى ضغوط في 
ظل تقلص السلليولة حللول العالم، وهو ما سلليضعف نمو 

بعللض االقتصادات الخليجيللة في عام 2017، وقال: ال أعتقللد أن التطورات العالمية 
ستدعم نمو المنطقة خصوصاً مع ارتفاع الدوالر ورفع معدالت الفائدة األميركية.

سايمون ويليامز

وافللق البنك الدولي علللى قرض جديد للعللراق بقيمة 
1.485 مليار دوالر  لمساعدته في تحمل تكلفة الحرب 
ضد تنظيم “داعش” اإلرهابللي. وأفاد البنك في بيان، 
أن القللرض الجديللد يهللدف إلى دعم جهللود الحكومة 
العراقية لترشيد االنفاق وتحسين كفاءة الطاقة وتعزيز 

الحوكمة بالشركات المملوكة للدولة.
وكان البنللك الدولللي قللد وافللق في عللام 2015 على 
قرضيللن لدعم العراق في مواجهللة التنظيم االرهابي، 
في ظل أسللعار النفط المتدنية، األول بقيمة 1.2 مليار 
دوالر أميركي، والثاني بل350 مليون دوالر أميركي، 
ليصبح إجمالي المسللاعدات المالية مللن البنك الدولي 
للعراق مللع القرض الجديد حوالللى 3.4 مليار دوالر 

أميركي.

قرض جديد للعراق من البنك الدولي

أعلن أمير الكويت 
صلبلللاح  الشليلخ 
األحملللد الجابلللر 
الصباح، أن خيلار 
اإلنفللاق  تخفيلض 
العام أصبح “أمراً 
ظل  فلي  حتميللاً” 
أسللعار  هبلللللوط 

النفللط العالميللة وتضللرر الميزانيللة العامللة منه، مع 
ضللرورة وجود تدابير مدروسللة إلصللاح الخلل في 
الموازنة، ووقف الهدر واسللتنزاف المللوارد الوطنية 

وتوجيهها نحو غايات صحيحة.
وأكللد الصباح علللى أهمية أن يتم األمللر مع الحرص 
علللى التخفيف عن كاهللل محدودي الدخللل ومراعاة 

العدالة االجتماعية.

 تخفيض اإلنفاق أصبح حتميًا

صباح األحمد الجابر الصباح

تعاون جزائري ياباني في مجال الغاز

وقعت الشركة الجزائرية الوطنية للمحروقات )سوناطراك( 
عقللداً مللع مجموعللة الهندسللة اليابانيللة )جللي جي سللي 
كوربوريشللن( لبناء منشللآت للغاز في حقل حاسي الرمل، 
أكبر حقل للغاز في الباد. وقال مدير عام سوناطراك أمين 
معزوزي: إن إنجاز هذه المنشللأة الكبيرة منح لمجمع )جي 
جي سللي كوربوريشن اليابان-جي جي سي ألجيريا( بقيمة 
ماليللة تفللوق الل140 مليللار دينار جزائللري )1.26 مليار 
دوالر(. وأوضللح أن المجموعة اليابانيللة تتعهد بأن تنجز 
لصالح سللوناطراك منشللآت لضغط الغاز لمنصة اإلنتاج 

خال مهلة 38 شهراً، الفتاً إلى أن هذه المنشآت الجديدة ستسمح باإلبقاء على اإلنتاج 
في حاسي الرمل عند أكثر من 60 مليار متر مكعب سنوياً.

أمين معزوزي

اتفاق لتبادل العملة بين الصين وتونس

اتفقت تونللس مع الصين على مبللدأ تبادل عملة 
اليللوان الصيني والدينار التونسللي بهدف سللداد 
جانب من العمليات التجارية والمالية بين البلدين 
بالعملللة الوطنية. وقللال بيان صللادر عن البنك 
المركللزي التونسللي: إن محافظ البنك الشللاذلي 
العيللاري اتفللق مللع محافللظ البنللك المركللزي 
الصينللي “على مبدأ عقللد اتفاقيللة مقايضة بين 
البنكيللن المركزييللن يقع بموجبها تبللادل اليوان 

الصيني مقابل الدينار التونسي بهدف تسديد جانب من العمليات التجارية والمالية بين 
البلدين بالعملة الوطنية مما يسللمح بتخفيف مخاطر الصرف بالنسبة للطرفين ويشجع 

المستوردين الصينيين على اإلقبال على الصادرات التونسية.”

الشاذلي العياري 
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بللدأت الصيللن رسللمياً بربللط بورصتيهللا الكبيرتيللن 
“شنتشللن” و“هونغ كونغ” بما يسمح للمستثمرين ببيع 
وشراء األسهم من خال البورصتين بعضهما البعض. 
وتهللدف هذه الخطوة إلى تحرير النظام المالي وإعطاء 
الفرصة لرؤوس المال العالمية للوصول إلى السوقين، 
حيث تعتبر “شنتشن” األكبر و“هونغ كونغ” ثالث أكبر 
أسواق األسهم اآلسيوية. وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة 
هونغ كونغ االدارية الخاصة، ليونغ تشللون ينغ: إن تلك 
الخطللوة تعتبر عامة فارقة بالنسللبة لتعزيز التواصل 
بين أسللواق األسللهم في هونغ كونللغ. ويأتي الربط بين 
البورصتيللن بعد مرور عامين على حدوث ربط مماثل 

بين بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ.

الصين تربط بين أهم بورصاتها

ترامب يحذر الشركات األميركية

تعهد الرئيس األميركللي المنتخب دونالد ترامب 
بأنه سيمنع الشركات األميركية من نقل أنشطتها 
إلى دول أخرى لاسللتفادة من المزايا الضريبية. 
وقال بعد تفاوضلله مع مدراء تنفيذين في مصنع 
في والية إنديانا لإلبقاء عليه في أميركا: “أريد أن 
تعلم جميع الشركات األخرى أننا في طريقنا للقيام 
بأشللياء عظيمة لصالح األعمال التجارية، لم يعد 
هناك سللبب لترك الباد”.وأضاف أنه سيخفض 
الضرائللب للشللركات التللي ستسللتمر بمزاولة 

أعمالها في الواليات المتحدة، مهدداً بفرض ضرائب أعلى على السلللع المصنعة من 
قبل الشركات األميركية خارج الباد عند دخولها الواليات المتحدة.

على صعيد آخر، نشللر موقع “بوليتيكو” األميركي تقريراً، كشللف فيه أن ثروة 23 
وزيراً من المحتمل أن يشاركوا ترامب حكم الواليات المتحدة، تبلغ 35 مليار دوالر، 
من بينها 10 مليارات ثروة ترامب وحده، و5.1 ملياراً لعائلة بيتسللي ديفوس وزيرة 
التعليم المقبلة، متجاوزان وحدهما حجم الناتج المحلي السللنوي لل79 دولة في العالم، 
وعند إضافة ثروة مستشللار ترامب المرشللح كوزير للطاقة، هارولد هام 15.3 مليار 
ووزير التجارة ويلبر روس 2.9 مليار، وأيضاً أموال باقي األعضاء، فعندها سيتجاوز 
إجمالي الثروة الناتج المحلي ألكثر من 100 دولة، في حين يقترب من دوٍل مثل بوليفيا 

والبحرين بل33.2 مليار دوالر.

دونالد ترامب

(العالمية للصناعة والتصنيع) والنقابات الصناعية

وقع عضو اللجنة التنظيمية 
للقمللة العالميلللة للصناعلللة 
والتصنيع ومستشار الرئيلس 
التنفيذي لشللللركة سلللتراتا 
للتصنيللع محمد عبدالرحمن 
البلوشللي، مذكللرة تفاهم مع 
األمين العام اتحللاد النقابات 

الصناعية السلللوفاكية أنطون اوندريج في العاصمة السلوفاكية، براتيسافا، وذلك في 
إطار الجولة الترويجية التي تنظمها القمة إلى كبرى عواصم الصناعة العالمية. وتساهم 
المذكرة بتدعيم التعاون المتبادل بين الجمعية والقمة العالمية للصناعة والتصنيع بهدف 
التحضير للدورة االفتتاحية للقمة التي تسللتضيفها أبوظبي في الفترة ما بين 27 و30 

آذار/مارس 2017.
وتقوم كل من األمم المتحدة، ممثلةً بمنظمة األمم المتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(، 
وحكومة اإلمارات، ممثلةً بوزارة االقتصاد، بتنظيم القمة التي تشارك في استضافتها 
دائرة التنمية االقتصادية، التي تجمع 1200 من قادة القطاع الصناعي وقادة الحكومة 
وممثلي المجتمع المدني لوضع أجندة تهدف إلى تبني نهج تحولي في معالجة التحديات 
العالمية الملحة، بما في ذلك دفع عجلة النمو االقتصادي المستدام، وتوفير فرص العمل 

الماهرة، ومعالجة نقص الموارد العالمية وتحديات اإلنتاج.

سجل االقتصاد التركي تراجعاً بنسبة 1.8 % في الفصل 
الثالللث من عام 2016 مع انخفاض انفاق المسللتهلكين 
وصللادرات البللاد، في أول انخفاض سللنوي يسللجله 
االقتصللاد منذ عللام 2009. وقال مكتللب االحصاءات 
التركللي: إن التراجللع يأتللي  بسللبب ضعللف انفللاق 
المستهلكين الذي انخفض بنسبة 3,2 %، فيما انخفضت 

صادرات السلع والخدمات بنسبة 7 %.
وتعتبللر هللذه البياناتأقوى مؤشللر حتللى اآلن على أن 
حالللة عدم االسللتقرار السياسللي في الباد فللي اعقاب 
المحاولة االنقابية الفاشلللة في 15 تموز/يوليو 2016 
تؤثر على ثقة المستهلكين. وكانت اخر مرة تسجل فيها 

تراجعلاً  تركيا 
فللي النمللو في 
عللللام 2009، 
عندمللا دخلللت 
البللاد حالللللة 
ملن االنكمللاش 

االقتصادي.

تراجع النمو بتركيا للمرة االولى
منذ 2009
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علللرض السلللللللودان 
جديلللدة  تسلللللهليلات 
للمستثمرين السعوديين، 
تنفيلللذ  الراغبيللن فللي 
مشللروعلات زراعيللة 
الباد،  فللي  وحيوانيللة 
تصل إلى منح األرض 

المستثمر عليها مجانا.
والللي والية  وأوضللح 

النيللل األبيض في السللودان عبد الحميد موسللى كاشللا  
أن الوالية تضع كامل قدراتها االسللتثمارية، الزراعية 
منها والحيوانية، وبتسهيات متميزة، أمام المستثمرين 
السللعوديين، الفتاً إلى أن السللودان يعد رافداً من روافد 
التصدير الحيواني قبيل فترة الحج. وأشار إلى أن الوالية 
تملك مساحات شاسعة يمكن أن تعطى بتسهيات ضخمة 

قد تصل إلى مجانية منح األرض المستثمر عليها.

السودان: أراض مجانية
للمستثمرين السعوديين

عبد الحميد موسى كاشا

توليد الطاقة الكهروضوئّية في المغرب

أقامللت شللركة سللوميتومو 
الكهربائيللة،  للصناعللات 
حفاً بمناسللبة انتهاء أعمال 
بناء مصنعهللا لتوليد الطاقة 
الكهروضوئيّة المركزة ذات 
قدرة التوصيل بالميغاواط في 
مدينة ورزازات في المملكة 
المغربية. وسللتقوم الشللركة 

مدفوعة باالنطاقة الناجحة والمشللجعة لهذا المشللروع، باالرتقاء بأعمالها في مجال 
الطاقللة الكهروضوئيّة المركزة ليس في المغرب فحسللب، بللل أيضاً في بلدان أخرى 
في الشللرق األوسللط وباقي مناطق العالم التي تتمتّع بمستويات عالية من اإلشعاعات 
الشمسلليّة. وكانت الشركة قد بدأت العمل على بناء المنشللأة منذ شهر حزيران/يونيو 
2016، بموجب االتفاقيّة التي تم عقدها مع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازين”.

بعثللة   رئيللس  قللال 
صنللدوق النقللد الدولي 
إلللى المغللرب نيكللوال 
الدرهللم  إن  بانشلليه: 
المغربللي لن يهبط فور 
المملكة  سلللطات  تبني 
لسللعر  مرنللاً  نظامللاً 
وأضللاف:  الصللرف. 
“نعتقللد أن الدرهم عند 
مستوى متوازن، األمر 

ليس أكيداً ولكننا ال نتوقع انحرافاً كبيراً بعد اإلصاح”.
ويعمل المغرب أكبر مسللتورد للطاقللة في المنطقة مع 
بعثة من خبللراء صندوق النقد على تحرير نظام عملته 
فللي ظل هبوط أسللعار النفللط العالمية الذي سللاهم في 
تعزيز ماليته العامة. ولفت بانشيه، إلى أن االحتياطيات 
األجنبية للمغرب كبيرة وأن السلللطات اختارت الوقت 
المناسللب لبللدء اإلصللاح. وتجللاوزت االحتياطيللات 
األجنبيللة المغربيللة 251 مليار درهللم )25.25 مليار 
دوالر( في نهاية تشرين األول/ أكتوبر 2016 بما يكفي 

لتغطية واردات أكثر من 7 أشهر.

صندوق النقد: الدرهم المغربي
لن يهبط

نيكوال بانشيه

خط ألنابيب الغاز بين أوروبا وأفريقيا

وقع المغرب ونيجيريا مشروعاً مشتركاً لمد خط 
ألنابيب الغاز سيصل الدولتين باإلضافة إلى بعض 
الللدول األفريقية األخللرى بأوروبللا. وقال وزير 
الشللؤون الخارجية النيجيري جيفري أونياما: إن 
هذه االتفاقية تم التوصل إليها خال زيارة قام بها 
العاهللل المغربي الملك محمد السللادس للعاصمة 

النيجيرية أبوجا، وأن المشللروع سيصمم بمشاركة كل أصحاب المصلحة، وقد اتفقت 
الدولتان على دراسة واتخاذ خطوات ملموسة تجاه تشجيع مشروع خط إقليمي ألنابيب 
الغاز سلليصل موارد نيجيريا من الغاز بموارد عدة دول في غرب أفريقيا والمغرب، 
موضحاً أنه يهدف إلى إنشاء سوق كهرباء إقليمية منافسة مع احتمال توصيلها بأسواق 
الطاقة األوروبية. وكشف أونياما على صعيد آخر، أن نيجيريا والمملكة المغربية اتفقتا 

أيضاً على تطوير تجمعات صناعية متكاملة في المنطقة الواقعة جنوب الصحراء.

ليبيا تكبد تونس خسائر كبيرة

كشللف ممثل البنك الدولي في تونس عبد هللا سللاي أن الباد تخسللر 800 مليون دوالر 
سللنوياً كتأثير مباشللر لألزمة الليبية على الطلب وآفاق االستثمار. ووفقاً لدراسة أعدها 
البنللك حول “تونس-ليبيا” فإن األزمة الليبية في عام 2011، أثرت على رقم معامات 
المؤسسات التونسية المستثمرة بليبيا والمصدرة. وشملت هذه الخسارة المؤسسات غير 
المرتبطة اقتصادياً بصفة مباشرة مع ليبيا بسبب غياب الرؤية وخوفها وعدم تأكدها من 
سامة مناخ االستثمار واألعمال على المستوى اإلقليمي. وكشفت الدراسة تفاقم التجارة 
الموازية منذ األزمة في البلدين نظراً لعدم إحكام السيطرة على المناطق الحدودية بينهما. 

كما أدى تهريب البنزين من ليبيا نحو تونس الى خسارة 500 مليون ليتر سنوياً.
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وافق  صندوق النقد الدولي على تجديد صندوق األزمات 
الللذي يبلللغ حجمه 250 مليللار دوالر لمدة 5 سللنوات 
أخللرى. ويهللدف صندوق األزمللات المعروف باسللم 
“ترتيبات اإلقراض الجديدة” إلى توفير موارد إضافية 
لتافي أو مجابهة أي تدهور في النظام النقدي الدولي أو 
للتعامل مع وضع اسللتثنائي يشكل تهديداً الستقرار هذا 
النظام. وتمت زيادة حجم “ترتيبات اإلقراض الجديدة” 
إلى 3 أمثال ما كان عليه لمجابهة آثار األزمة المالية التي 
حدثت عام 2008 - 2009 ثم أعيد بعد ذلك إلى مستواه 
الحالللي بعد أن زاد صنللدوق النقد الدولي قدرته العادية 

على اإلقراض من خال زيادة حصص المساهمة.

250 مليار دوالر حجم صندوق األزمات

تعتبللر منطقة الشللرق األوسللط من أكبر مسللتوردي 
منتجات األلبان الفرنسية على مستوى العالم وفقاً لتقرير 
أصللدره المركللز الوطني الفرنسللي لمنتجللات األلبان 
مؤخللراً، حيللث بلغت قيمة الواردات فللي هذه المنطقة 
400 مليللون دوالر تليها الصين )354 مليون دوالر(، 
أميركا الشللمالية )270 مليون دوالر(، سويسرا )137 
مليون دوالر(، أوستراليا )30 مليون دوالر(، فيما تبلغ 
القيمللة اإلجمالية لصادرات منتجات األلبان الفرنسللية 
حول العالم نحو 8 مليارات دوالر. وتتصدر السعودية 
قائمة مسللتوردي منتجات األلبان الفرنسية في المنطقة 
بقيمة إجمالية تبلغ 143.5 مليون دوالر، بزيادة نسبتها 

157 % خال السنوات الخمس الماضية.

قيمة صادرات منتجات
األلبان الفرنسية

االستقرار يعيد الثقة بمستقبل سوق النفط

صللّرح األمين العللام لمنظمللة البلدان 
محمللد  )أوبللك(  للنفللط  المصللدرة 
باركينللدو، أن االسللتقرار الدائم كفيل 
باسللتعادة الثقة في سللوق النفط، ومنح 
المنتجيللن عائللدات مناسللبة وإيرادات 
كافية تمّكنهم من القيام باالسللتثمارات 
الازمة لتحقيق التوسللعات المستقبلية 

المنشودة في العمليات.
وقللال باركيندو: يتمتع مللزودو الطاقة 

بإمكانيللات مسلللتقبلية ضخمة، وبالرغم من أننا سللنواجه تحديللات ومخاوف، فثّمة 
فللرص هائلة، وهي جميعها تسللاوي الطلب المتزايد على جميع أشللكال الطاقة، بما 
فيها النفلط والغاز والطاقلة المتجددة والفحم والطاقة النووية، لتلبية مستويات الطلب 

المتزايدة.
وتُظهر األرقام الواردة في تقرير أوبك لتوقعات المشهد النفطي العالمي 2016، أن 
الطلب العالمي على الطاقة سلليزداد بنسللبة 40 % بحلول عام 2040، مع استحواذ 
النفط والغاز على حصة كبيرة من هذا االرتفاع، حيث تتوقع “أوبك” ارتفاع الطلب 
علللى النفللط بنحو 17 مليون برميللل يومياً. ويُقدر حجم االسللتثمارات المطلوبة في 
قطاع النفط والغاز بعشرة تريليونات دوالر بحلول عام 2040، وفقاً لتوقعات أوبك 
للمشللهد النفطي العالمي، وذلك بفعل النمو المسللتمر لاقتصاد العالمي، الذي سوف 

يتضاعف حجماً خال الفترة نفسها.

محمد باركيندو

موريتانيا: تدشين 8 محطات للطاقة الشمسية

دشللن رئيس الجمهورية اإلسللامية الموريتانية محمد ولد عبللد العزيز، 8 محطات 
جديدة للطاقة الشمسللية نفذتها شللركة أبوظبي لطاقة المسللتقبل “مصدر” بالتنسلليق 
والتعاون مع الشللركة الموريتانية للكهرباء )SOMELEC(، وذلك تزامناً مع عيد 

االستقال الوطني في جمهورية موريتانيا.
وستسللاهم المحطللات الجديدة، التي تبلللغ قدرتها اإلنتاجيللة 16.6 ميغاواط موزعة 
علللى 8 مواقع، في مضاعفة مسللاهمة دولللة اإلمارات في الناتللج اإلجمالي للطاقة 
النظيفللة فللي موريتانيا لتصل إلى 31.6 ميغاواط. وسللتلبي ما يصل إلى 30 % من 
الطلب على الكهرباء في مناطق بوتيليميت، أليج، آيون، أكجوجت، أطار، الشامي، 
بولينور، وبني تشاب، وتؤمن احتياجات ما يقارب 39 ألف منزل من خال الكهرباء 
النظيفة. كما ستسللهم في تقليل اعتماد هذه المجتمعات على مولدات الكهرباء العاملة 

بوقللود الديللزل بما يسللهم 
في االسللتغناء عللن قرابة 
الل10 ماييللن و391 ألف 
ليتللر ديزل سللنوياً، فضاً 
عن تفادي انبعللاث حوالى 
27850 طن من غاز ثاني 

أكسيد الكربون سنوياً.
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عقد بين “دوسان” و“إنجي” لبناء “الفاضلي”

وقعت الشللركة الكورية المتخصصة 
فللي مجال حلللول الطاقة “دوسللان” 
واإلنشللاءات  الثقيلللة  للصناعللات 
المحللدودة، عقللد بقيمللة 900 مليون 
دوالر مللع المللورد العالمللي للطاقة 
“إنجللي” لبنللاء محطللة “الفاضلي” 

للتوليد الكهربائي المشترك في السعودية، حيث ستعود ملكيتها إلحدى الشركات التابعة 
لشللركة أرامكو السللعودية )30 %( والشركة السللعودية للكهرباء )30 %( وإحدى 
الشللركات التابعة لشللركة إنجي )40 %(. وسللتتكفل “دوسان” بمسللؤولية الهندسة 
والمشتريات واإلنشاءات والتشللغيل التجريبي لمحطة التوليد المشترك ضمن محطة 
غاز “الفاضلي”. وستعمل محطة التوليد المشترك الكهربائية والحرارية بطاقة 1.509 
ميغاوات. ومن المقرر االنتهاء منها في شللهر تشللرين الثاني/نوفمبر 2019، لتزود 
محطة الفاضلي بل400 ميغاوات من الكهرباء والبخار، بينما سيتم تخصيص الل1.100 

ميغاوات المتبقية إلمداد الكهرباء لل1.1 مليون منزل على الصعيد الوطني.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة األعمال للهندسة والمشتريات واإلنشاءات في شركة 
دوسللان، هونتاك كيم: إن هذا المشللروع سيرسللخ من مكانة شللركة دوسان في تقديم 
حلول وخدمات الطاقة المتقدمة، خاصة مع سعي المملكة إلى إدخال 40 ألف ميغاوات 
إضافية إلى قدرات توليد الكهرباء عبر محطات التوليد الكهربائي والحراري المشترك 

بحلول عام 2024.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة إنجي في المنطقة وجنوب ووسط آسيا وتركيا، 

سيباستيان أربوال: إننا على ثقة بقدرتنا على قيادة هذا المشروع نحو تحقيق النجاح.

الطاير يستقبل سفير اسبانيا

اسللتقبل العضللو المنتللدب 
لهيئللة  التنفيللذي  الرئيللس 
كهربللاء ومياه دبي سللعيد 
محمللد الطاير، فللي مكتبه 
سللفير مملكة اسللبانيا لدى 
يوخينيللو  الدولللة خوسلليه 
سللاالريش، على رأس وفد 

رفيع من كبرى الشللركات االسللبانية العاملللة في قطاع الطاقة، بحضور المستشللار 
االقتصادي والتجاري في السفارة اإلسبانية لدى الدولة إيريك روبينا، وذلك في إطار 
الزيارات التي تقوم بها الشركات العالمية للهيئة، حيث هدفت الزيارة لتعزيز العاقات 
وتبادل الخبرات بما يدعم أطر التعاون المشللترك. واستعرض الطاير أمام الوفد، أهم 
المشاريع التطويرية والمبادرات االستراتيجية التي تنفذها الهيئة في دبي، حيث تطرق 
لمجّمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الذي تقوم بتنفيذه الهيئة، والذي يعتبر 
أحد أكبر المشاريع اإلستراتيجية الجديدة في العالم بنظام المنتج المستقل، باستثمارات 
تصل إلى 50 مليار درهم )13.6 مليار دوالر(. وستصل قدرته اإلنتاجية إلى 1000 

ميغاوات بحلول عام 2020، و5000 ميغاوات بحلول عام 2030.

دشللن مسللؤولون أتراك نفق أوراسلليا  ضمن مشروع 
طريق سللريع تحت البحر للربط بين الجانبين اآلسيوي 
واألوروبي إلسللطنبول. ومن المنتظللر أن تعبر خال 
النفق يومياً أكثر من 100 ألف سيارة، على أن يختصر 
مدة العبور بين شللطري المدينة من 100 دقيقة إلى 15 
دقيقة. وسلليمتد النفق لمسللافة 14.6 كلم، منها 5.4 كلم 
تحت قاع مضيق البوسفور، إضافة إلى جزء في الطرف 
األوروبي من إسطنبول ممتد من منطقة قازلي جيشمه، 
وآخر في الجانب اآلسلليوي في منطقللة غوز تبه بذات 

المدينة، والقسم الممتد تحت البحر مكون من طابقين.

تركيا تدشن نفقًا يربط أوروبا بآسيا

تعتزم الحكومة السللعودية إنفللاق 200 مليار لاير )53 
مليللار دوالر( ضمن حزمة تحفيز للقطاع الخاص على 
مدى السللنوات الثاث المقبلة في إطللار خطتها الهادفة 
لتنويع االقتصاد بعيدا عن النفط. وأوضحت وثيقة برنامج 
التوازن المالي الذي أعلنته الحكومة السعودية بالتزامن 
مللع إعللان ميزانيللة 2017  أنلله “تم اقتللراح وتحديد 
حجللم حزمة التحفيز بنحللو 200 مليار لاير بين 2017 
و2020، للمسللاهمة في تعزيز النمو االقتصادي ودعم 
قدراته، إضافة إلى تحقيق رؤية 2030”. وكانت المملكة 
قد كشفت في عام 2016 النقاب عن رؤية 2030، وهي 
خطة تهدف إلصاح االقتصاد بعدما أثر هبوط أسللعار 

النفط على إيرادات أكبر ُمصدر للخام بالعالم.

السعودية تنفق المليارات
لتحفيز اقتصادها
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أطلقللت السللكك الحديدية الروسللية أول رحلة تجريبية 
للقطار “سللتريج” فائق السرعة من محطة “كورسك” 
للسللكك الحديدية في العاصمة الروسللية موسكو باتجاه 
العاصمة األلمانية برلين. وسلليفتح هذا القطار السللريع 
فرصاً جديدة للروس، للوصول إلى ألمانيا بطريقة أسهل 
وأسرع. إذ يبلغ الوقت اإلجمالي للرحلة من موسكو إلى 

برلين حوالى 20 ساعة و14 دقيقة.
وسجلت روسيا خال عام 2016، زيادة بنسبة 9 % في 
حركة المرور الدولية، وكذلك ارتفع عبور وسائل النقل 

الروسية إلى ألمانيا بنسبة 5 %.

16 مليار دوالر صادرات روسيا الزراعيةأول قطار سريع بين موسكو وبرلين

كشف الرئيس الروسي فاديمير بوتين أن صادرات 
باده من المنتجات الزراعية، التي بلغت 16 مليار 
دوالر، تجللاوزت فللي عللام 2015 قيمة صادرات 

األسلحة، التي بلغت 14.5 مليار دوالر.
على صعيد آخر، أشللار بوتين إلللى أن الصعوبات 
االقتصادية التي واجهت روسلليا قبل عامين كانت 
مرتبطة بقضايا داخلية وليللس بالعقوبات الغربية، 
كاشللفاً أن تراجع الناتج المحلي لعام 2016 سيكون 
بحدود نسبة 0.2 %، وأن روسيا استطاعت تحقيق 

االسللتقرار فللي مجال االقتصللاد الكلي، الفتاً إلللى أن ذلك ترافق مللع المحافظة على 
احتياطيات الباد من النقد األجنبي والذهب، التي ارتفعت إلى نحو 400 مليار دوالر.

فاديمير بوتين

أطلقت وكالة كوم آجينسللي الروسللية للسياحة مشروع 
“مبادرة” لجذب السللياح، خصوصاً من منطقة الخليج 
لزيارة مناطق مختلفة من روسيا. وقالت مديرة الوكالة 
ورئيسللة المشروع يلينا جوكوفسكايا: فيما يخص جذب 
الللزوار إلى روسلليا، تعتبر دول الخليج واعدة بشللكل 
أكبللر، خصوصاً دولة اإلمارات، قطر، سلللطنة عمان 
والبحرين. ويسللاهم سللياح من هذه الدول تحديداً بأكبر 
قدر في نمو العائدات السللياحية. وتهللدف هذه المبادرة 
لجذب سللياح ورجال األعمال من الشللرق األوسط إلى 
وتعريفهم بحضارة وثقافة روسلليا، وبشكل خاص على 

فرص استثمارية في الباد.

روسيا: مشروع لجذب سياح الخليج

إدانة الغارد بتهمة “اإلهمال”

تعتللزم مديرة صنللدوق النقد الدولي كريسللتين الغارد  
مواصلللة مهام عملها رغم إدانتها بتهمللة اإلهمال أثناء 
توليها منصب وزيرة المالية في فرنسا. وقالت الغارد: 
أنا عازمة، ولن يؤثر شيء على مباشرة مهماتي. أشكر 
المدراء على دعمهم وأنتظر بفارغ الصبر استمرار العمل 
معهم. وأعرب مجلس المدراء لصندوق النقد الدولي عن 
دعمه لرئيسة الصندوق، على الرغم من نتائج المحاكمة، 
مؤكداً “ثقته الكاملة بقدرتها على مواصلة القيام بعملها 
بفعالية. وتمت محاكمة وزيرة االقتصاد السللابقة بسبب 

دورهللا في قرار تحكيمي صدر عام 2008، كان في صالح رجل األعمال الفرنسللي 
برنار تابي، حصل بموجبه على 404 مايين يورو من أموال الدولة.

كريستين الغارد

FRV تفوز بعقد توفير كهرباء بالمكسيك

فازت شللركة FRV، المطّور المتخصص لمحطات الطاقة الشمسللية الكهروضوئية 
الضخمة والتابعة لشللركة عبداللطيف جميل للطاقة، بعقد مشللروع للطاقة الشمسللية 
فللي المكسلليك لمدة 30 عام بقللدرة انتاج 300 ميغاواط في ثاني مناقصة في السللوق 
لبيللع الطاقة الكهربائية. ويسللهم فللوز FRV في هذه المناقصة التللي أجراها المركز 
الوطني للتحكم في الطاقة - المكسيك، في تعزيز حضور الشركة العالمي لتدخل السوق 
المكسيكية بسعر تنافسي بقيمة 26.99 دوالر أميركي للميغاواط خال الخمسة عشر 
.)BOO( عاماً األولى من عمر المشروع، في إطار اتفاقية لإلنشاء والتملّك والتشغيل

وسيبدأ إنشللاء المحطة منتصف عام 2018، لتدخل مرحلة التشغيل في منتصف عام 
2019، موفللرةً بذلك نحو 250 فرصة عمل أمام القوى العاملة المحلية خال مرحلة 
اإلنشاء، و20 فرصة عمل إضافية خال مرحلة التشغيل، حيث ستولّد المحطة الطاقة 
النظيفة لتلبي احتياجات نحو 76.100 منزل، فيما تخفض في الوقت ذاته من انبعاثات 

الغازات الدفيئة بنحو 97.7 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون.
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وإجرام��ه، وعدم القدرة عل��ى الوصول إلى 
العدي��د من المناط��ق، إال أن المس��لّم به هو 
أن الخس��ائر كبيرة ج��داً، وأن فاتورة إعادة 
االعمار ستكون باهظة جداً. وما زاد من حدة 
التأثيرات، العقوبات االقتصادية المفروضة 
على سورية والشعب السوري والتي شملت 
كل القطاع��ات االقتصادي��ة، ولك��ن يمك��ن 
الق��ول أن األزم��ة التي تمر به��ا البالد أدت 
إلى خس��ائر رأس��مالية كبيرة طالت مختلف 
القطاعات االقتصادي��ة، والتي يمكن تبويبها 

بسبعة قطاعات.

النفط��ي،  القط��اع  ه��و  القطاع��ات  أول 
حي��ث تس��ببت األزم��ة بتوقّف إنت��اج النفط 

ميالة: سياستنا أّمنت اإلستقرار وعززت صمود المواطنين
ل تراجع حاد في  تعرض االقتصاد السـوري خالل سـنوات األزمة الختالالت جوهرية غير مسـبوقة، حيث ُسـجٍّ
المؤشرات كافة، وازداد حدة مع تطور األزمة وما شهدته المؤسسات من تدمير ممنهج طال مختلف القطاعات. 

وأدت األزمة الى انكماش اقتصادي، فيما تركت العقوبات والحصار االقتصاديين آثاراً سلبية مع تراجع االنتاج.
لكن الحكومة السورية تعمل اليوم على تجاوز األزمة، حيث أكد رئيس اللجنة االقتصادية الحكومية ووزير 
االقتصاد والتجارة الخارجية السوري الدكتور أديب ميالة لمجلة البنك والمستثمر، أن الحكومة رّشدت االستيراد 
لتخفيض فاتورته، مع المحافظة على االحتياجات األسـاسـية للمواطن واستبعاد المواد الكمالية، واستيراد 
مستلزمات اإلنتاج لضمان عدم توقفه وتنشـيطه وفق اإلمكانات المتاحة. وأوضح أن أولويات الحكومة تتركز 
اليوم على تحسين الوضع المعيشي للمواطنين والسعي الحثيث لتأمين متطلبات الصمود، حيث يجري العمل 
وبالتنسيق بين الوزارات لتحقيق األهـداف التي وضعتها الحكومـة في المجاالت واالقتصادية واالجتماعية 

والخدماتية والمؤسساتية.

وفي ما يلي نص الحديث:

كيف يبدو المش���هد االقتصادي في سورية 
اليوم؟

 تعرض االقتصاد السوري بفعل األزمة منذ 
س��نوات الختالالت جوهرية غير مسبوقة، 
ل تراجع حاد في كل المؤشرات،  حيث ُس��ّجٍ
إزدادت حدت��ه مع تطور األزمة وما ش��هده 
االقتص��اد الوطن��ي من تدمي��ر ممنهج طال 
مناحيه كافة، حيث سجل النمو معدالت سلبية، 
وارتفع التضخم بش��كل حاد وتراجعت القوة 
الش��رائية للمواطن، وزادت معدالت البطالة 
وع��دد العاطلي��ن عن العمل، كم��ا تراجعت 
الص��ادرات وازدادت الحاجة للمس��توردات 
لتلبي��ة الطلب المحلي، فيم��ا تعرضت البنية 
التحتية في سورية للتدمير الممنهج، بدءاً من 
تدمير الطرق والجس��ور والس��كك الحديدية 
وخطوط نق��ل الطاق��ة الكهربائي��ة وأنابيب 
نقل الغاز والنفط. وال يمكن تقدير الخس��ائر 
المترتبة عل��ى هذا األمر، لك��ن المؤكد أنها 
كبي��رة ج��داً، وتحتاج إل��ى إمكان��ات مادية 
وبش��ربة كبيرة إلعادة إعماره��ا من جديد، 
خاصة وأنها تش��كل العصب الرئيس إلعادة 

إقالع االقتصاد السوري.

ه���ل يمكن تحدي���د إجمالي الخس���ائر التي 
تعرض لها االقتصاد الس���وري في ش���كل 

تقريبي؟
ال يوجد أرقام دقيقة ح��ول ذلك، وهذا األمر 
طبيعي في ظل استمرار االرهاب في تخريبه 

األجنبي��ة  الش��ركات  النس��حاب  نتيج��ةً 
والقي��ود المفروضة على التموي��ل والتأمين 
والص��ادرات. وق��د أدى االنكماش في قطاع 
الصناعة االس��تخراجية إل��ى تراجع حاد في 
المصدر الرئيس��ي للقطع األجنبي، ما أجبر 
الحكومة على اس��تيراد النف��ط الخام لتغطية 
النق��ص الحاصل في المش��تقات النفطية في 
الس��وق المحلية، فيما أفرزت األزمة تجميد 
الش��ركات األجنبي��ة أعماله��ا في س��ورية، 
وخس��ارة التكنولوجيا العاملة، بالتوازي مع 
س��يطرة العصابات اإلرهابية المسلحة على 
حقول النفط وس��رقته وتهريب��ه بدعم بعض 
دول الجوار ومشاركتها، وعلى وجه التحديد 

تركيا.

أم��ا ثانيها فهو القط��اع المصرفي حيث كان 
األثر ملحوظاً بسبب استهدافه المباشر بجزء 
كبير من العقوبات التي فُرضت على سورية، 
وقد واجه��ت معظم المص��ارف العاملة في 
س��ورية، نتيجة العقوبات المفروضة عليها، 
صعوب��ات بع��دم توف��ر قن��وات لتوظي��ف 
السيولة الفائضة لديها بالعمالت األجنبية في 
الخ��ارج، ما أدى لتوق��ف عمليات التحويل، 
ووق��ف المص��ارف العالميّ��ة كل العمليات 
العائدة لسورية مهما كان نوعها ومصدرها، 
مخالفي��ن بذلك نص��وص العقوب��ات ذاتها، 
م��ا أثّر على توف��ر الدواء وحلي��ب األطفال 
وكثير م��ن المواد األساس��ية، وكذلك إيقاف 
البطاق��ات  اس��تخدام  العالمي��ة  الش��ركات 
المصرفية )Visa،MasterCard( وغيرها 

د. أديب ميالة 
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بح��ق الش��عب الس��وري أدت إل��ى تراج��ع 
إضافي للصادرات السورية، حيث تراجعت 
قيمة الصادرات السورية عام 2015، 73 % 
مقارن��ة بع��ام 2011، ويُعزى ه��ذا التراجع 
الكبير إلى توقف صادرات النفط بش��كل شبه 
تام، والتخريب اإلرهابي الواس��ع الذي طال 
القطاع��ات اإلنتاجي��ة األخ��رى، والعقوبات 
االقتصادي��ة، كما اقترن ه��ذا التراجع بتغير 
ف��ي هيكلية األس��واق الرئيس��ية للصادرات 
السورية، حيث تراجعت حصة دول االتحاد 
األوروب��ي من حجم التب��ادل التجاري والتي 
بلغ��ت نحو 32 % في ع��ام 2015، مقابل 
61 % عام 2011، فيما ارتفعت نسبة التبادل 
م��ع ال��دول العربية إل��ى 24 % عام 2015 

مقارنة ب�16 % في 2011.

وعن قطاع السياحة في سورية فهو يُعَدّ أكثر 
القطاع��ات تض��رراً من الظ��روف الراهنة 
بس��بب ارتباطه باألمن واالس��تقرار بش��كل 
مباشر، مع اإلشارة إلى أن هذا القطاع شكل 
نس��بة هامة من النات��ج المحلي االجمالي في 
فترة م��ا قبل األزمة، في حي��ن يعتبر قطاع 
التأمين ذو حساس��ية عالية تجاه تطور حجم 
المخاطر، خاص��ةً تلك التي نش��أت مؤخراً 
ف��ي س��ورية نتيج��ة األزم��ة الحالي��ة، إلى 
جانب العقوبات المباشرة التي فُرضت على 
ه��ذا القط��اع والتي حدّت من مس��احة عمله 
وقدراته، ما أدى الى ارتفاع أس��عار التأمين 
على البضائع الواردة إلى س��ورية، وتوقّف 
بعض ش��ركات التأمين العالمية عن اكتتاب 
تغطية النق��ل البري داخل س��ورية وحصر 

ف��ي س��ورية، بالتوازي مع امتن��اع عدد من 
المصارف المراس��لة في الخ��ارج عن تنفيذ 
س��ورية،  تخ��ص  عملي��ات مصرفي��ة  أي 
كاالعتم��ادات والكف��االت والق��روض إل��ى 
جانب امتن��اع عدد من المصارف الخارجية 
عن التعامل مع المصارف المحلية، وتعسف 
بع��ض المص��ارف الخارجي��ة ف��ي تطبيق 
ق��رارات العقوب��ات، ناهيك بارتف��اع تكلفة 
فت��ح االعتم��ادات والتحوي��الت والعمليات 
المصرفي��ة، نتيج��ة الحاج��ة إل��ى تنفيذه��ا 
عب��ر أكث��ر من مص��رف وم��ا يترتب على 
ذل��ك من عموالت إضافية في حال التس��ديد 
بعملة مختلفة ع��ن العملة المتعاقد عليها بين 
األط��راف التجاري��ة، ولج��وء التج��ار إلى 
اعتم��اد حلول مصرفي��ة ذات مخاطر عالية 
بس��بب الصعوبات المترتبة على التحويالت 

المالية.

المالي���ة والصناعية  القطاعات  ماذا ع���ن 
واإلنتاجية وسواها؟

القطاع المالي هو الثال��ث متأثراً بالعقوبات، 
فعلى صعيد السياس��ة المالي��ة أدت العقوبات 
إلى زي��ادة العجز المالي بش��كل كبير، وهذا 
حدث بسبب زيادة متطلبات اإلنفاق وانخفاض 
اإليرادات وتعطيل وتدمير الجزء األكبر من 
القطاع اإلنتاجي والبنى التحتية وخروج جزء 
مهم من االس��تثمارات الخاصة إلى الخارج، 
ما زاد الضغط عل��ى الموازنة العامة للدولة 
مقترناً بتراجع اإليرادات العامة من الموارد 
الطبيعي��ة. أم��ا بالنس��بة  للقط��اع الصناعي 
واإلنتاجي، فقد ش��هد القطاع الصناعي على 
وج��ه الخصوص تدميراً كبيراً طال المعامل 
والمنش��آت االقتصادية، ومثال ذلك المنشآت 
الصناعية في مدينة حل��ب، والتي تعرضت 
لعمليات السطو والسرقة من قبل العصابات 
اإلرهابي��ة المس��لحة المدعومة م��ن تركيا، 
باعتبار أن حلب كانت تشكل المنافس األول 
للصناعة التركية. وفي ما يتعلق بقطاع التجارة 
الخارجيّة، فق��د تراجعت حرك��ة التصدير، 
ألنّها تأثّرت سلباً بالعقوبات المفروضة على 
سورية، وبالوضع الذي يشهده عدد من الدول 
العربية التي تش��كل أسواقاً مهمةً للصادرات 
الس��ورية، إضافةً إل��ى أّن العقوبات المطبقة 

تغطيتها إلى الحدود السورية فقط.

ما ال���ذي تغي���ر في س���لة المس���توردات 
االستهالكية للمواطن، ومن ماذا تتكّون؟

لقد طرأ تغيير على س��لة المس��توردات تبعاً 
لتغير السلة االس��تهالكية، ففي ظل ظروف 
األزمة الحالية وضعف موارد القطع األجنبي 
لجأت الحكومة إلى سياس��ة ترشيد االستيراد 
لتخفيض فاتورة المستوردات، مع المحافظة 
على االحتياجات األساسية للمواطن السوري 
واستبعاد المواد الكمالية. وقد استمر السماح 
باس��تيراد مس��تلزمات اإلنت��اج لضمان عدم 
توق��ف العملي��ة اإلنتاجي��ة وتنش��يطها وفق 
اإلمكان��ات المتاحة، وبالعودة إل��ى البيانات 
األولية الواردة من الجمارك ياُلحظ اقتصار 
الس��لع االس��تهالكية للمواطن خالل األزمة 
على المواد الغذائية األساس��ية والتي تتكون 
توليفتها الرئيس��ية من الش��اي والمتة والبن 
والرز والحلي��ب المجفف وحلي��ب األطفال 
والتونة وس��واها، ف��ي حين كان��ت التوليفة 
أوسع قبل األزمة حيث كانت تشمل األجبان 
واأللبان والش��وكوال والبسكويت والعصائر 
وس��واها، مع ضرورة اإلشارة إلى صعوبة 
االستيراد وارتفاع التكاليف بسبب العقوبات 
والحظر المفروضين على الشعب السوري.

كيف أثّر ترش���يد االستيراد في سوق القطع 
األجنبي؟

إن المتاب��ع لتطورات س��عر الصرف خالل 
الفترة الممتدة منذ الش��هر الماضي يجد ميل 
س��عر الصرف إلى االس��تقرار النسبي عند 
مس��تويات مقبولة وعدم تجاوزه لسقف 550 
لي��رة س��ورية لل��دوالر األميرك��ي، ويمكن 
تفس��ير هذا األم��ر بنتيجة السياس��ة المتبعة 
حالياً في ترشيد االستيراد من خالل الحد من 
استيراد المواد الكمالية والمواد المماثلة لتلك 
المصنعة محلياً، وتوفير المتطلبات األساسية 
لإلنتاج الصناعي والزراعي، وتأمين المواد 
الغذائي��ة والضروري��ة لحي��اة المواطن في 
ظل ظ��روف األزم��ة، مع اإلش��ارة إلى ان 
هذه السياس��ة المتمحورة حول التركيز على 
توفي��ر متطلبات اإلنت��اج الصناعي تتضمن 
عل��ى الم��دى المتوس��ط إح��الل المنتج��ات 

ارتفاع

أسعار التأمين

على البضائع

الواردة

إلى سورية
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مما ال ش��ك فيه أن التصدير عماد االقتصاد، 
وللنهوض باالقتصاد خصوصاً في المرحلة 
الحالية، يجب العمل على تش��جيع التصدير 
ودع��م المنتج��ات المع��دة للتصدي��ر وإزالة 
الصعوب��ات والعوائ��ق الت��ي تعترض عمل 
المصدري��ن. وقد قام��ت هيئة دع��م وتنمية 
اإلنت��اج المحل��ي والصادرات عب��ر وزارة 
االقتصاد والتجارة الخارجية في س��بيل ذلك 
بتأمين خط بحري منتظم من خالل التعاقد مع 
شركات شحن بحرية تؤمن نقل البضائع إلى 
بلد المقصد، مع معالجة مش��كلة النقل بشكل 
ع��ام وعل��ى الم��دى الطويل، وذل��ك بإعداد 
برنام��ج إلدارة النق��ل التصدي��ري ودعم��ه 
ل الهيئة جزءاً من تكاليف الشحن  يتضمن تحمُّ
البحري بنسبة وشروط محددة، بالتوازي مع 

ضمان جودة الص��ادرات من خالل إصدار 
ش��هادة جودة من إحدى الش��ركات العالمية. 
وف��ي ه��ذا الس��ياق، يت��م العمل حالي��اً على 
التباح��ث م��ع العديد من الش��ركات العالمية 
للمراقبة بخصوص ذلك، ناهيك بتوقيع مذكرة 
تفاهم مع ش��ركات روس��ية إلقامة معرض 
دائم للمنتجات الس��ورية المعدة للتصدير في 
روس��يا االتحادية لتنش��يط التبادل التجاري 
بي��ن س��ورية وه��ذه الدولة وتحس��ين جودة 
المنتجات ورفع قدرتها التنافس��ية، وتشجيع 
االس��تثمار الموج��ه نحو التصدي��ر، وكذلك 
المشاركة في المعارض الدولية التخصصية 
الهامة للترويج للصادرات السورية، وإيجاد 
الف��رص التصديرية، ومس��اعدة الش��ركات 
الس��ورية على اخت��راق األس��واق العالمية، 

المحلي��ة م��كان المنتج��ات المس��توردة من 
جهة، وزي��ادة المنتجات القابلة للتصدير من 
جهة ثانية، وبالتالي التخفيف من اس��تنزاف 
القطع األجنبي وتحقيق تحسن أكبر في سعر 
الص��رف. وبالتوازي مع ذلك، فقد س��اهمت 
انتصارات الجيش العربي السوري وحتمية 
الحس��م العس��كري ف��ي عودة عم��ل بعض 
الم��دن الصناعي��ة مث��ل “ع��درا” في ريف 
دمشق، األمر الذي حفّز االتجاه نحو تشجيع 
العملية اإلنتاجية، ما انعكس إيجاباً على سعر 

الصرف.
باش���رتم لق���اءات متعددة م���ع ممثلي دول 
أجنبية، هل من نتائج مبشرة ومن هم أبرز 

الشركاء التجاريين لسورية؟
بالطب��ع، ال بدّ من أن تكون نتائج أي لقاء مع 
ممثل��ي الدول األخرى إيجابي��ة، ألن هذا ما 
نسعى إليه وبقوة، وقد بدأت نتائج هذه اللقاءات 
تظهر من خالل المتابعات والمقترحات التي 
ترد الى وزارة االقتصاد، سواء من البعثات 
الس��ورية العامل��ة في الخ��ارج أو من خالل 
بعثات هذه الدول العاملة في س��ورية، والتي 
بمجملها تتركز على المواضيع التي تطرحها 
الوزارة خالل هذه اللقاءات، مع توقعات بأن 
يتم جن��ي ثمار هذه اللقاءات قريباً، بالتوازي 
مع الس��عي إلى توسيع ش��بكة هذه العالقات 

لتشمل دوالً أخرى خالل المرحلة المقبلة.

وف��ي إطار التجس��يد العملي لمنه��ج التوجه 
ش��رقاً، فقد تم التركيز على إعطاء األولوية 
لالس��تيراد من الدول الصديق��ة، ولذلك فإّن 
كالً من روس��يا االتحادي��ة والصين وإيران 
تأتي في طليعة الدول التي تس��تورد سورية 
منه��ا. أّما في ما يتعلق بالتصدير، فإن معظم 
صادراتنا يتوجه إلى الدول العربية، في حين 
ازدادت كمية الصادرات بش��كل ملحوظ إلى 
روس��يا وكذلك إل��ى إيران، وق��د تأثر حجم 
صادراتنا إلى األسواق العراقية التي تستحوذ 
على حص��ة هامة من الصادرات الس��ورية 

نتيجة تضرر المعابر الحدودية بين البلدين.

التصدير عماد االقتصاد حالياً، كيف تستقيم 
أموره وغالبية المناف���ذ التصديرية البرية 

تعاني من اإلرهاب؟

وأيضاً العمل على استحداث قرى تصديرية.

ماذا عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
وتمويله���ا النعاش اإلنت���اج الوطني ودفع 

عجلته؟
ال ش��ك في أن قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوسطة من أكثر القطاعات تأثراً باألزمة 
الت��ي تم��ر به��ا الب��الد، إضاف��ة لكونه من 
القطاع��ات القادرة بالفعل عل��ى دخول ثنايا 
االقتصاد السوري والنهوض به نظراً لكون 
االقتصاد الس��وري ليس اقتصاد المش��اريع 
الضخمة والهائلة وإنما اقتصاد المشروعات 
الصغيرة والمتوس��طة أيضاً، ل��ذا كان لزاماً 
عل��ى وزارة االقتصاد والتج��ارة الخارجية 
إي��الء ه��ذا القط��اع االهتمام ال��الزم ليكون 
حجر األس��اس في إع��ادة إحي��اء االقتصاد 
السوري خالل السنوات المقبلة، باعتباره من 
القطاعات المولدة للدخل والقادرة في الوقت 
نفسه على توظيف عمالة كبيرة بغض النظر 
عن المس��توى العمري والمؤهالت العلمية، 
كما س��يؤدي تنش��يط ه��ذا القط��اع إلى رفد 
خزينة الدولة بموارد مالية جديدة. وقد تطلب 
هذا األم��ر من الوزارة العم��ل على محاور 
عدة، بدءاً بصياغة بنية قانونية مناسبة، وهو 
م��ا تحقق بإصدار القانون رقم2 للعام 2016 
القاضي بإحداث هيئة المشروعات الصغيرة 
والمتوس��طة ليكون الطريق إلى توحيد جهة 
اإلش��راف على هذا القطاع وتنظيمه، كما تم 
البدء بتوفير البيئة التنظيمية لعمل الهيئة والتي 
تعتمد بشكل أساسي على وضع تعريف لهذه 
المش��روعات وفق رؤية موحدة متفق عليها 
من قبل كل الجهات المعنية ذات الصلة بعمل 
هذه المش��روعات، حيث عق��دت اجتماعات 
عدة مع ال��وزارات والجهات المعنية لوضع 
التعريف الخاص بالمش��روعات وتم بنتيجة 
ذلك وض��ع صيغة نهائي��ة لتعريفها باعتبار 
ذلك الخطوة األولى لبن��اء البرامج وتصميم 

السياسات.

على صعيد آخر، وفي اإلطار نفس��ه، شكلت 
الوزارة فريق عمل بإش��رافها وبالتعاون مع 
هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات 
ووزارتي اإلدارة المحلية والزراعة وجهات 

توقيع مذكرة تفاهم

مع شركات روسية

إلقامة معرض دائم

للمنتجات السورية

المعدة للتصدير

إلى روسيا 
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معنية أخرى، لدراسة واقع المشروعات في 
كل من قطاع المفروشات والقطاع الزراعي 
بش��قيه الحيوان��ي والنباتي كتطوي��ر البدائل 
اإلنتاجي��ة ف��ي زراع��ات متع��ددة وزراعة 
التب��غ وتربي��ة دودة القز والنح��ل، وإلجراء 
مس��ح وتقيي��م الحتياج��ات ه��ذه القطاعات 
ودراس��ة الصعوبات التي تعترضها ووضع 
المقترح��ات الالزمة كخط��وة تمهيدية للبدء 

باتخاذ اإلجراءات المناسبة.

للجن���ة االقتصادي���ة  باعتبارك���م رئيس���اً 
الحكومية، ما هي أبرز أولوياتها حالياً؟

تتمثل أولويات الحكومة اليوم وبشكل أساسي 
على ركيزتين أساس��يتين، تحس��ين الوضع 
الحثي��ث  والس��عي  للمواطني��ن،  المعيش��ي 
لتأمين متطلبات الصمود. وبهذا الخصوص 
يت��م العمل اليوم وبالتنس��يق بي��ن الوزارات 
الت��ي وضعته��ا  األه��داف  لتحقي��ق  كاف��ة 
الحكوم��ة وذلك في المج��االت واالقتصادية 
واالجتماعي��ة والخدمية والمؤسس��اتية، كما 
أن معظ��م القرارات والتوصي��ات الصادرة 
ع��ن الحكومة ترّكز الي��وم على دعم العملية 
اإلنتاجي��ة والصناعي��ة م��ن خ��الل توفي��ر 
مس��تلزمات اإلنت��اج الزراع��ي والصناعي 
وتحقيق معدالت نمو حقيقية قابلة لالستمرار 
عب��ر دعم مكونات االقتصاد الس��وري التي 
تبلورت خالل األزمة، وأهمها تشجيع عمل 
المش��اريع الزراعية والصناعي��ة والحرفية 
الصغيرة والمتوسطة وتقديم الدعم الالزم لها 
باعتبارها الداعم األساسي لعملية النمو، إلى 
جان��ب ما يمكن أن توفره هذه المش��روعات 
من فرص عمل حقيقية، وتحفيز االس��تثمار 
عب��ر النظر بالتش��ريعات الخاصة به وتقديم 
التس��هيالت المطلوبة ودخ��ول القطاع العام 
كش��ريك حقيقي م��ع القطاع الخ��اص للقيام 
باس��تثمارات ذات بعد حيوي، وتقديم حزمة 
من اجراءات الدعم إلعادة إحياء الصناعات 

التي تم تدميرها خالل األزمة.

وضمن اإلطار نفس��ه تول��ي الحكومة زيادة 
كف��اءة اإلنفاق العام أهمية خاصة، عبر الحد 
م��ن اله��در وتحفيز اإلنف��اق الع��ام النوعي 
وتوجيهه بم��ا يخدم تحفي��ز النمو وتخفيض 

كلفة اإلنتاج، إلى جانب العمل على تحس��ين 
النظ��ر  الخارجي��ة وإع��ادة  التج��ارة  إدارة 
بإجراءاته��ا بما يضم��ن تلبي��ة االحتياجات 
م��ن المس��توردات، وتش��جيع التصدير من 
خ��الل دعم المنتجات القابلة للتصدير وإزالة 
عقبات العملية التصديرية، مع إيالء الحكومة 
الجانب االجتماعي اهتماماً ملحوظاً بتطوير 
منظومة للحماي��ة االجتماعية وزيادة مراكز 
الرعاية االجتماعي��ة، باإلضافة الى تطوير 
عمل صن��دوق المعونة االجتماعية بالتركيز 
على دعم البرام��ج اإلنتاجية. وقد تّم مؤخراً 
بهذا الخصوص وضع آلية تنفيذية لمش��اريع 
مقترح��ة م��ن الصن��دوق الوطن��ي للمعونة 
االجتماعية، بالت��وازي مع حرص الحكومة 
الواض��ح عل��ى متابع��ة تنفي��ذ اإلج��راءات 

الالزمة لتوفير االحتياجات الوطنية من النفط 
الخ��ام والغاز الطبيعي والمش��تقات النفطية، 
وس��عيها الحثيث لتلبية احتياجات المواطنين 

من المواد األساسية.

هل تؤم���ن المناط���ق الح���رة والمعارض 
ايرادات حقيقي���ة للخزينة، أم تحتاجان الى 

المزيد من التطوير؟
لقد شهدت المناطق الحرة تطوراً ملحوظاً في 
أنش��طتها المختلفة، وخاصة نشاط الخدمات 
ب��كل أنواعها في المنطقة الحرة في دمش��ق 
للع��ام 2016، حي��ث بلغ��ت إيراداتها حتى 
30 / 11 / 2016 نح��و 2.9 ملي��اري لي��رة 
س��ورية مقارن��ة م��ع إجمالي إي��رادات عام 
2015 بل��غ 1.9 مليار ليرة، كما بلغت قيمة 

التبادل التجاري 58 مليون ليرة ورأس المال 
المس��تثمر 626 ملي��ون دوالر عائ��دة لنحو 
1134 مس��تثمراً وهي تؤمن 6854 فرصة 
عمل، كما تم تحصيل مبلغ 4.1 ماليين ليرة 
كرسوم جمركية للخزينة العامة جراء التبادل 
التج��اري فيها، وهي بالتال��ي تؤمن إيرادات 
حقيقية للخزينة العامة. كما تعمل المؤسس��ة 
العام��ة للمناط��ق الحرة على تطوي��ر أدائها 
بشكل دائم لتكون حاضنة جاذبة لالستثمارات 
وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة في الدول 
المجاورة، بما ينسجم مع رؤية الحكومة لدور 
المناطق الحرة في المرحلة المقبلة. ويتم العمل 
على متابعة تعديل نظام االس��تثمار وتشجيع 
النشاط الصناعي، ودراسة إقامة مناطق حرة 
اقتصادية خاصة عل��ى نفقة القطاع الخاص 
وبتبسيط اإلجراءات واستكمال أتمتة أعمال 
المؤسس��ة والحف��اظ عل��ى الطاقة وترش��يد 

اإلنفاق بكل األشكال.

أم��ا بالنس��بة للمؤسس��ة العام��ة للمعارض 
واألس��واق الدولية، فتعتبر من المؤسس��ات 
الرابحة مالي��اً، إذ أن إيراداتها ذاتية وتغطي 
كل نفقاته��ا وتحق��ق فائضاً لخزين��ة الدولة، 
وق��د بلغ��ت مبيع��ات اليانصي��ب حت��ى 1 / 
10 / 2016 م��ا يزيد عل��ى 2 ملياري ليرة 
س��ورية، ومن المتوقع أن تتجاوز المبيعات 
لنهاية 2016 نحو 2.5 ملياري ليرة مع سعي 
المؤسسة لتبلغ مبيعات اليانصيب في 2017 
نحو 3 مليارات ليرة، في حين بلغت مبيعات 
اليانصي��ب الف��وري “امس��ح واربح” حتى 
نهاي��ة ع��ام 2016 مبلغ 150 ملي��ون ليرة، 
ومن المتوقع أن تص��ل المبيعات خالل عام 

2017 إلى 400 مليون ليرة.

وبه��دف اس��تثمار أرض مدين��ة المعارض 
والمساهمة في حل أزمة المنشآت المتضررة 
األماك��ن  ف��ي  الموج��ودة  والمس��تودعات 
الس��اخنة فقد تم تأجير الصاالت والساحات 
ف��ي مدين��ة المع��ارض خ��الل الظ��روف 
الراهن��ة، وقد بل��غ حجم االس��تثمارات في 
المدين��ة 300 مليون ليرة، ويتوقع أن تصل 
خالل العام 2017.عائدات االس��تثمارات فيها إلى 325 مليوناً 

تحسين إدارة

التجارة الخارجية

وإعادة النظر

بإجراءاتها

بما يضمن

تلبية االحتياجات

من المستوردات
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العربية.
وفيما يتعل��ق باالس��تثمارات اإلماراتية في 
الخ��ارج، فقد بلغت في ع��ام 2015 حوالى 
 9 كان��ت  أن  بع��د  دوالر،  ملي��ارات   9.3
ملي��ارات ف��ي 2014، وه��ي أيض��اً أكبر 

مستثمر عربي في الخارج.

الصناعات
ون��وه الوزي��ر، أن اإلمارات أول��ت القطاع 
الصناع��ي أهمي��ة متزايدة نظراً ل��دوره في 
عملي��ة التنمي��ة، مش��يراً أن ع��دد المصانع 
واصل مساره التصاعدي، ووصل في نهاية 
س��بتمبر/أيلول 2016 إل��ى 6250 منش��أة 
صناعي��ة، منها 158 مصنع��اً تم ترخيصها 

خالل 2016.
وفي التفاصيل، تصدر قطاع صناعة المواد 
الصناع��ات  بقي��ة  والمش��روبات  الغذائي��ة 
األخ��رى من حيث حجم االس��تثمار بنس��بة 
30 %. وج��اء قط��اع الصناع��ات المعدنية 

اإلمارات رائدة التنويع االقتصادي بعيداً عن النفط

حققت دولة اإلمارات العربية المتحدة على مدى عامين من تراجع أسعار النفط، مجموعة من اإلنجازات على 
صعيد التنمية واالستثمار، وحافظ االقتصاد على نموه وتنافسيته، ومثلت اإلمارات حالة متقدمة وفريدة من 
حيث قدرتها على الحد من آثار المتغيرات االقتصادية الحادة، وهو ما أكدته اإلحصاءات والبيانات التي ُرصدت 

في العديد من المجاالت، وذلك وفقًا لما قاله وزير االقتصاد اإلماراتي سلطان بن سعيد المنصوري.

وأض��اف المنصوري، أن سياس��ات الضبط 
المال��ي وترش��يد اإلنفاق الحكوم��ي الناجمة 
ع��ن تراج��ع اإلي��رادات النفطية، ل��م تمنع 
الحكومة من تبني سياس��ات مالية معاكس��ة 
للدورة االقتصادية، مستفيدة من االحتياطيات 
النقدي��ة للدولة، حي��ث اس��تمر اإلنفاق على 
المش��روعات االس��تثمارية التي من ش��أنها 
حفز النمو وتنمية رأس المال البشري ودعم 
األنش��طة االقتصادية بما يعود بالفائدة الدولة 

بكاملها.

التنويع االقتصادي
شكلت سياسة التنويع االقتصادي التي تبنتها 
الحكومة إح��دى الدعائ��م الجوهرية لتعزيز 
المرونة االقتصادية، حيث ارتفعت مساهمة 
القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي عام 
2015 إل��ى نحو 77 % باألس��عار الجارية، 
وإل��ى 70 % باألس��عار الثابت��ة، كم��ا أن 
قطاعات الصناعات التحويلية واإلنش��اءات 
وتجارة التجزئة والعقارات والنقل والتخزين 
والسياحة وغيرها، باتت تحجز حصةً مهمة 
من النات��ج المحل��ي اإلجمالي، األم��ر الذي 
يعكس خطوات ثابتة نحو مرحلة ما بعد النفط.

االستثمارات األجنبية
وبحس��ب المنص��وري، فق��د بل��غ إجمال��ي 
تدفقات االس��تثمار األجنبي المباشر الواردة 
إلى الدولة 11 مليار دوالر في عام 2015، 
بمع��دل نمو س��نوي 9.3 % خ��الل الفترة 
الممت��دة بين 2011 - 2015، فيما بلغ حجم 
 126.6 التراكمية  االس��تثمارات األجنبي��ة 
مليار دوالر بمعدل نم��و 10.3 %، وبذلك 
تكون اإلمارات في صدارة الدول المستقبلة 
للتدفقات االس��تثمارية بنس��بة 27.5 % من 
إجمالي االس��تثمارات ال��واردة إلى المنطقة 

األساس��ية في المرتبة الثانية بنس��بة 25 %، 
تاله قطاع صناعة منتجات الخامات التعدينية 
غير المعدنية في المرتب�ة الثالثة بنسبة 15 %.

السياحة
وأك��د المنص��وري أن وزارت��ه عملت على 
وضع إستراتيجية موحدة للسياحة في الدولة 
م��ع مراعاة التن��وع والخصوصي��ة في كل 
إمارة، كما دعمت المشروعات التنموية في 
القطاع وطورت مرافقه وخدماته إضافة إلى 
تفعيل دور االبت��كار والتكنولوجيا في طرح 
الحلول السياحية القادرة على زيادة االستفادة 

من المقومات السياحية.

الخدمات الذكية
وكان أب��رز تلك المب��ادرات، إطالق مركز 
اإلم��ارات للضياف��ة وعق��د برنام��ج إعداد 
القادة في قطاع السياحة بالتعاون مع منظمة 
الس��ياحة العالمية، وإط��الق تطبيق “الزائر 
الس��عيد” الذي يرافق الس��ائح ويقدم له بيئة 
تفاعلي��ة ومعلوم��ات حيوي��ة، فض��الً ع��ن 
المنتدي��ات والمع��ارض الرامي��ة إلى تبادل 
الخبرات ومناقش��ة الس��بل المثلى للتعريف 
بالخدم���ات الس����ياحي�ة المتط���ورة، وكان 
أبرزها منتدى االبتكار والتحول الس���ياحي 
الذي اس��تقطب خبرات واس��عة من مختلف 
أنحاء العالم، ال س���يما التحول نحو الحكومة 
الذكي��ة التي انتهجتها اإلمارات، حيث بلغت 
نس��بة التحول اإللكتروني والذكي للخدمات 
الحكومي��ة الت��ي تقدمها ال��وزارة 100 % 
خ��الل 2015، وبل��غ عدده��ا 18 خدم��ة، 
ووصل��ت نس����بة اس����تخدامها إل��ى نح��و 
86 %، فيم�ا بلغ مس��توى رضا المتعاملين 
الموقع اإللكتروني للوزارة فبلغ 89 %.عن الخدمات 74 %، أما نس��بة الرضا عن 

 سلطان بن سعيد المنصوري
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أكبر سوق للطاقة في العالم، مضيفاً أن “غازبروم” و“ميتسوبيشي” بلغتا 
مستوى متقدم من التعاون االستراتيجي فيما يتعلق بالغاز، إلى جانب أنهما 
يبحثان مس��ألة تبادل بعض األصول، وتوسيع العمل ليطال مشاريع جديدة 

كمشروع الغاز المسال في بحر البلطيق وغيرها.
وعل��ى نف��س الصعيد، أبرمت ش��ركة “يامال” الروس��ية للغ��از الطبيعي 
المسال اتفاقاً مع البنك الياباني للتعاون الدولي للحصول على خط ائتماني. 
وكان��ت “يامال” أعلنت بنهاية نوفمبر/تش��رين الثان��ي الماضي أن البنك 
الياباني يبحث مع مؤسس��ات مالية أوروبية مس��ألة تمويل مشروع “يامال 
للغ��از الطبيع��ي المس��ال” بمبلغ مليار ي��ورو. إضافةً إل��ى ذلك، وضعت 
ش��ركة “روس هايدر” وحكومة جمهورية ساخا، إعالناً مشتركاً للتعاون 
مع المنظمات اليابانية لتنمية تقنيات الطاقة المتجددة. كما اتفق البلدان على 

تبادل الخبرات في مجال استخدام الذرة ألغراض سلمية.

صندوق استثماري
أيضاً، وقع صندوق االس��تثمار الروس��ي المباش��ر، وبنك اليابان للتعاون 
الدولي اتفاقاً لتأسيس صندوق مشترك لتحفيز االستثمارات وتشجيع رجال 
األعمال اليابانيين على االستثمار في روسيا، ال سيما في الشرق األقصى. 
ويهدف الصندوق إلى تعزيز التعاون بين البلدين، وبحس��ب وسائل إعالم 

فإن الصندوق سيمول مشاريع في البنية التحتية، وفي قطاع الصحة.
وفي هذا الس��ياق، قال رئيس صندوق االس��تثمار الروسي المباشر كيريل 
ديميترييف، إن قيمة الصندوق س��تصل إل��ى  مليار دوالر أميركي بهدف 
االس��تثمار في أعم��ال الطاقة والصناعات الدوائية، وأضاف: أن تأس��يس 
الصندوق من ش��أنه أن يجذب لالقتصاد الروسي استثمارات قد تصل إلى 
ويرجح أن يبدأ عمله في 10.2017 مليارات دوالر. وسيش��ارك البلدان بحصص متساوية في الصندوق، 

صفحة جديدة من التعاون االقتصادي بين اليابان وروسيا

ووقعت هذه االتفاقيات في إطار مساعي الرئيس 
فالديمير بوتين ورئيس الوزراء الياباني ش��ينزو 
آبي، لتعزيز التعاون االقتصادي، وزيادة التبادل 

التج��اري بين البلدي��ن، الذي بلغ 21.3 ملي��ار دوالر في 
2015، وهو أدنى من مستواه في 2014 بنسبة 30.7 %. 
حيث وصل حجم الصادرات اليابانية لروس��يا 5.1 مليار 
دوالر بانخف��اض 4.1 ملي��ار دوالر، بينم��ا وص��ل حجم 
واردات اليابان من روس��يا 8.15 مليار دوالر بتراجع 9 

مليار دوالر.
وتأثرت العالقات بين موسكو وطوكيو بسبب خالف على 
جزر “الكوريل” التابعة لمقاطعة س��خالين الروس��ية، إذ 
تطال��ب اليابان بها، ومنع هذا الخ��الف البلدين من توقيع 
معاهدة السالم. ويرى خبراء أن هذه المشاريع ستكون أمال 
بالنس��بة إلى روس��يا التي تعاني من العقوبات االقتصادية 

التي فرضها عليها الغرب.

اتفاقيات في مجال الطاقة
وفي إطار الزيارة، وقعت الش��ركات الروس��ية واليابانية 
على حزمة واس��عة من االتفاقيات ومذك��رات التفاهم بلغ 
عددها 68 وثيقة، كان أبرزها اتفاقية بين ش��ركة “روس 
نفط” وشركات يابانية من ضمنها “الشركة الوطنية للنفط 
والغاز والمعادن” للتنقيب واالستكشاف عن موارد الطاقة 
ف��ي الج��رف القاري الروس��ي. كما وقع��ت “غازبروم” 
الروس��ية اتفاقي��ة للتع��اون االس��تراتيجي م��ع  ش��ركة 
“ميتسوبيشي”، وأخرى مع البنك الياباني للتعاون الدولي.

وف��ي تصري��ح ل���RT أش��ار المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة 
“غازب��روم”، أليكس��ي ميللر، إلى آفاق التع��اون الواعدة 
بي��ن “غازبروم” وش��ركات ف��ي اليابان، الت��ي تعد ثالث 

مجدداً تعود حركة التعاون بين اليابان 
وروســيا، حيث فتحت زيارة الرئيـس 
الروسـي فالديميـر بوتيـن إلى اليابان 
صفحـة جديـدة من العالقات الثنائية، 
ومهـدت لصفقات اقتصاديـة ضخمة 
بعد سنوات من العالقات المتوترة جراء 
خالف سـياسـي. واتفق الطرفان على 
مشـاريع متنوعـة في مجاالت الطاقـة 
والرعايـة الصحيـة وتطويــر منطقـة 
الشـرق األقصى وغيرها، وبلغ حجمها 
االسـتثماري نحـو 300 مليار ين ياباني 

(2.5مليار دوالر أميركي).

فالديمير بوتين وشينزو آبي
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المعروض يقدر بـ1.6 مليون برميل يومياً. واستناداً إلى ذلك، يتوقع 
أن تبلغ أسعار النفط 60 دوالراً للبرميل في عام 2017، موضحين 
أنه عند هذا المســتوى، من المرجح أن يبدأ المنتجون الهامشــيون، 
ومنتجــو النفط الصخري األميركي بالتحديد، بالعودة إلى الســوق، 

وهو ما قد يضع سقفاً لألسعار  بحدود 60 دوالراً للبرميل.
وفي السيناريو الثاني، يفترض المحللون أن يكون االلتزام باالتفاق 
ضعيفاً، مع عدم القيام بأي خفض من أوبك لمستويات اإلنتاج الحالية 
وزيادة الدول غير االعضاء بالمنظمة إنتاجها. لذا، سيظل المعروض 
متفوقاً على الطلب بمقدار 500  ألف برميل يومياً في 2017، لكن 
مع تقلص في فائض المعروض. نتيجة لذلك، من المتوقع أن ترتفع 

األسعار إلى متوسط 55 دوالراً للبرميل في 2017.
السعودية وروسيا

وصــف اتفاق خفض اإلنتــاج بـ“التاريخي”، وقــد لعب العمالقان 
النفطيان روسيا والسعودية دوراً كبيراً في تمريره، فالسعودية أكبر 
مصدر للنفط داخل أوبك تخلت عن مطلبها بأن تقلص إيران إنتاجها، 
أما روسيا، فقبلت بالتخفيض بعد أن كانت تدعو فقط للتجميد. ونقلت 
وكالة ســبوتنيك عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله، إن 
القيادتين الروسية والسعودية لعبتا الدور األساسي في التوصل إلى 
اتفاق تخفيض اإلنتاج. ولفت الى أن روسيا ستخفض إنتاجها بمقدار 
200 ألف برميل يومياً بحلول آذار/مارس 2017، بعد ذلك سيصل 
التخفيض إلى 300 ألف برميل يوميا في نيســان/ابريل وأيار/مايو 
إنتاجها اليومي بواقع 486 ألف برميل.المقبلين. بدورها ســتتحمل الســعودية نصيب األســد، عبر خفض 

اتفاق “أوبك” يرفع أسعار النفط في 2017

لكن نجاح االتفاق الذي يمتد لمدة 6 أشهر، يتوقف على التزام الدول 
المنتجة  تخفيض إنتاجها، وهو أمر يصعب تحقيقه  في ظل تمسك 
بعض الدول بحصتها الســوقية. ويقول محللون اقتصاديون في بنك 
قطــر الوطنــي QNB إنه “عنــد النظر نحو آفاق المســتقبل، تبدو 
الصورة أفضل بالنسبة ألسعار النفط نتيجة التفاق أوبك. ومع ذلك، 
فإن هناك خطــر يتمثل في عدم تنفيذ  االتفاق بالكامل”. لذلك، فإننا 

سنتناول احتمالين اثنين:
أوالً، ســوف ننظر  في حركة األســعار  خالل عام 2017 في حال 

تم تنفيذ التخفيض بالكامل من دول أوبك والمنتجين من خارجها.
ثانيــاً، ســننظر في األســعار المتوقعة فــي حال ظــل االنتاج عند 

مستوياته الحالية.
القضاء على تخمة المعروض

يفترض الســيناريو األول قيام “أوبك” بخفــض إنتاجها إلى 32.5 
مليون برميل في اليوم خالل 2017، وقيام الدول من خارج المنظمة 
بخفض اإلنتاج بمقدار 600 ألف برميل يومياً من المستويات الحالية. 
وبناء على البيانات الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة، فقد شهدت 
ســوق النفط العالمية تفوق العرض على الطلب بمتوسط 600 ألف 
برميل يومياً في عام 2016. ومن شأن الخفض المقترح خالل اتفاق 
“أوبــك” أن يقلــص إنتاج النفط العالمي بحوالــى 900 ألف برميل 
يومياً في المتوسط في 2017. ومن شأن هذا األمر أن يقضي على 
تخمة المعروض الحاليــة. وتتوقع الوكالة أن يرتفع الطلب العالمي 
على النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يومياً. وبالتالي، من المتوقع أن 
تتحول سوق النفط العالمية من فائض في المعروض إلى نقص في 

استجابت أسواق النفط سريعًا إلى القرار الذي اتخذته منظمة “أوبك”  في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 
والذي قضى بخفض انتاج المنظمة بمقدار 1.2 مليون برميل نفط يوميًا إلى 32.5 مليون برميل ابتداء من 
األول من كانون الثاني/يناير 2017، حيث ارتفعت أسعار الخام بنسبة 8.8 % مباشرة بعد االجتماع الوزاري 
للدول األعضاء في المنظمة في النمسا، ما يشير إلى أن االتفاق قد يشكل نقطة تحول ايجابية ألسعار الخام 
العالمية ويدفعها للصعود بوتيرة أسرع في االشهر المقبلة، خصوصًا وأنه يتزامن مع اتفاق آخر توصل اليه 

المستقلون من خارج “أوبك”، وينص على خفض إنتاجهم اليومي بنحو 558 ألف برميل.
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العملـة الموحـدة. لكن ســــعـر الصرف الفعلي الحقيقي لليورو ارتفع بنسبة 5.5 % 
منــذ ذلك الوقت، وبات اآلن من العوامل المســببة لتراجــع معدالت النمو في منطقة 

اليورو.

تحفيز النمو
ومع تالشــي العوامل المساعدة التي كانت تدعم النمو في منطقة اليورو، من المحتمل 
أن يزيد اعتماد المنطقة على السياســة المالية لتحفيز النمو. ويتوقع محللو QNB أن 

يشهد عام 2017 تحفيزات مالية لثالثة أسباب رئيسية:
أوالً، تحســن المجــال المالي بفضل تراجع نســبة الدين الحكومي مــن الناتج المحلي 
اإلجمالي في المنطقة من الذروة التي بلغها في 2014 بنسبة 94.3 % إلى 91.7 % 
في 2016، ومن المتوقع أن يستمر في التراجع. وقد ساعد انخفاض أسعار الفائدة وقوة 

النمو في تقليص عبء الديون.
ثانياً، يعتبر عام 2017 ســنة االنتخابات بامتياز فــي منطقة اليورو، مع االنتخابات 

الرئاسية والبرلمانية في فرنسا وألمانيا واالنتخابات العامة في هولندا.
ثالثــاً، قدمــت حكومات المنطقة مســبقاً مســودة الموازنــات المعدّة لعــام 2017 إلى 
المفوضية األوربية. وتنطوي هذه الموازنات على تســهيالت مالية، تحديداً في ألمانيا 
اليورو في عام 2017.وإيطاليــا. ونتيجــة لذلك، يتوقع المحللون أن يأتي النمو فــي حدود 1.5 % في منطقة 

منطقة اليورو: حوافز مالية لتنشيط االقتصادات

العوامل االيجابية
أوالً: إن هبوط أســعار النفط عزز نمو االستهالك 
فــي منطقة اليورو خالل عامــي 2015 - 2016، 
حيث تعدّ المنطقة أحد أكبر المستوردين للنفط. وقد 
انخفض متوسط أسعار النفط بنسبة 46 % في عام 
2015، وبنسبة 16 % في 2016. لكنهم يتوقعون 
أن ترتفع األســعار بنســبة 22 % في عام 2017 
على خلفية النمو القوي في الطلب والتراجع الكبير  
فــي االنتاج. ونتيجة لذلــك، من المرجح أن يصبح 
ارتفاع أســعار النفط عامالً معيقاً للنمو في منطقة 

العملة الموحدة اعتباراً من العام الحالي.
 

ثانياً: كانت السياســة النقدية من العوامل الداعمة 
للنمــو فــي 2015 - 2016، حيــث قــام البنــك 
المركــزي األوروبــي بتخفيــض أســعار الفائدة 
ووسع من برنامج التسهيل الكمي. لكن الخيارات 
المتاحة للمركــزي األوربي ربما تكون قد نفذت، 
فأسعار الفائدة الخاصة به قد وصلت إلى القاع مع 
تخفيض الفائدة على الودائع إلى 0.4- %، وهناك 
مخاوف متزايدة بشأن تأثير أسعار الفائدة السلبية 
علــى ربحية البنــوك، كمــا أن برنامج التيســير  
الكمي يهدف إلى تخفيض عائدات السندات طويلة 
األمــد، لكن ال يوجد مجــال لخفضها أكثر، حيث 
تدنى العائد على الســندات األلمانية ألجل عشــر 
سنوات إلى 0.2 %، بينما بلغ العائد على السندات 

اإليطالية ألجل عشر سنوات 2.0 %.

ثالثاً: أدى تراجع اليورو في عام 2015 إلى زيادة 
تنافســية الشركات في االتحاد األوروبي، وهو ما 
ســاعد في زيادة معدالت النمو. ولم تتراجع قيمة 
اليــورو بشــكل كبير مقابــل الــدوالر األميركي 
فحســب، بل تراجعت قيمته أيضــاً مقابل عمالت 
شركائه التجاريين، وهو ما دعم صادرات منطقة 

سجلت منطقة اليورو نمواً بنسبة 1.8 % خالل الفترة 2015 - 2016، وهي نسبة أعلى بكثير من معدالت النمو 
المتوقعة لفترة ما بعد األزمة والتي قّدرت بحوالى 1 %، وذلك بفضل عدة عوامل أبرزها: هبوط أسعار النفط، 
ضعف اليورو، والسياسة النقدية الميسرة. غير أن محللي بنك قطر الوطني يعتقدون أن الوضع قد تغّير ، حيث 
بدأ الدعم الذي توفره هذه العوامل الثالثة القتصادات المنطقة في التالشي، األمر الذي سيقود إلى تباطؤ النمو 
في العام الحالي. لكن أحد الجوانب اإليجابية في هذا المشهد هو أن الفضاء المالي قد انفتح اآلن، ويتوقع 
لبعض االقتصادات الكبرى في المنطقة أن تزيد حوافزها المالية، وهو ما من شأنه أن يعوض عن بعض التباطؤ 

في النمو.
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في آذار/مارس، كذلك هناك ما يقرب من 40 % من اقتصاد الهند يعتمد 
على الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تستند كثيراً إلى المعامالت 
النقدية، وعليه، فإن هذه الخطوة من شأنها، إحداث تأثير كبير على تلك 
الشركات، كما لها تأثير الضربة القاضية على االقتصاد، بحسب قولهم.

وعل��ى صعيد متصل، قلص “البنك اآلس��يوي للتنمية” توقعات النمو 
للهند في العام 2016، من 7.4 % إلى  7 % بسبب ضعف االستثمار 
وتباطؤ الزراعة وقرار الحكومة س��حب عمالت م��ن التداول. ولكنه 

أبقى على معدل النمو عند 7.8 % في 2017.
خارجياً: تأثر تجارة األلماس

تشير بيانات دي بيرز De Beer )أضخم مورد لأللماس في العالم(، إلى 
تراجع مبيعات األلماس من 476 مليون دوالر إلى 418 مليون دوالر 
في نوفمبر/تش��رين الثاني 2016. وأرجعت الش��ركة هذا االنخفاض 
بالدرج��ة األولى إلى الهند. وقال المدير التنفيذي ل�)دي بيرز(، بروس 
كليف��ر: إن تجارة األلماس تش��هد ركوداً مؤقتاً، نتيج��ة التغيرات التي 
طرأت على العملة الهندية. وليس من المألوف في الهند استخدام حزم 
كبيرة من األوراق النقدية عند شراء المجوهرات الثمينة، وهذا ما جعل 

الكثير من الراغبين في شراء المجوهرات يؤجلون عمليات الشراء.
وأعلنت ش��ركة أنغلو أمي��ركان، تراجع الطلب على األلماس بس��بب 
األوض��اع في الهند، التي تعد أكثر األس��واق نمواً لأللماس، وتش��كل 
معدل اإلنفاق االستهالكي حد من عمليات شراء األلماس في الدولة.المبيعات فيها نسبة كبيرة من مبيعات األلماس العالمية، لذلك فإن نقص 

الهند: مالمح اقتصادية جديدة بعد إلغاء أوراق نقدية

جاء قرار الحكومة هذا، بهدف الكشف عن الثروات المخبأة عن أعين 
الس��لطات )المال األس��ود(. وتقدر العملة الملغاة بأكثر من 220 مليار 
دوالر أميركي، أي 86 % من الس��يولة المتداولة في الهند، وبموجب 
القرار، ليس من المفترض أن تس��تخدم ألي معامالت، باستثناء شراء 
الوقود من المحطات التابعة للدولة أو في المستشفيات الحكومية، ولغاية 

30 كانون األول/ ديسمبر 2016 فقط.
وترتفع نسبة تداول النقد في الهند لتصل إلى 14 % من الناتج المحلي 
اإلجمال��ي، مقابل أق��ل من 5 % ف��ي االقتصادات الكبي��رة األخرى. 
كذلك فإن 80 % من المعامالت االستهالكية تجري نقداً. أما اآلن فقد 
توقف فالكثير من هذه المعامالت. وفيما تسعى الحكومة الهندية للتغلب 
على االختناقات اللوجس��تية التي أعاقت توزيع العملة الجديدة، يحتدم 
النقاش حول مدى فعالية هذا اإلجراء شديد القسوة في مكافحة األموال 
السوداء. وبالنظر إلى المعطيات الراهنة، يمكن مالحظة بعض النتائج 

المترتبة على هذا القرار حتى اآلن:
داخلياً: مدى تأثر االقتصاد

وفقاً لدويتشه بانك، انخفضت مبيعات السلع االستهالكية سريعة الحركة 
بنس��بة 30 % ف��ي بع��ض المناطق، في حي��ن توقفت مبيعات الس��لع 
االس��تهالكية المعمرة في البلدات الصغيرة، ومعظم أسطول الشاحنات 
في الهند، التي تعتمد على التدفقات النقدية لرس��وم المرور والضرائب. 
ويقدر محللون أن الحظر المفروض على الفئات النقدية سيجرد االقتصاد 
1 % من نمو الناتج المحلي اإلجمالي في السنة المالية الحالية التي تنتهي 

شهدت أسواق الهند حالة من الركود الجزئي بعد قرار الحكومة بسحب األوراق النقدية من فئة 500 و1000 روبية (أكبر 
األوراق النقدية قيمة في البالد)، وتأثرت قطاعات حيوية بهذا القرار، وامتدت لتشمل تعامالت تجارية جزئية على مستوى 

العالم، وحصلت احتجاجات ضد الحكومة بسبب ضعف عمليات توزيع العملة البديلة.
المتاحة  السيولة  نقص  إلى  تشير  فالبيانات  األوسع،  االقتصاد  على  القرار  هذا  تأثير  مدى  حول  السؤال  يطرح  وهنا 
للمواطنين وتأثر قطاع العقارات بشكل كبير، ويقول اقتصاديون: إن أزمة السيولة المفاجئة ستكون ضربة موجعة 

لالقتصاد في البداية قبل أن يعود لالنتعاش مجدداً.
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يمكن ان يس��تمر بالوتيرة نفس��ها، ال س��يما بع��د ان وصل اجمالي 
الدين الصيني الى الناتج المحلي االجمالي الى مس��تويات قياس��ية، 
فضالً عن أن قوة الدوالر وارتفاع فائدته يشكالن تحدياً امام السوق 

الصينية وسائر األسواق الناشئة.
وكانت ش��هدت أوروبا في عام 2016 العديد من االحداث التي كان 
لها أهمية كبرى عالمياً، وشكل استفتاء بريطانيا للخروج من االتحاد 
اكبرها، إذ لم يكن في حس��اب الكثيرين بأن هذا االنفصال س��يكون 
بداية التحدي لالتحاد االوروبي، وقد يش��كل ذلك بداية مؤلمة لنهاية 

االتحاد االكبر في العالم.
وتش��ير التوقعات الى أن عام 2017 سيش��هد اس��تمرار اجراءات 
خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي، باإلضافة الى مخاطر تهدد 
النمو في كل من فرنس��ا وألمانيا وهولندا وإيطاليا أيضاً، ومن شأن 
فوز المرشحين الداعين الى االستقاللية والحمائية في انتخابات هذه 
الدول أن يهدد اس��تمرار وجود االتح��اد األوروبي ومنطقة اليورو 
نفسها، باإلضافة الى أن أزمة الديون اليونانية لم تنته بعد، وال تزال 

آثارها قائمة في االتحاد، فضالً عن أزمة المهاجرين والالجئين.

مالمح االقتصاد العالمي 
ال شك في أن االوضاع االقتصادية في عام 2017 ستكون مختلفة، 
خصوصاً بعد تس��لم دونالد ترامب مهماته رس��مياً رئيساً للواليات 
المتح��دة. فالتحوالت االقتصادية والسياس��ية الت��ي رافقت وترافق 
عمليات االنفصال ودعواتها التي تشهدها القارة االوروبية، ستترك 
آثارها الس��لبية في االقتصاد العالمي، وذلك بعدما بدأت المؤسسات 
الدولية تش��ير الى تراجع معدالت النمو االقتصادي بس��بب ضعف 

2017: سياسات مالية جامحة وتوقعات اقتصادية صادمة

بين العامين 2016 و2017
شكل انهيار أسعار النفط  الحدث االقتصادي األهم في عام 2016، 
حيث تراجع س��عر البرميل الى 27 دوالراً قبل أن يعاود االرتفاع، 
في الربع الثالث من العام. وقد بلغت تخمة المعروض النفطي نسباً 
قياس��ية، ووصل االنتاج في روس��يا والس��عودية والعراق وإيران، 

ودول أوبك مجتمعة الى مستويات تاريخية.
ووس��ط تنافس محموم بي��ن المنتجين داخل الس��وق النفطية هوت 
األس��عار، ما أثر س��لباً على اقتصادات دول كثيرة بسبب اعتمادها 
عل��ى إيرادات النفط، حيث عانت من عج��وزات مالية خطيرة، ما 
اس��تدعى اجراءات كثيرة لم تنضج إال في الش��هر األخير من العام 
2016 ف��ي فيين��ا بالتوصل الى اتف��اق على تثبيت س��قف االنتاج، 
ما أس��هم في انتعاش اس��عار النفط عالميا، وهو األمر الذي يش��كل 
مرحلة جديدة ألس��واق النفط ستمتد للسنة 2017، وقد تنهي عامين 
من اصعب السنوات التي شهدها السوق منذ األزمة المالية العالمية 

.2009 - 2008
وتترقب األس��واق نتائج رفع أسعار الفائدة األميركية وسط توقعات 
بأن يقدم الفيدرالي األميركي على رفع أسعار فائدته، وقد يتسبب هذا 
األمر وفق المحللين باضطرابات كبيرة لالقتصادات الصاعدة. ومن 
المحتمل أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع تكلفة االقتراض وخفض أس��عار 
العمالت نظراً ألن األموال ستتحرك نحو الواليات المتحدة لتستفيد 
من ارتفاع أسعار الفائدة هناك. وهذا بدوره سيجعل سداد القروض 
بالدوالراً باهظاً، خصوصاً وأن بيانات صندوق النقد الدولي، تشير 
الى أن س��قف الدَّين العالمي بلغ أعلى مس��توى له منذ عام 2000، 

متجاوزاً حاجز 225 % من الناتج المحلي اإلجمالي.
ومن المتوقع أن يش��هد االقتصاد الصيني ثان��ي اقتصاد في العالم، 
تباط��ؤاً، وفق الخب��راء، إذ أن النمو االقتص��ادي المدفوع بالدين ال 

العالمي  االقتصاد  أن  الى  تشير  التوقعات  كل 
سيشهد في السنة 2017 تحوالت كبرى قد تحدث 
بعد تسلم  العالمية، خصوصاً  التوازنات  تغيرات في 
مهماته.  ترامب  دونالد  الجديد  األميركي  الرئيس 
االنتخابات  نتائج  أحدثته  الذي  التغير  من  وبالرغم 
التي  والحوادث  المحطات  فإن  األميركية،  الرئاسية 
اتجاهات  تحديد  في  2016 ساهمت  العام  شهدها 
خصوصًا   ،2017 السنة  في  واالحتماالت  والمسار 
من  الكثير  أمام  دولية  اقتصادية  تكتالت  بروز  مع 
بعد  وذلك  الدولي،  المجتمع  تواجه  التي  التحديات 
الكبرى،  االقتصادات  وركود  النفط  أسواق  أزمات 
يتركه  ما  الى  باإلضافة  منها،  األوروبية  خصوصاً 

اإلرهاب في العالم.

دونالد ترامب
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بين السياستين النقدية والمالية
م��ن المتوقع في ع��ام 2017 أن يتغير كثير من هذه المظاهر عما 
كان س��ائداً ف��ي 2016. فوف��ق بنك قطر الوطني يتوقع أن يش��هد 
2017 تحوالً في التركيز من السياس��ة النقدية إلى السياسة المالية 
في االقتصادات المتقدمة. باإلضافة الى سياس��ة مالية توسعية في 
الواليات المتحدة لدفع بنك االحتياطي الفيدرالي لتش��ديد السياس��ة 
النقدية بوتيرة أس��رع، وهو ما من شأنه زيادة العائدات األميركية. 
وس��يؤدي ارتفاع ارتفاع أس��عار الفائدة ف��ي الواليات المتحدة إلى 
زي��ادة مخاط��ر ه��روب رؤوس األموال من األس��واق الناش��ئة، 
ويضاف الى ذلك حدوث انتعاش في أسعار النفط العالمية مع قيام 
األسواق بعملية إعادة توازن تتوافق مع خفض اإلنتاج من منظمة 
األوب��ك مع نمو القوي في الطلب. ووفق التوقعات، هناك مخاوف 
من تفاقم المخاطر السياس��ية مع ارتفاع موجة الشعوبية في الدول 

األوروبية.
فبالنس��بة الى التحفيز المالي المتوق��ع في االقتصادات المتقدمة عام 
2017، وع��د دونالد ترامب بخفض الضرائب وزيادة اإلنفاق على 
البنية التحتي��ة والدفاع في الواليات المتح��دة. وفي مناطق اخرى، 
وصلت السياسة النقدية حدودها القصوى مع انخفاض أسعار الفائدة 
ألدنى مس��توى يمك��ن أن تذهب إليه وفقدان برامج التيس��ير الكمّي 

لفعاليتها.
وويخط��ط عدد من االقتصادات الكبرى إلدخال حوافز  مالية للعام 
2017. ففي أوروبا، تش��ير مشاريع الموازنات المقدمة إلى االتحاد 
األوروبي إلى ارتفاع في بنود التحفيز واإلنفاق في سنة االنتخابات 
التي ستجري في عدد من الدول. كما أعلنت  كل من اليابان والمملكة 
المتح��دة زيادة ف��ي اإلنفاق على البنية التحتية. ومن ش��أن الحوافز 
المالية أن تساعد االقتصادات المتقدمة على زيادة النمو إلى 1.7 % 

في عام 2017 من 1.6 في عام 2016.
وفي الواليات المتحدة، من المتوقع أن تؤدي التحفيزات المالية إلى 
زيادة النمو والتضخم، ما يعني تسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة من 
بن��ك االحتياطي الفيدرالي. وهذا ي��ؤدي بدوره الى ارتفاع العائدات 
األميركية. فقد ارتفع العائد على سندات الخزانة األميركية ألجل 10 
سنوات بنحو 50 نقطة مئوية منذ انتخاب ترامب بسبب توقع حوافز 
مالي��ة كبيرة. وفي حال ت��م تنفيذ وعود ترامب بش��أن التخفيضات 
الضريبي��ة واإلنفاق على البني��ة التحتية، فمن المرجح أن تس��تمر 

أسعار  الفائدة في االرتفاع.
وال شك بأن التعافي في أسعار النفط العالمية، حيث يتوقع أن يرتفع 
سعر البرميل الى ما بين 55 و60 دوالر للبرميل في العام 2017، 
اعتماداً على مدى تنفيذ اتفاق أوبك األخير، أن يفيد األسواق الناشئة، 
بينما سيش��كل ذلك عبئ��اً على النمو في الوالي��ات المتحدة ومنطقة 
اليورو بوصفهما مستوردان رئيسيان للنفط. لكن، من غير المحتمل 
أن يش��ّكل ارتفاع أسعار النفط تأثيراً يضاهي األثر اإليجابي لدوافع 

النمو األقوى لتلك الدول.
أما التطورات السياسية خالل عام 2017، فستكون محط االهتمام 

التجارة العالمية وتقلص تدفقات رأس المال وتذبذب اس��عار النفط. 
ولذلك ستعمل الواليات المتحدة على توسيع سياسات التحفيز المالي 
ال��ذي تناوله الرئيس الجدي��د دونالد ترامب في خطاباته، ورفع بنك 
االحتياطي الفيدرالي األميركي سعر الفائدة على األموال االتحادية 
لرفع نسبة النمو االقتصادي، ما سيؤدي الى مشكالت واسعة النطاق 
في األسواق الناشئة، حيث حذر “التقرير العالمي لألجور” الصادر 
عن منظمة العمل الدولية من تنامي المخاوف بإزاء أثر تدني معدل 
الزيادة في األجور على االقتصادات الناشئة في العالم حيث وصلت 

إلى أدنى مستوى لها منذ سنوات.
ووفق التقارير تعد تكلفة الديون العالمية المقومة بالدوالر، من اكبر 
الس��لبيات التي تلقته��ا دول العالم مع قرار رف��ع الفائدة األميركية، 

وصعود الدوالر إلى مستويات مرتفعة.
وال ش��ك بأن توقعات صندوق النقد الدول��ي للنمو في عام 2016، 
س��تترك آثاره��ا للس��نة 2017، خصوصاً مع ارتف��اع كلفة الديون 
العالمي��ة، في حين ج��اءت توقعات البنك الدولي أن يس��جل معدل 
النم��و في الصي��ن 6.7 % ع��ام 2016. أما  بن��ك QNB، فيؤكد 
إن العام 2016 ش��هد وضعاً اتس��م بانخفاضات متعددة في أس��عار 
النفط وعائدات السندات العالمية، باإلضافة إلى المفاجآت السياسية، 

متوقعاً حصول تغيرات واسعة لهذه المظاهر خالل السنة 2017.
وأشار تقرير صادر عن مجموعة بنك قطر الوطني، أنه بشكل عام، 
من المفترض أن تس��تفيد األسواق الناشئة من ارتفاع أسعار النفط، 
بينما سيش��كل ذلك عبئ��اً على النمو في الوالي��ات المتحدة ومنطقة 

اليورو، بوصفهما مستوردان رئيسان للنفط.
أما معهد التمويل الدولي فقد توقع أن تش��هد األسواق الناشئة نزوح 
رؤوس األموال في 2017 للعام الرابع توالياً، لكن التدفقات الخارجة 
المتوقعة عند 206 مليارات دوالر ستقل عن التقديرات التي تصل 

إلى 373 مليار دوالر المتوقعة للعام 2016.
وتوقع المعهد أن ترتفع التدفقات الخاصة لغير المقيمين إلى األسواق 
الناش��ئة في 2017 لتصل إلى 769 ملي��ار دوالر، وذلك من 640 
مليار دوالر العام 2016، مع تحس��ن التدفقات إلى البنوك واألسهم 

والسندات.
لك��ن توقع��ات االقتصاد الدولي للع��ام 2017 ال ب��د أن تضع في 
الحس��بان الصين، القوة المحركة في األس��واق الناشئة، باالضافة 
ال��ى ع��دد من االقتصادات اآلس��يوية الناش��ئة. وي��رى خبراء أن 
بعض االقتصادات الناش��ئة حققت أفضل عائدات على االس��تثمار 
العام 2016، وقد تجاوزت الصين التوقعات ولو بش��كل متواضع. 
وعلى الرغم من ان األس��واق الناشئة ليست غارقة في الديون، إال 
انه��ا تعاني من ه��روب ونزوح رؤوس االم��وال، لذلك يقع على 
عاتق االقتصادات الكبرى تقديم الدعم الالزم لالقتصادات الناشئة 
وتحفيزه��ا لتج��اوز الظروف الصعب��ة التي تمر به��ا والتي تهدد 
مس��تقبلها، باإلضافة الى ض��رورة اعتماد اإلصالح��ات الهيكلية 
لتعزيز النمو، والحفاظ على السياس��ة النقدية، واس��تخدام السياسة 

المالية، بهدف جذب االستثمارات.
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في ظل تزايد الشعوبية في 2016، حيث لوحظ ارتفاع األصوات 
المناصرة للتوجهات القومي��ة ومناهضة الهجرة والعولمة، والتي 
ت��م التعبير عنها من خالل خ��روج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
وانتخاب دونالد ترامب ف��ي الواليات المتحدة والتصويت برفض 
التعديالت الدستورية في إيطاليا. وفي 2017، ستكون المفاوضات 
المس��تمرة لخروج بريطاني��ا من االتحاد األوروب��ي واالنتخابات 
في كل من فرنس��ا وألمانيا وهولندا واحتم��ال إيطاليا أيضاً بمثابة 
مخاطر تهدد النمو. فمن ش��أن فوز المرش��حين الش��عوبيين زيادة 
االنعزالي��ة والحمائية بش��كل يدعو للش��ك حول اس��تمرار وجود 
االتح��اد األوروبي ومنطقة اليورو نفس��ها. ومن ش��أن ذلك زيادة 
حالة عدم اليقين والتقلبات في األسواق المالية والتأثير بشكل سلبي 

على النمو.
ل��ذا، م��ن المرجح أن يش��هد االقتص��اد العالمي تح��والً كبيراً في 
2017 مع انتقاله من أكثر السياس��ات النقدية تيس��يراً إلى سياس��ة 
التحفيز المالي، مع ترسخ التعافي في أسعار النفط. ومن شأن ذلك 
أن ي��ؤدي إلى ما يش��به تحوالً في االقتص��اد العالمي، وتغييراً في 

االقتصادات المتقدمة مع ارتفاع النمو والتضخم.

توقعات صارمة وصدمات مفاجئة
رصد البنك االس��تثماري المتخصص بالتداول في األسواق المالية 
العالمية ساكس��و بن��ك، األحداث والتحركات في الس��وق العالمية 
توقعات س��نوية صارمة للسنة 2017. ففي ضوء استمرار موجة 
المطال��ب بتعزي��ز الحوار ح��ول األمور التي قد تش��كل صدمات 
مفاجئة على صعيد عوائد االس��تثمار خ��الل العام 2017، أصدر 
البن��ك توقعات��ه عبر مجموعة م��ن الس��يناريوهات، تمثل انتعاش 
النمو في الصين، وموجة الصعود في البنوك اإليطالية، وانحسار 
تأثير استفتاء “بريكست” ورجوح الكفة لبقاء بريطانيا في االتحاد 
األوروبي، وما يرافق ذلك من استعداد االتحاد األوروبي لمواجهة 

ردود األفعال الشعبيّة، وغيرها.
وقال رئيس االقتصاديين ورئيس شؤون المعلومات لدى “ساكسو 
بن” س��تين جاكوبس��ن في ه��ذا الصدد: إنه بعد مض��ي عام حافل 
بالمضامي��ن واألح��داث الت��ي تخط��ت بتأثيره��ا كل االحتماالت 
المرّجحة -خاصة الصدمة المتعلقة باس��تفتاء “بريكس��ت” ونتائج 
انتخاب��ات الرئاس��ة األميركية- فإن الموضوع الرئيس��ي لتوقعاتنا 
الصارم��ة لعام 2017 س��يتمحور ح��ول األوق��ات العصيبة التي 
تتطل��ب اتخاذ إجراءات صعبة. وفي ض��وء التغييرات التي تطرأ 
دوماً في أوقات األزمات، س��يحمل عام 2017 في طياته نداء من 
أج��ل الصحوة، وس��يترافق ذلك مع االبتعاد عن أس��لوب “العمل 
على النحو المعتاد”، سواء بالنسبة الى السياسات التوسعية للبنوك 
أو إجراءات التقشف الحكومية والتي اتسمت بها أزمة ما بعد عام 

.2009
وجاءت توقعات ساكس���و بنك الصارمة لع���ام 2017 على النحو 

اآلتي:

تضخم الناتج المحلي اإلجمالي الصيني:
ت��درك الصين بأنها وصلت إل��ى نهاية مرحلة النم��و في قطاعي 
التصني��ع والبني��ة التحتي��ة، فتدابي��ر التحفيز الهائل��ة الناجمة عن 
السياس��ات المالية والنقدية تس��اعد على تمكين أسواق رأس المال 
من التحول بنجاح إلى النمو القائم على االستهالك. وسيفضي ذلك 
إلى تحقيق نمو بنسبة 8 % خالل عام 2017، وسط توقعات بعودة 
الصعود مجدداً نتيجة نمو قطاع الخدمات. كما س��اهمت مش��اعر 
االرتي��اح بإزاء النم��و القائم على االس��تهالك الخاص في صعود 
“مؤش��ر ش��نغهاي المجمع” عن مس��تواه المس��جل عام 2016، 

متجاوزاً مستوى 5000.

مجلس االحتياطي الفيدرالي يحذو حذو “بنك اليابان”: 
بالتوازي م����ع التوقع��ات بارتف��اع الدوالر األميركي وأس���عار 
الفائدة األميركية بطريق��ة س����لبية جداً ومتزاي��دة الوتي��رة خالل 
ع����ام 2017، ف���إن الس��ياس��ات المالي����ة الجامح����ة للرئي��س 
األميرك��ي الجديد دونال��د ترامب س�����ت�قود العوائ��د ألج��ل 10 
س����نوات إل��ى بل��وغ مس����توى 3 %، ما س��يرس����خ حال�ة م�ن 

الذعر في الس�وق.
وم��ع احتمال مواجهت��ه لحالة من االضط��راب، يعمد االحتياطي 
الفيدرالي على تقليد “بنك اليابان” من حيث تحّكمه بمنحى العوائد، 
وذل��ك عن طريق تحديد نمو العوائد الحكومية ألجل 10 س��نوات 
عند نسبة 1.5 %، ولكنه من جهة أخرى، سيواصل تطبيق الجولة 
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استفتاء “بريكست” لم يبعد بريطانيا عن االتحاد األوروبي:
أجب��رت ردود األفع��ال الش��عبية العالمي��ة عب��ر جانب��ي المحيط 
األطلس��ي قيادة االتحاد األوروبي على اتخ��اذ موقف أكثر تعاوناً 

تجاه المملكة المتحدة.
وم��ع تقدم عملي��ة المفاوضات، ق��دّم االتح��اد األوروبي تنازالت 
رئيس��ية حول قضاي��ا الهجرة، وحق��وق امتالك جوازات الس��فر 

لشركات الخدمات المالية في المملكة المتحدة.
ومع تفعيل مقتضيات “المادة 50” من “معاهدة لشبونة” وعرضها 
أمام البرلمان، فسوف يتم رفض الخطوة لصالح إقرار اتفاق جديد. 
وال تزال بريطانيا ضمن منظومة االتحاد األوروبي، علماً أن بنك 
إنكلترا رفع معدل الفائدة إلى 0.5 %، بالتوازي مع هبوط اليورو/ 
الجنية االس��ترليني إل��ى 0.7300، ما يعيد لألذه��ان ما حدث في 
عام 1973 الذي شهد دخول المملكة المتحدة في السوق األوروبية 

المشتركة.

التأثيرات السلبية والتباطؤ:
كان النحاس من أبرز السلع التي حظيت بالفائدة على نحو واضح 
عق��ب اإلعالن عن نتائج االنتخابات األميركية، ولكن عام 2017 
سيشهد عودة السوق إلى إدراك أن الرئيس الجديد سيكافح من أجل 
تحقيق اس��تثماراته الموعودة، ناهيك باإلخف��اق في تحقيق الزيادة 

المتوقعة في الطلب على النحاس.
وف��ي خضم مواجهته لموجة من االس��تياء المتزاي��د في الواليات 
المتحدة، سيعمل الرئيس ترامب على تعزيز اإلجراءات الحمائية، 
وتعزيز الحواجز التجارية التي ستتسبب بمشاكل لألسواق الناشئة، 
إضافة إلى أوروبا. وقد بدأنا نشهد تراجعاً للنمو العالمي بالتوازي 
م��ع تباطؤ الطلب الصيني عل��ى المعادن الصناعي��ة نتيجة توّجه 

الصين نحو النمو القائم على االستهالك.
وحالما ينج��ح النحاس عالي الج��ودة باخت��راق خط اتج��اه الدعم 
ليع���ود بذلك إلى س���ع�ر 2 دوالر/للباوند المس��ج��ل لعام 2002، 
فإن الباب س��يكون مفتوحاً على مصراعيه أمام موجة من عمليات 
البي��ع المضارب���ة التي س�ت�س��اعد عل��ى هب�وط النح��اس ألدن�ى 
مس��توى له خالل األزم�ة المالي�ة لع�ام 2009 عند س����ع�ر 1.25 

دوالر/للباوند.

الرابع��ة م��ن إجراءات التس��يير الكم��ي أو حتى تطبي��ق مثل هذا 
الجوالت لوقت غير محدد. ومن شأن ذلك أن يكبح جماح عمليات 
البيع في أس��واق األسهم والس��ندات العالمية، بما يؤدي إلى تحقيق 
أكبر مكاس��ب ألسواق الس��ندات في 7 أعوام، علماً أن األصوات 
الناقدة لذلك تضيع وس��ط هدير الصعود الجديد المدعوم من جانب 

البنوك المركزيّة.

معدل العجز في العوائد المرتفعة يتخطى 25 %:
م��ع وصول المعدل المتوس��ط لعجز عوائد الس��ندات طويلة األمد 
إل��ى 3.77 %، بع��د ارتفاعه��ا خ��الل األع��وام 1990 و2000 
و2009 إل��ى 16 % و10 % و12 % تباع��اً، ف��إن ع��ام 2017 
سيش��هد صعوداً لمس��تويات العجز إلى ما يتخط��ى 25 %. ومع 
الوص��ول إلى الحدود العليا على صعيد تدخ��ل البنوك المركزية، 
تمي��ل الحكومات في أنحاء العالم إلى اعتماد الحوافز المالية، وهو 
ما يؤدي إلى ارتفاع أس��عار الفائدة )باس��تثناء الياب��ان(، وبالتالي 
انح��دار منحنى العائد بش��كل كبي��ر. ومع التأثر الس��لبي الواضح 
للتريليونات من س��ندات الش��ركات حول العالم، فإن هذه المشكلة 
ستتفاقم بشكل متناوب لتتجه بعيداً عن صناديق السندات، ما يساهم 
بالتالي في توس��يع الهوامش، ويجعل من المس��تحيل إعادة تمويل 
الدي��ون منخفضة الدرجة. وبالت��وازي مع وصول معدالت العجز 
إلى 25 %، فإن األطراف غير الفاعلة في الشركات لم تعد تؤدي 

دوراً حيوياً يسمح بتخصيص رأس المال بكفاءة.
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وف��ي حين لن تس��اهم زيادة الحصص لس��كان الوالي��ات المتحدة 
بتغطية التكاليف الطبية. فقد تالش��ى سريعاً الصعود األولي ألسهم 
قطاع الرعاية الصحية بعد فوز ترامب وحلول عام 2017، حيث 
يدرك المس��تثمرون أن االدارة األميركي��ة الجديدة لن تكون مرنة 
بإزاء قط��اع الرعاية الصحية، وس��تعمل على إطالق إصالحات 
ش��املة لنظ��ام الرعاية الصحية األميركي ال��ذي يعتبر بأنه مكلف 

وغير منتج. 

االتحاد األوروبي يحفز النمو:
في غمرة نجاح األحزاب الشعبية في أوروبا، والفوز الدراماتيكي 
لح��زب الحرية اليمين��ي الهولندي بزعامة جي��رت فيلدرز، بدأت 
األح��زاب السياس��ية التقليدي��ة باالبتع��اد عن سياس��ات التقش��ف 
وتفضيل السياس��ات القائمة على نظرية “الكنزية” في االقتصاد، 
والت��ي طبّقها الرئيس األميركي األس��بق روزفلت لمواجهة أزمة 

عام 1929.
وقد أطل��ق االتحاد األوروبي خطة تحفيز مدتها 6 س��نوات بقيمة 
630 ملي��ار يورو بدعم من رئيس المفوضية األوروبية جان كلود 
يونكر، وذل��ك لتجنب الضعف المالي الناجم عن زيادة الواردات؛ 
كم��ا أعلن ق��ادة االتح��اد األوروبي ع��ن إصدار س��ندات اليورو 
الموجه��ة لتعزيز االس��تثمار ف��ي البنية التحتية بقيم��ة 1 تريليون 
ي��ورو، وتعزيز التكامل في منطق��ة اليورو، ودفع تدفقات رؤوس 

األموال إلى االتحاد األوروبي.
يذك��ر، أن��ه في م��ا يتعل��ق بالمنطق��ة العربي��ة، فق��د توق��ع كبير 
االقتصاديين لمنطقة الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقي�ا في بنك 
HSBC س��ايمون ويليامز، ع��ودة ثقة المس����تثمرين إلى منطقة 
الخلي��ج عند دخول التعديالت التي اتخذتها حكومات المنطقة حيز 

التنفيذ.
وقال ويليام��ز: “ال أعتق��د أن التطورات العالمية س����تدعم نم��و 
المنطق��ة، خصوصاً مع ارتفاع ال��دوالر األميركي ورفع معدالت 

الفائدة األميركية”.
واستبعد ويليامز حدوث أزمات مالية وال أزمات عملة، ولكنه عبّر 
تعافياً في األفق بعد”.عن اعتقاده بأن االقتصاد العالمي مقبل على عام صعب “وال أرى 

مكاسب ضخمة لعمالت بيتكوين:
خالل عهد الرئيس ترامب، سيتس��بب اإلنفاق المالي في الواليات 
المتح��دة بزيادة العجز في الميزانية من 600 مليار دوالر أميركي 
إلى ما بين 1.2 و 1.8 تريليون دوالر. وسيفضي ذلك إلى تسجيل 
ارتف��اع حاد وس��ريع في مس��تويات النمو والتضخم، ما س��يجبر 
االحتياطي االتحادي على تسريع موجة الصعود، في وقت سيسجل 
فيه الدوالر األميركي مس��تويات قياس��ية جديدة. وسيتس��بب ذلك 
بحدوث تأثير متدّرج في األس��واق الناش��ئة، وخاصة الصين التي 
بدأت تبحث ع��ن بدائل لنظامها الخاص بالنقود الورقية المدعومة 
بالدوالر األميركي، وكذلك اعتمادها المفرط على السياسة النقدية 
األميركية. كما س��يقود ذلك إلى تنامي ش��عبية البدائل من العمالت 
الرقمية المش��فرة، مع العلم أن عمالت بيتكوين س��تكون المستفيد 

األكبر.
من جهة ثاني��ة، ومع تقبّل األنظمة المصرفية والجهات الس��يادية 
ف��ي روس��يا والصين لعم��الت البيتكوي��ن كبديل جزئ��ي للدوالر 
األميركي، فإن البيتكوين س�ت�ش���هد نم��واً بواقع 3 أضعاف، لتبلغ 
قيمتها 2100 دوالر أميركي مقارنة بالمستوى الحالي البالغ 700 

دوالر أميركي.

إصالح نظام الرعاية الصحية األميركي:
يمثل اإلنفاق على قطاع الرعاية الصحية حوالى 17 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 10 %.
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انضمت ش��ركة روسنفت الروس��ية إلى  اتفاق “امتياز 
ش��روق” المصري، حي��ث يوجد حقل الغ��از العمالق 
“ظهر”، حس��بما أكد الرئيس التنفيذي للشركة الروسية 
إيغ��ور سيتش��ين. وتملك ش��ركة إين��ي اإليطالية، عبر 
شركتها في مصر “أيوك”، 90 % في “امتياز شروق”. 
وبموجب صفقة مبرمة بين “روسنفت” و“إيني” بقيمة 
2.8 مليار دوالر، ستمتلك شركة النفط الروسية حصة 

تبلغ 30 % في “امتياز شروق”.
إلى جانب ذلك ستستحوذ الشركة الروسية على 15 % 
من أس��هم الشركة المش��غلة لالمتياز، وهي عبارة عن 
ائتالف بين ش��ركتي “أيوك”، فرع “إيني” في مصر، 

والمصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”.

روسيا تستثمر في الغاز المصري

سوريون يؤسسون جمعية استثمارية بمصر

أسس مستثمرون سوريون جمعية في مصر لتوطيد العالقات االقتصادية والصناعية 
بين البلدين وتكوين مظلة للصناعيين الس��وريين تمكنهم من متابعة ش��ؤونهم وتساعد 
على إحصاء حجم االس��تثمارات. وقال رئيس الجمعية عمار صباغ: إن االستثمارات 
الس��ورية في مصر هي منصة داعمة لعودة دوران عجلة االقتصاد في س��ورية، عبر 
إمكانية تكامل المش��اريع االستثمارية التي قام بها السوريون في مصر مع مشاريعهم 

القائمة والمتضررة في سورية.
من جهته أكد عضو مجلس اإلدارة التأسيس��ي للجمعية باس��ل س��ماقية، أن الدراسات 

ب��دأت بالفعل إلع��داد مجموعة من المش��اريع 
في س��ورية بحيث تكون رائدة في إعادة إعمار 
البالد وتصبح مثاالً لكل المستثمرين السوريين 
والمصريي��ن ليكون��وا فاعلي��ن في االس��تثمار 

الواعد القادم على األراضي السورية.

كشفت وزيرة التعاون الدولي في مصر سحر نصر، بعد 
اجتماعها مع الرئيس التنفيذي للمؤسس��ة الدولية فيليب 
لوويهور في القاهرة، أن اس��تثمارات مؤسسة التمويل، 
منذ التعاون مع بالدها في عام 1979، بلغت 2.8 مليار 
دوالر، وم��ا بين عامي 2011 و2016 نحو 1.5 مليار 
دوالر. وأش��ارت نص��ر ال��ى توقي��ع 3 اتفاقيات تركز 
على دعم قطاع ريادة األعمال والمشروعات الصغيرة 
والمتوس��طة، وتس��اهم في توفير ف��رص عمل وتمكين 

الشباب.

2.8 مليارا دوالر استثمارات
من التمويل الدولية

استكمال البنية التحتية لـ“مرفأ تونس المالي”

أقامت ش��ركة مشروع خليج تونس، وهي 
أح��د مش��اريع مجموع��ة ج��ي أف أتش 
المالية في البحرين، احتفالية في العاصمة 
التونسية مؤخراً، تدش��يناً الستكمال تنفيذ 
أعمال البني��ة التحتي��ة للمرحلتين األولى 
والثانية من مش��روع مرفأ تونس المالي، 
وذلك بحضور رئيس الحكومة التونس��ي 

يوس��ف الشاهد، وعدداً من الوزراء وأعضاء البرلمان والدبلوماسيين. وقد تم التدشين 
تزامناً مع منتدى تونس الدولي لالستثمار 2020، الذي ضم عدداً من قادة العالم، حيث 
ت��م اإلعالن عن رصد مبالغ تفوق 14 ملي��ار دوالر من الدول العربية والغربية لدعم 
المشاريع في المرحلة القادمة األمر الذي سيساهم في دعم وإنجاح المشاريع الكبرى في 
تونس. وتقدر قيمة التطوير اإلجمالية النهائية لمشروع مرفأ تونس المالي ب�3 مليارات 
دوالر أميركي، ويمتد على مساحة 523 هكتاراً في منطقة الحسيان، أريانة الساحلية 

في تونس، حيث يتم تطويره على 4 مراحل لكل منها مكوناتها الخاصة بها.

أبوظبي تستحوذ على 2 % من “بي بي”

استحوذت شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي على 2 % من شركة بريتش 
بتروليم BP البريطانية، حس��بما كش��فت صحيفة ذي ناش��يونال اإلماراتية. وأضافت 
الصحيفة أن االستحواذ يأتي مقابل حصة 10 % في شركة أبوظبي للعمليات البترولية 
البرية المحدودة )أدكو(، مش��يرةً إلى أن بريتش بتروليم )بي بي( وافقت على إصدار 
أس��هم عادية جديدة ألبوظبي بقيمة 1.76 مليار جنيه إسترليني )2.20 مليار دوالر(. 
وبموجب االستحواذ ستصبح إمارة أبوظبي أحد أكبر 10 مساهمين بالشركة، وتتفوق 

على دولة الكويت التي تمتلك حصة 1.7 %.
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ميناء جديد لموريتانيا

وضع رئيس موريتانيا محمد ولد 
عبد العزيز،  الحجر األساس لبناء 
ميناء على ضفة المحيط األطلسي، 
قرب مصب نهر الس��نغال بكلفة 
325 ملي��ون دوالر عل��ى نفق��ة 
الدولة الموريتانية وتنفذه الشركة 
تكنولوج��ي”.  “بل��ي  الصيني��ة 
وس��يتكون ميناء انجاغو القريب 

م��ن الح��دود الموريتانية الس��نغالية والذي ال يبع��د أكثر من 170 كل��م عن العاصمة 
نواكشوط، من ميناء عسكري ومحطة للرسو من جانبين مع منصة لإلبحار اضافة الى 
ورشة إلصالح البواخر تبلغ طاقتها 70 باخرة للسنة ومحطة للبواخر التجارية بطول 

80 متراً، كما سيحتوي على ميناء للصيد يتكون من 7 منصات لإلبحار.

إنشاء مصانع لإلسمنت في مصر

أعلن  وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل عن فوز 3 شركات في المزايدة 
التي أقامتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية على الرخص الجديدة إلنتاج اإلسمنت، وهي 
ش��ركة إسمنت المصريين في سوهاج وش��ركة السويدي لإلسمنت في العين السخنة، 
وش��ركة جنوب الوادي لإلس��منت في بني س��ويف. وقال قابيل: إن قيمة هذه الرخص 
بلغ��ت حوال��ي نصف مليار جني��ه ) 55.55 ملي��ون دوالر(، وباس��تثمارات متوقعة 
تص��ل إل��ى 10 مليارات جنيه )555 ملي��ون دوالر(، متوقع��اً أن توفر هذه الرخص 
1000 فرصة عمل مباش��رة. ويأت��ي طرح الرخص الجديدة به��دف تلبية احتياجات 

الس��وق المصرية من اإلسمنت، 
حي��ث تص��ل الطاق��ة اإلنتاجي��ة 
المخططة للمصانع الثالثة إلى 6 
ماليين طن، ستضاف إلى الطاقة 
اإلنتاجي��ة الحالي��ة، البالغ��ة 60 

مليون طن.

أعلنت “والت ديزني” نيتها استثمار 1.4 مليار دوالر، 
لتوسعة منتزه “ديزني الند” في هونغ كونغ بغية جذب 
المزيد من الزوار، على أن تس��اهم حكومة هونغ كونغ 
التي تملك 53 % من المتنزه بنحو 750 مليون دوالر، 
بينما س��تتكفل ديزني ب���650 مليون دوالر، مش��روع 
التوس��يع الذي س��يبدأ عام 2018 ويستمر حتى 2023 
جاء إثر المش��اكل التي يعانيها المنتزه منذ فترة بس��بب 
ضعف أداء أس��واق السياحة ومنافس��ة شركات أخرى 
بم��ا فيه��ا “داليان وان��دا” والتي تعتزم إنف��اق مليارات 
الدوالرات لتدش��ين ما ال يقل عن 20 منتزه سياحي في 

الصين.

“ديزني” توسع حديقة
“هونغ كونغ”

تقدم��ت ش��ركة FitBit لألس��اور الرياضي��ة بعرض 
اس��تحواذ على ش��ركة Pebble للس��اعات الذكية، في 
صفق��ة ما بي��ن 34 إلى 40 ملي��ون دوالر، ربما تكون 
كافية فقط لتغطية ديون الش��ركة المتعثرة، وس��تحصل 
Fitbit بموجبها على كافة براءات االختراع واألنظمة 
البرمجية التي تشغل ساعات Pebble، علماً أن عمالقة 
الس��اعات التقليدي��ة Citizen كان��ت قد اهتم��ت العام 
الماضي بشراء Pebble في صفقة لم تنجح مقابل 740 
ملي��ون دوالر أميرك��ي، الرقم الذي يعتب��ر ضخماً جداً 

مقارنة بالمبلغ الحالي.

FitBit استحواذ ذكي من

شراكة بين “سيتي جيت” و“ستيالر دايموندز”

وقعت ش��ركة س��يتي جيت كوموديتيز تريدينغ، 
ومقرها دبي، اتفاق شراكة مع “ستيالر دايموندز 
بي أل سي” المتخصصة في تطوير مناجم الماس 
في منطقة غرب��ي أفريقيا، حيث يش��مل االتفاق 
عملي��ات التعدين في غينيا وليبيريا. وس��تحصل 
“س��يتي جيت كوموديتيز تريدين��غ” عن طريق 

فرعها صافا أفريق شركة استكشاف وتطوير مناجم الماس المختارة لتطوير وتشغيل 
موارد الماس في أفريقيا الغربية، بالكامل على مناجم غينيا وليبيريا وفقاً لهذه االتفاقية.
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وقعت  ش��ركة س��وناطراك الجزائرية للطاقة المملوكة 
للدولة اتفاقاً مع ش��ركة توتال الفرنس��ية إلنش��اء مجمع 
للبتروكيماوي��ات ف��ي الجزائر. وقالت س��وناطراك في 
بيان: إن المش��روع س��يكون “بحجم عالمي”، لكنها لم 
تذكر تفاصيل بشأن حجم االستثمار أو الطاقة االنتاجية.

وتتطل��ع الجزائر إلى زيادة االس��تثمارات االجنبية في 
قطاعها للطاقة بعد س��نوات م��ن الركود في انتاج النفط 
والغ��از خصوصاً بينما تس��عى الحكومة للتعويض عن 

تأثير هبوط حاد في أسعار النفط العالمية.

تراجع االستثمارات األجنبية في تركيا

اتفاق بين “سوناطراك” و“توتال”

كش��فت وزارة االقتصاد التركية عن تراجع االستثمارات األجنبية المباشرة في البالد 
بنس��بة 44.3 % خالل العشرة أشهر األولى من 2016 مقارنة بالفترة نفسها من عام 
2015. وم��ن أبرز المش��كالت التي أدت الى تراجع االس��تثمارات محاولة االنقالب 
العس��كري الفاش��لة في صيف 2016، والحمل��ة المضادة التي نفذته��ا الحكومة ضد 
المعارضين واعتقال المئات وطرد العشرات من وظائفهم، إضافة إلى توتر العالقات 
بين تركيا وشركائها األوروبيين، وقطع روسيا لعالقتها مع تركيا على خلفية إسقاطها 
قاذفة روس��ية من طراز “س��و24” فوق س��ورية أثناء تأديتها مهم��ة ضد اإلرهاب، 

واغتيال الس��فير الروس��ي ف��ي أنقرة 
على يد ش��رطي تركي. ما يش��ير إلى 
اضط��راب وخل��ل كبير ف��ي الجهاز 
األمن��ي الترك��ي، فضالً ع��ن تراجع 
حركة السياحة الوافدة إلى تركيا بشدة 

خالل العام الماضي.

اتفاقية استراتيجية بين AIM و“وايبا”

وقع ملتقى االس��تثمار السنوي 
العالم��ي  الح��دث   ،)AIM(
مج��ال  ف��ي  المتخص��ص 
االس��تثمار األجنبي المباش��ر، 
اس��تراتيجية  ش��راكة  اتفاقي��ة 
مع الرابط��ة العالمية لوكاالت 

ترويج االستثمار “وايبا”.
ته��دف ه��ذه االتفاقية إلى جذب كبار المس��تثمرين وأصحاب المصلحة والمس��ؤولين 
الحكوميي��ن وقادة القطاع االس��تثماري من جميع أنحاء العالم ال��ى الدورة القادمة من 
الملتق��ى الذي ينعق��د خالل الفترة ما بي��ن 2 و4 نيس��ان/أبريل 2017 في مركز دبي 
التجاري العالمي، تحت ش��عار “االستثمار العالمي، الطريق إلى التنافسية والتنمية”. 
وفعلياً، ستساهم الرابطة بتنظيم ورشة عمل بناء القدرات خالل AIM 2017، والتي 
س��تجمع وكاالت ترويج االس��تثمار وغيرهم م��ن أصحاب المصلحة لمناقش��ة تأثير 

االستثمار األجنبي على القدرة التنافسية لالقتصادات الوطنية.

وقعت شركة روسنفت النفطية الروسية صفقة مع جهاز 
قطر لالستثمار وش��ركة جلينكور لتجارة السلع األولية 
لبيع حصة تبلغ 19.5 % في روسنفت المملوكة للدولة.

وأعلن الرئيس التنفيذي لروس��نفت إيغور سيتش��ن عن 
الصفقة في اجتماع مع الرئيس الروسي فالديمير بوتين 
واصف��ا إياه��ا بأنها األكبر في تاريخ روس��يا. ووصف 
سيتشن جهاز قطر لالس��تثمار وشركة جلينكور بأنهما 
“مستثمران رئيسيان” وأنه كان واثقاً من أن عملهما معاً 
سيؤازر روسنفت. وكش��فت الشركة الروسية العمالقة 
ف��ي بيان لها أن ميزانية الدولة س��تحصل على 710.8 
ملي��ار روب��ل )11.37 مليار دوالر( م��ن البيع بما في 
ذلك 18.4 مليار روبل )291 مليون دوالر( على هيئة 

أرباح إضافية من روسنفت.

أكبر صفقة في تاريخ  روسيا

إنشاء شركة نقل بين إيران وكازاخستان

وقعت إيران وكازاخس��تان عقداً إلنش��اء شركة مشتركة للنقل البحري وسكك الحديد، 
تهدف إلى تسهيل النقل البحري في بحر قزوين والتنسيق بين إدارتي النقل، وإلى تسهيل 
النقل عبر الترانزيت بين دول محيط بحر قزوين والموانئ اإليرانية على الخليج. ووقع 
العقد بالنيابة عن الجانب اإليراني مدير ش��ركة النقل البحري اإليراني محمد س��عيدي 
وعن الجانب الكازاخس��تاني نظيره داياس إيسكاكف. وتم ذلك ضمن فعاليات المؤتمر 

االقتصادي الرابع بين إيران وكازاخستان، من أجل النقل البحري في ميناء اكتائو.
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تعت��زم “أرامك��و” الس��عودية، إط��الق أول مش��روع 
لتوربينات الهواء في المملكة في إطار البرنامج الوطني 
لتنويع إمدادات الطاقة وتلبية احتياجات الطلب المتزايد. 
وسيوفر التوربين الهوائي الذي وردته جنرال إليكتريك 
األميركي��ة الطاقة لمركز “أرامكو” الس��عودية لتوزيع 
المنتجات البترولية في طريف في شمال غرب المملكة، 
وس��يولد 2.75 ميغاوات من الكهرباء في ذروة تشغيله. 
وتنتج الس��عودية، أكبر بلد مصدر للنفط في العالم، قدراً 
ضئيالً جداً من الكهرباء بالطاقة المتجددة بما يقل عن 1 
% من إجمالي إنتاجها. لكنها تخطط لتوليد 9.5 جيغاوات 
من الكهرباء باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في إطار 

خطة اإلصالحات المعروفة “برؤية 2030”.

أول توربين هوائي
في السعودية

تجنب االزدواج الضريبي في اإلمارات

نظمت وزارة المالية 
االماراتية، ورش���ة 
م�ع  بالتعاون  عم�ل 
منظم����ة التع���اون 
االقتصادي والتنمية 
)OECD( تح����ت 
عن��وان “التطبي���ق 
العمل�ي للتط��ورات 

الت��ي طرأت عل��ى اتفاقية تجن��ب االزدواج الضريبي”، في دب��ي، وذلك بخطوة من 
الوزارة لمواكبة التغيرات في مجال االزدواج الضريبي.

وناقش��ت ورش��ة العم��ل في أول أيامه��ا جملة م��ن المواضيع أبرزها المس��تجدات 
الخاصة بالنموذج المحدث لعام 2017 والمقترح من قبل منظمة التعاون االقتصادي 
والتنمي��ة، والتغي��رات الخاصة بالمادة رقم 8 والخاصة بنظم الش��حن الدولي والنقل 
الج��وي، والتطبي��ق العمل��ي للتغيرات المتوقع��ة لتعريف المنش��أة الدائمة. في حين 
عرضت فعاليات اليوم الثاني أحدث المس��تجدات بش��أن األرباح الخاصة بالمنش��أة 
الدائم��ة، والرؤى واألف��كار حول الضرائ��ب العابرة للحدود الخاص��ة بالمعامالت 
الرقمي��ة وخي��ارات معالجتها، إل��ى جانب مناقش��ة التطبيق العملي للمب��دأ المقترح 
الخاص لألغراض العامة ألحكام منع إساءة االستخدام. أما في اليوم الثالث فتناولت 

المشاكل الحالية الخاصة بفرض الضرائب على اإلتاوات.

مفاوضات بين ليبيرتي هاوس و“تاتا ستيل”

دخل��ت المجموعة الصناعي��ة العالمي��ة ليبرتي هاوس 
في مفاوضات مكثفة مع ش��ركة تاتا س��تيل في المملكة 
المتحدة لالستحواذ على نشاط الشركة في مجال الحديد 
والصل��ب بمبلغ 100 مليون جنيه اس��ترليني )126.8 

مليون دوالر أميركي(.
وتمثل صفقة االس��تحواذ خط��وة هامة في تحقيق رؤية 
ليبرتي “الصلب األخضر” وال��ذي يعزز إعادة تدوير 
وصه��ر الصل��ب بم��ا يعزز م��ن اس��تخدامات الخردة 
المعدنية المحلية في المملكة المتحدة من خالل استخدام 

أفران األقواس والتي تستخدم مصادر طاقة متجددة. وتخضع عملية إتمام االستحواذ 
إلى مجموعة من األمور من بينها تأكيد العناية الواجبة والحصول على أي موافقات 
تخ��ص عملي��ة الدمج والحصول على كاف��ة الوثائق التي تخص عملية االس��تحواذ. 
وتتوق��ع كال م��ن ليبرتي هاوس وتاتا ستس��يل أن تتم عملية االس��تحواذ خالل الربع 

األول من 2017.
وق��ال الرئيس التنفيذي لمجموعة ليبرتي هاوس س��انجيف جوبتا: إننا نحترم ونقدر 
المه��ارات والكفاءات البش��رية المتخصصة في صناعة الصل��ب الموجودة ونتطلع 
للعمل معهم لتحقيق النمو وزيادة الحصة الس��وقية محلياً وعالمياً مس��تغلين تواجدنا 

العالمي.

سانجيف جوبتا

حصل��ت ش��ركة كري��م 
المتخصص��ة ف�ي مجال 
خدمات حجز السيارات 
عبر التطبيق اإللكتروني 
الش��رق  منطق��ة  ف��ي 
األوسط وشمال أفريقي�ا، 
على الجول��ة األولى من 
استثمارات ضخمة تبلغ 
قيمته��ا اإلجمالي��ة 500 

مليون دوالر. وتشارك شركة راكوتين المتخصصة في 
مجال خدمات اإلنترن��ت واالبتكار العالمي في اليابان، 
وشركة االتصاالت السعودية، في االستثمار عبر ضخ 
350 ملي��ون دوالر ضمن صفقة التمويل الكبرى. ومن 
المق��رر أن ينض��م كل من المس��ؤول التنفي��ذي ومدير 
استثمارات خدمات التوصيل التش��اركي والتكنولوجيا 
المالية في ش��ركة راكوتين، أوس��كار ميلتشاريك دو ال 
ميي��ل، إلى جانب أح��د كبار المس��ؤولين التنفيذيين في 
مجموعة االتصاالت السعودية، إلى مجلس إدارة كريم.

“كريم” تغلق الجولة األولى
من صفقة تمويل كبرى
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اس��تحوذت الش��ركة العربي��ة لالس��تثمارات البترولية 
“ابيك��ورب”، عل��ى حصة بنس��بة 30 % في ش��ركة 

الصقر لإلسمنت البحرينية.
وتأت��ي صفقة االس��تحواذ ه��ذه على خلفية المش��اريع 
الصناعية الرئيسية والبنية التحتية، والتي تحفز النشاطات 
االقتصادية واالستثمارية في قطاع التشييد في البحرين. 
ويبلغ إجمالي قيمة المشاريع المتوقع تنفيذها في البحرين 
72.7 مليار دوالر، أي بمعدل نمو سنوي يبلغ 4.7 %، 
وفقاً آلخر تحديث فصلي من مجلس التنمية االقتصادية 
في البحرين، بما فيها المشاريع طويلة األجل مثل جسر 
الملك حمد، الذي تبلغ قيمته 3 مليار دوالر ومن المقرر 
انتهائ��ه عام 2025. وتش��مل ه��ذه المش��اريع تحديث 
وتوس��عة مصفاة س��ترة لتكرير النفط، التابعة لش��ركة 
“بابكو” ب�5 مليارات دوالر، والخط الس��ادس لش��ركة 
ألبا، ومش��روع توسعة مطار البحرين بقيمة 1.1 مليار 
دوالر، ومشروع المؤسسة الوطنية للنفط الخاص بالغاز 

المسال بقيمة 655 مليون دوالر.

“ابيكورب” تستحوذ على 30 %
في “الصقر”

بعد أن باعت سامس��ونغ، قس��م الطابع��ات الخاص بها 
الى ش��ركة HP ضمن صفقة وصلت قيمتها الى مليار 
دوالر، ضمن عملية إعادة هيكلة أقسامها الكبيرة، أكدت 
تقارير جديدة أن الش��ركة الصيني��ة العمالقة لينوفو قد 
دخلت أيضاً في مفاوضات جادة مع سامس��ونغ، لشراء 
قسم الكمبيوتر الخاص بها في صفقة من المتوقع أن تزيد 

عن 850 مليون دوالر.

“سامسونغ” تبيع قسم الكمبيوتر

شركة إلدارة ميناء حمد

وقع الرئيس التنفيذ لش��ركة موانئ قطر، 
عب��د هللا الخنج��ي، والرئي��س والمدي��ر 
التنفي��ذي لش��ركة مالحة، عب��د الرحمن 
عيسى المناعي، اتفاقية إلنشاء شركة كيو 
تيرمينل��ز )QTerminals(. وبموج��ب 
االتفاقي��ة س��تبلغ حصة “موان��ئ قطر” 
في الشركة نس��بة 51 %، مقابل 49 % 
لصالح “مالحة”، وستوكل للشركة مهام 

إدارة ميناء حمد، وس��تعمل كشركة مستقلة لها مجلس إدارة وفريق تنفيذي وموظفين 
للقيام بمهامهم. ويمثل ميناء حمد إضافة هامة إلى موانئ دولة قطر، حيث أنه قادر على 
اس��تيعاب 7 ماليين حاوية في العام، وذلك حال إنجاز كافة مراحله، كما أنه س��يرتبط 

بدول مجلس التعاون الخليجي بشبكة من الطرق البرية والبحرية والسكك الحديدية.

عبدهللا الخنجي وعبدالرحمن المناعي

إريكسون تستحوذ على “ألوليو وكونراد”

أكملت “إريكسون” إجراءات استحواذها على شركة ألوليو وكونراد االستشارية التي 
تتخذ من مدينة بون األلمانية مقراً لها، وتنشط في استراتيجيات التحول الرقمي لعمليات 
مش��غلي خدمات االتصال. وس��تتمكن “إريكس��ون” من خالل هذه صفقة، من تعزيز 
إمكانياتها وحلولها المقدمة في التحول الرقمي في دول وسط وغرب أوروبا. وستدعم 
خبرة ش��ركة ألوليو وكون��راد الطويلة في القطاعات االقتصادي��ة األخرى طموحات 
إريكسون وتعزز مكانتها في خدمات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت حول العالم. 
وس��تبقى “ألوليو وكونراد” وحدة منفصلة ف��ي عملياتها وخدماتها لعمالئها الحاليين، 
في حين س��تتم مش��اركة خبراتها واس��تراتيجياتها التطويرية مع خبراء االستشارات 

والقائمين على تكامل األنظمة في “إريكسون” والبالغ عددهم نحو 18 ألف موزع.

منصة لتسويق المنتجات الفاخرة

 ،)YNAP( ”أعلنت “يوكس نت-أ-بورتر
المتخصصة ببيع منتج��ات الموضة عبر 
االنترنت، تأسيس��ها مشروعاً مشتركاً مع 
ش��ركة س��يمفوني لالس��تثمار، المملوكة 
بالكامل من قبل محمد العبار، وذلك بهدف 
إط��الق ش��ركة رائدة بتس��ويق المنتجات 
الفاخرة عب��ر االنترنت في المنطقة، على 

أن يقوم العبار الذي ستمتلك شركته 40 % من أسهم المشروع بتركيز جميع أنشطته 
في مجال بيعها من خالل هذه الشراكة الجديدة حصرياً ، كما ستتولى الشركة الجديدة 
إدارة جميع المتاجر الحالية لمجموعة “نت-أ-بورتر” ذات الماركات التجارية المتعددة 
في المنطقة ومنها “نت-أ-بورتر”، “مستر بورتر”، “يوكس”، و“ذا أوتنت” - إضافة 

إلى مجموعة مختارة من أهم منصات التسويق اإللكتروني الحالية والمستقبلية.
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اتفاقية بين الخليج القابضة والراجحي

أشاد محافظ محافظة العاصمة هشام بن 
عبدالرحم��ن آل خليفة، بإعالن ش��ركة 
الخلي��ج القابضة ع��ن توقي��ع االتفاقية 
النهائية إلعادة هيكلة الصكوك لمشروع 
فيالمار، معتبراً المشروع إضافة نوعية 
للعاصمة المنامة ومعلم��اً هاماً يضاف 

إل��ى وجهها الحضاري والعمران��ي الذي كانت وال زالت تزخر ب��ه. ونّوه إلى أهمية 
القطاع العقاري وتأثيره المباش��ر في الدفع بعجلة التنمي��ة االقتصادية إلى آفاق رحبة 
بما يحقق للمملكة تبعات إيجابية تسهم في تنويع مصادر الدخل على اعتبار ان القطاع 
العقاري من اهم القطاعات االقتصادية النش��طة لدوره في استقطاب رؤوس األموال، 
مشيداً بجهود حكومة مملكة البحرين في توفير بيئة آمنة من الناحية االستثمارية لجميع 
أصحاب رؤوس األموال بما يحقق للبالد رفعتها  في هذا المجال. جاء ذلك خالل حفل 
إعالن الش��ركة عن توقي��ع االتفاقية وذلك مع مصرف الراجحي )ممول المش��روع( 
ومجموع��ة جي أف أت��ش المالية )راعي المش��روع(، بغرض إع��ادة جدولة تمويل 

المشروع وإعادة تدشينه رسمياً بمنطقة مرفأ البحرين المالي.

اتفاقية بين “البحث في مينا.كوم” وكومباس

وق��ع موق��ع “البح��ث ف��ي مينا.كوم”، الس��وق 
 )B2B( التجارية اإللكترونية الخاصة باألعمال
التي تربط الشركات اإلقليمية بالعمالء الدوليين، 
اتفاقية مش��روع مشترك مع “كومباس” المنصة 
اإللكتروني��ة المتخصصة في مجال توفير قواعد 
بيانات كافة الشركات على مستوى العالم، وذلك 
خ��الل أول فعالي��ة تبادل لألعم��ال، التي ُعِقدت 
مؤخراً في فندق برج العرب بدبي، ضمن سلسلة 
B2B Meet- )فعاليات تبادل األعمال التجارية 
ing Events( الت��ي تنظمه��ا الجهت��ان. ويُعَ��د 

المشروع الجديد جزءاً من استراتيجية الموقع إلنشاء منظومة متكاملة لتبادل األعمال 
بين الشركات في المنطقة بينما تعمل على تأسيس منصة “علي بابا الشرق األوسط” 
وربطها مع بقية دول العالم. كما س��تعمل هذه الشراكة على تسخير شبكة “كومباس” 
العالمية المحلية واسعة النطاق )Glocal(، مع قاعدة بياناتها الشاملة والتي تضم أكثر 

من 12 مليون شركة وتغطي 5 قارات و66 بلداً، ومتوفرة ب�26 لغة.
وأكد مهندس تكنولوجيا االتصاالت الرئيس التنفيذي للموقع سليم عقيل، أن “المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة تُعَد جزءاً حيوياً من استراتيجية دولة اإلمارات، وستلعب دوراً 
هام��اً في دفع عجلة النمو وتطوير اقتصاد متن��وع، فضالً عن إقامة عالقات قوية مع 

االقتصادات العالمية األخرى”.
من جهته، أعرب المدير والرئيس التنفيذي لش��ركة كومباس الهند واإلمارات التابعة 
لمجموعة “كومباس” أحمد شيخ، عن حماسه لهذه الشراكة الجديدة مع موقع “البحث 

في مينا.كوم” التي وصفها بأنها ستكون مكسباً ألصحاب المصلحة ذوي الصلة.

مجم��وع��ة  كش����ف�ت 
مارك��س آند سبن��س��ر 
البريطاني��ة أنها تخطط 
إلغالق  أكثر من 100 
من متاجره��ا خالل 5 
أن  موضحةً  س�ن�وات، 
أكثر من نص��ف ه��ذه 
المتاج��ر )60 مت�ج�راً( 
بريطاني��ا.  ف���ي  تق���ع 
وته��دف الخط���ة إل��ى 

إغالق 53 متج��راً تديرها المجموعة مباش��رة في 10 
دول، من أصل 198، أي أكثر من الربع. وتقع المتاجر 
الرئيس��ية التي تش��ملها الخطة في الصين )10 متاجر( 
وفرنس��ا )7 نقاط بيع(، أما الدول الثماني األخرى التي 
س��تغلق المجموعة متاجرها فيها فهي بلجيكا، إستونيا، 
المجر، ليتوانيا، هولندا، بولندا، رومانيا وسلوفاكيا. وأكد 
المدير الجديد للمجموعة س��تيف رو، أنه يريد التركيز 
على الم��واد الغذائية، وس��تفتح المجموع��ة نحو 200 
متجر جديد “س��يمبلي فود” متخصصة في هذا المجال 

بحلول ربيع 2019.

(ماركس آند سبنسر)
تغلق عشرات المتاجر

ستيف رو

ذك��رت صحيف��ة تلغ��راف أن ش��ركة نيت��وورك ريل 
المملوكة للدولة البريطانية ستتقاسم السيطرة على شبكة 
السكك الحديدية  في بريطانيا مع شركات خاصة للسكك 
الحديدية، في واحد من أكبر التعديالت بالنس��بة لش��بكة 
النقل العام في بريطانيا. وستعطي هذه الخطوة التي تعد 
محاولة إلنهاء التأخير وتراجع أجرة القطارات شركات 
لتش��غيل القط��ارات مثل فيرجي��ن أو س��ذرن ريلوايز 

المسؤولية عن إصالح وصيانة شبكة السكك الحديدية.

تعديالت لشبكة النقل البريطانية
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أغلقت سيتيجيت العالمية المحدودة “سيتيجيت” شركة 
االستش��ارات المالي��ة ومقره��ا دبي، صن��دوق “صفا 
أفري��ق” بنجاح بعد جمع 10 ماليين دوالر أميركي من 
جانب المس��تثمرين من دول مجل��س التعاون الخليجي. 
وس��يتم توزيع هذه األموال على اس��تثمارات الصندوق 
المتنوعة الس��تخراج الماس التي تمثلت باألس��اس في 
مشروعها الرئيسي في سيراليون، فضالً عن مشروعين 
مشتركين في غينيا وليبيريا مع شركة ستيالر دايموندز، 

الشركة المسجلة في بورصة لندن.
وس��يبدأ العمل على المش��روع على الفور مع انطالق 
األنش��طة بش��كل متزامن في كل المواقع، حيث ستقوم 
س��تيالر دايمون��دز، مط��ور مناج��م الماس بتش��غيل 
المنجمي��ن للمرحلة األولى، بينما تم اختيار س��يتيجيت 
كوموديتيز تريدنج لتكون المشتري الرسمي لكل إنتاج 
الماس، وموعد السداد لكل المستثمرين هو شهر كانون 

االول/ديسمبر 2019.

أبوظبي تستثمر في السعودية
نجاح عملية جمع التمويل

لـ“صافا أفريق”

كش��ف الرئيس التنفيذي لمجموعة أبوظبي المالية، 
جاس��م الصديقي،عزم مجموعته طرح استثمارات 
في قطاعي العقارات والخدمات المالية في السعودية 
خالل العام 2017، مع تركيز الصندوق االستثماري 
التاب��ع للمجموعة “غولديلوكس لالس��تثمار” على 
االس��تثمار بهذين القطاعين، مش��يراًالى أن أرباح 
الصن��دوق قد نمت بنس��بة 120 %، وأن مجموعة 
األص��ول المدارة من قب��ل المجموعة تصل إلى ما 

يقارب 5 مليارات دوالر أميركي، من المتوقع نموها أيضاً خالل الفترة القادمة.
جاسم الصديقي

تعتزم )أن أم سي( هليث، المتخصصة في مجال توفير 
الرعاية الصحية المتكاملة ف��ي جميع أنحاء اإلمارات، 
االس��تحواذ على مستش��فى الزهراء بإمارة الشارقة من 
شركة الخليج للمشاريع الطبية )GMPC( بمبلغ 2058 

مليون درهم )حوالى 560 مليون دوالر أميركي(.
ويعتب��ر ه��ذا االقتن��اء الذي ال ي��زال يخض��ع لموافقة 
المس��اهمين، خط��وة اس��تراتيجية إلى األمام بالنس��بة 
ل�)أن أم س��ي( هليث، وس��يعزز مكانة الشركة كمزود 
رائ��د لخدم��ات الرعاي��ة الصحية في القط��اع الخاص 
في دولة اإلمارات. وس��يكمل مستشفى الزهراء الشبكة 
الحالية للمجموع��ة التي تضم 7 مراكز طبية للمرضى 

الخارجيين في الشارقة.

“أن أم سي” تعتزم االستحواذ
على مستشفى الزهراء

منصة استثمارية لموانئ دبي في كندا

أعلن��ت موان��ئ دب��ي العالمي��ة الممثلة 
برئيسها التنفيذي سلطان أحمد بن سليم 
عن تأسيس منصة استثمارية بالشراكة 
م��ع مؤسس��ة “ال كي��س دي ديب��و إي 
بالسمان دو كيبك”، أحد أبرز الصناديق 
االستثمارية في أميركا الشمالية، الممثلة 
بالرئيس والرئيس التنفيذي مايكل سابيا، 
برأس��مال يصل الى 3.7 مليار دوالر، 

وس��تقوم المنص��ة التي تبلغ فيها حص��ة موانئ دبي العالمية 55 %، باالس��تثمار في 
الموانئ على مستوى العالم باستثناء دولة اإلمارات مع التركيز على الدول الخاضعة 
للتصنيف االس��تثماري،وتم تدش��ين عمل المنصة باس��تحواذ الصندوق على 45 % 
من محطتين تابعتين لموانئ دبي العالمية في كندا وهما محطة فانكوفر على الس��احل 

الباسيفيكي ومحطة برنس روبرت بقيمة 640 مليون دوالر.

 سلطان أحمد بن سليم ومايكل سابيا

اإلمارات مؤهلة لتصبح مركز أوفشور لليوان

أف��اد تقرير لغرفة تج��ارة وصناعة دبي أن اإلمارة مؤهلة لتصبح مركز “أوفش��ور” 
مالذ ضريبي آمن وواعد لليوان الصيني، حيث شهد استخدام العملة هذه في اإلمارات 
نم��واً بنس��بة 210.8 % ما بين أغس��طس/آب 2014 و2016. وأوض��ح التقرير أن 
نس��بة 81.4 % م��ن المدفوعات المباش��رة التي تمت بين اإلم��ارات والصين وهونغ 
كون��غ في أغس��طس/آب 2016 كانت باليوان الصيني، وهي واحدة من أعلى نس��ب 

التعامل ف��ي العالم، الفتاً إلى أن النمو الذي حققه 
استخدام اليوان ساهم بدعم اتفاقية إطالق “مركز 
للمقاص��ة” في دب��ي، وهو المركز الذي يش��جع 
على المدى الطويل مصدري السندات الخليجيين 
على طلب التمويل في الصين عن طريق سندات 
مقومة باليوان يبيعها األجانب في السوق الصينية.
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تلقت ش��ركة هيونداي للصناع��ات الثقيلة المتخصصة 
ف��ي بناء الس��فن  طلبية بقيمة 650 ملي��ون دوالر لبناء 
10 س��فن لصالح خطوط ش��حن الجمهورية اإلسالمية 
اإليرانية، على أن يبدأ التس��ليم في عام 2018، حسبما 
ذكرت وكالة يونهاب الكوري��ة الجنوبية. وأكد متحدث 
باسم هيونداي أن الشركة الكورية ستبني سفن حاويات 
وناقالت لصالح  الش��ركة االيرانية، لكنه لم يكشف عن 
عدد كل نوع من الس��فن. ويمثل االتفاق أول طلبية لبناء 
س��فن من ش��ركة إيرانية منذ رفع العقوبات التي كانت 

مفروضة على طهران.

هيونداي تبني 10 سفن إليران

الس�����لط�ات  واف�ق����ت 
األوس���ت�رالية على بي�ع 
مجموع�ة كيدمان، أكبر 
مجموعة مزارع مواشي 
خاص��ة في أوس��تراليا، 
إلى أغن��ى ام����رأة في 
البالد جين��ا رينه����ارت 
وش����ريكه��ا التج��اري 
ش���ركة “ش�نغهاي سي 

آر إي دي” الصينية. لكن  أكبر مزارع المجموعة ، “أنَّا 
كريك”، ستُباع إلى عائلة مزارعين محليين.

وكانت ش��ركة هانكوك للتنقيب، التي تملكها رينهارت، 
وشركة “شنغهاي سي آر إي دي” قد عرضتا عطاءهما 
عن��د مبل��غ 386.5 ملي��ون دوالر أوس��ترالي )حوالي 
284 مليون دوالر أميركي( في تش��رين الثاني/أكتوبر 
2016، تحت كيان يسمى “أوت باك بيف”. وتم ايقاف 
صفقة بيع المجموعة، التي تش��مل 1.3 % من مساحة 
أوس��تراليا، عدة مرات في السابق بسبب المخاوف من 
استحواذ شركات أجنبية على أصول أوسترالية وتأمين 

مصالح تتيح لها ممارسة نفوذ على مقدرات البالد.

رينهارت تشتري
مزارع كيدمان األوسترالية

جينا رينهارت

برنامج أصحاب المهن الحّرة في كندا

س��يتمّكن األش��خاص الذين يتطلعون إلى االستقرار واالستثمار في كندا من الحصول 
على فرصة لالستثمار في أفضل القطاعات من خالل برنامج أصحاب المهن الحرة. 
ويس��اعد البرنامج، الحصول على تصاريح عمل ألصح��اب األعمال التجارية الذين 
يس��عون لالس��تحواذ على أعمال تجارية قائمة أو إنشاء أعمال تجارية جديدة في كندا. 
ولتحقيق ذلك الهدف، يتم الحصول على تصريح عمل للسماح لصاحب العمل بإنشاء 
أو تش��غيل األعمال التجارية في كندا واإلشراف على عملها. وقامت الحكومة الكندية 
بإجراء تغيير مهّم في فئة أصحاب المهن الحّرة من العمال األجانب الذين يرغبون في 

العمل في كندا. ويتوجب على أصحاب المهن الحرة األجانب 
أن يملكوا أكثر من 50 % من األعمال التجارية كي يكونوا 
مؤهلي��ن لإلعفاء من متطلبات اإلع��الن التي عادة ما تكون 
شرطاً مسبقاً لطلب تقييم تأثير سوق العمل “ال ام آي ايه”.

(فينشر كابيتال) و(آل سريع) يستثمران في مادو

أعل�ن فينش����ر كابيت��ال بن��ك 
ومجموعة آل سريع القابضة مع 
مستثمرين استراتيجيين اَخرين، 
عن االس��تثمار في شركة مادو 
ياسار داندورما “مادو”، سلسلة 

المقاهي المتخصصة في مجال اآليس��كريم والحلوي��ات في تركيا. وقد تم اإلعالن عن 
هذه الصفقة في حفل أقيم بمقر اتحاد الغرف وتبادل الس��لع التركية بالعاصمة التركية 
أنقرة، بحضور نائب رئيس الوزراء التركي فيسي كايناك، رئيس االتحاد رفعت هيسار 

أوغلو، وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للبنك والمجموعة والشركة.

WFZO شنغهاي تحتضن اجتماع

التج��ارة  منطق��ة  اس��تضافت 
الصيني��ة  التجريبي��ة  الح��رة 
- ش��نغهاي مؤخ��راً اجتم��اع 
العالمية  مجلس إدارة المنظمة 
 )WFZO( للمناط��ق الح��رة
منطق��ة  ف��ي  أقي��م  ال��ذي 

وايقاوتشياو للتجارة الحرة التي تعتبر واحدة من كبرى المناطق الحرة في العالم.
ت��رأس رئي��س WFZO محمد الزرعون��ي، االجتماع الذي عق��د بحضور أعضاء 
مجل��س اإلدارة من كبار مس��ؤولي المناط��ق الحرة من مختلف أنح��اء العالم. وأقر 
المجتمعون إدراج 37 عضواً جديداً ضمن قائمة أعضاء WFZO، التي باتت تضم 
حالياً 255 عضواً من 63 دولة. كما اتفقوا على عقد االجتماع المقبل خالل المؤتمر 
والمعرض الدولي الس��نوي الثالث، وعل��ى هامش اجتماع الجمعية العمومية المقرر 

في الفترة بين 3 و5 أيار/مايو 2017 في مدينة قرطاجنة في كولومبيا.
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والتنمية والتعاون الدّولي، الفاضل عبد الكافي أنه يجري التفاوض مع فرنسا 
إلعادة جدولة ديون تونسية وتحويلها إلى استثمارات على شكل مشروعات 
صحي��ة وتعليمي��ة. فيما قدم البنك األوروبي لالس��تثمار قرض��اً بقيمة 2.9 
ملي��ار دوالر على مدار س��ت س��نوات، باإلضافة إل��ى 262 مليون دوالر 
إضافية بشروط ميسرة. ووقع البنك األلماني للتعاون على اتفاقية مع تونس 
بقيم��ة 113 ملي��ون دوالر. بينما أودعت تركيا 100 مليون دوالر في البنك 

المركزي التونسي لدعم احتياطيها من النقد األجنبي.

استثمارات ومشاريع
وفي جان��ب الدعم أيضاً، أكدت وزيرة التعاون الدولي الكندية ماري كلود 
بيب��و أن بالدها ستس��تثمر24 ملي��ون دوالر في تونس خالل 4 س��نوات، 
وستش��مل هذه االس��تثمارات أرب��ع قطاعات أبرزها األم��ن والتعليم، كما 

أكدت تخصيص 16 مليون دوالر لمساعدة المرأة.
من جانبها، س��تدخل ماليزيا الس��وق التونس��ية باس��تثمار جديد في مجال 
صناع��ة الس��يارات، وف��ي تعليق��ه على مخرج��ات المؤتمر، ق��ال وزير 
الصناع��ة التونس��ي زياد الع��ذاري: إن المؤتمر أظه��ر تونس مرة أخرى 
كوجهة جاذبة لالستثمار. وأشار إلى أن االتفاقيات الجديدة تشمل استثماراً 
من ش��ركة جن��رال إلكتري��ك األميركية في مش��روع للرعاي��ة الصحية، 
ومصنعاً لتجميع الس��يارات من ش��ركة بيجو الفرنسية. وأضاف العذاري 
أن االتح��اد األوروب��ي قدم منح��ة لتونس بقيمة 218 ملي��ون دوالر. ومن 
أجل دعم تشغيل الشباب وتطوير التدريب؛ خصصت سويسرا  اعتمادات 
مالية بقيمة 120 مليون دوالر على مدار5 س��نوات. إلى ذلك، دعا رئيس 
الوزراء الفرنس��ي  مانويل  فالس المؤسسات الفرنسية إلى الثقة في تونس 
تونس هو نجاح المنطقة بأكملها في المتوسط واالتحاد األوروبي.واالس��تثمار فيها، ألنها تشهد إصالحات شجاعة وصعبة، مشيراً أن نجاح 

عطاءات وهبات على هامش المؤتمر االستثماري في تونس

وف��ي هذا الس��ياق، قال رئيس الوزراء التونس��ي يوس��ف 
الش��اهد: إن بالده تلق��ت تعهدات باس��تثمارات مالية بقيمة 
14.8 مليار دوالر، مقسمة بين 6.5 مليار دوالر على شكل 
اتفاقي��ات موقع��ة، و8.3 مليار دوالر عل��ى هيئة تعهدات. 
وأضاف الشاهد: أّن تونس عادت بقوة إلى ساحة االستثمار 
الدولي��ة، بفض��ل اس��تقرارها األمني والسياس��ي وموقعها 

الجغرافي، وتجربتها وطاقاتها البشرية والطبيعية.

دعم خليجي
وخالل المؤتمر، تعهدت دول الخليج مجتمعة بتقديم 2.550 
ملي��ار دوالر، كان لقطر نصيب األس��د منها، حيث أعلنت 
من��ح تونس 1.250 مليار دوالر، وه��و أضخم مبلغ تتقدم 
به دولة في المؤتمر. وحلت الس��عودية ثانياً، إذ تعهد نائب 
رئيس الصندوق الس��عودي للتنمية، يوسف البسام، بتوفير 
اعتم��ادات مالية تصل إل��ى 800 مليون دوالر، منها 100 
مليون تخصص إلنشاء مستش��فى وترميم مسجد والمدينة 
العتيق��ة، و500 ملي��ون لتمويل مش��اريع تنموي��ة، و200 

مليون لتمويل الصادرات السعودية نحو تونس.
بدورها، أعلنت الكويت على لس��ان نائ��ب رئيس الوزراء 
الكويت��ي أنس خال��د صالح منح تونس قرض��اً بقيمة 500 
ملي��ون دوالر مقدم��ة م��ن الصن��دوق الكويت��ي للتنمي��ة 

االقتصادية العربية على مدى 5 سنوات.

عطاءات غربية
بدوره��ا، عززت الدول والمؤسس��ات المالية الغربية آمال 
تونس االقتصادية، عبر وفرة المساعدات المقدمة. وشملت 
كب��رى العط��اءات، 1.3 ملي��ار دوالر قدمته��ا الحكوم��ة 
الفرنس��ية في ش��كل قروض على مدى 4 سنوات، و183 
مليون دوالر في ش��كل اتفاقيّات بش��روط ميّس��رة، إضافة 
إلى هبة بقيمة 11 مليون دوالر. كما نوه وزير االس��تثمار 

من  يومين  م��دار  على  تونس  نجحت 
“تونس  االستثمارية  القمة  استضافتها 
2020” في الحصول على عطاءات ومنح مهمة 
واستثمارات،  حكومية  مشاريع  لتمويل 
الركود  حالة  من  للخروج  مساعدتها  بهدف 
اإلطاحة  منذ  بالبالد  تعصف  التي  االقتصادي 
علي،  بن  العابدين  زين  األسبق  بالرئيس 
مؤكدًة أنها ال تزال واحدًة من أهم الوجهات 

االستثمارية في العالم.

يوسف الشاهد



60

عالم االستثمار

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2017

مما اعتادت عليه األس��ر الس��ورية، مع اإلش��ارة إلى ان تشخيص 
العقبات بش��كل دقيق س��يتيح المجال إليجاد الحل أو بدائل الحل من 
خالل تحديد أماكن الدعم، والتي كان القانون رقم 3 للعام 2016 قد 
حددها في مطارح مهمة، ولكنها ليست في اهمية المطلوب بالنظر 
ال��ى أن القان��ون المذكور حدد نق��اط الدعم بالكهرب��اء والتأمينات 
والضرائب، فكان النتاج أقل مما تتطلبه ظروف األزمة، ألن المنتج 

يحتاج الدعم المباشر.
ما هي استراتيجيتكم لتغيير واقع التصدير السوري؟

تقوم اس��تراتيجيتنا على مفه��وم واحد يكفل النه��وض بواقع قطاع 
التصدير السوري وهو اإلنتاج ألجل التصدير، من خالل مجموعة 
من الروافع التي س��يقوم عليها هذا القطاع مجدداً، كإنشاء مجموعة 
من التعاونيات الربحية التي تجمع النشاطات المتماثلة والتخصصية 
دون عش��وائية أو تعدد، وفي الوقت نفسه تنّسق العمل والمحاصيل 
وكذلك المواس��م والمساحات المزروعة بكل نوع بحيث يكون لديها 
معلومات دقيقة عن الكميات التي س��تجنيها الحيازات الزراعية من 
هذا النوع في موسمه، كي يُصار إلى تصديره، مع األخذ باالعتبار 
أن أس��واق األصدقاء، ال سيما روسيا والصين وإيران مفتوحة أمام 
منتجاتن��ا، ولكن المش��كلة األن تكم��ن في العقلية الت��ي يُبنى عليها 
التصدير، إذ أن القطاع الخاص هو عصب التصدير فيها وال وجود 
للقط��اع الع��ام في هذا المج��ال، بل العملية برمتها يق��وم بها رجال 
أعم��ال يتعاملون مع رجال أعمال مماثلين في الدول التي يتعاملون 
التصدير السوري فهي األسواق الروسية.معها اقتصاديا، أما بالنس��بة الى أفضل األسواق المتاحة أمام قطاع 

الدالي: اإلنتاج لتعزيز التصدير في 2017

قال المديـر العام لهيئة دعـم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات في سـوريـة المهدي الدالي لمجلة البنك 
الغذائية والنسـيجية تشكل النسبة األكبر من توليفة الصادرات السورية إلى  والمسـتثمر، إن المنتجات 
األسـواق الخارجية، الفتًا إلى أن األسـواق الروسـية والصينية واإليرانية تعتبر أبرز األسـواق المفتوحة أمام 

المنتجات السورية.

وفي ما يلي نص الحديث:
كيف تقيّمون قطاع التصدير السوري وما هي مواصفاته؟

ف��ي الفترة الس��ابقة من االزمة تعرض��ت المناف��ذ الحدودية البرية 
إلجرام االرهاب، ما أدى الى خروجها من الخدمة، وكون اسطولنا 
الخاص بالنقل والتصدير هو اس��طول ش��احنات، أي للنقل البري، 
فقد تراجعت الصادرات السورية بنسب وارقام كبيرة جداً في ذروة 
االزم��ة، ناهي��ك بتوقف صادرات النفط بش��كل ش��به كامل وكذلك 
الفوس��فات ما يعني اختالل الميزان التج��اري وتراجع الصادرات 
لصالح المس��توردات، مع االخذ في االعتبار أن مسالة التصدير لم 

تكن يوماً أولوية بالنسبة للفترات السابقة.
ومن جهة أخرى، يقتصر التصدير على النشاط التجاري الشخصي 
للتج��ار والمنتجين من دون ان يكون التصدير بترتيب حكومي، ما 
يعني أن سورية ال تمتلك حصة سوقية تصديرية محددة في األسواق 
الخارجي��ة، ب��ل ما يتم فتحه من أس��واق خارجية يقوم على نش��اط 
التجار بشكل كامل، ما تسبب باإلساءة في بعض االحيان للصادرات 
الس��ورية كما حدث في صادراتنا الى روس��يا ف��ي الثمانينات، وقد 
تكررت المس��الة في العامين الماضيين وإلى روسيا تحديدا، حينما 
ُرفضت شحنة الحمضيات السورية لسوء مواصفاتها واختالفها عما 
يجب ان تكون، على رغم أن موس��كو لوحدها قادرة على استيعاب 

كل االنتاج السوري ومن األنواع كافة.
أين تكمن المشكلة؟

المشكلة تكمن في عدم وجود استراتيجية حقيقية خالل الفترة السابقة 
يُلزم بها كل من يريد التصدير تتماش��ى مع متطلبات األسواق التي 
توجد فيها منتجاتنا حالياً. أما المش��كلة األهم فتكمن في بنية ما قبل 
التصدير، إذ أن غالبية المش��اريع في سورية هي مشاريع متوسطة 
وصغيرة تش��به الحيازات الزراعية الصغيرة والمتفرقة لدرجة أننا 
إن أردن��ا تصدير كمي��ة 1000 طن مثالً من مادة زراعية معينة أو 
ن��وع من الثمار نحتاج الى ع��دد كبير من المنتجين حتى نؤمن هذه 
الكمية من مواصفات معينة، كاللون والوزن والحجم وجودة محددة 

كالنكهة مثالً.
من أي توليفة تتكون الصادرات السورية في الفترة الراهنة وكيف 

يمكن تطويرها؟
ال شك في أن المنتجات الغذائية والنسيجية تسيطر على نسبة مهمة 
من الصادرات الس��ورية، وتش��مل الغذائيات، الخض��ار والفاكهة 
والزيتون والمربيات ومركَّز الطماطم إلى جانب المعلبات الغذائية 
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القطاع الحرفي من خالل دعم الحرفيين في 
المدينة الصناعية في عدرا في ريف دمشق 
إلعادة تدوير عجلة اإلنتاج الحرفي وتشغيل 
اليد العاملة، ف��ي حين يتمحور الهدف رابع 
حول تقديم خدمات استشارية وفنية لتحسين 
ج��ودة اإلنت��اج وتصريف��ه ف��ي األس��واق 
الخارجي��ة من خالل برامج لبن��اء القدرات 
وتقديم الخدمات الفنية لزيادة تنافسية المنتج 
الس��وري ولتمكينه من الولوج إلى األسواق 
الخارجي��ة، وكذلك عبر برام��ج دعم تكلفة 
الحصول على ش��هادات الجودة لرفع جودة 
المنتجات والش��ركات. أما خامس األهداف 
الفرعي��ة، فيتمثل بإعادة إحي��اء الصناعات 
التي تم تدميرها خالل األزمة إلعادة توجيه 
اإلنتاج نح��و التصدير، من خ��الل برنامج 
دعم إعادة إعمار المنشآت اإلنتاجية إلعادة 

تأهيل البنى التحتية المتضررة.

تشجيع االستثمار
وته��دف التوجهات العامة للخط��ة التنفيذية 
الى خلق البيئة الالزمة لتش��جيع االس��تثمار 
الموجه للتصدي��ر وتنفيذ مش����اريع رائ�دة 
)Pilot Projects( ذات بعد حيوي بالتعاون 
والتش��اركية مع القطاع الخاص، من خالل 
دع��م مش��روعات متكامل��ة لتربي��ة بكاكير 

خطة لتشجيع المشروعات وتشغيل المدن الصناعية

وضعت هيئة دعم وتنمية اإلنتاج المحلي والصادرات السورية خطة تنفيذية تتضمن أهدافًا عامة لتحقيقها 
خالل السنة 2017، وتقوم على محاور ثالثة يتفرع عنها أبواب أخرى تنفيذية، تضمن تحقيق أهداف الهيئة 
األساسي  الداعم  باعتبارها  والمتوسطة  الصغيرة  المشروعات  تشجيع  عبر  المحلي  اإلنتاج  دعم  خالل  من 

لعملية النمو.

تحسين اإلنتاج
وتطوير نوعيته
عبر الحصول

على شهادات الجودة
من خالل برامج

للتأهيل والتدريب

األهداف
تنطل��ق الخط��ة ف��ي أهدافه��ا الفرعية، من 
التوج��ه نحو دع��م القط��اع الزراعي عبر 
إحداث تعاونيات زراعية ربحية للحمضيات 
والتف��اح والزيتون وغيرها لترميم سالس��ل 
القيم��ة المرتبط��ة باإلنت��اج المحلي، بهدف 
دعم االنت��اج الموجه نحو التصدير وتحقيق 
أفضل ربحي��ة للمزارع والمنتج والمصدّر، 
إل��ى جانب دع��م عدد من الس��لع المختارة، 
والتب��غ  والعن��ب  والتف��اح  كالحمضي��ات 
لتخفيض تكاليف اإلنتاج وزيادة المردودية، 
بالت��وازي مع دعم تصنيع مواد متاحة كخل 
التفاح لالس��تفادة من فائ��ض اإلنتاج وايجاد 
مردود إضافي لتحسين الدخل، وكذلك دعم 
إنت��اج خيوط الحرير م��ن دودة القز إلحياء 
ه��ذه الصناع��ة وخلق فرص عم��ل جديدة، 
الى جان��ب دعم مراكز الف��رز والتوضيب 
والتغلي��ف لتحس��ين مواصف��ات التوضيب 
وزيادة عدد المراك��ز المرخصة والملتزمة 

تطبيق المعايير القياسية المطلوبة.
أم��ا ثان��ي األه��داف الفرعية، فتق��وم على 
التوج��ه نحو دع��م القط��اع الصناعي، من 
خ��الل دعم مش��اريع صناعي��ة مختلفة في 
محافظ��ة حلب إلعادة تدوي��ر عجلة اإلنتاج 
المناط��ق  دع��م  جان��ب  إل��ى  الصناع��ي، 
الصناعية في عدرا بريف دمش��ق وحسياء 
في حمص وسواها لتشجيع إعادة االستثمار 
والتشغيل في المدن الصناعية، وكذلك دعم 
ورش تجمي��ع األلبان واألجب��ان وتصنيعها 
لزيادة اإلنتاجية كّماً ونوعاً، مع دعم تصنيع 
الجلديات لزيادة حجم صادرات الصناعات 
الجلدية وفق سالسل القيمة المضافة، ودعم 
ورش الحياك��ة والخياطة لدعم مس��تلزمات 

اإلنتاج وزيادة حجم الصادرات.
ويتوج��ه ثالث األهداف الفرعي��ة نحو دعم 

األبق��ار والطالق مش��اريع نموذجية تعتمد 
سلس��لة القيم��ة عبر ش��راكات م��ع القطاع 
الخ��اص، إل��ى جان��ب دع��م مش��روعات 
الزراع��ة المائي��ة ف��ي المنطق��ة الس��احلية 
التكنولوجي��ا  تطبيق��ات  اس��تخدام  لزي��ادة 
الحديث��ة، وتعزيز اإلنتاج الموجه للتصدير. 
ف��ي حين يق��وم اله��دف الثاني الع��ام للهيئة 
عل��ى تش��جيع الص��ادرات وتعزيزها عبر 
خمس��ة من األه��داف الفرعي��ة، أولها دعم 
للتصدي��ر م��ن خ��الل  القابل��ة  المنتج��ات 
برنام��ج تمويل وضمان الصادرات لضمان 
وائتم��ان الص��ادرات، إضافة إل��ى برنامج 
تكلف��ة  لتخفي��ض  البح��ري  الش��حن  دع��م 
الصادرات، وثانيه��ا إزالة العقبات المتعلقة 
بالعملي��ة التصديري��ة من خالل المس��اعدة 
ف��ي تبس��يط وتس��هيل إج��راءات التصدير 
لتعزيز كفاءة الصادرات، وتش��جيع إحداث 
الش��ركات المتخصص��ة بالتصدي��ر لتنظيم 
عملي��ة التصدير وتأطيرها، وثالثها، ترويج 
الص��ادرات ف��ي األس��واق المس��تهدفة من 
خالل إحداث بيت الصادرات الس��وري في 
الدول المستهدفة لزيادة حجم الصادرات في 
تلك األسواق ودعم المعارض في تلك الدول 
لتعزيز النفاذ إلى أسواقها. ثم تحسين اإلنتاج 
من حيث تطوير نوعيته عبر الحصول على 
ش��هادات الجودة المطلوبة م��ن خالل تقديم 
رة  برامج لتأهيل وتدريب الش��ركات المصدٍّ
لبن��اء الق��درات وتعزيز كفاءة الش��ركات، 
وكذل��ك دعم تطبيق برامج الجودة لتحس��ين 
جودة الص��ادرات. في حين يتضمن الهدف 
الخامس واألخير في هذا المجال المس��اهمة 
ف��ي إع��داد وتنفيذ برنامج تتبّ��ع الصادرات 
من خالل إعداد برام��ج مراقبة الصادرات 
بالجودة المطلوبة.ب��كل مراحلها للوصول إل��ى المنتج النهائي 
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الصيني وبجودة تضاهي المنتجات األجنبية بل تتفوق عليها في بعض النقاط.
ما هو حجم مبيعاتكم في السوق السورية؟

يعتم��د األمر على المنتج، فمثالً رفوف المحال أو ما يس��مى ب�“الديس��كون” فإننا 
نغطي حوالى 40 % من حاجات الس��وق الس��ورية. أما ف��ي أنظمة التخزين ذات 
الحموالت المتوس��طة والثقيلة ورفوف الس��وبر ماركت، فأثبتن��ا أننا األجدر على 
االستمرار في السوق رغم الظروف الراهنة، حيث أننا نغطي أكثر من 80 % من 

السوق السورية وفي مختلف المحافظات.
هل من خظة مستقبلية للشركة بتصدير المنتج؟

بالتأكيد، فقد قمنا قبل عام 2011 بتنفيذ مشاريع في دول عدة، مثل لبنان، األردن، 
العراق، اإلمارات العربية المتحدة، س��لطنة ُعم��ان وغيرها، إال أنه صعوبة النقل 
البري لدول الجوار في الوقت الحالي، أدت إلى توقف مثل هذه المشاريع، وسنعود 

للتصدير حالما تسمح ظروف النقل والشحن بذلك.
مع انطالق مرحلة إعادة اإلعمار التي تتحضر لها س���ورية س���يزداد الطلب على 

المنتج، هل لديكم استراتيجية لتوسيع األعمال؟
بالطبع، نحن نس��عى دائما للتطور والتوس��ع في عملنا، حيث نقوم حالياً بتوس��عة 
المعم��ل في مدينة ع��درا الصناعية، وذلك لرفع الطاقة االنتاجية لش��ركتنا ولتلبية 
الطلب المتزايد على المنتج، خاصة في مرحلة إعادة اإلعمار المقبلة على سورية.

واصلتم العمل ف���ي مدينة عدرا الصناعية في ظل الحرب، ما الحافز الذي جعلكم 
تستمرون؟

نستمر بإيماننا، فعلى على كل مواطن في سورية، كل حسب موقعه، أن يدافع عن 
وطننا، فباس��تمرار عملنا وانتاجنا نرس��ل للعالم بأن عجلة الحياة واإلنتاج ستستمر 

مهما اشتدت الظروف.
تعول الحكومة الس���ورية على الدفع بعجلة الصناعة في المناطق اآلمنة، هل من 

تسهيالت جديدة للصناعيين؟
توف��ر لن��ا الحكومة في المدين��ة الصناعية كل ما يلزم لتطوي��ر عملية االنتاج، من 
بن��ى تحتي��ة وخدمات عامة جيدة، ونام��ل أن تقدم المزيد من التس��هيالت االدارية 

والخدماتية، خاصة بعد ان يعود األمان لبلدنا.
بماذا تتوجه بكلمة لمن غادر البالد من الصناعيين؟

نقول لهم بأن س��ورية كانت وس��تبقى من أفضل البالد من حيث إنشاء الصناعات 
المختلفة، وبأن وطننا في المرحلة الراهنة بحاجة لجهود جميع أبنائه للنهوض من 
ال بل أفضل.جدي��د ورفع وتيرة العمل واالنتاج لتصل الى ما كانت عليه قبل الظروف الراهنة، 

الخطاب: مستمرون بالعمل ومنتجاتنا بمواصفات عالمية

وفي ما يلي نص الحديث:
متى تأسست الشركة، ولماذا وقع اختياركم على هذه الصناعة؟ 
أتى تأس��يس الش��ركة تتويجاً لخبرة أكثر من 25 عاماً في مجال 
تجارة المعادن المختلفة، وقد قمنا باالنتقال إلى الجانب الصناعي 
وأسسنا معمالً للصناعات المعدنية في مدينة عدرا الصناعية عام 
2006، وقد وجدنا، انطالقاً من خبرتنا التجارية في مجال تجارة 
المع��ادن، حاجة في الس��وق لتصنيع رف��وف التخزين بمختلف 
اش��كالها وأحجامه��ا ضم��ن مواصفات قياس��ية عالي��ة بمعايير 

عالمية، لذلك قمنا بتأسيس شركة ومعمل الرف الصلب.
ه���ل يتركز إنتاجكم على نوع محدد أم تس���عون لتلبية حاجات 
الس���وق س���واء رفوف الس���وبر ماركت، التخزين، الخزائن 

المكتبية؟
حرصنا منذ انطالق شركتنا على تقديم منتجات متنوعة تلبي كل 
حاجات السوق في هذا المجال، وقد قمنا بتجهيز معملنا في مدينة 
عدرا الصناعي��ة لكي يكون قادراً على تصنيع أي منتج وضمن 
أي مواصفات او قياسات وفق متطلبات الزبون، سواء من رفوف 
الس��وبر ماركت بمختلف أش��كالها وأنظمة التخزي��ن، إن كانت 
بحم��والت خفيفة ضمن المحال أو ضمن الحموالت المتوس��طة 
ال��ى حد 300 كلغ لل��رف الواحد في المخازن والمس��تودعات، 
وحت��ى للحموالت الثقيلة لغاية 3000 كلغ حمولة الرف الواحد، 
وذلك للمستودعات التخزينية، إلى جانب أنظمة التخزين الخاصة 
كنظ��ام التخزين باألذرع والذي يس��تخدم بش��كل خ��اص للمواد 
ذات الطبيعة المس��طحة، إضافة لإلكسسوارات الخاصة بمحال 
تجارة األلبس��ة أو غرف المالبس المنزلية من ستاندات للمالبس 

وغيرها، بما يحقق لنا مرونة االنتاج التي نطمح إليها.
ما المزاي���ا التي يتمتع بها منتجكم ويمكن للش���ركة أن تفاخر 

وتنافس بها في السوق؟
إننا نسعى دائماً لتقديم افضل المنتجات وأفضل الخدمات للزبون 
منذ بداية العمل، فلدى شركتنا كوادر خاصة تقوم بدراسة المكان 
المراد تركيب أنظمة التخزين فيه، وذلك من أجل وضع التصميم 
األمث��ل لتوزع رفوف التخزي��ن وإعطاء الزبون أكبر مس��احة 
تخزيني��ة ممكنة، إضافة إل��ى كادر خاص م��درب وخبير يقوم 
بعملي��ات التركيب. وبذلك نضمن للزب��ون الجودة العالية للمنتج 
مع تقديم حلول متكاملة لالستفادة من المساحة التخزينية المتاحة 

بأفضل الطرق.
باالس���تناد إلى الظروف االقتصادية التي تعيشها سورية، هل 

تتبعون سياسة أسعار تشجيعية؟
قمنا بس��بب الظروف االقتصادية التي تعيش��ها س��ورية بإعادة 
دراسة أسعارنا مع سياسة تسعير مختلفة تشجيعية، ما مكننا من 
االس��تمرار بالعمل ضمن هذه الظروف االستثنائية. وإننا نفاخر 
بأن أس��عارنا تنافس أس��عار المنتجات ذات المنش��أ اآلسيوي أو 

لألنظمة  الصلب  الرف  لشركة  العام  المدير  أكد 
العالمية لحلول التخزين رضا الخطاب لمجلة البنـك 
والمسـتثمر، اسـتمرار العمل ورفع اإلنتاجيـة في 
السوق السورية. وأكد أن األسعار تشجيعية، فيما 

الشركة تعمل على توسيع أعمالها.

رضا الخطاب
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وقعت ش��ركة االتحاد لخدمات الطاقة “االتحاد إسكو”، 
أول اتفاقية لها مع القطاع الخاص، وذلك مع شركة “سفن 
تايدز إنترناش��يونال” ومقرها اإلمارات، والمتخصصة 
في تطوير العقارات الفاخرة. وبموجب االتفاقية ستقوم 
“االتحاد إسكو” بتوفير خدماتها إلى 22 على األقل من 
العق��ارات التابعة ل�“س��فن تايدز”، بما يش��مل وحدات 
مكتبية وفندقية وسكنية في اإلمارة، وذلك لتزويدها بباقة 
من الحلول الرائدة لترش��يد اس��تهالك الطاقة وتس��خير 
الطاق��ة الشمس��ية بما س��يثري محفظة “س��فن تايدز” 
المتنوع��ة. ووقع على االتفاقية كل من الرئيس التنفيذي 
ل�“االتحاد إسكو” علي الجاسم والرئيس التنفيذي ل�“سفن 

تايدز” علّق عبدهللا بن سليم.

اتفاقية بين “االتحاد إسكو”
و“سفن تايدز”

بلغت قيمة االستثمارات 
القطاع  ف��ي  الس��عودية 
العق��اري ف��ي البحرين 
دوالر  ملي��ون   373
أميركي، وهو ما يشكل 
نسبة 80 % من مجموع 
االس��تثمارات األجنبي��ة 
في قط��اع العقارات في 
البحري��ن. وأك��د رئيس 

جمعي��ة البحري��ن العقارية وعضو لجن��ة العقار بغرفة 
تج��ارة وصناعة البحرين ناصر األهلي: أن المس��تثمر 
الس��عودي من أهم المس��اهمين في القطاع العقاري في 
البحرين، وفقاً إلحصائي��ات التداوالت العقارية، ويأتي 
استثمارهم بعد المواطنين البحرينيين مباشرة. وأوضح 
أن االس��تثمارات الس��عودية تتميز بكونها اس��تثمارات 
طويلة المدى، حيث يسعى الكثير منهم لتطوير األراضي 
من ناحية التخطيط، التقس��يم، البناء والتطوير إن كانت 

صناعية، استثمارية أو سياحية.

السعوديون األكثر استثماراً
في عقارات البحرين

ناصر األهلي

افتتاح “جارِدن إن رأس الخيمة”

أعلنت شركة رأس الخيمة الوطنية للفنادق RAKHNH، وشركة هيلتون العالمية، أنه 
من المقرر افتتاح فندق هيلتون غارِدن إن رأس الخيمة، الذي يعد أول فندق هيلتون من 
ش��ريحة الفنادق المتوسطة في رأس الخيمة بحلول الربع الثاني من عام 2017. ويقع 
الفندق في نفس موقع فندق هيلتون رأس الخيمة سابقاً والذي تم إغالقه في كانون الثاني/

يناي��ر 2015. وس��تضم المنش��أة الفندقية 
الجدي��دة 240 غرفة ضي��وف، وصاالت 
وقاعات واسعة للمؤتمرات واإلجتماعات 
والمناس��بات المختلف��ة، ومطع��م وصالة 
اس��ترخاء ومس��احات للتش��مس والراحة 

واالسترخاء إلى جانب المسبح.

تسليم المرحلة األولى من “ريدوود بارك”

بدأت عقارات جميرا للغولف تس��ليم مفاتيح المنازل الراقية من طراز “تاون هاوس” 
بعد إعالنها عن اكتمال المرحلة األولى من مش��روع “ريدوود بارك”. ويقع ريدوود 
بارك على جانب ملعب النار ضمن عقارات جميرا للغولف. وتتألف وحداته الس��كنية 
م��ن منازل تاون هاوس ذات 3 و4 غرف نوم وتتيح للمش��ترين مدخالً إلى مجموعة 

كاملة من المراف��ق الحديثة في مجمع الغولف 
الس��كني. وكانت عقارات جمي��را للغولف قد 
أعلن��ت ف��ي حزيران/يوني��و 2015 عن بيع 
جميع وحدات المرحلة األولى من المش��روع، 
ما دفع المطور إلى الش��روع في بناء وحدات 

إضافية كجزء من المرحلة الثانية.

مهرجان عقاري في بيروت

افتتح مهرجان للعقارات في أسواق 
بيروت، بحضور حش��د كبير من 
السياسيين ورجال األعمال، وذلك 
برعاي��ة رئيس الحكوم��ة اللبنانية 
س��عد الحري��ري ممث��الً بالوزير 
ج��ان أوغاس��بيان، وبتنظي��م من 
شركة س��وليدير وجمعية مطوري 
 .REDAL العق��ارات في لبن��ان

وسيستمر عرض المطورين لمشاريعهم السكنية والتجارية أمام المستثمرين والزوار 
حتى 8 كانون الثاني/يناير 2017، بتقديم عروضات جاذبة واستثنائية تزامناً مع شهر 
األعياد. وأكد أوغاس��بيان على أهمية هذه الفعالية وخاصة أنها تقام في وس��ط بيروت 
وهذا دليل عافية، مضيفاً “نتمنى أن تبقى بيروت الوجهة األساسية لالستثمارات وأن 

تستقطب دول المنطقة”.
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عين��ت “كليندينس��ت” أكبر ش��ركة عقاري��ة أوروبية 
ف��ي دبي، ش��ركة “جيه كيه بايون لمق��اوالت البناء”، 
ومجموعة واش��انغ الصناعية لبناء الس��فن، وش��ركة 
س��ينو جريت وول الهندسية العالمية، لتتولى العمليات 
اإلنش��ائية الخاص��ة بمش��روع “قل��ب أوروب��ا” الذي 
يتك��ون م��ن أرخبي��ل صناع��ي يضم 6 ج��زر ضمن 
مش��روع “جزر العالم”. وتم التوقيع على مذكرة منح 
العقد من قبل رئيس مش��روع “قلب أوروبا” جوزيف 
كليندينس��ت، وواي شاوش��ي، وإل رون��ج، للمصادقة 
رس��مياً على منح مش��اريع اإلنش��اء البالغة قيمها 4.8 
ملي��ار درهم إماراتي )ملي��ار دوالر(. ومن المقرر أن 
تتضافر جهود تلك الش��ركات اإلنشائية إلنجاز أعمال 
اإلنش��اءات في جمي��ع الفنادق الواقع��ة ضمن المنصة 

الرئيسية للمشروع.

مقاوالن رئيسيان لـ“قلب أوروبا”

اتفاقية بين “تشاينا أوشن وايد” وكيرزنر

عقدت مجموعة تش��اينا أوشن وايد الصينية وش��ركة منتجع أوشن وايد باردايز التابعة 
لها، اتفاقية اس��تراتيجية مع إحدى الش��ركات التابعة لمجموعة كيرزنر انترناش��يونال 
القابضة المحدودة، وهي مجموعة متخصصة في تطوير وتشغيل المنتجعات والفنادق 
الفارهة في العالم. وتقضي هذه االتفاقية بإنش��اء منتجع أتالنتس في “كو أولينا”، على 
مساحة 642 فدان، وذلك على الشواطئ الرملية البيضاء لجزيرة أواهو في هاواي. ومن 
المتوقع أن يقدم المنتجع الجديد معايير عالية من الفخامة وتجارب ضيافة نوعية لضيوف 

المنتج��ع والمقيمين وال��زوار، مع اطالالت 
على المحيط، ومساحات خضراء وتجارب 
مائية مشّوقة، كل ذلك في إطار طابع هندسة 
معماري مستوحى من هاواي. وسيكون هذا 
المش��روع أول منتجع ألتالنتس في أميركا، 

ليضاف الى العالمة التجارية في دبي.

“سويت هومز” تعلن عن أول مشاريعها

كش��فت “سويت هومز” النقاب عن إطالق أول مشاريعها للشقق الفندقية في عجمان، 
وذلك خالل مشاركتها في مؤتمر عجمان العقاري األول، الذي أقيم بمركز اإلمارات 
للضيافة في عجمان تحت شعار “تطوير مستدام بمعايير عالمية”. وسيتم بناء مشروع 
الش��قق الفندقية في موقع استراتيجي على شارع الشيخ محمد بن زايد، حيث سيشتمل 

عل��ى 272 وح��دة س��كنية م��ن نوع 
استوديو و72 شقة بغرفة نوم واحدة، 
وس��يقام على مس��احة 11.394 متر 
مربع. كما سيش��تمل المشروع، على 
650 مكاناً لركن الس��يارات و3 مقاه 

و8 مطاعم وعلى ناٍد صحي.

إنجاز 15 % من مشروع “األندلس”

أعلنت ش��ركة عقارات جميرا للغولف، عن تجاوز عمليات إنش��اء مجّمع “األندلس” 
للشقق السكنية ومنازل التاونهاوس نسبة 15 %، لتتخطى الشركة بذلك الجدول الزمني 
لمراحل التطوير والذي ينص على تسليم الوحدات السكنية لمالكيها خالل عام 2018. 
ويعد المجّمع أحدث مش��اريع “عقارات جميرا للغولف” والذي تتولى تطويره شركة 
س��ومر للمقاوالت، وهو يتألف من 715 ش��قة سكنية و54 منزل تاونهاوس وميسورة 

التكلفة وتمتل��ك إطاللة خاّلبة على 
ملع��ب “األرض” للغول��ف. كم��ا 
يجمع المش��روع بين أسلوب الحياة 
الفاخ��ر والتكلف��ة المعقول��ة، حيث 
تبدأ األس��عار )227 أل��ف دوالر( 

للوحدات السكنية المتبقية.

يش��هد قطاع س��ياحة الحوافز والمؤتمرات في س��لطنة 
عم��ان طف��رة نم��و كبي��رة م��ع افتت��اح مرك��ز عُمان 
للمؤتمرات والمعارض مؤخراً، حيث سيس��هم بتعزيز 
مكانة الس��لطنة كوجهة مؤتمرات ومعارض وس��ياحة 
أعمال في المستقبل. ويأتي المركز بتصميم معماري ذو 
طراز عالمي ومتكامل يوفر مزايا المرونة لالجتماعات 
والمع��ارض والفعالي��ات والحفالت الموس��يقية، وهو 
مزود بأحدث وسائل االتصاالت والتكنولوجيا السمعية 
والبصري��ة والعديد م��ن المزايا الس��تضافة الفعاليات 
المرموقة. وتستمر عمان في النمو كوجهة سياحية حول 
العالم، حيث تم تصنفيها في المرتبة التاسعة على مؤشر 
الس��المة واألمن من قبل المنت��دى االقتصادي العالمي 
ف��ي أح��دث تقرير طرحته عن الس��فر والس��ياحة. كما 
اس��تقطبت ما يقارب 2.4 مليون سائح في عام 2015، 
وتطمح اس��تراتيجية السياحة العمانية الجديدة إلى جذب 

أكثر من 5.3 مليون زائر بحلول 2040.

افتتاح مركز عُمان الدولي للمؤتمرات
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وقع��ت مجموعة “أكور للفنادق”، اتفاقيات مع ش��ركة 
“أرك��و” المصري��ة المتخصص��ة ف��ي مج��ال تطوير 
المنتجع��ات المتكامل��ة الراقي��ة، تقوم بموجبه��ا بإدارة 
4 فن��ادق جدي��دة في منطقة الس��احل الش��مالي بمصر. 
وتتضمن المش��اريع الجديدة فنادق فيرمونت فوكا باي، 
سويس أوتيل فوكا باي، نوفوتيل العلمين سيتي وإيبيس 
س��تايلز العلمين س��يتي، والتي من المقرر أن تفتتح قبل 
ع��ام 2022، حيث تجلب هذه الفنادق األربعة بفاعليتها 
إجمالي فنادق المجموعة بمصر إلى 31 فندق، سواء قيد 

التشغيل أو اإلنشاء.

استئناف أعمال “إنتركونتيننتال ميناء العرب” “أكور للفنادق” تتوسع في مصر

أعلنت مجموعة فنادق إنتركونتيننتال )IHG( وشركة 
رأس الخيمة العقارية، عن اس��تئناف أعمال مشروع 
منتجع انتركونتيننتال ميناء العرب، حيث ش��هد سوق 
الضيافة في رأس الخيمة نمواً بنسبة 10 % من ناحية 
ع��دد الزائرين خالل العام 2016 مقارنة بنفس الفترة 
من عام 2015، ما يجعل الوقت مثالياً لمعاودة التعاون 
المشترك لتطوير المنتجع الذي سيسهم في دعم وتطوير 
القطاع الس��ياحي في إم��ارة رأس الخيمة. ويتوقع أن 
يع��زز هذا المنتجع الذي يض��م 350 غرفة، والمقرر 

افتتاحه عام 2019، من جاذبية مش��روع ميناء العرب كوجهة سياحية بارزة لمختلف 
الفعاليات االجتماعية في اإلمارة ومن أهم المقاصد السياحية في دولة اإلمارات. وقال 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للش��ركة محمد س��لطان القاضي: إن هذا المشروع 

يمثل إضافة مميزة في رأس الخيمة ويعزز من عوامل الجذب السياحي فيها.

محمد سلطان القاضي

من المنتظر أن يُغيّر مش��روع قن��اة دبي المائية النظرة 
إل��ى قطاع المالحة في دولة اإلمارات، ويلهم مزيداً من 
الناس استكشاف اإلمكانات المتاحة لالستمتاع بنمط حياة 
مرفٍّه على الماء، بحسب ما رأت شركة الخليج لصناعة 
القوارب “غلف كرافت”. وقال الرئيس التنفيذي للشركة 
إروين بامبس، متحدث��اً خالل جولة حصرية على متن 
“نوم��اد 55” في قناة دبي التي افتتحت حديثاً: إن القناة 
سوف تسمح لمالكي اليخوت الحاليين، وأولئك المقبلين 
على امتالكها، باالستمتاع بالمالحة من دون الحاجة إلى 

الخروج إلى البحر المفتوح.

قناة دبي تعزز التنقل المائي اآلمن
في اإلمارة

جائزة مشروع برج العام لـ“داماك تاورز”

فاز مشروع “داماك تاورز من باراماونت هوتيلز آند ريزورتس” أحد أكبر المشاريع 
قي��د اإلنش��اء في دب��ي، والمؤلف من 4 أبراج، بجائزة “مش��روع ب��رج العام” ضمن 
“جوائز كونستراكش��ن ويك”، وذل��ك وفقاً لمعايير االلتزام بأفضل ممارس��ات البناء 
وأعلى مستويات السالمة. يتميز المشروع، الذي تبلغ قيمته 4.77 مليار درهم إماراتي 

)1.3 ملي��ار دوالر( وتق��وم ش��ركة دام��اك 
بتطويره بالتعاون مع “باراماونت هوتيلز آند 
ريزورت��س”، بتصاميمه الت��ي تعكس أجواء 
هوليوود ونم��ط الحياة في كاليفورنيا بصورة 
تحاكي الطابع السائد الستوديوهات باراماونت 

بكتشرز على مدار ال�104 أعوام الماضية.

موفنبيك: عقد إلدارة منتجع بحري في المرجان

أنجزت شركة فنادق ومنتجعات موفنبيك، عقداً إلدارة أول منشأة لشركة الضيافة في 
إم��ارة رأس الخيمة، وهي واحدة من أكثر الوجهات الس��ياحية ش��هرة في اإلمارات. 
ويتك��ون منتجع موفنبيك جزيرة المرج��ان - رأس الخيمة، من 550 وحدة ويتوقّع أن 
يبدأ باس��تقبال ضيوفه في عام 2019، علماً بأنه يتميز بموقع فريد عند ش��اطئ البحر 
مباشرة وسيتيح لضيوفه التمتع بإطاللة مذهلة على الخليج العربي وعلى ساحل إمارة 

رأس الخيمة. وسيتضمن المنتجع الذي ينتمي 
ال��ى فئة الخمس نج��وم، 430 غرفة وجناحاً 
و120 ش��قة بخدمة فندقية، وسيستقبل أعداداً 
متنامية من المس��افرين المحليي��ن والدوليين 

الذين يختارون تلك الوجهة البحرية المميزة.
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لمطالب التغيير بالتعامل األمني من دون التصدي 
ل  لمعالجة أس��بابها، يُحقِّق اس��تقراراً مَؤقّت��اً، يؤّجِ
دوراِت االحتج��اج، لكنّه ال يُقلِّ��ل تكرارها، لتعود 

إلى الظهور بأشكاٍل أكثَر عنفًا.

بدورها، ترى مديرة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
هيلي��ن كالرك، أن هذه االحتجاج��ات أفضت إلى 
تح��والٍت كبيرة. فش��هدت بع��ُض البل��دان وضع 
دس��اتيَر جديدة، وانتخاباٍت حّرة ونزيهة، وتوسيَع 
نطاق المش��اركة العاّم��ة. لكْن في بل��دان أُخرى، 
واجه��ت التوازنات الحاكمة الت��ي طالما حافظت 
عل��ى االس��تقرار تحِدّي��اٍت خِط��رة أس��فرت عن 

نزاعات استطاَل أمدُها.

عدم تمكين الشباب
ويُح��ِدّد التقريُر عدّةَ عوامَل متج��ذّرة تُعيق تمكيَن 

الشباب، وتمنع تحريَر طاقاتهم وهي:
ندرةُ فرص العمل: تس��جل فرص العمل بالنس��بة 
للشباب معدَّالٍت منخفضةً جدًّا تصل إلى 24 %، 

سياسات ومشكالت أعاقت انطالقة الشباب العربي

عانى الشباب العربي على مدى عقود من شتى أنواع الحرمان االجتماعي والثقافي واالقتصادي، حيث تناست 
الحكومات متطلبات هذه الفئة وأهميتها وطاقاتها، التي لو استثمرت لتحولت اليوم إلى نهضة ونمو، بداًل 
من احتمالية التحول نحو التطرف أو العنف، وذلك وفقاً لتقرير التنمية اإلنسانية العربية 2016: “الشباب وآفاق 

التنمية اإلنسانية في واقٍع متغير”.

ويعرض هذا التقرير تحليالً عن التحديات 
التي تواجه الشباب، من حيث عملية التنمية 
البش��رية، ويدعو إلى إشراكه مرةً أخرى 
في صلب األمور. كما أنه يظهر جملة من 
الوقائع، تبين )لماذا الش��باب العربي( هو 

بالغ األهمية بالنسبة للمنطقة.

معاناة الشباب
وذكر التقرير أن شباُب المنطقة يشعرون 
بقلٍق حي��ال مس��تقبلهم، ويس��يطر عليهم 
إحس��اٌس بالتمييز، وال يُحّصل جزٌء كبيٌر 
على تعلي��م، أو عم��ٍل، أو رعايٍة صحية. 
كما أدت خي��ارات الحكومات إلى تهميش 
قطاعٍ عريض منهم، وراَكمت لديه شعوراً 
بالظل��م، وأث��ارت موج��اٍت من الس��خط 
العميق خالل الس��نوات الخمس الماضية، 
حيث تنش��ط أعدادٌ متزايدةٌ منهم في تحدّي 
الحكومات التي حّملوها مسئوليةَ اإلخفاق 
في تحقيق التنمية، وعدَم ضمان الحريات 
العامة وحقوق اإلنسان، وضعَف التنافُسية 
االقتصادية، والتقصيَر في إرس��اء دعائم 
الُحكم الرشيد، السيَّما فيما يتعلق بالشفَّافية 

والمساءلة.

2011 لحظة فارقة
ه��ذه األمور دفعت بالش��باب العربي نحو 
احتجاجات عارمة اجتاحت مناطق ش��تى 
ٍل لم يَعد  في المنطقة، وش��كلت نقط��ة تَحوُّ

ممكناً بعدَها إيقاُف عجلة التغيير.

ويرى التقريُر أّن أحداث 2011 هي نتيجة 
عقوٍد طويلة من اإلقصاء، والتي أدت إلى 
تفاقُم مش��كلة بطء نمّو الدخل، األمُر الذي 
عّم��ق الفجوةَ القائمة بي��ن فئات المجتمع. 
وأثبتت هذه األحداُث أنَّ حصَر االستجابة 

وتصل إلى ما دون 18 % بين الش��ابات، 
وهو األدنى مقارنة بباقي مناطق العالم.

ضعُف المش��اركة السياس��ية: السيما في 
ظ��ل وج��ود قوانين ذات طاب��ع إقصائي، 
لكن هن��اك تطور في هذا المج��ال؛ إذ أّن 
اهتماَم الشباب بالمشاركة السياسيّة يتزايد؛ 

خصوصاً بين األكثر تعليماً.

انخف��اُض ج��ودة الخدم��ات ف��ي التعلي��م 
والصح��ة: يظه��ر التقرير وجود اس��تياء 
متزايد تجاه قيمة التعليم، ومعاناة الخريجين 
م��ن البطال��ة. ويرتبط ضع��ُف مخَرجات 
التعليم بش��كٍل وثي��ق مع تدنِّ��ي مجموعٍة 
واس��عة من نتائج التنمية المرتبطِة بالقدرة 

على ُولوج سوق العمل بكفاءة.

تقاليد بالية تُعيق المس��اواةَ بين الجنس��ين: 
تعتبر المنطق��ة العربية أكثَر تخلّفاً في هذا 
المج��ال من أّي منطقٍة أُخ��رى في العالم، 
على الرغم من ضمان األعراف والديانات 

المنتشرة لهذا األمر.

الصراع��ات وضع��ف التنمي��ة: دم��رت 
الح��روب نس��يَج المنطق��ة االجتماع��ي، 
مسبِّبةً خسائَر فادحةً في األرواح، ومقابَل 
كّل ش����خٍص يُقت��ل بالس���الح، يموت ما 
بي��ن 3 و15 آخرين باألمراض، وس��وِء 

التغذية.

أخيراً، خلص التقريُر إلى أّن الش��باب في 
المنطقة يُكافحون م��ن أجل الوصول إلى 
تحقيق اندماجٍ كامٍل في مجتمعاتهم، لكنّهم 
بالشباب في مناطق العالم األُخرى.أق��لُّ ِرض��اً عن أوض��اع بلدانه��م مقارنةً 
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عن “فروس��ت آند س��وليفان” تس��تورد دول مجلس التعاون 70 % م��ن احتياجاتها 
الغذائية، وتشكل الحبوب 55 % من إجمالي الواردات.

وفي الس��ياق نفس��ه، فإن األغذية المس��تورة يتم تصنيعها محلياً من أجل االستهالك 
وإع��ادة التصدير، حيث تعتبر اإلمارات رائدة ف��ي هذا المجال. وعليه، يوجد فرص 
كبيرة أمام صناعات إقليمية مرتبطة بقطاع األغذية والمشروبات مثل آالت التصنيع 
والتغليف والخدمات اللوجس��تية، حيث تخّطط المنطقة إلى زيادة حجم االستثمار في 

التصنيع والتغليف النهائي وتوزيع السلع.

وعي غذائي
الالفت اليوم في الس��وق هو زيادة الوعي الصحي وزيادة الرغبة في تناول األطباق 
الغربية، ويتجل��ى هذا الوعي باالهتمام المتزايد بتناول األغذية الطبيعية والعضوية، 
حيث ينجذب المس��تهلكون نح��و الوجبات المغذية، كما يعكس ه��ذا التحّول العام في 
أولويات المس��تهلكين تفضيلهم المتزايد لألغذية والمشروبات الصحية واآلمنة بيئياً. 
ويتوقع التقرير وصول سوق األغذية العضوية في دول مجلس التعاون إلى 1.5 مليار 

دوالر بحلول 2018.
أخي��راً، يرى التقرير أن على رّواد األعم��ال أن يقدّموا منتجات فريدة وبأعلى جودة 
وبأسعار معقولة ليضمنوا الحصول على ميزة تنافسية في السوق الخليجية المكتظة. 
والشريك الصحيح حتى تتمّكن من تأسيس حضور قوي لها في المنطقة.كذلك فإن على الش��ركات الس��اعية إلى دخول هذه الس��وق اختي��ار القناة الصحيحة 

نمو كبير يشهده قطاع األغذية الخليجي

توقع تقرير صادر عن منظمة أورينت بالنيت لألبحاث تحت عنوان “تنامي سوق األغذية والمشروبات في دول 
مجلس التعاون الخليجي” أن يصل حجم استهالك األغذية في دول الخليج العربي وحدها إلى 51.9 مليون طن 
متري بحلول عام 2019، مرتفعاً بمعدل نمو سنوي مرّكب يبلغ 3.5 % بين العامين 2014 و2019. وتأتي هذه 
التوقعات كنتيجة للنهضة والتطور التي تشهده المنطقة إضافة إلى ارتفاع عدد السكان وزيادة نسبة السياح.

ووفقاً لمعطيات األمم المتحدة، فإن المدن في الخليج 
العربي ستستوعب 85 % من إجمالي سكان المنطقة 
بحلول 2020، حيث تش��هد كل م��ن دولة اإلمارات 

وقطر الزيادة األسرع في أعداد سكان هذه المدن.

ارتفاع أعداد السياح
وبحس��ب التقرير، يش��كل ارتفاع عدد السياح جزءاً 
كبي��راً ومتنامي��اً م��ن حجم الطل��ب عل��ى األغذية 
والمشروبات، خاصة في المملكة العربية السعودية 
واإلم��ارات، حيث يس��تقطب البل��دان أكثر من 25 
مليون س��ائح س��نوياً. ويمثّل الحج��اج والمعتمرون 
الجزء األكبر من الس��ياح في المملكة، بينما تش��كل 
سياحة الترفيه وسياحة األعمال أبرز العوامل الجاذبة 
لدولة اإلمارات. وتس��تعد دبي وحدها الس��تقبال ما 
يزيد على 25 مليون زائر خالل استضافتها معرض 
“إكس��بو2020” على م��دى 6 أش��هر، إضافة إلى 
جهودها الحالية الس��تقطاب 20 مليون سائح سنوياً 
بحل��ول 2020. ويش��ّكل كل م��ن “مهرج��ان دبي 
للتسّوق” و“مهرجان دبي للمأكوالت” جزءاً من هذه 
المبادرات االستراتيجية المعدّة لتعزيز مكانة اإلمارة 
كمركز عالمي رائد في صناعة األغذية والمأكوالت.

إل��ى ذل��ك، يتوقع التقرير أن تتس��ارع وتي��رة إقبال 
السياح اإلقليميين بمتوس��ط نمو سنوي 7.8 % بين 
العامين 2014 و2024، ما يش��ّكل إضافة إلى حجم 
الطلب على األغذية، وخصوصاً مع االتجاه المتنامي 

نحو تناول الطعام في المطاعم.

استثمارات غذائية
وتش��هد دول مجلس التعاون أيضاً ارتفاعاً في حجم 
اس��تثمارات تصنيع األغذية لالس��تفادة من الفرص 
الكبي��رة المتاحة في الس��وق. ومع ذلك يرى التقرير 
أن استيراد األغذية سيستمر على قدم وساق من أجل 
تلبي��ة الطلب، خاصةً مع محدودي��ة اإلنتاج الغذائي 
ل��دول الخليج نتيجة مناخها الج��اف وندرة أراضيها 
الزراعية. وبحس��ب دراسة تحليلية صدرت مؤّخراً 
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اإلسالمي هو الحل.
المسؤولية االجتماعية

وقال التقرير أن مؤشر المسؤولية االجتماعية 
انخفض من حيث التنمية، وهو يتعلق بنوعين 
من المقاييس: الكش��ف عن أنش��طة المسؤولية 
االجتماعي��ة للش��ركات م��ن قِبل المؤسس��ات 
المالية اإلسالمية وإجمالي التمويل المصروف 
ضمن مؤش��ر المس��ؤولية االجتماعي��ة، التي 
وصل��ت إلى 672 ملي��ون دوالر عام 2015. 
ويرى التقرير أن هناك حاجة لش��فافية أفضل 
حول نش��اط “القرض الحسن” وهو واحد من 
التمويالت المصروفة ضمن مؤشر المسؤولية 
االجتماعية، حيث لم تعلن إال بعض المؤسسات 

عن مبلغ القرض الحسن المصروف.
التعليم

تعتبر المؤسس��ات التعليمية اإلسالمية من بين 
الدعائم الرئيس��ية لتطوير التمويل اإلسالمي، 
ون��وه التقرير إلى وجود 622 مؤسس��ة توفر 
تعليماً حول التمويل اإلسالمي في 2015، في 
حي��ن تم إنتاج 2224 ورق��ة بحثية تتناول هذا 
المجال في جميع أنحاء العالم بين عامي 2013 
و2015. وتتواج��د هذه المؤسس��ات بوفرة في 
ماليزيا وإندونيس��يا وباكس��تان. وفي الغرب، 
انضم��ت لوكس��مبورغ وبلجي��كا إل��ى مجال 

أبرز المؤشرات المؤثرة على نمو التمويل اإلسالمي
أصدرت “تومسـون رويترز” مع المؤسسة اإلسـالمية لتنمية القطاع الخاص، اإلصدار الرابع من تقرير مؤشـر 
تنمية التمويل اإلسـالمي لعام 2016، على هامش المؤتمر العالمي للمصارف اإلسـالمية الذي انعقد في البحرين، 
واستكشف التقرير اإلحصاءات األساسية للتمويل اإلسالمي وكبار المسـاهمين فيه عبر  5 مؤشــرات مهمة 

لقياس تطور صناعة التمويل اإلسالمي والمقدر قيمتها بنحو 2 تريليون دوالر في 2016.

وحسب متوسط القيمة العالمية للمؤشر، انخفض 
مس��توى تنمية التمويل اإلس��المي من 9.9 في 
2015 إل��ى 8.8 في 2016، م��ا يعكس األداء 
الضعيف للعديد من الدول نتيجة الجوانب القائمة 
على ممارسات فعلية في السوق، كاألداء المالي 

والمسؤولية االجتماعية للشركات.
انخفاض أسعار النفط

أدى تراجع أس��عار النفط إل��ى انخفاض األداء 
المال��ي ألس��واق التموي��ل اإلس��المي، كدول 
مجل��س التع��اون الخليجي. وعل��ى الرغم من 
أن انخف��اض األس��عار لم يعرق��ل نمو أصول 
التمويل اإلس��المي العالمي��ة أو أصول تمويل 
اإلس��المي في دول مجلس التع��اون الخليجي 
)باستثناء الكويت التي شهدت انخفاض 3 ٪ في 
األص��ول(، إال أنه أدى إلى تراجع في مقاييس 
 .)ROA( الربحي��ة مثل العائد عل��ى األصول
إضافةً إلى أداء س��لبي في األس��هم لمجموعة 
متنوع��ة م��ن مؤسس��ات التمويل اإلس��المي 
المدرجة، وبش��كل خاص في أس��هم ش��ركات 
التكافل التعاوني اإلس��المي واألسهم المتوافقة 
مع الشريعة اإلس��المية. وكانت الصكوك هي 
األقل تأثراً بهذه األزمة من بين فئات األصول، 
إال أن القطاع شهد انخفاضاً في أحجام إصدار 

السندات عام 2015.
وتوق��ع المدير العام في “تومس��ون رويترز” 
نديم نجار: أن تصل األصول المالية اإلسالمية 
ع��ام 2021 إلى 3.5 تريليون دوالر، مش��يراً 
إلى ان دول جنوب آس��يا تس��جل أكبر قدر من 
النمو في أصول التمويل اإلس��المي بعد فتحها 
نوافذ معامالت إس��المية عن طريق مؤسسات 
مالية مختلف��ة، مما يدل على القب��ول المتزايد 

لمنتجات التمويل اإلسالمي في المنطقة.
أما الرئيس التنفيذي للمؤسسة اإلسالمية لتنمية 
القط��اع الخ��اص خال��د العب��ودي فاعتبر من 
جهت��ه، ان افريقيا بحاجة إلى توس��يع مصدر 
التمويل الالزم لدعم العجز في بنيتها األساسية 
وس��د النقص في عائداتها الناج��م عن الركود 
العالمي في أس��عار الس��لع، وقد يكون التمويل 

تعل��م التمويل اإلس��المي، واس��تفادت المملكة 
المتحدة من الطلب المتزايد عليه من األس��واق 

اإلسالمية.
الحوكمة

شهد مؤش��ر الحوكمة نمواً مستقراً، الذي يأخذ 
بعين االعتب��ار 3 عوامل هي: اللوائح، حوكمة 
الش��ركات، وحوكمة الش��ريعة. ويقول التقرير 
أن هناك 35 دولة تطبق نوعاً واحداً من اللوائح 
التنظيمية للتمويل اإلسالمي. ففي 2015 اتخذت 
ماليزيا وباكس��تان خطوات كبي��رة لدعم إطار 
مؤش��ر حوكمة الشريعة، بينما اتجهت نيجيريا 
والمغرب نحو تأس��يس هيئة ش��رعية مركزية 

تتولى اإلشراف على قطاع التمويل اإلسالمي.
ضجة التمويل اإلسالمي

التموي��ل  ش��عبية  تراج��ع  التقري��ر  وأظه��ر 
اإلس��المي بس��بب انخفاض ع��دد المؤتمرات 
واألخب��ار حوله��ا حي��ث وصل��ت إل��ى 112 
مؤتم��راً و17795 خب��راً ف��ي 2015. وأكبر 
األخبار كانت تصدر عن دول مجلس التعاون 
الخليجي، وش��هد عام 2015 جهوداً ملحوظة 
لنش��ر الوع��ي بالتمويل اإلس��المي من خالل 
ندوات ُعقدت في جميع أنحاء جنوب الصحراء 
213 ندوة على مستوى العالم.الكبرى وجنوب آس��يا وأوروب��ا، حيث ُعقدت 

خالد العبودي  نديم نجار 
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واألولــى عربيــاً، بينما جاءت قطــر الثالثة عربياً والـــ43 عالمياً، 
وتقدمــت لبنان مرتبتين لتحل في المركــز 90. وتعتبر الفروق بين 
دول المنطقة شاسعة، حيث يكون أداء الدول ذات االقتصادات الغنية 

بالسلع األساسية أفضل من أداء الدول ذات االقتصادات األصغر.

أميركا الالتينية ومنطقة الكاريبي: تتصدر تشــيلي دول المنطقة في 
المركز 21 عالمياً، وصعدت المكسيك 11 مرتبة لتحل في المركز 
51، وجــاءت األرجنتين في المركــز 94 متقدمةً 9 مراتب. وعلى 
النقيــض من ذلــك، تراجعت البرازيل  13 مرتبــة  لتصل للمركز 
110، وبشــكل عــام فــإن أداء أميــركا الالتينية يعتبــر أفضل من 
المتوسط العالمي من حيث الوصول إلى األسواق المحلية واألجنبية.

إقليم أوراســيا: شــهدت دول اإلقليــم تدهوراً في األداء الســيما في 
الوصول إلى األســواق وخدمات النقل، ومع ذلك، صعدت جورجيا 
5 مراتــب إلى المركــز الـ41، في حين انخفض أداء بقية الدول بال 

استثناء، حتى روسيا تأخرت 5 مراتب لتحل في المركز 111.

منطقة أفريقيا جنوب الصحراء: شــهدت التحسن األكبر عالمياً هذا 
العام، نتيجة للتطورات الهامة في خاصية الوصول إلى األســواق، 
وخصوصاً األجنبية منها. وتعتبر ليبيريا صاحبة التحسن األعلى في 
اإلقليــم، حيث حلّت في المركــز 120 بزيادة 9 مراتب، وذلك على 

خلفية انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية.

جنوب آســيا: حســنت الهند أدائهــا وتقدمت إلى المركــز الـ102، 
)103( و)122( و)123( على الترتيب.وتراجعت كل من سريالنكا وباكستان وبنغالدش لتحل في المراكز 

نتائج تقرير “تمكين التجارة العالمي 2016”

وخلص التقرير إلى أن زيــادة االندماج بين اقتصادات دول رابطة 
جنوب شرق آسيا )آسيان( واالقتصاد العالمي سمح لهذه الدول بأن 
تصبح الســوق األكثر انفتاحاً لتبــادل البضائع، متفوقةً على االتحاد 
األوروبي والواليات المتحدة األميركية. وبحســب المؤشر فإن أداء 
كبرى األسواق النامية يعدّ سيئاً نوعاً ما، حيث أن الصين هي الدولة 
الوحيدة ذات التعداد الســكاني العالي التي حلّت في ترتيب العشــر 
األوائل. وفي هذا الســياق، قال المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى 
االقتصادي العالمي كالوس شواب: ال تزال التجارة العالمية الحرة 
هي الدافع األقوى لتقدم االقتصاد العالمي، وإن التحدي األكبر للقادة 
هو جعل التجارة أكثر عدالً، وترسيخها كقوة لتحقيق النمو الشامل.

النتائج اإلقليمية
أوروبا وأميركا الشــمالية: بقيت أفضل المناطق فيما يتعلق بتمكين 
التجــارة، على الرغم من وجود تباطؤ في التكامل منذ عام 2014. 
ففــي أوروبا تقدمت ليتوانيا 8 مراتب لتحّل في المركز 29 عالمياً، 
كذلك تقدمت صربيا 18 مرتبة لتصل إلى المركز49. أما سويسرا 
والواليــات المتحدة األميركية فهما الدولتان صاحبتا األداء األســوأ 

فيما يخص الوصول إلى السوق المحلية والعالمية.

منطقة شرق آســيا والمحيط الهادئ: تعتبر سنغافورة وهونغ كونغ 
أفضل الــدول أداًء، إضافةً إلى اليابان التي 
حلت فــي المركز 29 متقدمــة 16مرتبة، 
وخســرت نيوزيلنــدا 4 مراتــب لتحل في 
المركز 18، أما الصين جاءت في المركز 
61، وتقدمــت كوريــا الشــمالية 7 مراتب 

لتصل إلى المركز 27.

منطقــة حــوض نهــر الميكونغ: شــهدت 
جميعها تحســناً في الترتيب، تقدمت تايالند 
9 مراتب لتحل في المركز 63، وفيتنام في 
المركز 73، وجمهورية الو في المركز 93، 

وكمبوديا في المركز 98 بتقدم 4 مراتب.

منطقة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيا: 
حلت دولة اإلمارات في المرتبة 23 عالمياً 

أصـدر المنتـدى االقتصادي العالمي تقرير “تمكين 
التجارة العالمي لعام 2016” الذي يقّيم أداء 136 دولة 
حـول العالـم في معايير عّدة منها النفاذ لألسـواق 
المحلية واألجنبيـة، وكفـاءة إدارة الحـدود، وتوافر 
البنية التحتية والرقمية، وخدمـات النقـل، والبيئة 

التنظيمية.
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ثورة في نموذج اليخوت التقليدي

مزاد لفنجان قهوة مع ابنة ترامب

يتّجه بُناة اليخوت الس��وبر في العالم نحو إحداث ثورة في النموذج 
التقلي��دي المتب��ع في ممارس��ة األعمال التجارية، في وقت كش��ف 
الرئيس التنفيذي لش��ركة الخليج لصناعة القوارب “غلف كرافت” 
إروين بامبس، عن توقعات بصعود نمط الملكية المشتركة وتأجير 
اليخوت بطريقة “أوبر” في أوس��اط األثري��اء ذوي المالءة المالية 
الواسعة على الصعيد العالمي. ورأى أن أبناء الجيل القادم من هؤالء 
األثرياء س��يفضلون على نح��و متزايد االس��تمتاع بتجربة ركوب 
اليخ��وت أكثر م��ن تملّكها، معتبراً أن اهتمامهم باس��تخدام اليخوت 
الفاخرة لن يقّل، ولكنهم سيكونون أقل رغبة في اقتناء هذه اليخوت 
كأصول مملوكة، بل إنهم، سينظرون إلى تملّك اليخوت كشكل من 

أشكال القيود.

تق�ري�����ر  أف����اد 
ل�ص�ح�ي�ف��������ة 
“إنديبندن������ت” 
البريطاني����ة، أن 
“إيفانك���ا” ابن���ة 
الرئيس األميركي 
المنتخ��ب دونال�د 
ت�رام�����ب ق�����د 
وضعت ش����رطاً 
للحص���ول عل��ى 

موعد لفنجان من القهوة، وهو دفع مبلغ 17500 دوالر أميركي.
ويق��دم موق��ع الم��زادات Charity Buzz فرص��ة لُمزاي��د واحد 
محظوظ لالس��تمتاع بتناول القهوة معها في نيويورك أو واشنطن، 
على ان تذهب عائدات هذا الموعد إلى مؤسسة أخيها إيريك ترامب 

لمصلحة مستشفى “سانت جود” الخاصة ببحوث األطفال.
ه��ذا وتتضمن الش��روط أيضاً نجاح الفائز باجتي��از فحص الخلفية 
الجنائي��ة وموافقة جه��از الخدمات الس��رية، الذي س��يكون أفراده 

حاضرين في المقابلة.

دار عزيز ووليد مزنر

أطلق��ت دار عزيز وولي��د مزنر مجموعتها الجدي��دة للعام 2017، 
واس��تمتع الحضور بمش��اهدة مراح��ل تصميم حّمال��ة الصدر من 
فيكتوريا سيكريت ألول مرة. وقد ارتدت عارضة األزياء جاسمين 
توكي��س حمالة الص��در التي تبل��غ قيمتها 3 ماليي��ن دوالر، وهي 

مطروحة للبيع في متجر فيكتوريا سيكريت الرئيسي.

جولة Bentley الدولية (كن استثنائيًا)

وصلت “جولة كن اس��تثنائياً” من ش��ركة Bentley إلى الش��رق 
األوسط وخالل المناسبة، يتم عرض مجموعة متنّوعة من مركبات 
Bentley المميّزة. ويمكن للزّوار التمتّع بتجربة التعّرف شخصياً 
على هذه الطرازات من خالل الجلوس والقيادة في مقعد جلدي فاخر 

مصنوع ومطّرز يدوياً.

Google تحتفل بعيد اإلمارات
أطلق�ت “غوغ��ل” 
م���ع  ب�ال�ت�زام���ن 
االحتف�ال الوطن���ي 
الخامس واألربعين 
لدول��ة اإلم��ارات، 
مجموع��ة ص���ور 
بانورامي�ة ألش�ه�ر 
المعالم في دبي عبر 

خدمة Street View، من Google Maps، التي تتيح استكشاف 
األماكن والمعالم الرئيسية في أنحاء العالم بزاوية رؤية 360 درجة، 

وتستعرض هذه الصور المشهد العمراني المتنوع لدبي.
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مجموعة عروس ربيع/صيف 2017
األزي��اء  س��يقوم مصم��م 
العالمي “ولي��د عطا هللا” 
مجموعاته  أحدث  بعرض 
األع��راس  مالب��س  م��ن 
ف��ي  والصي��ف  للربي��ع 
عرض أزياء حصري يقام 
في فن��دق القصر عجمان 
في 11 كانون الثاني/يناير 
2017. وسوف يكون هذا 
ه��و أول ع��رض ل��ه في 

عجمان.

مارلبورو قد توقف سجائرها
أعل��ن الرئي��س التنفيذي 
لش��ركة فيلي��ب موريس 
شركة  إن  انترناش��ونال، 
التبغ مارلبورو األكبر في 
العالم ق��د تتوقف عن بيع 
السجائر مع تدشين منتجها 
البديل آي.كيو.أو.إس في 
السوق البريطانية، المنتج 

ال��ذي ُطرح للبي��ع في أكثر من 10 أس��واق منها اليابان وسويس��را 
وإيطاليا، ويعمل على تسخين التبغ بالقدر الكافي لتوليد بخار من دون 

إحراقه ما يجعله أقل ضرراً بكثير من السجائر.

(توك آيكنز) يفتتح مطعمه الجديد
أعل���ن الش����ي�ف العالم���ي 
الحاصل على جوائز عالمي�ة 
متع��ددة ت��وك آيكن��ز، ع��ن 
افتتاح مطعمه الجديد “تومز 
كيتش��ن ديل��ي” ف��ي منطقة 
ريفرالن��د دبي ضم��ن دبي 
باركس آند ريزورتس، حيث 
البريطاني  الش��يف  س��يقوم 
بتقديم مفهوم جديد من تجربة 

ممتعة لتن��اول الطعام في أجواء عائلية تناس��ب أذواق جميع زوار 
أضخم مدينة ترفيهية متكاملة في منطقة الشرق األوسط.

18 مليون دوالر ثمن ألماسة نادرة
ألماس��ة وردي��ة  بيع��ت 
اللون على ش����كل ثمرة 
الكمثرى بمبلغ 18.127 
مليون فرنك سويس��ري 
)حوالى 18 مليون دوالر 
ه��واة  أميركي( ألح����د 
جمع التحف اآلس��يويين، 
حس����ب�م�ا أك��دت صالة 
كريستي للمزادات. ويبلغ 

وزن األلماسة 9.14 قيراط وقُدر ثمنها قبل البيع بما يتراوح بين 16 
مليون فرنك سويسري و18 مليون فرنك سويسري.

جائزة أفضل تصميم عربي
احتفلت النسخة الثامنة من جوائز 
بأفض��ل  المجوه��رات  تصمي��م 
المجوه��رات  تصامي��م  وأجم��ل 
وذهب��ت  واإلس��المية،  الش��رقية 
جائ��زة أفض��ل تصمي��م عرب��ي 
“مهويش  المجوه��رات  لمصممة 
أالواال”، وذل��ك عل��ى تصميمها 
لق��الدة تحم��ل اس��م “الط��اووس 
الملك��ي”، والت��ي ترم��ز للجمال 
والنقاء، أب��رز صفتين يتمتع بهما 

الطائر الشهير.

أضيفي بريقًا خفيًا إلى احتفاالتك
تش��مل مجموعة 
العي��د م��ن ليب�ل 
ريت���و كوم���ار، 
الع�دي����د م������ن 
المالب��س األنيق�ة 
الخال����دة الت����ي 
تجمع بين النعومة 
واألناق��ة، حي��ث 

تتضمن مالبس المساء الرسمية الفساتين الطويلة، التنورات القديمة، 
بل��وزات جريئة وفس��اتين قصيرة مط��رزة بألوان الش��تاء الدافئة، 

بدرجات من األحمر والوردي الدافىء واألسود الكالسيكي.

71



جديد مرايا

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2017

تغييرات في هيكلية “كريستيز”
أج��رى دار الم��زادات العالمية 
“كريستيز”، تغييرات في هيكل 
الحوكمة المؤسس��ية. وبتوصية 
من باتريس��يا باربيزي��ه وبدعم 
 ،Pinault تام م��ن عائلة بين��و
أعلن مجلس إدارة “كريس��تيز” 
ش��يروتي  جي��وم  تعيي��ن  ع��ن 
تنفيذياً لكريستيز، وتولي  رئيساً 
فرانس��وا بين��و منص��ب رئيس 
تتول��ى  فيم��ا  اإلدارة،  مجل��س 

باتريسيا باربيزيه منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة.

االستعداد لسباق ترايثلون ياس
أعلنت حلبة مرسى 
ي��اس ع��ن مواعيد 
برنامجه��ا التدريبي 
إلى  الهادف  اليومي 
المتس��ابقين  تهيئ��ة 
للوص��ول به��م إلى 
مستويات عالية من 

اللياقة البدنية والقدرة على خوض مراحل سباق ترايثلون ياس الذي 
يق��ام بدعم م��ن مبادرة أكتف اليف من ضمان. وتس��تضيف الحلبة 
سباق الترايثلون في المنطقة ب�17 شباط/فبراير 2017، المكّون من 

3 سباقات وهي السباحة وركوب الدراجات الهوائية والجري.

برج إيفل في مزاد علني
بيع��ت قطعة من أحد س��اللم برج 
إيف��ل بمبل��غ 520 ألف ي��ورو في 
ف��ي  العلن��ي   Artcurial م��زاد 
باري��س. القطعة الت��ي يبلغ طولها 
2.6 متر وتحتوي على 14 درجة، 
هي جزء من سلم حلزوني كان قد 
صنع عام 1889 من قبل غوستاف 
إيفل، ويصل ما بين الطابقين الثاني 
والثال��ث، إال أن��ه ق��د ت��م تفكيكه 
ع��ام 1983 ليصبح أح��د الرموز 

التاريخية المهمة لفرنسا.

غريكو في “كوكو بودو هيثي”
أعل��ن كوك��و ب��ودو هيث��ي، 
بج���وه  المع��روف  المنتج��ع 
الراقي والمريح، عن وص�ول 
الش���ي�ف “كارميل�و غريك�و” 
الحائ��ز عل��ى نجمة ميش��الن 
إلى ج���زر المالدي�ف في 18 
آذار/م��ارس 2017 ليمض��ي 
أس��بوعين ف��ي كوك��و ب��ودو 
هيث��ي، ويقدم حفالت عش���اء 
متقدم���ة  حصري���ة ودروس 

تفاعلية للضيوف المقيمين. 

(سيكس سينسيز) في “فيليستيه”
افتتحت س���لس��لة 
فنادق ومنتجع��ات 
وم�راك��ز س�����ب�ا 
“سيكس سينسيز” 
له��ا  أول وجه���ة 
في جزر السيش��ل 
تحت اسم “سيكس 

سينس��يز زيل باس��يون”. ويحتل المنتجع مكان��اً مميزاً في جزيرة 
فيليستيه الخالبة ويشغل قرابة ثلث مساحتها اإلجمالية.

يذكر ان الرحلة إلى جزيرة فيليس��تيه تس��تغرق مس��افة 20 دقيقة 
على متن الطائرة المروحية.

Club Factory يحقق شعبية كبيرة
ح��ق����ق ت�ط�ب�ي�������ق 
Club Factory عل��ى 
األجه��زة الذكية، نم�واً 
إطالق����ه  من��ذ  كبي��راً 
بمنطقة الشرق األوسط. 
وُصن��ف بي��ن أفض��ل 
10 تطبيق��ات مجاني��ة 

للتس��وق في دول��ة اإلمارات، بتوفيره أكثر م��ن مليون منتج فضالً 
ع��ن 4 آالف منتج جديد يومياً، منوعة ما بي��ن ديكورات المنازل، 
ومنتجات التجميل، والمالبس والكثير غيرها، إضافة لتقديمه مقارنة 

فوريّة لألسعار من عدة شركات إلعطاء افضل نتيجة للعمالء.
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أكسكاليبور بنظام حركة أوتوماتيكي
يفخ��ر صانع الس��اعات الجنيفي 
روجي���ه دوب���وي ومجموع���ة 
بهبهان��ي بتقديم س��اعة حصرية 
جدي���دة مخصص����ة ل�عش����اق 

الساعات الفاخرة في الكويت.
تتوفر ه�ذه الس��اعة في إص�دار 
مح��دود م��ن 25 قطعة وتحتوي 
ع�ل��ى آل�ي�����ة ح�رك���ة ذات�ي��ة 
بمحرك ميكروي   RD820SQ
مهيكل، كما تأتي الساعة مختومة 

بدمغة جنيف العريقة. 

Cronologics غوغل تستحوذ على
اس��تحوذت غوغ��ل عل��ى ش��ركة 
Cronologics المصنعة للساعات 
الذكية، وهي من الش��ركات الناشئة 
المتخصص��ة في صناعة س��اعات 
األن�دروي��د وي����ر، ت�م إطالقه����ا 
قب��ل عامي����ن فق����ط م���ن ق�ب��ل 
مهندس��ين س��ابقين ل��دى الش��ركة 
األميركي��ة غوغل نفس��ها. وكانت 

 CoWatch ق��د حقق��ت نجاحاً جيداً مع س��اعتها Cronologics
التي تتميز بس��عة تخزين 8GB وشاش��ة 1.39 إن��ش وبدقة 400 

بيكسل، وذاكرة 1GB، فضالً عن مزايا التتبع الرياضي.

إعالن “كارل ف. بوشرر”
أطلق كارل ف. بوش��رر، هوية 
العالم��ة الجدي��دة ف��ي معرض 
بازل في بداية عام 2016 بحملة 

إعالنية جديدة.
وتب��رز الحملة أصول الش��ركة 

بشعار صنع في لوسيرن.
يذك��ر، أن الش����رك�ة قد ن�م��ت 
بش��كل مضط��رد عل��ى م��دى 
األع���وام ال�م�اض�ي����ة، وازداد 
حج��م مبيعاته��ا بنس��بة أربع��ة 

أضعاف.

كوروم ليدي غولدن بريدج راوند
أطلق���ت “غول��دن 
بري�دج” س�����اع�ة 
“راون��د” الجدي��دة 
بحجم يتناس��ب مع 

معصم النساء.
عناص��ر  أن  يذكر 
الراتن��ج الطبيعي��ة 
الملون���ة ل�نس�����خ 

“غول��دن بريدج راوند” توض��ع في تركيب “قفص” ذهبي صغير 
مرصع بالماس��ات والزينة يدوية الصنع، حيث يقوم فنان سويسري 

بترصيع الماسات بكل خبرة.

سانت أونوريه تقدم ساعة “أوبرا”
أونوريه(  تق��دم )س��انت 
نسخة جديدة من س��اعتها 
الش���هي�رة “أوبرا” التي 
تع��د هدية مثالي��ة للمرأة 
العصري�ة األنيق�ة. تتس��م 
الملون��ة  النس��خة  ه��ذه 
األنيقة جداً بسحر خاص، 
م��ن  يتض��ح  م��ا  وه��و 
المركزية  المين��اء  خالل 
المس�ت�دي�رة، س���اتان�ي��ة 

التشطيب لخلق تأثير جميل مع عيّنة checkerboard الشهيرة.

أنحف ساعة في العالم من كونكورد
أطلق���ت دار الس����اع��ات 
كونكورد اإلصدار الخاص 

.Delirium Lady من
م��ن  مصنوع��ة  الس��اعة 
ال��وردي الالم��ع  الذه��ب 
م��ع  قي��راط،   18 عي��ار 
أو ب��دون ماس��ات رائع��ة 
تحي��ط بعلبتها المس��تطيلة 

الكالسيكية.
تعمل هذه الساعة األيقونية 

.Wوتقاوم تسرب المياه حتى 30 مترا ETA بعيار حركة كوارتز
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انخفاض في سرعة دوران األرض

تقنية جديدة للتركيب الضوئي

 أثبت دراس��ة لعلم��اء في جامعة “درم” البريطاني��ة أن مدة اليوم 
الواحد على كوكب األرض تزداد بمقدار 1.8 ميلي ثانية كل 100 
عام، وأن س��رعة دوران األرض تنخفض بوتائ��ر متزايدة بتأثير 
الم��د والج��زر إضافة الى االحتباس الح��راري، حيث يُعيد ذوبان 
الجلي��د في منطقتي القطبين الش��مالي والجنوبي ت��وزع كتل الماء 
عل��ى وجه األرض. كما يش��ير العلماء إل��ى أن الزالزل والتعامل 
الكهرومغناطيسي بين نواة األرض وقشرتها لها دورها في تباطئ 

الدوران أيضاً.

كش��فت دراسة نشرتها مجلة س��اينس، أن باحثين تمكنوا من ابتكار 
طريق��ة اصطناعية لتحويل ثنائي أوكس��يد الكرب��ون إلى مركبات 
عضوية بش��كل أس��رع من النباتات، بعد أن اخت��اروا بحرص 17 
مركباُ أنزيمياً من 9 كائنات حية، وقامو بتركيبها مع بعضها هندسياً  
لتش��كيل نموذج اصطناعي قادر على التقاط ثنائي أوكسيد الكربون 
بس��رعة أكبر من “دورة كالفن” الطبيعية، ويأمل الباحثون أن تنقل 
ه��ذه التقنية الجديدة إلى النباتات، ليتم تثبيط ثاني أوكس��يد الكربون 
بش��كل أس��رع، وباس��تهالك أقل للطاقة، ما قد يس��اهم في استقرار 

تركيزه في الغالف الجوي.

روبوت إلجراء عمليات العيون

ابتكرت شركة كامبريدج كونسلتنتس روبوت يعرف باسم أكسيس، 
مزود بذراعين تمكنان��ه من إجراء عمليات العيون بدقة أعلى من 
دقة اإلنس��ان، ومع ملقطين يمكنهما التحرك ضمن مسافة 10 ملم 
)0.4 بوص��ة(، وه��و حجم عدس��ة العين تقريباً، عل��ى أن يتحكم 
الجّراح بالروبوت باس��تخدام اثنين م��ن مقابض التوجيه وصورة 
مكبّرة على شاشة. وقد تم تخصيص هذا الروبوت إلجراء جراحة 
الس��اد Cataravt والتي تتطلب إجراء شّق صغير في عدسة العين 
وإزال��ة الجزء العاتم الذي يش��ّوش الرؤية ومن ثم اس��تبداله بقطعة 

بالستيك صغيرة مشابهه للعدسات الالصقة.

عصبة رأس لمراقبة األحالم 

 اطلقت شركة Aurora الخاصة بالتكنولوجيا الذكية، عصبة راس 
ذكية “اي وينكس” تنبعث منها أضواء وتصدر عنها أصوات تتيح 
لمن يرتديها امكانية التاثير على احالمهم عند النوم و حتى السيطرة 
عليه��ا، وهي تعمل ببرنامج تقني ألنظم��ة اندرويد وiOS، يعرف 
التوقي��ت الذي يحلم فيه الش��خص من خالل قي��اس موجات الدماغ 
ونشاط حركة العينين وتتبع حركة الجسم ، ليتم برمجتها مباشرة قبل 
النوم، وبحسب الشركة فإن هذا االبتكار يمنح كل من يرتديه فرصة 
االستغراق في النوم ومشاهدة احالم اكثر وضوحاً، اعتقاداً منها ان 
االحالم موجودة حقيقة وان من يحلمون بشكل واعي ومنتظم هم اقل 

عرضة للكوابيس المزعجة.
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أول صالة ذكية لـ(اقتصادية دبي)
افتتح رئيـس 
نـادي دبـــي 
الــدولــــــي 
للرياضــات 
لبـحـريــــة  ا
لشــــــيـــخ  ا
منصــــــور 
بـــن محمــد 
بـن راشد آل 

مكتوم، أول صالة ذكية لدائرة التنمية االقتصادية بدبي تعنى بتقديم 
الخدمات ذاتيــاً لجمهورها من أصحاب الرخــص التجارية، وذلك 
بهــدف حرص اقتصادية دبي على تعزيز التميز في تقديم الخدمات 
الحكومية من خالل إطالق المبادرات الذكية التي ستســهم في رفع 
تنافســية واســتدامة األعمال بإمارة دبي، ومستوى ثقة المستثمرين 
ورجال األعمال، األمر الذي سيعزز مؤشر اإلمارات للتنافسية في 

تقرير مزاولة األعمال الخاص بالبنك الدولي.
وتقــدم الصالة الذكيــة، التي تمتد على مســاحة 9 آالف قدم مربع، 

خدماتها للمتعاملين على مدار 24 ساعة.

وداعًا لألخبار الكاذبةتغيرات األرض عبر 32 سنة

أصــدرت “غوغل” تحديثاً جديــداً لخدمة اللقطات الجوية المتتابعة 
Google Earth Timelapse، وبصــور أكثر شــمولية لمتابعة 
التغييرات التي طرأت على سطح األرض على مدى األربع سنوات 
الماضية، إضافة آلالف التيرابايت من البيانات لرؤية أكثر وضوحاً 
منذ عام 1984 وحتــى 2016. “غوغل” كانت قد تعاونت إلنجاز 
 USGS هذا المشــروع مع مركز المســح الجيولوجــي األميركي
ووكالــة ناســا وصحيفة التايم، حيث عمل المطــورون على غربلة 
أكثر من 3 كوادريليون )مليون مليار( بيكسل من أكثر من 5 مليون 
صــورة ملتقطة باألقمار الصناعيــة، تم اعتمادها أيضــاً لبناء 33 

صورة كاملة للكوكب.

نجــح خبير التكنولوجيا دانيل سيراديســكي، فــي تطوير برمجيات 
مســاعدة باســم BS Detector، لكشــف المواقع المثيرة للشكوك 
وتميزهــا علــى مواقع التواصــل االجتماعي، مســتخدماً قائمة من  
25 ألــف مصــدر  لألخبار الوهمية كمرجعيــة يعتمد عليها بتحديد 
نوعية األخبار، بحيث يشير البرنامج الذي من الممكن إضافته على 
متصفحي االنترنت، الى الصفحة على أنها مشكوك بها مع تمييزها 
بالفتــة حمراء عند رصده لقصة قد تكــون مزيفة أو وهمية. ولفت 
سيراديسكي إلى أنه أنشأ البرنامج )في حوالى ساعة( في رده على 
ادعاءات مارك زوكربيرغ، بأن فايسبوك غير قادر على الوصول 

إلى حل جذري لمنع انتشار األخبار الوهمية على منصته.

“البرمجة” تعزز أوضاع الجئين
عـزز أكثر مـن 
عشــــرة آالف 
الجئ وشـــاب 
مـــن منطقــــة 
الشرق األوسط 
آفاقهم الوظيفية 
على مســتـوى 
د  القـتـصـــــا ا

الرقمــي عبــر االلتحاق بــدورات تدريبية في لغــة البرمجة، وذلك 
كجــزء من فعاليات أســبوع البرمجة لالجئين الذي نظمته  شــركة 
إس إيه بي العالمية للتقنيات،  بالتعاون مع المفوضية السامية لألمم 
المتحدة لشــؤون الالجئين، ومركز غالوى للتعليم، وبالشــراكة مع 
أكثــر من 30 جهة حكومية، ومنظمات غير حكومية، ومؤسســات 

تعليمية، وشركات خاصة.
وتعلــم الالجئون والمواطنــون في كل من مصــر واألردن ولبنان 
وتركيــا القيمــة الكبيرة التي توفرهــا برمجة المواقــع االلكترونية 
واكتســاب مهارات البرمجة. والتحق جميع خريجي الدفعة األولى 

بوظائف قائمة على المهارات التي اكتسبوها.
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Medium رقم قياسي لمنصة التدوين

أعلنت منصة التدوين الشهيرة Medium أن هناك 60 مليون زائر 
شهرياً يلجؤون إلى قراءة المحتويات التي تنشر عليها، وباستهالك 
يصل الى 4.5 مليون ســاعة في الشــهر للقراءة، ما بين زواٍر من 
محــركات البحــث ومواقــع التواصــل وأيضا من وقــت آلخر من 
خالل التطبيقــات. وتعتبر Medium حالياً مــن المنصات األكثر 
انتاجاً للمحتوى على الويب العالمي، وتتضمن مدونين من مختلف 
الدول من بينهم عرب أيضــاً، كما توفر كتابة المقاالت والتدوينات 
ومشاركتها بسهولة تامة وفق واجهة تجمع مابين اإلمكانيات الجيدة 

وأيضا البساطة.

WordPress تدعم الواقع االفتراضي

أعلنت منصة WordPress الشهيرة رسمياً دعمها محتويات الواقع 
االفتراضــي VR و360 درجــة، تأكيداً علــى أنها محتويات مهمة 
ستنتشــر على نطاق واســع قريبــاً، مع دعم المتصفحــات لها على 

الموبايل والحواسيب ومختلف األجهزة المتصلة باإلنترنت.
وســيتمكن محــررو وأصحاب المدونــات فــي WordPress من 
 Add Photo Sphereو WP-VR-view :اضافــة فئــات مثــل
video to WordPress 360 إلى المقاالت التي ينشرونها بهدف 
إغنــاء محتوى معلوماتهــا. وبالطبع فإن تميــز WordPress هذا 
سيمثل حافزاً لتبني تقنيات الواقع االفتراضي VR من قبل منصات 

تدوين أخرى مثل بلوغر وتمبلر وغيرها.

(برايم فيديو) تشمل 200 بلد

دخلت مجموعة أمازون في منافسة مباشرة مع “نتفليكس”، بعد ما 
أعلنت توسيع خدمتها “برايم فيديو” إلى التسجيالت المصّورة عبر 
اإلنترنت لتشمل 200 بلد حول العالم، وتقديمها برامج تعرض للمّرة 
األولى، فضالً عن عدٍد كبير من األفالم والمسلسالت الشعبية، وهي 
خدمة متوافرة من خالل التطبيق اإللكتروني على أجهزة الكمبيوتر 
 Smart TV والهواتف الذكية واألجهزة اللوحية، إضافة إلى أجهزة

المتصلة باإلنترنت.
كذلــك، تتيح “برايــم فيديو” للمســتخدمين، تحميــل البرامج على 

هواتفهم الذكية لمشاهدتها من دون اتصالهم بشبكة اإلنترنت.

اختراق أكثر من مليون حساب غوغل

كشــف فريق أبحــاث Check Point عن حملــة برمجيات خبيثة 
جديــدة تحمل اســم Gooligan تســتهدف أجهــزة الهواتف الذكية 
العاملة بنظــام أندرويد، حيث تمكنت من اختــراق أكثر من مليون 

حساب غوغل حتى اآلن.
البرمجية التي تتواجد أجزاء من تعليماتها في عشرات من تطبيقات 
أندرويد الشرعية، تبدأ بإرســال معلومات الجهاز والبيانات وحتى 
بريد الـGmail وGoogle Photos إلى سيرفر التحكم والسيطرة 
الخاص بها. ولفت الباحثون إلى أن جميع مستخدمي أنظمة أندرويد 

جيلي بين وكيت كات وحتى لوليبوب معرضون لإلصابة بها.
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“انستاغرام” تنهي آمال “تويتر”
فــي وقــت تحــاول فيــه 
تويتــر البقــاء والحفــاظ 
كشــف  ُمعِلنيهــا،  علــى 
تقرير عن شركة أبحاث 
الســوق “إي ماركتيــر” 
أن حوالــى ثالثــة أرباع 
شركات أميركا التي لديها 
أو  موظــف   100 نحــو 

أكثر ستســتخدم لترويج وتسويق منتجاتها تطبيق إنستاغرام الناجح  
والمرتبط بمنصة الفايسبوك، ما يعني أن تويتر ستعاني األمرين عام 

2017، وبركود وثبات في مستخدميها بحوالى 66 %.

روسيا تتخلى عن نظام أندرويد
 Jolla أعلنــت شــركة
الفنلنديــة أنه تــم قبول 
نظام تشــغيلها للهواتف 
 SailFish الـذكـيــــة 
ليكــون نظام التشــغيل 
الوحيد لالســتخدام من 

قبــل الحكومة الروســية، مع الحد من اعتمــاد األخيرة على أنظمة 
تشغيل تجعلها تحت السيطرة الخارجية. ومن المتوقع أن يبدأ العمل 
بهذا النظام في وقت مبكر من عام 2017، في تأكيد لما أعلنه وزير 
اتصاالت روسيا نيكوالي نيكيفوروف بداية عام 2016 بالعمل على 

.iOSإيجاد نظام تشغيل ممتاز يكون بديالً لنظامي اندرويد و

مكالمات فيديو بين 200 شخص
بعــد أن كان قــد طــرح ميزة 
الجماعية  الصوتية  المكالمات 
بين 200 شــخص على األقل 
يعود تطبيق LINE من جديد 
ليشــعل المنافســة وبقــوة بين 
تطبيقات الدردشة ويقدم ميزة  
مكالمــات الفيديــو الجماعيــة 

بين العدد نفسه، وبأداء متطور ومتقدم مع امكانية اضافة التأثيرات 
والمزايـا أثناء المحادثة التي يمكن لجميع المشــاركين القيام بها في 
آن واحد، وستظهر خالل المحادثة على الشاشة 4 أشخاص للدردشة 

االساسية بينما يحتوي الجانب األيمن دوائر المشاركين اآلخرين.

ثغرة أمنية في برنامج “سكايب”
أكــد مختصــون مــن 
 Trustwave شــركة
وجود ثغــرة أمنية في 
برنامــج “ســكايب”، 
من الممكن أن تستخدم 
العتــراض الرســائل 
وحتــى  والمكالمــات 

اختراق معلومات مســتخدمي البرنامج، وبحســب الخبراء فإن هذه 
الثغرة التي قد تهدد 30 مليون مستخدم حول العالم، هي عبارة عن 
خطأ في البرمجة تسبب به أحد مصممي البرنامج، من دون أن تعلم 

به شركة مايكروسوفت قبل شراءها لبرنامج “سكايب”.

مكتب جديد ألمازون في دبي
افتتحــت “أمــــازون لخدمـــات 
اإلنترنت” مكتب جديد في إمارة 
دبي بدعم من مؤسسة دبي لتنمية 
االســتثمار، وذلك بهدف تسريع 
عمليــة التحــول إلــى الحوســبة 
الســحابية في المنطقة. وســيقدم 
المكتــب الــذي يضــم نخبة من 
ومستشــاري  الحلول  مهندســي 
الخدمات المهنية، دعماً للشركات 
الناشــئة وأيضاً كبار الشــركات 

والمؤسسات الحكومية.

صفقة “ياهو” في مهب الريح
أعلنــت شـــــركة 
Verizon أنـهـــا 
بـصــــدد إعــــادة 
النظـر في صفقــة 
اســتـحواذهـا على 
“ياهـو” المقـــدرة 

سـابقاً بـ4.83 مليار دوالر أميركي، مع خيار إعادة التفاوض وتقديم 
سعر أقل، من دون استبعاد حتى خيار التخلي عن الصفقة بالكامل.

يأتي ذلك، بعد أن أعلنت الشركة المنكوبة “ياهو” عن عملية اختراق 
جديــدة لها، أدت الى الحصول على كامــل قاعدة بياناتها وتعرض 

مليار مستخدم للخطر، ما أساء الى سمعتها.
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سماعة السلكية تمنع الضجيج
 Bose األميركي��ة  الش��ركة  أطلق��ت 
لصناع��ة المع��دات الصوتية، س��ماعة 
أذن الس��لكية QuietControl، تُل��ف 
حول الرقبة وتمتاز بقدرتها على تمكين 
المس��تخدمين م��ن س��ماع األص��وات 
الخارجي��ة التي يختارونها، في محاولة 
للتركي��ز على مس��اعدة المس��تخدمين 

لس��ماع األصوات على نح��و أفضل في األماك��ن المزدحمة، ويتم 
التحك��م بها ع��ن طريق تطبيق Bose Hear ال��ذي يضم أوضاعاً 
ُمعدة س��ابقاً، مثل التلفاز، محادث��ة مركزة، الطائرة، مكتب الطبيب 

يفترض بها حجب أصوات للتركيز في اتجاهات محددة.

سيرفيس فون من “مايكروسوفت”
“مايكروسوفت”  تتجه 
لتصنيع هاتف س�يرفس 
ف��ون بمعال��ج س���ناب 
دراغ��ون 835، وتقنية 
 USB 4.0 شحن سريع
يعمل بنظام ويندوز 10 
بمعمارية 64 بت، على 

 GB مزوداً بذاكرة ،X86 أن يتمكن من تش��غيل تطبيقات وين��دوز
6 مع شاش��ة 5.5 إنش. ومن المتوقع أن يصل لألس��واق بالنصف 
الثاني من عام 2017، وتحديداً عند إعالن مايكروس��وفت التحديث 

الرئيسي القادم إلى ويندوز10 وهو ريد ستون3.

جزيرة كاملة مزودة بالطاقة الشمسية
أعلنت شركة تسال عن 
إتم��ام مش��روع الطاقة 
جزيرة  ف��ي  الشمس��ية 
تاو الواقعة في س��اموا 
كبداي��ة  األميركي��ة، 

الول��ى نتائج اندماجها مع ش��ركة س��والر س��يتي، حيث أصبحت 
الجزيرة مزودةً بالطاقة الشمس��ية بنسبة 100 %، بفضل أكثر من 
5300 لوحة شمس��ية مع 60 حزمة طاقة من تس��ال، وضمن نظام 
مناب��ع موزعة، يتم تزويده بالطاقة عبر مصفوفة الخاليا الشمس��ية 
باس��تطاعة 1.4 ميغ��اواط، ليتم توفي��ر طاقة للجزيرة لم��دة 3 أياٍم 

متواصلة حتى عندما تكون أشعة الشمس ضعيفة.

 كاميرا طائرة بحجم الجيب
 Air Selfie أط�ل�ق����ت
البريطاني��ة أول كامي��را 
طائ��رة بحج��م الجي��ب، 
تتأل��ف م��ن 4 م��راوح 
مصنوع�ة م��ن األلمني�وم 
 ،MP 5 وكام�يرا فيدي���و
ويمكنها أن تطير عمودي�اً 

على ارتفاع يصل 66 قدماً، ومزودة بتقنية اتصال الس��لكية “واي 
فاي” مولدة ذاتياً، مع بطارية يمكنها إعادة ش��حن Air Selfie في 
30 دقيقة فقط، فضالً عن نظام استقرار ممتص لالهتزازات  أثناء 

الطيران، يساعد في التقاط صور انسيابية مستقرة وواضحة.

شاشات عرض على النوافذ الزجاجية
توصل باحثون في جامعة 
س��تانفورد إلى اكتشاف، 
يتي��ح إنتاج كمي��ات من 
الش��رائح المستخدمة في 
التلفزيون  صنع شاشات 
بسمك 3 ذرات، حيث تم 
استخدام طبقة واحدة من 

مادة تسمى ثاني كبريتيد الموليبدينوم، مؤكدين أنها موصل جيد يمكن 
من خالله السيطرة على شحنات الكهرباء، وهو ضروري لصناعة 
رقاقات الكمبيوتر، ما يعني امكانية صناعة شاشات عرض إلكترونية 

على النوافذ الزجاجية، أو حتى الزجاج األمامي للسيارة مستقبالً.

تطبيق لشحن الهاتف في 30 ثانية
 InstaCharge دافعت شركة
عن تطبيقها، ال��ذي تزعم أنه 
يستطيع إعادة ش��حن بطارية 
الهاتف خ��الل 30 ثانية فقط، 
حيث يقوم بتخزين طاقة زائدة 
ف��ي داخل��ه بوس��عها أن تعيد 

شحن البطارية بالكامل عند نفاذها. وأّكد مبتكر التطبيق، األميركي 
الجنس��ية، دوغ��الس س��تيوارت، أن��ه ال يوجد أي دلي��ل يؤكد ان 
التطبيق ال يمكنه أن ينجح، وذلك في رده على خبراء أشاروا الى 
أن InstaCharge يخ��رق القوانين األساس��ية للديناميكا الحرارية 

والمبادئ األساسية للطاقة التي ال تفنى وال تُستحدث من العدم.
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مشروع قاعة رياضية عائمة

قامت ش�ركة الهندس����ة المعمارية اإليطالية كارلو راتي بتصميم 
 The Paris فك��رة قاعة رياضي��ة عائم��ة، أطل��ق عليه�ا اس����م
Navigating Gym، س����يتم م��ن خاللها تزوي��د ق��ار بالطاقة 
الالزم��ة، ليتمكن م��ن عبور نهر الس��ين اعتماداً عل��ى التمارين 

الرياضية لراكبيه.
الق��ارب الذي يصل طوله إلى 20 متر، يمكنه اس��تيعاب نحو 45 
شخص، ومزود بمعدات رياضية من قبيل الدراجة الثابتة التي يتم 
من خاللها إنتاج الطاقة الالزمة لضمان سيره، بعد أن يتم تحويلها 

بمعدات خاصة إلى كهرباء.

كمبيوتر تعليمي بمعايير عسكرية
  HP أطل�ق����ت
كمبي�وت��ره���ا 
ال�م�ح�م�����ول  
والمخ�ص��ص 
ل�ألغ�����راض 
التعلي�م�ي�������ة 
الدراس�������ي�ة  
 P r o B o o k
 ،x360 11 EE
يعم���ل بنظ��ام 

تش��غيل ويندوز 10، ويتمي��ز بتوافقه مع المعايير العس��كرية من 
حي��ث الصالب��ة، ومقاومة أزرار لوحته للنزع والس��حب أو حتى 
انس��كاب حوال��ى 12 أوقية من الس��وائل. كما أن��ه مغطى بغالف 
مطاط��ي صناع��ي يحميه من الس��قوط، م��ع إمكاني��ة تعزيز قوة 

التحمل عبر اختيار طبقة حماية زجاجية من غوريال غالس 4.
أم��ا تقنياً فقد زّود بشاش��ة قي��اس 11 إنش، مع معالج من ش��ركة 
 256GB8، وGB اضافة الى ذاكرة ،Pentium N4200 إنت��ل

مساحة تخزين داخلية.

شاشة منحنية بتقنية كوانتوم دوت

أطلقت “سامس��ونغ” أحدث شاش��اتها المتقدمة CFG70 بتصميم 
مخصص لعشاق األلعاب، وبقياسين 24 و27 بوصة، لتكون أول 
شاش��ة منحنية تعمل بتقنية كوانتوم دوت، ما يعني تقديم 125 % 
من ألوان طيف sRGB، وإنتاج مس��توى تباين تصل نس��بته إلى 
3000:1. كما أنها األولى أيضاً التي تتيح زمن اس��تجابة للحركة  
1 ميللي ثانية. وهي متميزة بتصميم Super Arena، مع مستوى 
انحن��اء 1،800R بزاوية رؤية 178 درجة، بم��ا يتوافق بمنتهى 

الدقة مع انحناء عين اإلنسان.
إضاف��ة إل��ى ذل��ك، زودت الشاش��ة بمصابي��ح LED تتفاعل مع 
الصوت لتعطي إحساس��اً بالحي��اة الواقعية لالعب وتركيزه ضمن 

ما يجري في الشاشة.

مشروع تسوق ذكي في دبي

افتتحت هيئة الطرق والمواصالت في دبي، مشروع التسوق الذكي 
األول من نوعه في العالم، وذلك في 4 من محطات مترو دبي.

المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة مطر الطاير، أوضح 
أن “المول الذكي” عبارة عن شاش��ة رقمية تفاعلية، ثالثية األبعاد، 
وعالي��ة الجودة تصل مس��احتها إل��ى 9 أمتار، وتمّكن مس��تخدمي 
“مترو دبي” من التس��وق إلكتروني��اً واختيار احتياجاتهم من قائمة 
المنتجات المعروضة، مع وضعها في س��لة التسوق، ثم دفع قيمتها 
عبر بطاقة االئتمانية، ليتم توصيل البضاعة لهم في التوقيت والمكان 

الذي يحددوه بأنفسهم.
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روبوت بديل عن موظفي الفنادق

رقم قياسي لـ(جي-ستار 2016)

طّورت شركة Savioke، روبوت يعرف باسم Relay، ليقوم بأداء 
مه��ام موظفي الفنادق، حيث يتم االعتماد عليه في إيصال األش��ياء 
التي يطلبها المقيمون من ضم��ن القوائم المتواجدة في تطبيقه، وله 
القدرة على التنقل ما بين الطوابق بس��رعة االنس��ان ذاتها، وطلب 
المصع��د عن طري��ق تقنية ال�WiFi، مس��تعيناً أيض��اً بالكاميرات 

الثالثية األبعاد.
وأش��ارت الشركة إلى أن حوالى 12 روبوت منه قد خالل نجحوا 
الع��ام 2016 الماضي، بتوصيل 11 ألف طلب مختلف، والس��ير 

لمسافة 3 آالف كلم.

اختت��م مؤخراً معرض األلعاب العالمي “جي - س��تار 2016” في 
بوسان كوريا، والذي استمّر ألربعة أيام متواصلة، حيث استضاف 
653 بائع��اً في 2719 جناح م��ن 35 بلد حول العالم، محققاً أفضل 
النتائج في تاريخ معارض القطاع الخاص وقطاع األعمال، ومسجالً 
حضوراً ب�1.902 تاجر من الزوار بزيادة 6.8 % مقارنةً بمعرض 
ع��ام 2015. كما توزعت فروعه الترفيهية المتنوعة على مس��احة 
55,300 مت��راً مربع��اً، محتوية على العديد م��ن اإلمكانيات لتوقّع 
مس��تقبل قطاع األلعاب، ومع كافة المنصات التي تش��مل اإلنترنت 

والهواتف ووحدات التحّكم.

(أكسل سبوت) توسع عملياتها

أعلنت AXILSPOT، االسم العالمي  في قطاع الشبكات المؤسسية 
الالس��لكية، إطالق عملياتها في الش��رق األوس��ط وإفريقيا، ضمن 
خططها للتوس��ع اإلقليمي، وهي التي تقدم أحدث الحلول المتطورة 
لالتصال المؤسسي الالسلكي، من نقاط الدخول والجسور والقواعد 
ومنص��ات اإلدارة. كما تتميز بنظامها الحائز على براءة االختراع 
Rscan الذي يعمل باألش��عة المتعددة لتقليل التش��ويش والس��ماح 
بأعلى س��رعة ف��ي النقل، ما يمكنه م��ن إدارة مئات المس��تخدمين 
المتزامنين بنجاح، بحوالى 800 مستخدم في آن واحد لتقنيات الجيل 
الثالث مع تحقيق نتائج بدقة أكبر وضمان اتساق وسرعة تغطية من 

دون انقطاع أو تشويش.

مليونا دوالر بسبب استراحة موظفين

أصدر القضاء االميركي حكماً بتغريم ش��ركة آبل 2 مليون دوالر، 
استجابة لدعوى رفعها موظفون سابقون لها، زعموا ان الشركة قد 
حرمته��م العديد من حقوقهم وعدم توفيره��ا لهم الوقت الكافي اثناء 
فترة االس��تراحة، فضالً عن تأخرها في صرف مستحقاتهم المادية 
بعد مغادرتهم لها. والجدير ذكره، أن 4 موظفين فقط هم من رفعوا 
الدعوى في البداية، لينضم اليهم فيما بعد آالف الموظفين الس��ابقين 
كطرف في القضية، ما دفع القضاء الى تقس��يم الغرامة على جميع 

ضحايا الشركة األميركية بمعدل 95 دوالر للفرد الواحد منهم.
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هاتف صيني بالبطارية األكبر حجمًا
كش��فت إحدى الشركات 
الصيني��ة YAAO ع�ن 
 YAAO هاتفه���ا الذكي
6000، متميزاً ببطاري��ة 
عمالق��ة قابل��ة لإلزال��ة 
ميلي   10.900 بس����ع�ة 
أمبير يمكنه��ا البقاء فترة 
طويل��ة من دون ش��حن، 
ومزوداً بش�اش����ة كبيرة 

5.5 ان��ش ومعالج رباعي الن��واة، وذاكرة 1GB، وس��عة تخزين 
.MP 516، فضالً عن كاميرتين 13 وGB

تقنية جديدة للشحن السريع
 Qualcomm قدم����ت   
جيالً جديداً من تقنية الشحن 
السريع لبطاريات األجهزة 
 Quick المحمول��ة، تقنية
Charge 4 الت��ي تؤم��ن 
س����رع�ة ش�����حن أكث��ر 
ب���20 % وفعالي����ة أعلى 
ب�30 % م��ن اصداره���ا 

الس��ابق، انخفضت بها درجة الحرارة المولدة أيضاً الى 5 درجات 
مئوية، وهي توفر 5 س��اعات من عمل الجهاز عند ش��حنه لمدة 5 

دقائق فقط، بينما تصل سعة البطارية الى 50 % خالل 15 دقيقة.

لينوفو بمواصفات عالية في روسيا
 تعتزم لينوف��و إطالق هاتفي 
 Moto Z Playو Moto Z
في أسواق روسيا االتحادية، 
Moto Z والذي يعد األنحف 
في العالم  بس��ماكة 5.2 ملم، 
تم تزويده بهيكل مصنوع من 

األلمنيوم وس��تانلس ستيل، المس��تخدمين في الطائرات العسكرية، 
وبشاش��ة AMOLED 5.5، ومعالج س��ناب دراغ��ون 820، مع 
 13MP  فض��الً ع��ن كامرتي��ن ،GB 64 وس��عة GB 4 ذاك��رة
و5MP، بينما تميز Z Play بعمر بطاريته حتى 50 ساعة وهيكله 

الخفيف المصنع من األلمنيوم الصلب والزجاج األنيق.

أفضل تلفاز عالي الجودة

 Signature OLED أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس عن تحقيق
طراز G6 65 للعام الخامس على التوالي كأفضل تلفاز عالي الجودة 
 ،EISA ف��ي أوروبا من قبل الجمعية األوروبية للصورة والصوت
التي تُمنح جوائزها السنوية من قبل لجنة تضم 50 خبيراً من خبراء 
المجالت المتخصصة في الوسائط المتعددة عبر 20 دولة أوروبية.

IPHONE8 دور أساسي لسامسونغ في
كش��فت تقارير عديدة أن ش��ركة 
آبل تفكر جدياً في اختيار منافستها 
لتزويده��ا  سامس��ونغ  األول��ى 
بشاشات من نوع OLED لهاتفها 
المقب��ل iPhone 8، خاصة وأن  
الش��ركة الكورية قامت بارس��ال 
العدي��د م��ن الع��روض ل��“آبل” 

تتعلق بشاشات OLED المنحنية. وتمتلك سامسونغ حصة 95 % 
من هذه الشاشات في االس��واق، ولديها مصانعها القادرة على دعم 
هوات��ف ايفون المقبل��ة، مع قدرتها اس��تثمار 12 مليار دوالر على 

مرافق تصنيع الهواتف الذكية على مدى العامين المقبلين.

غاالكسي S8 بمواصفات عالية
وفق��اً لتقاري��ر جديدة س��تأتي 
الكامي���را األمامي���ة لهات���ف 
غاالكس��ي S8 م��ع خاصي��ة 
تركي��ز تلقائ��ي، والتي كا�نت 
حكراً على الكاميرات الخلفي�ة 
للهوات��ف. وم��ن المتوق��ع أن 
يأتي S8 بإصدارين وحجمين 
مختلفين مع ش���اشات منحنية 
م��ن واجه��ة  90 % تقريب��اً 

الهات��ف، إضافة الى ذاكرة 6GB وس��عة تخزين 256GB مزوداً 
بمعالجات قد تكون سناب دراغون 830، وإكسيونس 8895.
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كما لدينا احتياطات اتخذناها لمواجهة ذلك، ولدينا مصادر مستمرة 
للدخل”.

انخفاض سعر صرف العمالت
انخف��اض أرباح الش��ركة لم يك��ن ناتجاً من تراج��ع ركاب درجة 
األعم��ال فحس��ب، إذ أن انخفاض س��عر صرف العم��ات قد أثّر 
س��لباً في إيرادات الشركة. ويقول الحوت إن زيادة عدد األسطول 
توازيها خطط لزيادة عدد الوجهات، فعلى سبيل المثال “لدينا قرار 
بالتش��غيل إلى الخرطوم ولكن مع أزمة العملة هناك وعدم إمكانية 
تحوي��ل الم��ال من الخرطوم، فهذا القرار معل��ق. ففي عام 2016 
عصفت أزمة العم��ات في عدد من الدول، وفي طليعتها نيجيريا 
التي تكبدنا فيها خس��ائر كبيرة نتيجة انخفاض سعر صرف العملة 
النيجيري��ة، وعدم إمكانية تحويل هذه األم��وال إلى الدوالر، ومن 
ث��م تحويلها إلى لبنان من نيجيري��ا، لذلك نحن نتريّث اآلن في هذا 

األمر كي تنتهي أزمة تحويل العمات في تلك البلدان”.

األمر يختلف بالنس��بة إلى فتح الخّط مع كندا، حيث أش��ار الحوت 
إلى أن  إيركندا تسعى لوضع لبنان ضمن وجهاتها، موضحاً أن “ 
العائق في هذا الش��أن كان أمنياً منذ أكثر من 10 سنوات، ونتمنى 
أن يكون هذا العائق األمني قد أزيل ونحن نرّحب بهم في بيروت. 
وإذا أتي��ح ل�“ايركندا أن تأتي إلى بي��روت فهذا يعني أنه يجب أن 
يُزال هذا العائق أيضاً أمام شركة “الميدل ايست” لتسيير رحات 
العائق، ونتخذ القرار المناسب بشأن ذلك”.له��ا إلى كندا، وعندها ن��درس األمر بعد التأكد من عدم وجود هذا 

“ميدل إيست” تسعى لتوسيع أسطولها

االستمرارية رغم الظروف الصعبة
اعتبر رئيس مجلس إدارة الش��ركة محم��د الحوت أن “أهم إنجاز 
حققته الش��ركة هو االس��تمرارية رغم كل الظروف الصعبة التي 
عاشها البلد، فنحن اس��تمرينا واستطعنا تحقيق أرباح، واألمل في 
المستقبل سيبقى دائماً محط أنظارنا، وسنستمر في تحديث أسطولنا 
الجوي وتطويره ال سيما بعدما أنجزنا بناء مركز التدريب، وأيضا 
مركز الشحن الجوي بالمطار، رغم كل الظروف التي مررنا بها. 
ودائم��اً لدينا ثقة بمس��تقبل بلدنا، ونعمل لتع��ود بيروت قريباً نقطة 

جذب واستقطاب للتعليم والتدريب في حقل الطيران”.

مفاوضات لشراء 4 طائرات
وكش��ف الحوت عن مفاوضات تجريها ال�“ميدل إيس��ت” لشراء 
أو اس��تئجار أربع طائرات ذات الجس��م العريض من إيرباص أو 
بوينغ، مش��يراً إلى أن حاجة الشركة اللبنانية لزيادة عدد طائراتها  
ق��د ترتفع من 18 إلى 25 في حال رفعت دول الخليج الحظر عن 

سفر مواطنيها إلى لبنان.

ولفت الحوت إلى أن المفاوضات ستحسم قريباً في االتجاه المناسب 
“على أن نتس��لم طائرتين خ��ال 2019 وطائرتين أخريين خال 
ع��ام 2020”. كما تح��دّث عن مفاوضات أخرى لش��راء “جهاز 
طيران تش��بيهي ثاٍن لمركز التدريب في الش��ركة من طراز 330 

أو 787.

وأوض��ح الح��وت، أن الحاج��ة لزيادة ع�دد الطائ��رات تأتي م�ن 
أج���ل تلبية الطلب اإلضافي على الس��فر، إذ زاد عدد الركاب في 
ع��ام 2016 بنس��بة 10 %، إال أن ترجم��ة هذا الطلب انعكس��ت 
تقلص��اً في اإلي��رادات بقيم��ة 70 مليون دوالر أميركي “بس��بب 
انخفاض أعداد ركاب درجة رجال األعمال بنحو 25 ألف راكب. 
ونواصل تحقيق األرباح ألنه لدينا بعض االنخفاض في التكاليف، 

نجحت شـركة طيـران الشــرق األوســط  “ميدل 
إيست” في تخطي الظروف االقتصادية الصعبة التي  
يمر بهـا لبنان والمنطقــة وواصلت تحقيق األربـاح 
في عام 2016 مدعومة بارتفاع عدد الركاب بنسـبة 
10 %. لكن اسـتمرار الحظر الذي تفرضه دول الخليج 
على ســفر  مواطنيها الى لبنان ال يزال يعرقل خطط 
الشركة لتوسـيع اسـطولها من الطائرات التجارية، 
كما أن انخفاض سعر صرف العمالت انعكس سلبًا  
على خطط الشــركة لزيادة عدد الوجهات، خصوصًا 

إلى أفريقيا.

محمد الحوت
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مس��افر سنوياً. ويتوقع أن تتجاوز حركة المس��افرين عبر مطار دبي الدولي 
عتب��ة 83 مليون مس��افر في ع��ام 2016، في مقابل 78 مليون مس��افر في 
عام 2015، فيما يتوقع اس��تخدام 90 مليون مس��افر له في عام 2017. ومن 
المنتظر أن يصل مطار أبوظبي الدولي إلى حاجز 40 مليون مس��افر بحلول 
عام 2017، وذلك بفضل مش��روع مجمع المطار الرئيس��ي الجديد الذي تبلغ 

قيمته 6.8 مليار دوالر.
بدوره، يخطط مطار الش��ارقة الدولي للتعامل مع 25 مليون مس��افر س��نوياً 

بحلول العام 2025، وذلك بالتوافق مع توسع قطاع الطيران.
فيما تنفذ إمارة عجمان مشروع مطار عجمان الدولي الجديد بقيمة 2.1 مليار 
دره��م إمارات��ي )571 مليون دوالر(، وال��ذي من المتوق��ع أن يتعامل لدى 

إنجازه مع مليون مسافر سنوياً.

تطوير مطار الملك عبد العزيز
وفي الس��عودية، دخل مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة  جدة عملية 
تطوي��ر ثالثية المراحل بقيمة تربو عن 1.5 مليار دوالر ، وذلك بهدف تلبية 

احتياجات ما يزيد عن 30 مليون مسافر.
وسيس��هم توسيع المطار في مس��اعدة المملكة على زيادة عدد المسافرين من 

28 إلى 45 مليون مسافر بحلول العام 2020.
ومنحت الكويت عقداً بقيمة 4.8 مليار دوالر لش��ركة محلية لتوس��يع المطار 
الدول��ي الوحيد في البالد، وذلك بهدف زيادة الطاقة االس��تيعابية للمطار إلى 

25 مليون مسافر بحلول عام 2025.
أم��ا مملكة البحرين فتعمل على تنفيذ مش��روع توس��يع بقيم��ة مليار دوالر، 
مسافر سنوياً.به��دف رف��ع الطاقة االس��تيعابية لمط��ار البحرين الدولي إل��ى 13.5 مليون 

خطط توسيع المطارات في الخليج مستمرة

ومن المق��رر أن يناق��ش ممثلو مط��ارات المنطقة خطط 
توسيع المطارات في الدورة ال�17 من معرض المطارات 
الذي س��يقام في الفت��رة بي��ن 15 و17 أيار/مايو 2017، 
مترافق��اً مع النس��خة الرابعة من معرض الس��فر وتموين 
الرحالت في الش��رق األوس��ط، والنس��خة الخامس��ة من 
منت��دى قادة المطارات العالمية، الذي يقوم بتنظيمه مركز 
المحيط الهادئ للطيران )كابا(. كما س��يتم الكش��ف خالل 
المعرض الذي يقام تحت رعاية رئيس هيئة دبي للطيران 
المدني، رئيس مؤسس��ة مطارات دبي، أحمد بن سعيد آل 
مكتوم، ع��ن أحدث الحل��ول والتكنولوجي��ات والخدمات 

المتعلقة بالمطارات.

ً االمارات األولى خليجيا
يشير أحدث تقرير لمؤسسة ديلويت إلى أن الدول الخليجية 
ضخت 100 مليار دوالر لتمويل مش��اريع توس��عة وبناء 

المطارات بهدف تلبية النمو في عدد المسافرين.
ومن المتوقع أن تق�ود دول�ة اإلم�ارات ه�ذا النم�و بنس��بة 
6.3 % س��نوياً، وفقاً لالتحاد الدولي للنقل الجوي )اياتا(، 
فيما من المتوقع أن تش��هد المنطقة نمواً قوياً بنس��بة 5 % 
سنوياً، ليصل عدد المسافرين جواً إلى 7.2 مليار شخص 

في عام 2035.
وتنفذ اإلمارات مش��روع توس��عة مطار آل مكتوم الدولي 
بقيم��ة 34 ملي��ار دوالر، حيث يتضمن المش��روع بناء 5 
م��دارج وتأمي��ن طاقة اس��تيعابية تصل إل��ى 160 مليون 

لم تتأثر مشاريع توسيع المطارات في دول مجلس التعاون الخليجي والتي يقدر حجمها بـ100 مليار دوالر،  
بانخفاض حجم االنفاق العام نتيجة هبوط أسعار النفط العالمية، حيث تعتزم تلك الدول مواصلة خططها 
التوسعية بهدف تلبية النمو السريع في عدد المسافرين جواً، والذي من المتوقع أن يتضاعف بحلول عام 2035، 

إضافة إلى توسيع أساطيل شركات الطيران، ال سيما الوطنية منها.
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نهاي��ة عام 2017، في حين تنخفض هذه النس��بة إل��ى 18 % خالل عامي 
2018 و2019 على التوالي.

ارتفاع معدل الشراء بالمنطقة رغم االضطرابات
وعلى صعيد منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا، كش��فت التقارير عن خطط 
شراء محسنة، وهو أمر غير متوقع بالنظر إلى االضطراب السياسي الكبير 

والنزاع الدائر في المنطقة، بالتزامن مع التحسن البسيط في أسعار النفط.
وق��ال 21 % م��ن المش��اركين في االس��تطالع  في المنطق��ة، إنهم بصدد 
استبدال أو تعزيز أساطيلهم بطائرات جديدة، وهو ما يمثل ارتفاعاً في معدل 
الشراء بنسبة 16 % بالمقارنة مع عام 2015، ولكنه يبقى أقل من المتوسط 
اإلجمالي العالمي. كما لوحظت قوة ش��رائية كبيرة في الدول المنتجة للنفط 

وجنوب أفريقيا.
ويتطلع المش��غلون الذين ش��ملهم االس��تطالع إلى ما هو أبعد من المخاوف 
اإلقليمية الحالية، حيث يقوم المشترون المحتملون في المنطقة بوضع جدول 
زمن��ي أس��رع إلجراء عمليات الش��راء في إطار الس��نوات الخمس المقبلة 
بالمقارنة مع عام 2015، مع التخطيط إلجراء 49 % من عمليات الش��راء 

قبل عام 2019.
على مدى السنوات الخمس تتراوح بين 4 % - 7 % .يذكر أن حصة منطقة  الشرق األوسط وأفريقيا من الطلب العالمي المتوقع 

255 مليار دوالر قيمة طلبات شراء طائرات جديدة

التباطؤ االقتصادي يحاصر أسواق الطائرات
وتش��ير التقاري��ر إل��ى أن��ه م��ن المتوق��ع أن يتراجع عدد 
الطائرات التجارية الجديدة التي س��يتم تس��ليمها بين عامي 
2016 و2026 إلى 8,600 طائرة بقيمة 255 مليار دوالر 
أميرك��ي، ما يعن��ي انخفاض بنس��بة 6 % - 7 % مقارنةً 

بالقيمة التي أشارت إليها توقعات عام 2015.
وف��ي ه��ذا الص��دد، قال رئي��س الطي��ران التج��اري لدى 
“هانيويل ايروسبيس” براين سيل: “ال نزال نواجه توقعات 
نمو اقتصادي بطيء نس��بياً في العديد من أسواق الطائرات 
التجارية الناضجة. وفي حين تش��هد االقتصادات المتقدمة 
تحس��ناً محلوظاً بصورة عامة، تبقى المخاوف األساس��ية 
متمثلةً بالطلب على السلع األساسية وأسعار صرف العمالت 
األجنبية وتقلبات األوضاع السياسية القائمة. وتواصل هذه 
العوامل تأثيرها على عمليات الشراء على المدى القريب، 
ولكن تش��ير ردود الدراسة االس��تقصائية لعام 2016 إلى 
وجود اهتم��ام متزايد في اقتناء طائراٍت جديدة على المدى 
المتوس��ط، خصوصاً في الفترة الممت��دة بين عامي 2018 
و2019. وفي الوقت الحالي، أش��ار المشغلون المشاركون 
في الدراس��ة إلى وج��ود خطط لزيادة اس��تخدام الطائرات 
الحالية بشكل متوسط خالل األشهر ال�12 المقبلة، بصورةٍ 
توفر زخماً مرحباً به لنش��اط خدمات بعد البيع الذي حافظ 

على مستوى ثابت في اآلونة األخيرة”.
توقعات بانخفاض معدل التسليمات

كشفت  تقارير “هانيويل” أنه تم تسليم حوالى 650 إلى 675 
طائ��رة جديدة في عام 2016، بانخفاض بنس��بة ال تتجاوز 
ال���10 % مقارنةً بالعام الس��ابق، وذلك بدعم من انخفاض 
الطلب عل��ى النماذج الناضجة، إلى جانب االس��تقرار في 

أسلوب االستخدام الجزئي لتسليمات الطائرات.
وتوقعت التقارير انخفاض معدّل التسليمات في عام 2017 
بشكل طفيف، ما يعكس التحول إلى نماذج جديدة من المقرر 

إدخالها في الخدمة في أواخر عامي 2017 و2018.
وأوضحت التقارير أن المش��غلين يعتزمون إجراء عمليات 
ش��راء طائ��رات جدي��دة بنس��بة تع��ادل 27 % تقريباً من 
أس��اطيلهم على مدى الس��نوات الخمس المقبل��ة كبدائل أو 
إضافات ألس��طولهم الحالي. ومن المتوقع تنفيذ 21 % من 
إجمال��ي خطط ش��راء الطائرات التجاري��ة الجديدة بحلول 

للبيئة  نتيجًة  القريب،  المدى  الشراء على  التجاري مواجهة وتيرة بطيئة من طلبات  الطيران  يواصل قطاع 
االقتصاديـة بطيئة النمو في العديـد مـن األسـواق العالمية، إلى جانب العديد من االضطرابات السياسية، 

وذلك وفق تقارير صادرة عن شركة (هانيويل). 
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“فالي دبي” تدّشن خط بانكوك
طل�ق����ت  أ
ق�ل�����ة  لنا ا
فالي دبي، 
رحالته���ا 
ل����������ى  ا
ب�ان�ك���وك 
ل�ت�����ؤرخ 

بذلك وللمرة األولى، تسيير رحلتين باليوم الى وجهة خارج منطقة 
الخلي��ج العربي، حيث انطلق��ت الرحلة االفتتاحية م��ن مطار دبي 
الدولي - المبن��ى رقم2 لتحط في مطار بانكوك الدولي متيحة بذلك 

روابط سفر عبر دبي.

تكريم الرواد في قطاع تموين الطائرات

ج��رى تكريم القادة في قطاع تموين رح��الت الطيران ضمن حفل 
توزيع جوائز “ميركوري” الس��نوية بدورته��ا ال�35، وذلك ضمن 
فعالي��ات معرض س��يال الش��رق األوس��ط 2016، بحضور نخبة 
م��ن المتخصصين وكبار الموردين في قطاع تموين قطاع الس��فر 
العالمي. وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على أفضل وأبرز 

الرواد في قطاع تزويد وجبات الطعام على متن الطائرات.

واشنطن تغّرم “الخطوط القطرية”
غ��رم�������ت إدارة 
الطيران األميركي�ة 
الجوي��ة  الخط��وط 
القطري����ة مبلغ����اً 
ق����دره 185 أل��ف 

دوالر، لتحليقها فوق مناطق جوية غير آمنة في أواخر عام 2014 
وأوائ��ل عام 2015. وذكر موقع “الدوحة نيوز” أن الغرامة طالت 
16 رحل��ة، 8 منها حلقت فوق اليم��ن، و7 فوق أجزاء محدودة من 
العراق، وواحدة في المجال الجوي األوكراني. يذكر أن هذه القيود 
وضعت بعد إس��قاط طائ��رة تابعة للخطوط الجوي��ة الماليزية، عام 

2014 أثناء تحليقها فوق أوكرانيا.

اختتام ورشة “انطلق مع إيرباص”
اخ��ت��ت��م����ت 
إيرباص ورشة 
العم�ل الرابع�ة 
ل�ب�رن�ام�������ج 
“انطل���ق م��ع 
إي�رب������اص” 

والتي عقدت بالتعاون مع تقنية للطيران، التابعة للش��ركة السعودية 
للتنمية واالستثمار التقني )تقنية(، في العاصمة الرياض بمشاركة أكثر 
من 15 مبتكر س��عودي حظوا بفرصة تعلم أساليب جديدة في ابتكار 
وتطوير أعمال ضمن قطاع صناعة الطيران. وستقام المرحلة النهائية 

من البرنامج خالل شهر كانون الثاني/يناير 2017.

مبنى الطيران الخاص بدبي الجنوب

افتت��ح رئيس هيئة دبي للطيران الرئي��س األعلى لمجموعة طيران 
اإلمارات الش��يخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ومستشار رئيس الدولة 
الش��يخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان 
بن خليفة آل نهيان، مبنى الطيران الخاص األكبر عالمياً في منطقة 
الطيران بدبي الجنوب، وتفقدوا صاالت المسافرين الخاصة والسوق 
الحرة ومركز الجمارك والشرطة والهجرة والجوازات في المبنى، 

الذي يمتد على مساحة 5600 متر مربع.
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جهاز يحاكي حركة الطيور
المعه����د  م��ن  باحث��ون  ابتك��ر 
الفدرالي الس�ويسري للتكنولوجيا 
جهازاً يحاكي ح��ركات الطيور 
أثن��اء الطي��ران، به��دف جع��ل 
طائ��رات “الدرون” أكثر ق�درة 
على المناورة والتحرك بسالسة 
في المساحات الضيقة وتجاوز 
العقبات.الجهاز الذي يحمل اسم 

robo-birds، ت��م تجهيزه بأجنحة مغطاة بالريش. ولفت الباحثون 
الى أن أكبر التحديات التي واجهتهم كانت في إيجاد نوع من التوازن 

ما بين وزن الجناحين والخصائص الديناميكية الهوائية.
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... و100 طائرة من “إيرباص”
أب��رم�ت إي�����ران اتفاقاً مع 
ش��ركة “إيرباص” لش���راء 
100 طائرة مدنية، على أن 
يج��ري تس��ليم أول طائ��رة 
منه���ا ف��ي منتصف كانون 
الثاني/يناي�ر2017، كما هو 
متوق��ع. وق��ال نائ��ب وزير 
الحضرية  والتنمي��ة  الطرق 
فخري��ة  أصغ��ر  اإليران��ي 

كاشان: إن الصفقة ستقسم بالتساوي تقريباً بين طائرات ضيقة البدن 
وأخرى عريضة البدن .

موسكو تبيع طهران طائرات مدنية
وزير  كشف 
ق������ة  لط�ا ا
الروس�����ي 
ر  لكس����ن�د أ
نوف�اك ع��ن 
برنامج لبي�ع 
ط�ائ�����رات 
ب  ك������ا ر
ن��وع  م���ن 

“س��وخ�وي س��وب�ر جيت 100” الروس���ية إلى إيران.
كالم  نوف��اك ج��اء  خالل تصريح صحفي ف��ي نهاية أعمال اللجنة 
االقتصادية الروس��ية - اإليرانية المش��تركة في طهران، حيث أكد  
الوزير الروسي أن “الشركات الروسية حاضرة للدخول إلى السوق 

اإليرانية”.
يش��ار إلى أن طائرة “سوخوي سوبرجت 100” هي طائرة ركاب 
مدنية روس��ية مخصصة للمس��افات القصيرة تتس��ع ل���98 راكبا، 
وتحلق حتى مسافة 4.4 ألف كلم. وقد صممت هذه الطائرة بواسطة 

شركة “سوخوي” بالتعاون مع شركاء أجانب.

“أليطاليا” تتجنب االنهيار
أبرمت شركة أليطاليا اتفاقاً مع بنوك بشأن الموارد المالية الالزمة 
للحفاظ على استمرارية عملها، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقالً 

عن مصادر مطلعة.
وتكافح االتحاد للطيران اإلماراتية، التي تعد مس��تثمراً مس��يطراً 
في “أليطاليا”، وهي تملك حصة تبلغ 49 % من الش��ركة إلعادة 
الناقل��ة اإليطالي��ة الت��ي تعان��ي من خس��ائر إلى الربحي��ة منذ أن 
اس��تثمرت األولى 560 مليون يورو بالشركة في إطار اتفاق إنقاذ 

أوسع بقيمة 1.8 مليار يورو في عام 2014.
ومن بين المساهمين اإليطاليين في الشركة، بنكي “أوني كريديت” 
و“انتيسا سان باولو”، وهما يملكان حصة مجمعة تبلغ 51 % في 

شركة أليطاليا.

إيران تشتري 80 طائرة من “بوينغ”
ق��ال الرئي��س التنفي��ذي 
لش��ركة الخطوط الجوية 
االي�ران�ي����ة، ف�ره���ارد 
ب��رورش: إن الش����ركة 
وقع��ت اتفاقاً مع ش��ركة 
بوينغ األميركي�ة لش��راء 
80 طائ�رة ألس���ط�وله�ا 
بقيم��ة 16 ملي��ار دوالر 

أميرك��ي، وهي أكبر صفقة  تجارية بين إي��ران والواليات المتحدة 
األميركية منذ عام 1979. وستتضمن الصفقة شراء 50 طائرة من 

طراز بوينغ 737 و30 طائرة من طراز بوينغ 777.

تطوير أسطول النقل الجوي السوري
كشفت مؤسسة الطيران العربية السورية، انه تم إصالح طائرة جديدة 
وإدخالها بالخدمة، مع محاولة فتح خطوط إضافية وتطوير أسطول 
النقل الجوي، وزيادة التواصل مع الصين، ماليزيا واس��تراليا. كما 
تم اعتماد نظام جديد يمكن من خالله إعالم المس��افرين بالرحالت 

والتعديالت التي تطرأ عليها بشكل فوري عبر هواتفهم الخاصة.
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ورشة لوكالء السفر من “االتحاد”
اخ�ت�ت�م��������ت 
م�ج�م��وع������ة 
االتحاد للطيران 
ورش����ة عمله�ا 
الس�نوية الرابعة 
لوكالء الس���ف�ر 
ف��ي ال�دوح���ة، 
واس����تعرضت 

الفعالية، أحدث المستجدات والخدمات. كما شاركت كل من “جيت 
إيرويز” و“طيران صربيا” و“أليطاليا” في هذه الفعالية عبر تقديم 

آخر مستجدّاتهم وعروضهم في عالم السفر.

إنشاء طيران ترفيهي في أوروبا
واف����ق مج�ل����س 
إدارة مجم�وع�����ة 
االتح��اد للطي��ران 
على خطط إلنشاء 
مجموع��ة طي�ران 
جدي�دة في أوروب�ا 
لس��فر الترفيه عبر 

شركة مشتركة مع مجموعة )TUI AG(، تضم أسطوالً يتكون من 
60 طائرة توفر قدرة اس��تيعابية تصل إلى 15 مليون مقعد س��نوياً، 
وتُركز على الس��فر المباش��ر م��ن نقطة إلى نقطة لربط األس��واق 

السياحية الرئيسية في أوروبا.

مواقف للطائرات الخاصة بمطارات دبي
دبي  مط��ارات  فتحت 
للطائ��رات  مواقفه��ا 
 100 مقابل  الخاص��ة 
ف��ي  أميرك��ي  دوالر 
الي��وم الواح��د، وه��و 
رقم ليس بالكبير إذا ما 
بعين االعتبار  وضعنا 

س��عر الطائ��رة ال��ذي قد يصل إل��ى 90 ملي��ون دوالر. وتوجد في 
اإلمارات ما يقارب 170 طائرة خاصة مسجلة، تقضي ما بين 200 
إلى 250 يوماً على مدار العام. ويختلف سعر الموقف إذا ما كان في 

الهواء الطلق داخل المطار أو في حظيرة مغلقة.

شهادة مشغل لـ“جي آي”
ح�ص��ل�����ت 
ش����ركة جي 
آي للطي��ران 
ل  خ����������ال
م��ع������رض 
الط�ي������ران 
لخ�������اص  ا
لمنط�ق��������ة 

الشرق األوسط وش��مال أفريقيا )MEBAA(، على شهادة مشغل 
طي��ران من الهيئة العام��ة للطيران المدني في دول��ة اإلمارات، ما 

يمكنها من بدء تشغيل رحالت تجارية.

35 % من سوق الطائرات لـ“اإلمارات”
أعل��ن الرئي��س المؤس��س 
التح��اد الطي��ران الخاص 
في منطقة الشرق األوسط 
افريقي��ا  “ميب��ا” وش��مال 
عل��ي أحم���د النقب��ي، أن 
الخاص�ة  الطائ�رات  ع��دد 
المس��جلة ف��ي اإلم��ارات 

يصل إلى 170 طائرة.
وق��ال: إن حج�م س�����وق 

الطائرات هذه بلغت 196 مليون دوالر، وه�و م�ا يس���تح�وذ على 
35 % من حجم السوق إقليمياً الذي يصل 560 مليون دوالر.

عبيدات عضو بلجنة “آكو” التنفيذية
انتخب��ت الجمعية العمومي��ة لالتح��اد 
العرب�ي للنق���ل الجوي )آكو(، المدي�ر 
العام/الرئيس التنفيذي للملكية األردنية 
كابتن س����ليمان عبيدات، عض�واً في 
اللجن��ة التنفيذية لالتح�اد، وذلك خالل 
اجتماعات الجمعي�ة العمومية التاس�عة 
واألربعي��ن لالتح����اد والتي عق���دت 

في الدار البيضاء مؤخراً.
وتض��م اللجن��ة التنفيذية لآلكو في عضويتها التي تس����ت�مر لمدة 3 
س��نوات أعضاء يتم انتخابهم من بين الرؤس��اء التنفيذيين لشركات 

الطيران العربية.
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ديرجيت تستحوذ على “يو ايه اس”

أبرمت ش��ركة الطيران الخاص “ديرجيت” عملية االستحواذ على 
حصة كبرى من “يو ايه اس انترناش��يونال” تريب س��وبورت )يو 
ايه اس(، وأصبحت ديرجيت مس��اهماً رئيسياً في الشركة العالمية 
المزودة لحلول دعم رحالت الطيران. وقد تم استكمال االتفاق قبيل 
انط��الق معرض ميبا 2016 بين المس��اهمين الحاليين في “يو ايه 
اس” وبين رئيس مجلس ادارة ديرجيت ورئيسها جانغ بنغ. وتستمر 
اإلدارة التنفيذية ل�“يو ايه اس” تحت قيادة المالكين/المؤسسين محمد 
حصري كرئيس اعلى تنفيذي وعمر حصري كرئيس تنفيذي. وتعد 
“يو ايه اس” شريك دعم الرحالت الجوية ألسطول كبير مؤلف من 

90 طائرة تشغلها وتديرها ديرجيت.

MEBAA رويال جت” خالل معرض“

شاركت “رويال جت”، مع بوينغ بيزنس جت، في معرض الشرق 
 ،)MEBAA 2016( األوس��ط وش��مال أفريقيا للطيران الخ��اص
حيث اس��تعرضا أحدث الطائرات التي تمت إضافتها إلى أس��طول 
الش��ركة. وتتميز هذه الطائرة الجديدة بتوظيفها ألحدث ما توصلت 
إليه مجاالت التكنولوجيا والتصميم الداخلي والراحة تماماً كنظيرتها 
التي استلمتها الشركة خالل شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2016. ومن 
خالل العمل مع شركائها و“بوينغ” بزنس جت، و“لوفتهانزا تكنيك” 
وPAC و“هانيويل”، أطلقت “رويال جت” طائرتيها الجديدتين في 
الوقت المحدد وضمن الميزانية المعتمدة، مع مساحات داخلية أنيقة 

ومبتكرة من إبداع المصمم إديس دوريت من نيويورك.

نظام جديد من “روكويل كولينز”
أع�ل�ن����ت 
روكوي���ل 
كولي�ن���ز، 
عن قيامه�ا 
بدمج نظ�ام 
المعلومات 
اإلقلي�م���ي 
ل�ل�ت�ن�ب����ؤ 

بالعواصف الترابية والرملية ف��ي أدوات تخطيط الرحالت الجوية 
ارين��ك دايركت الخاص بالش��ركة، مما يس��اعد مش��غلي الطيران 
الخاص في تلك المناطق على تحس��ين إجراءات الس��المة واألداء 
الف��وري. ويتم الحصول على البيانات الخاصة بالنظام وترخيصها 
حصرياً من مركز برش��لونة للحوسية الفائقة، وهو مقر أول مركز 
متخص��ص لألرص��اد الجوية اإلقليمية المتخص��ص تابع للمنظمة 
العالمي��ة لألرصاد الجوية، ويتم اس��تخدام البيانات من قبل الهيئات 
الحكومي��ة للحصول على مراقبة جوي��ة نوعية إضافة إلى مصالح 
صناعي��ة وجوية. ويوفر النظام  لمش��غلي الطي��ران الخاص اكثر 

المجموعات شمولية من حلول دعم الرحالت الجوية في القطاع.

آفاق ايجابية لقطاع الطيران العربي

أك��د قادة قطاع الطيران في الوطن العربي في ختام فعاليات الدورة 
السادسة من “قمة العرب للطيران 2016”، أن توقعات مستقبل قطاع 
الطيران والس��ياحة والسفر إيجابية في المنطقة العربية، وأن مكانة 
القطاع ستتعزز خالل األعوام المقبلة. وناقشت القمة التي أُقيمت في 
منطق��ة البحر الميت باألردن تحت رعاية وزيرة الس��ياحة واآلثار 
األردنية لينا عناب، القضايا التي تهم قطاع الطيران والس��ياحة في 
الدول العربية وس��بل تطوير القطاع وتعزيز مكانته. وجمعت القمة 
كبار المس��ؤولين التنفيذيين في قطاعي الطيران والسياحة لمناقشة 
موضوع “تواصل الثقافات وتحفيز االقتصادات”، وش��هدت توقيع 

مذكرة تفاهم بين منظمة السياحة العربية وقمة العرب للطيران.
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التخلص من نفايات الفضاء

تن��وي وكال��ة الفض��اء الياباني��ة JAXA  إجراء اختب��ار “الرباط 
الفضائي”، وهو وس��يلة للتخلص م��ن النفايات الفضائية المتراكمة 

في مدارات حول األرض وتشكل تهديدات متزايدة لها.
التقني��ة الجديدة س��يتم اطالقها بص��اروخ H-2B الناقل من مركبة 
ش��حن “كونوتوري” غير المأهولة، لتشكل مجاالً مغناطيسياً قادراً 
عل��ى فرمل��ة النفايات الفضائية في أثناء س��يرها ف��ي مداراتها، ما 
س��يؤمن إيصاله��ا إلى طبقات ذات كثافة أكبر ف��ي الغالف الهوائي 
األرضي، حيث س��تحترق من دون أي أثر. ووفقاً لتقديرات خبراٍء 
م��ن األمم المتحدة تدور ح��ول األرض 300 ألف قطعة من نفايات 

األجهزة الفضائية تبلغ كتلتها اإلجمالية حتى 5000 طن.

اليابان تستهدف سياحة الفضاءطائرة ركاب ذاتية القيادة
بدأت شركة BAE Systems البريطانية باختبار طائرة صغيرة 
 Jetstream 31 ذاتي��ة القيادة تحمل 16 راكباً، مس��تخدمةً نظ��ام
المخص��ص للتحكم بها بدالً من الطيار، وبواس��طة كاميرا أش��عة 

تحت حمراء تُسمى “العين االلكترونية” في قمرة القيادة.
ويتمي��ز نظ��ام Jetstream 31 للتحك��م، بقدرت��ه عل��ى الهب��وط 
اضطراري��اً، وذل��ك بمس��اعدة 7 كامي��رات مثبت��ة على عجالت 
الطائ��رة. باإلضاف��ة إلى ذلك، لدى هذا النظام القدرة على كش��ف 
أن��واع الس��حب المختلفة أيض��اً، هذا فضالً ع��ن امكانيته التحليق 

بالطائرة في ظل األحوال الجوية السيئة.

 قررت 3 شركات يابانية خاصة تشكيل مؤسسة مشتركة من شأنها 
تنظيم السياحة الفضائية، على أن تبدأ عملها بداية عام 2023.

وستتولى ش��ركة خطوط الطيران All Nippon وشركة السياحة 
HIS، إعداد الكوادر والدعم المالي للمشروع، بينما ستصنع شركة 
PD Aerospace طائرتين فضائيتين تنقل كل منهما 6 س��ياح إلى 
ارتفاع 100 كيلومتر فوق سطح األرض، في رحلة قد تكلف السياح 
124 أل��ف دوالر، ولمدة 90 دقيقة فقط سيش��عرون ضمنها بحالة 

الال وزن لمدة 5 دقائق.

إطالق أصغر صاروخ فضاء في العالم
ت  ك�����ر ذ
ل������ة  وك�ا
ن  ب����ا لي�ا ا
الستكشاف 
ء  لفض����ا ا
“جاكس��ا”  
أن بالده��ا 
ت�ن�������وي 
ق  ط�����ال إ

أصغ��ر ص��اروخ فضائ��ي بالعالم مع حلول ش��هر م��ارس/آذار 
2017. ليق��وم بنقل قم��ر صناعي صغي��ر TRICOM1 بمهمة 
فضائية تدوم لشهر، ويتكون الصاروخ الجديد من 3 أجزاء بطول 
إجمال��ي 10.5 متر، ووزن 2.6 طن، به��دف نقل أقمار صناعية 
ال يتجاوز وزنها 4 كلغ، ويؤكد الخبراء اس��تخدامهم تقنيات جديدة 
ف��ي تصنيعه مكنتهم من خفض التكلفة إلى 3.6 ماليين دوالر، في 
وق��ت تعتمد به اليابان حالياً على صواريخ H2A الفضائية الثقيلة 
والت��ي تبل��غ تكلفة كل منها 10 مليارات ين م��ا يقارب 90 مليون 

دوالر أميركي.
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حافلة كهربائية في شوارع موسكوAudi تتجاوب مع اشارات المرور
 Traffic Light األلماني��ة عن  إطالق أول نظ��ام Audi أعلن��ت 
Information في تاريخ الماركة يبلغ الس��ائق عن تشغيل الضوء 
األخض��ر في إش��ارة المرور، حيث س��يتم إرس��ال معلومات غير 
منقطع��ة من إش��ارات المرور هذه الى نوعين من س��يارات أودي، 
وهما سيدان Audi A4 ورباعية الدفع Audi Q7 اللتان يفترض أن 
تزودا بنظام معالجة المعلومات Audi Connect. وتهدف العملية 
البالغ س��ائق السيارة وقت تشغيل الضوء األخضر، وإتاحة فرصة 

السير المنتظم في األماكن المزدحمة جداً، فضالً عن توفير الوقود.

كشفت ش��ركة Gas Group الروسية عن نموذج لحافلة كهربائية 
روس��ية الصن��ع، ت��م تصميمها م��ن قبل مهندس��ي معه��د باومن 
التكنولوجي، وبمش��اركة خب��راء من ش��ركة Siemens، متوافقة 
مع المعايير البيئية الدولية وبنسبة انبعاثات غاز معدومة. كما تمت 
مراعاة خصوصيات شوارع موسكو ومساراتها، فضالً عن طالء 

أرضيتها بمادة خاصة صامدة للتأكل.
الحافلة التي تحتوي على 27 كرس��ي وتتس��ع ل� 90 راكب، ُزودت 
ببطاريات الليتيوم والمغنيزيوم، التي تمّكنها من الس��ير حتى مسافة 

200 كيلومتر قبل إعادة عملية الشحن.

BMW تقنية حماية ذكية من

تمكن موظفو شركة السيارات األلمانية BMW من اإليقاع بلص 
أثناء نومه داخل سيارة مسروقة، كان صاحبها قد ابلغ الشركة عن 
س��رقتها. تم ذلك باستخدام نظام Connected Drive الذي أتاح 
له��م التحكم في غلق أبواب الس��يارة عن بعد، وه��و  نظام يعتمده 
موظفو الشركة لخدمة العمالء باستخدام بطاقة تعريف المشترك، 

التي تشبه الى حد ما بطاقات الهواتف المحمولة.
كما ويمكن لصاحب الس��يارة اس��تخدامه أيضاً للتحكم عن بعد في 
تكييف وتسخين السيارة وحتى إطالق آلة التنبيه من خالل تطبيقه 

الخاص على الهاتف المحمول.

نظام IVT من “نيسان”

أطلقت شركة نيس��ان نظام قطر المركبات الذكي IVT الذي يعمل 
بش��كل تلقائي من دون أي تدخل بشري، وذلك في “مصنع أوبّاما” 
التابع لها. ويس��تخدم نظام قطر المركبات الذكي سيارة نيسان ليف 
الت��ي تم تعديلها لتتمك��ن من قطر عربات نقل الس��يارات بين نقاط 
التحميل والتفريغ داخل المصنع. وال يحتاج عمل هذا النظام ألي بنى 
تحتية خاصة، فهو يتفّرد عن نظم السيارات التقليدية الموجهة تلقائياً 
لنقل األجزاء التي تتطلب غالباً تنصيب القضبان أو استخداماً موسعاً 
للش��ريط المغناطيس��ي. وتتمتع الس��يارة بمجموعة من الكاميرات 
والماس��حات الضوئية العاملة بالليزر التي تكش��ف عالمات تحديد 

المسار وجوانب الطريق وغيرها من العقبات المحتملة.
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جاكوار تكشف عن سيارتها الجديدة
جاك��وار  كش��فت 
ع��ن س����ي�ارته��ا 
 I-PACE الجديدة
التي تس�ير م��سافة 
354 كلم بالش�حنة 

الواحدة، ويبلغ تس��ارعها 100 كلم/س��اعة خالل 4 ثواني، ويمكن 
شحنها بالكامل خالل ساعتين فقط، وهي تتميز ب�5 أبواب حساسة، 
م��ع تصميم خارجي مجهز للحصول عل��ى أفضل كفاءة كهربائية. 
وس��يتم طرحها باالس��واق عام 2018، لتنضم إلى السوق المتنامي 
للس��يارات الكهربائية، الذي يمكن أن يصل حتى نس��بة 35 % من 

مبيعات السيارات الجديدة خالل عام 2040 على مستوى العالم.

سيارة رياضية بطباعة ثالثية االبعاد
 Divergent 3d عرضت
  ،Blade الخارقة سيارتها 
وهي أول س��يارة رياضية 
مصنوعة باستخدام طابعة 
ثالثي��ة األبعاد، م��ن مواد 

معين��ة وبخليط من األلمنيوم وألياف الكربون، مس��تخدمة أس��لوباً   
يخفف من انبعاثات الكربون الناتجة عن صناعة السيارات العادية،   
ويبلغ وزن السيارة 635 كلغ مع محرك بقدرة 700 حصان ومعدل 
تسارع 97 كلم/ساعة خالل 2.2 ثانية. ويمكن تزويدها بالبنزين أو 
الغ��از الطبيعي المضغوط كوقود، وهي تُعتبر أخفُّ وزناً بنس���بة 

90 % وأكثر متانةً من السيارات المصنوعة بالشكل التقليدي.

“ميني” تحتفل بإنتاج 3 ماليين سيارة
مصن��ع  احتف���ل 
س�يارات “ميني” 
ف��ي أكس����ف�ورد 
بانت���اج 3 ماليين 
س��يارة من��ذ بدء 
إع���ادة عمل�ي����ة 
م����رة  التصني�ع 

أخرى في ع��ام 2001. وكانت السيارة رقم 3 مليون التي خرجت 
من أكسفورد هي ميني جون كوبر ووركس كلوبمان.

يذكر أنه يتم تصدير 80 % من تلك السيارات المصنّعة إلى أكثر من 
110 سوقاً في جميع أرجاء العالم.

DB4 G.T مواصلة تصنيع
أعلن��ت ش����ركة 
البريطانية أستون 
م�ارت�����ن ع����ن 
ع��ودة س���يارتها 
األس�����ط��وري��ة 
DB4 GT إل��ى 
الحياة بعد التوقف 
ع��ن إنتاجها لمدة 

تزيد على 50 عاماً، موضحةً أن س��يارتها الرياضية الجديدة، التي 
تمتاز بمواصفات خفيفة الوزن، س��يقتصر إنتاجها على 25 نس��خة 

فقط. وسيتم تصنيع السيارة وفقاً للتصميم القديم يدوياً.

موتو جزي MGX-21 من “بوخاطر”
كش���ف�ت ش��ركة 
أ.ن. ب�وخ�اط���ر، 
الوكيل الحص�ري 
لدراجات م�وت���و 
جزي وغيرها في 
لبنان، عن دراجة 
م�وت����و ج����زي 

MGX-21 الجديدة، في ABC ضبيه قسم ألبسة الرجال.
وق��ال مدير المبيعات في قس��م الدراجات النارية لدى الش��ركة جو 
س��لوتي: إن هذا الطراز يعتمد على الراح��ة والمتعة في القيادة من 

دون التخلي عن أناقة الدراجة وأصالتها.

فولكس واغن: تحكم ذاتي كامل
قدَّم�ت فولك��س 
واغ��ن مفهوم��اً 
لفئة س����ي�ارات 
جديدة  كهربائية 
تُ��دع�����ى “آي 
دي”، ت�ع�م����ل 

بالوقود األحف��وري، ويأتي تصميمها بتحكم ذاتي كامل، مع وجود 
مقود على متنها يختفي عند الضغط على شعار VW الموجود في 
وسطه. وتعتبر السيارة التي يُتوقع الكشف عنها عام 2017، خطوة 
م��ن فولك��س واغن لتطوير 30 نم��وذج من الس��يارات الكهربائية 

بحلول عام 2020.
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Mercedes 4 إصدارات من

ابتكرت شركة سيارات مرسيدس-بنز الشرق األوسط، 4 إصدارات 
 Mercedes-AMG G حصرية “ديزاينو مانوفاكتور” من سيارة

63، بحيث ستتوفر في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
ويأت��ي كل إص��دار بألوان حصرية مس��توحاة م��ن البيئة األصلية 
للمنطقة: غلف فالكون، بلو أوريكس، ريد كوبرا، وبيرل أويس��تر. 
وس��تكون بكمية محدودة من 63 س��يارة فقط لكل إصدار، ومتوفرة 
لطلبات الشراء المسبقة. ومع شراء كل سيارة من الفئة-G، سيحصل 
العم��الء عل��ى صن��دوق The Key Vault المخص��ص، والذي 
س��يعكس رقم اإلصدار المحدود للس��يارة )مثال1ً من 63(، وشارة 

خاصة يمكن وضعها على هيكل السيارة لتمييزها على الطرقات.

GT Rوحش الجحيم األخضر” لـ“

حصل��ت س��يارة GT R م��ن مرس��يدس AMG الت��ي تول��د قوة 
مقداره��ا 430 كيلووات )585 حصان(، على لقب “وحش الجحيم 
األخض��ر”، وذل��ك الجتيازه��ا دورة على حلب��ة “نوربورغرينغ 
نوردش��اليفه” خالل تجربة للقيادة أجرتها مجلة “سبورت أوتو”، 
فخ��الل زم��ن قدره 7 : 10 . 9 دقيقة، انطل��ق الطراز القوي والجديد 
ضمن مجموعة سيارات AMG عبر مسارات “الجحيم األخضر” 
بش��كل أس��رع من أي س��يارة رياضية أخرى تم اختبارها من قبل 

المجلة المتخصصة في رياضة السيارات.
ويعتب��ر اجتي��از س��يارة GT R دورة على حلبة “نوردش��اليفه” 
األس��طورية، التي تصنّف بأنها أصعب حلبات الس��باق في العالم، 

بمثابة االختبار األكثر شمولية ألي سيارة رياضية.

”G90“تصنيف عالمي للسالمة لـ

صنّف معهد التأمين للس��المة المرورية على الطرق الس��ريعة في 
الواليات المتحدة )IIHS(، سيارة جينيسيس كأكثر السيارات أماناً 
عل��ى الطريق. وح��از ط��راز G90 2017 بمح��رك 3.3T على 
لق��ب “Top Safety Pick+”، أحد أرفع ألقاب الس��المة في عالم 
الس��يارات، وذلك بفضل أدائه االستثنائي خالل اختبارات السالمة 
التي يجريها المعهد. وتنتهج الس��يارة G90 نهجاً أكثر تقدماً وذكاء 
باتج��اه كل م��ن الفخامة والس��المة عن الطريق م��ن خالل وضع 
االبت��كار واألناقة على رأس أولويات العالم��ة الراقية. وهي تضّم 
مجموعة من تقنيات السالمة القياسية هي األشمل في فئة السيارات 
الفاخ��رة المتميزة، مثل نظ��ام الكبح التلقائي في ح��االت الطوارئ 

)AEB( مع ميزة استشعار المشاة.

تعاون بين نيسان، رينو وميتسوبيشي

كش��فت صحيفة نيك��ي اليابانية أن ش��ركات نيس��ان موتور ورينو 
وميتسوبيشي موتورز ستدمج منصاتها إلنتاج السيارات الكهربائية 
في مسعى لخفض األسعار إلى مستويات يمكن مقارنتها بالسيارات 
التقليدي��ة الت��ي تعم��ل بالبنزي��ن. وأوضح��ت الصحيف��ة أن رينو 
وميتسوبيش��ي -التي خضعت لسيطرة نيس��ان في اآلونة األخيرة- 
ستستخدمان نفس المنصة الخاصة بتصنيع سيارة نيسان الكهربائية 
ليف بعد تعديل تصميمها، والتي من المقرر طرحها للبيع خالل عام 
2018. ونيسان اليابانية وشريكتها الفرنسية رينو من أبرز داعمي 
التكنولوجي��ا الرامية للقضاء عل��ى االنبعاث��ات، ولكنهما تواجهان 
صعوبة في خفض التكلفة إلى مستوى مناسب، نظراً ألن كل منهما 

يطّور سيارة كهربائية بشكل منفصل عن اآلخر.
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سيارة كهربائية تتجاوز السوبر كاراستعداد “أودي القمرية” للتوجه للقمر
فق��دت مركب�ة 
أودي القمرية 8 
كيلوغ�رام��ات 
م���ن وزن�ه���ا 
بالتزام��ن م��ع 
تزويده�ا بق��وة 
.e-tron أودي

وبع��د الق�ي����ام 
بالع�دي���د م��ن 

االختبارات المكثفة، أصبحت Audi Lunar Quattro على استعداد 
لمواجهة واحدة من أصعب التضاريس في س��عيها الكتشاف سطح 
القمر. وباإلضافة إلى إنجاز تطوير المركبة، حقق المشروع إنجازاً 
جديداً بعد أن أعلن الفريق األلماني “علماء بدوام جزئي” من “مدينة 
أودي” في برلين، عن خطته الس��تكمال رحل��ة 385 ألف كلم إلى 
القمر في نهاية عام 2017 بواس��طة صاروخ تم حجزه مع ش��ركة 
Spaceflight Inc. وبوصفها الش��ريك التكنولوجي في المشروع 
من��ذ بداياته، لعبت أودي دوراً أساس��ياً بتس��ويق المش��روع وضم 

شركاء استراتيجيين للمشروع.

تفوق��ت س��يارة Nio EP9 الكهربائية الخارقة، التي كش��فت عنها 
مؤخراً ش��ركة NextEV الصينية على كثير من سيارات البنزين 
سوبركار المعروفة عالمياً، وذلك ضمن تجربة سباق نوربرغرينغ، 
 Nissanو Lexus LFA Nurburgring متجاوزة سيارات مثل
GT-R Nismo N، بمدة زمنية 7 دقائق و5.12 ثوان فقط لتجاوز 
الطريق. والسيارة التي يبدأ سعرها من 1.2 مليون دوالر تُنتج قوة 
1360 حصان، ما يمّكنها من التسارع حتى 100 كلم/الساعة خالل 
2.7 ثاني��ة، وتكفي طاقة بطاريتيها المدخرة للس��ير 425 كلم، كما 

يمكن إعادة شحنهما خالل 45 دقيقة أو تغييرهما في 8 دقائق.

“روح السعادة” من “رولز-رويس”

قدم��ت دار رولز-روي��س العرض األّول من سلس��لة م��ن األفالم 
القصي��رة الرائعة الت��ي تخبر حكاية الدار وكي��ف أصبحت األكثر 
ش��هرة عالمياً. ويمكن مشاهدة العرض األّول لفيلم “روح السعادة” 
  .www.rolls-roycemotorcars.com:عبر الموقع اإللكتروني
وستمنح الممثلة كيت وينسلت صوتها لتمثال روح السعادة في الفيلم 
األّول لدار رولز-رويس، بينما تروي الحكاية األروع واألكثر فخراً 

في عالم الفخامة والرفاهية.
ومن شأن الممثلة البريطانية أن تعيد إخبار قّصة الملهمة التي ترشد 
س��يارات العالمة الفارهة األشهر عالمياً في أّول فيلم قصير ضمن 

سلسة األفالم التي ستقوم رولز-رويس بإنتاجها.

صالة عرض جديدة لفيراري

أزالت شركة سكوديريا ليبانون الوكيل الحصري لسيارات فيراري 
في لبنان، الس��تار عن المنش��أة الجديدة التي تبلغ مس��احتها حوالي 
3500 متر مربع، التي تتضّمن صالة عرض لس��يارات الفيراري 
المس��تعملة ومش��غل للصيان��ة جدي��د حصري ومرخ��ص من قبل 
الش��ركة األم يقع في الجهة البحرية من ال��دورة، وذلك خالل حفل 
افتتاح ُعقد في 14 كانون األول/ديس��مبر 2016. ودعي الحضور 
الستكش��اف صالة العرض، عرضت فيها س��يارتين من مجموعة 
فيراري مضاءة بواسطة أشكال حديدية. وبعد االنتهاء من االحتفال، 
فُتح الباب الرئيسي لمشغل الصيانة الذي تحّول إلى ملهى ليلي بجو 

.DJ maDJam فضائي وبموسيقى
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سرفيس بالن في حي دبي للتصميم
افتتحت مجموعة سرفيس بالن، 
الت��ي تتخ��ذ م��ن مدين��ة ميونخ 
األلمانية مق��راً لها وتعد الوكالة 
األقدم واألكثر نجاحاً في عموم 
 Haus القارة األوروبي��ة وكالة
 Der Kommunikation
الش��رق األوس��ط في حي دبي 
للتصميم. وقال الرئيس التنفيذي 
للمجموعة فلوري��ان هالر: جاء 
قرارن��ا ليعك��س عزمن��ا عل��ى 

تعزيز مكانتنا في المنطقة.

”beIN“جائزة لـ
 beIN فازت مجموعة
االعالمي���ة، بجائ���زة 
“أفضل ش��بكة قنوات 
تلفزيونية للعام 2016” 
خ��الل حف���ل توزي�ع 
جوائ�ز منت�دى “مهني�و 
اإلذاع��ة والتلفزي���ون 

في الش���رق األوسط” في دبي، حيث أجمعت لجنة التحكيم على أن 
ش��بكة beIN قد خطت خطوات واسعة في مجال البث التلفزيوني 
واإلعالم خالل عام 2016. وقام مدير المشروعات الرقمية فيصل 

الرئيسي، باستالم الجائزة نيابة عن المجموعة.

جونز يحيي “دبي لموسيقى الجاز”
القائمون على مهرجان  كشف 
ط�ي���ران اإلم����ارات دب����ي 
لموس�يقى الجاز، أن أس�طورة 
توم  الموس��يقى س���ي�ر  عال��م 
جونز، س���يحيي حفل االفتتاح 
في ال��دورة ال���15 للمهرجان 
والت��ي تق��ام ف��ي 22 ش��باط/
فبراي��ر 2017 عل��ى مس��رح 
مدينة دبي لإلع��الم. وقد نجح 
جونز خالل مس��يرته الناجحة 

التي تمتد ألكثر من 5 عقود في أسر قلوب محبي الموسيقى.

جائزة لـ“أصداء بيرسون-مارستيلر”
أص��داء  ش��ركة  حص��دت 
ب�ي��رس���ون - م�ارس���ت�ي�ل�ر 
المتخصص���ة ف��ي مج���ال 
العامة  العالقات  اس�تشارات 
على مستوى المنطقة، جائزة 
لوس��ائ�ل  ش����ركة  “أفضل 
اإلع��الم والتس��ويق للعام”، 
وذل��ك خ��الل حف��ل توزي�ع 
“جوائ��ز أرابي��ان بيزن���س 

لإلنجاز” الس�ن�وي الذي أقيم في فندق “أرماني دبي”، حيث تس��لم 
الجائزة المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة سونيل جون.

مقاعد األطفال داخل السيارات
كالج��اري  جامع��ة  ش��اركت 
ف��ي قط��ر م��ع إع��الن ديكو 
لرف��ع الوعي بي��ن المواطنين 
والمقيمين حول أهمية استخدام 
مقاعد األطفال داخل السيارة، 
أثبت��ت الدراس��ات أن  حي��ث 
الس��بب الرئيس��ي وراء وف��اة 
األطفال تحت عمر 4 سنوات 
الس��يارات،  ح��وادث  نتيج��ة 

وبخصوص هذا الش��أن، عمل طالب التمري��ض في الجامعة على 
حملة توعية في إطار مشروع يهدف لتحسين الصحة في المجتمع.

روبوت توأم لكاتب ياباني شهير
طّور فريق من العلماء 
والمهن�دس�����ي�ن ف���ي 
جامعة نسيوغاكوس��يا 
اليابانية روبوت إنس�ان 
يش���به الكاتب الياباني 
الكالس��يكي المش�هور 

ناتسومي س�وسيكي ) 1867 - 1916( أحد مؤسسي األدب الياباني 
المعاصر، وذلك بمناس��بة الذكرى المئوية لوفاته، مس��تخدمين في 
تصنيعه صوراً فوتوغرافي��ة له ومعلومات عن طول قامته ووزنه 
وصوالً إلى صوت حفيده، على أن يتم االس��تفادة من ناتسومي هذا 

لألغراض الدراسية، وقراءة مؤلفاته على األطفال.
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افتتاح “دبي باركس آند ريزورتس”

الممثل األكثر شعبية عام 2016

افتت��ح نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الش��يخ 
محم��د بن راش��د آل مكتوم، بحضور ولي عهده الش��يخ حمدان بن 
محمد بن راش��د آل مكتوم، رس��مياً “دبي بارك��س آند ريزورتس” 
أح��دث وأكبر وجه��ة ترفيهية وثقافية متكامل��ة واألولى من نوعها 

وحجمها على مستوى المنطقة والشرق األوسط.
حض��ر الحفل رئيس مؤسس��ة )محمد بن راش��د آل مكت��وم( أحمد 
بن محمد بن راش��د آل مكتوم، الش��يخ منصور بن محمد بن راش��د 
آل مكتوم، ورئيس ش��ركة م��راس القابضة عب��دهللا أحمد الحباي، 

باإلضافة إلى ممثلي وسائل االعالم المحلية واألجنبية.

 IMDb نش�����ر م�وق��ع
السينمائي الشهير تصنيفاً 
للممثلين ال�عش���رة الذي�ن 
تمتعوا بأكبر ش��عبية عام 
2016، اعتم��اداً ع�ل���ى 
عدد زيارات المستخدمين 
لصفح��ات النج��وم ف��ي 

الموقع.
وتص��درت بطل��ة فيل��م 
“طرزان” الجديد النجمة 
األوس��ترالية مارغ��وت 
روب��ي التصني��ف، تلتها 
نجمة مس��لس��ل “صراع 
العروش” إميليا كالرك، 

وأيضاً ميلي بوبي ب�راون وعمره�ا 12 عام�اً في المرتبة الثالثة.
والمفاجئ��ة كانت وج��ود النجم األميركي ليون��اردو دي كابريو في 
آخر التصنيف، وهو الذي فاز بجائزة األوسكار لعام 2016 ألفضل 

ممثل عن دوره في فيلم “العائد”.

فيلم ترويجي لدبي
كشفت دائرة الس��ياحة 
والتسويق التجاري في 
للسياحة”،  “دبي  دبي 
فيل��م ترويج��ي  ع��ن 
جدي����د “كن ضيفي” 
 )BeMyGuest#(
م��ن بطول��ة النج����م 

العالمي شاروخان.
وبع��د 6 أيام من حملة 
ترويجية جرى خاللها 
عرض لقطات قصيرة 
م���ن الفيل���م جعل���ت 
الجميع من كافة أنحاء 

العالم مترقباً لمشاهدة المزيد، حيث يأتي إطالق الفيلم ليوضح السبب 
الحقيقي وراء اعتبار شاروخان مدينة دبي موطنه الثاني بعد موطنه 
األصلي الهند. ويظهر ش��اروخان من خ��الل هذا الفيلم الروح التي 
تتحلى بها مدينة دبي بالص��وت والصورة عبر تجارب مختلفة في 

هذه المدينة ووسط سكانها.

منتجو السينما في “أبوظبي لألفالم”

اس��تضافت لجن��ة أبوظبي لألفالم، 3 من كبار منتجي الس��ينما من 
أميركا وبريطانيا للقيام بجولة في العاصمة أبوظبي واالطالع على 
ما تقدمه اإلمارة من مواقع تصوير وبنية تحتية مالئمة الس��تضافة 
اإلنتاجات العالمية من األفالم. ضمت الجولة التي اس��تمرت لمدة 5 
أيام، منتجين من شركتي ديزني، ويونيفرسال استديوز األميركيتين، 

باإلضافة إلى منتج من شركة EON البريطانية لإلنتاج.
وقد قام الوفد بزيارة مجموعة من المواقع في أبوظبي شملت قصر 
اإلم��ارات، حلبة ياس لس��باقات الفورموال1، ومتح��ف اللوفر في 
جزيرة الس��عديات. باإلضافة إلى رحلة استكشافية بطائرة مروحية 

في واحة ليوا مروراً إلى قصر السراب منتجع الصحراء.
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سلسلة أفالم من “الند روفر”

أطلقت شركة الند روفر الشرق األوسط وشمال أفريقيا، الفيلم األول 
ضمن سلس��لة “ديس��كفري س��بورت #مغامرة_نهاية_األسبوع”، 
وذل��ك في إط��ار منصة الند روف��ر التواصلية اإلقليمي��ة المبتكرة 
“أرضي MYLAND”. وسيستمر تصوير كامل حلقات السلسلة  
ف��ي المنطقة خالل األش��هر القليلة المقبلة، من أجل تش��جيع محبي 
المغام��رة على استكش��اف أراضيهم، وتحوي��ل رحالتهم في نهاية 
األس��بوع إلى تجارب ال تنسى يمكن تتبعها ومشاركتها عبر تطبيق 
الهوات��ف الذكية “أرض��ي” من الند روفر. وس��تتوفر الفيديوهات 
للمش��اهدة عل��ى منصة “أرضي”، كما س��يتم نش��رها عبر قنوات 
التواصل االجتماعية للشركة، ويمكن تحميل تطبيق “أرضي” عبر 

متجر تطبيقات آبل أو عبر متجر “غوغل بالي”.

مؤتمر ديمومة اإلعالم الرقمي 2016

نظمت مؤسس��ة “مه��ارات” وأكاديمية “دوتش��يه فيللي��ه” مؤتمر 
“ديمومة اإلعالم الرقمي: مقاربات من الش��رق األوس��ط والعالم” 
لع��ام 2016، ف��ي الكراون ب��الزا - بيروت، بمش��اركة 50 خبيراً 
وناشطاً في مجال اإلعالم الرقمي من المنطقة والعالم، وصحافيون 
وعاملون في شركات التواصل االجتماعي. وناقش المؤتمر الممول 
من قبل ال��وزارة الفيديرالية األلمانية للتعاون االقتصادي والتنمية، 
هواجس المؤسس��ات اإلعالمية في تحقي��ق ديمومتها عبر اإلعالم 
الرقم��ي من حيث الم��ال والتمويل واالس��تقاللية وج��ودة ونوعية 
المضم��ون. وتناول عدة قضايا أبرزه��ا: ديمومة االعالم الرقمي، 
كيفية جذب االعالنات، مش��اركة تجارب ناجحة في انشاء منصات 
رقمية ممولة من قبل جمهورها. وعلى هامش المؤتمر عقدت جلسة 

نقاش حول جذب الجيل الجديد الى االعالم.

مردوخ يستحوذ على “سكاي”
مجموع�ة  أبرم��ت 
“ف����وك���������س” 
اإلع��الم���ي��������ة 
األميركية الضخمة 
للملياردير  التابع��ة 
م��ردوخ،  روبرت 
اتفاق�اً لالس��ت�ح�واذ 
بالكام�����ل ع�ل����ى 

شركة “سكاي” البريطانية مقابل نحو 14.6 مليار دوالر أميركي، 
إلنش��اء مجموعة عالمية عمالقة. وسوف يحصل أصحاب األسهم 
في شركة “سكاي” على حوالى 11.15 دوالر للسهم الواحد. وهذه 

هي المحاولة الثانية لعائلة مردوخ لالستحواذ على “سكاي”.
وق��د انهارت المحاولة األولى عام 2011 بس��بب فضيحة التنصت 
عل��ى الهواتف من قب��ل إحدى الصحف المملوك��ة لمردوخ، والتي 

أفضت إلى محاكمة جنائية وإغالق الصحيفة.
ويحمل مردوخ الجنسيتين األميركية واألوسترالية، ويمتلك شركات 
إعالمية عديدة توصف بأنها “لوبيات” مؤثرة في السياسة الداخلية 

والخارجية لبريطانيا والواليات المتحدة األميركية.

ميدالية ذهبية لـ“بانتظار الياسمين”
حصد اإلنت��اج الدرامي 
“بانتظ�ار الياس��مي�ن”، 
الميدالي��ة الذهبي��ة لفئة 
المسلس��الت الطويل��ة، 
جوائ�ز  حف���ل  ضم��ن 
“إيمي أوورد” في مدينة 
نيوي���ورك، بحض���ور 
الدرام��ا  وصنّاع  نجوم 

والسينما العالمية.
المسلس��ل الذي ش�ارك 
فيه نخبة من نجوم الفن 

السوري أمثال غسان مسعود وسالف فواخرجي وغيرهم، يروي 
معان��اة مجموع��ة من المهجّرين من مدن س��ورية مختلفة، نزحوا 
من مناطقهم الساخنة ليفترشوا الحدائق التي أصبحت عنواناً مؤقتاً 

إلقامتهم.
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة ABC االماراتية التي أنتجت العمل 
عدنان حمزة، أّن ترّشح المسلسل للجائزة والفوز بالميدالية الذهبية هو 

إنجاز عربي كبير ونقلة نوعية في تاريخ اإلنتاج الدرامي العربي.
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معرض دبي الدولي لألخشاب 2017
أعلــن مـعـــرض 
دبــــي الـدولــــي 
لألخشاب 2017، 
عن تنظيم منتدى 
مشــــــروعـيــــة 
األخشاب والتغير 

المناخــي بالتعــاون مع المنظمــة الدولية للغابــات االســــتـوائـيــة 
)ATIBT( برعايــة وزارة التغير المناخي والبيئــة اإلماراتية في 
مركز دبي التجاري العالمي خالل الفترة ما بين 4 - 6 آذار/مارس 
2017. ويوفر المعرض منصة مثالية لكبار الموردين والمصنعين 

والشركات لعرض المنتجات وأحدث التقنيات المبتكرة.

جائزة لـ“قطر األول”
ُمنــح بنــك قطر 
األول لقب أفضل 
بنـــك تجـــــاري 
متـوافــــق مــــع 
أحكام الشـــريعة 
في  اإلســـالميـة 
قطر، خالل حفل 
توزيــع جوائـــز 

المال واألعمال اإلسالمية الحادي عشـر في فندق أبراج بدبي، حيث 
قام رئيس قســم المبيعات في ادارة الخدمات المصرفية للشــركات 

والمؤسسات حسين همام، باستالم الجائزة بالنيابة عن البنك.

جائزتان لـ“البحري”
حصدت شركة البحري المتخصصة 
فــي مجــال الخدمــات اللوجســتية 
والشــــحـن، جائزتــي “االبتــكار” 
الذكية” ضمن  و“البيانات الضخمة 
حفــل توزيــع جوائز قائمــة لويـدز 
للشـرق األوسط وشبه القارة الهندية 
2016، الــذي أُقيم في فندق باالتزو 
فيرساتشــي بدبــي، تقديــراً ألدائها 
ومســاهمتها الفعالة فــي قطاع النقل 
البحري. وتســلم الجائزتيــن بالنيابة 

نائب الرئيس التنفيذي إلدارة السفن في الشركة عبد العزيز صبري.

جائزتان لـ“الخليج التجاري”

منحــت مجلة “ســي بي آي”، بنــك الخليج التجــاري “الخليجي”، 
بنــك الجيل القادم في قطر، جائزتيــن األولى عن “أفضل الخدمات 
المصرفية االســتثنائية”، والثانية عن “أفضل الخدمات المصرفية 
الخاصة”، ليضيف البنك بذلك لقبين مرموقين إلى مجموعة جوائزه 

التي حصل عليها من “بانكر ميدل إيست” لعام 2016.

استقالة ساويرس من “أوراسكوم”
اســتقال نجيب ساويرس 
من منصبه كعضو منتدب 
شـــركة  إدارة  لمجلـــس 
أوراســكوم لالتصــاالت 
واإلعــالم والتكنولوجيا، 
ورشـــح نائــب الرئيســـ 
التنفيذي والمدير التنفيذي 

للعمليات تامر المهدي لتولي منصب العضو المنتدب خلفا له.
وتقــدم يوســـف فايز شـــكري باســـتقالته كعضو مجلــس اإلدارة 
التنفيذي للشــؤون المالية واإلدارية، وتم تعيين خالد الليثي رئيســا 

للقطاع المالي.

جائزة لـ“رايت بايت”
بايت”  “رايــت  حقــق 
المتخصــص  المركــز 
في استشــارات التغذية 
الصحي  الطعام  وتقديم 
فــي دولــة اإلمــارات، 
نجاحاً جديــداً في ريادة 
األعمال بحصوله على 
جائزة أفضل شركة في 
فئة المشاريع الصغيرة 

والمتوســطة خالل حفل توزيع جوائز “أرابيان بزنيس ســتارت - 
أب” لعام 2016 الذي أقيم مؤخراً في دبي.
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“لبنان والخليج” يدعم “السلوفاكية”
عــــــــى  ر
بنـــك لبنان 
والخليـــــج 
الحفل الـذي 
نـظـمـتـــــه 
ســــــفــارة 
الجمهوريـة 

الســلوفاكية بفنــدق فينيســيا في بيروت، بمناســبة يومهــا الوطني 
الســلوفاكي للنضال مــن أجل الحريــة والديمقراطية، حيث حضر 
الحفــل ممثلون عن الحكومــة اللبنانية ومؤسســاتها، وممثلون عن 

السلك الدبلوماسي ورجال األعمال والمؤسسات الدولية.

دعم المشاريع الصغيرة في جبيل
أطلــق فرنســـبنك 
ومؤسســة ميشـال 
للتنميـــة  عيـســى 
جبيــل،   - المحلية 
بالتعــاون  احتفـاالً 
مــــع رابــطــــــة 
مختـاري القضــاء 

وشركة فيتاس، برنامج دعم وتمويل المشاريع الصغيرة تحت عنوان 
“معــاً للتنمية المحلية في قضاء جبيــل”، وتحديداً في قرى القضاء 
التــي تعاني من النزوح. وقد أقيــم الحفل في قاعة المحاضرات في 

فندق بيبلوس سورمير، بحضور مدير عام فرنسبنك نديم القصار.

جائزة لـ“لبنان والمهجر”
نال بنــك لبنان 
والـمـهـجــــــر 
جائزة “أفضـل 
في  مصـــرف 
لبنــــان لعــــام 
2016” مــــن 
ســســــة  لمـؤ ا
المالية العالميـة 

The Banker، وهــي مــن أبــرز الجوائز التي تمنــح في مجال 
العمل واالبداع المصرفي، حيث تســلم الجائزة رئيس مجلس إدارة 

ومدير عام البنك سعد أزهري، خالل حفل أقيم في لندن.

جائزة رجل العام لـ“الحايك”
إدارة  رئيــس مجلــس  حصــل 
شركة ألفا ومديرها العام مروان 
الحايك، على جائزة رجل العام 
في الشرق األوسط، وذلك تقديراً 
إلنجازاته في قطاع االتصاالت 
والتطوير الذي أحدثه في القطاع 
في لبنــان، حيث تســلّم الجائزة 
التي منحته إياها مجلة “تيليكوم 
ريفيــو”. كذلــك، تســلّم جائزة 

 Best Corporate Social Responsibility Initiative الحايك
التي منحت لشركة ألفا.

EIPجائزة أفضل صفقة استحواذ لـ
منحـــت مجـلــــة 
 Acquisition
 International
جائــزة “صفقــــة 
لســـــنـة  العـــام” 
2016 إلى شـركة 
اللبنانـيــــة،   EIP

جراء اســتحواذ هذه األخيرة على شــركة “جنرال كايبلز ايجيبت” 
المصنعة للكابالت الكهربائية في مصر. وأكد المديران العامان لدى 
EIP وســيم حنينــة وكريم برهاني على أهميــة  الجائزة ، حيث أن 

المجلة تعتبر مرجعية لها مكانتها في مجال االستثمار المباشر.

فيرجن شيف تطلق منتجاتها الغذائية
أعلنــت شــركة الدبــس 
للصناعــــة والتجـــــارة 
فيرجــن شــيف، إطالق 
المــواد  مــن  منتجاتِهــا 
الغذائيــة المصنّعة محلياً 
في األســواق الســورية، 
وبأسـعار منافسـة، حيث 

باشــرت اإلنتاج عبر مصنعها الحديــث متحديّةً الظروف الصعبة 
ومعتمدةً على منتجات زراعية ســورية بجودة عالية، وذلك تأكيداً 
لشعار “صنع في سورية”، وسعيها لتغطية حاجة السوق المحلية، 

اضافة لتصدير منتجاتِها إلى العديد من دول العالم.
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قمة مستثمري قطاع الفنادق بأبوظبي

أعلنت قمة المســتثمرين في قطاع الفنادق فــي دول الخليج والدول 
المطلــة على المحيط الهندي مشــاركة 70 متحدثاً، بما في ذلك 35 
من كبار الرؤســاء التنفيذييــن في قطاع الضيافة مــن جميع أنحاء 
المنطقــة، في الدورة الثانية من القمة والتي ســتعقد في أبوظبي في 

شباط/ فبراير 2017.

تكريم “فالكن سيتي أوف وندرز”
كّرمــت وزارة االقتصــاد 
فالكن  شــركة  االماراتيــة 
سيتي أوف وندرز كشريك 
اســتراتيجي خالل “ملتقى 
لعــام  الســنوي  الشــركاء 
2016” للوزارة، في فندق 
ميدان بدبــي، وذلك تقديراً 

لجهود الشركة بصفتها أحد كبار الداعمين للفيلم اإلماراتي “اقتصاد 
ما بعد النفط”. وتســلّم الدرع التقديــري نائب رئيس مجلس اإلدارة 
ونائب المدير العام للشــركة الحارث الموسى، من وزير االقتصاد 

سلطان بن سعيد المنصوري.

جائزة المبدعون الهنود لـ“موبين”

فاز العضو المنتدب ورئيس  مجلس اإلدارة المؤسس لمجموعة أستر 
دي إم للرعايــة الصحية، الدكتــور آزاد موبين، بجائزة “المبدعون 
الهنود” لعام 2016 ضمن قطــاع خدمات الرعاية الصحية، وذلك 
خالل النســخة الثالثــة من حفل توزيع جوائز مجلــة رواد األعمال 

. BNC Publishing الصادرة عن ،Entrepreneur

“أفضل مطور للعام” لـ“إعمار”
التطوير  شركة  حصدت 
العقاري العالمية “إعمار 
العقارية”، جائزة “أفضل 
مطور للعام” من جوائز 
أريبيان بزنــس لإلنجاز 
2016، حيــث تســـــلـم 
العضو المنتدب لشــركة 
“إعمار العقارية” أحمــد 
المطروشي، الجائزة من 

المديــر التنفيذي في ITP وAPP علــي عكاوي، وذلك خالل حفل 
أقيم بهذه المناسبة في فندق “أرماني دبي”.

معرض دبي لألثاث 2017
الدولــي  دبــي  معــرض  ينعقــد 
لألثــاث والملحقــات والمكونات 
والمنتجات شبه الجاهزة من 7 إلى 
9 آذار/مــارس 2017 في مركز 
دبي التجاري العالمي، اســتكماالً 
لنجاح معرض األخشاب الدولي، 
أكبر معارض المنطقة في تجارة 
األخشــاب وماكيناتها التصنيعية 
ومعداتها. وسيستقطب المعرض 
300 شــركة عارضــة من 100 

دولة حول العالم.

دبي تستقبل سليبرتي كونستيالشن
احتفلت دائرة 
لســـــيـاحـة  ا
والتـســـويـق 
التجـاري فـي 
دبـــي “دبــي 
للسـيـاحـة”، 

بالتعاون مع شــركة سيليبريتي كروزس بوصول السفينة السياحية 
“سيليبرتي كونستيالشن” إلى دبي والتي تزور المنطقة ألول مرة. 
وأقيم حفل استقبال في محطة الرحالت البحرية بميناء راشد، حيث 
دعي الحضور ألخذ جولة تعريفية بالســفينة التــي تضم 13 طابقاً 

وتستوعب أكثر من 2000 مسافر.
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مدير إقليمي جديد لـ“هيتاشي”
عينت شركة هيتاشي داتا سيستمز، 
ســامح حســان في منصب المدير 
اإلقليمي للشــركة في الســعودية، 
حيث سيتولى خالل منصبه الجديد 
مســؤولية تعزيز مكانة الشــركة، 
وتوســعة )نطاق عملها( انتشارها 
في أنحاء السعودية، وذلك بالتعاون 
الوثيــق مــع فــرق عمــل شــركة 
هيتاشــي داتــا سيســتمز اإلقليمية 
والعالميــة من أجل اإلســراع من 

وتيرة نمو الشركة.

“جي أف أتش” تعّين أحمدي
عينــت “جي أف أتــش كابيتال” 
الشركة التابعة والمملوكة بالكامل 
من قبل مجموعة “جي أف أتش” 
الماليــة ومقرهــا البحرين، لؤي 
أحمــدي بمنصب مديــر تنفيذي 
أول في الشركة الواقع مقرها في 

مدينة دبي.
وفــي إطــار منصبــه الجديــد، 
ســيتولى أحمدي مسؤولية إدارة 

عمليــات الشــركة والتركيــز على التوســع في أنشــطتها لخوض 
قطاعات ومناطق جغرافية جديدة.

تعيين لـ“مجموعة أبراج”
عيّنت “مجموعة أبراج” 
الشــركة االستثمارية في 
أســوق النمــو العالميــة، 
حســام رضوان بمنصب 

مستشار خارجي أول.
بخبرة  رضــوان  ويتمتع 
واســعة اكتســبها خــالل 
عملــه رئيســاً لعمليــات 
المجموعة في السعودية، 
كما شغل ســابقاً منصب 

الرئيس التنفيذي لـ“المجموعة المالية - هيرميس” في السعودية.

LGرئيس تنفيذي جديد لـ
أعلنــت شــركة LG إلكترونيكس 
عن ترقية رئيس شركتها لألجهزة 
المنزلية وحلول الطاقة، جو سيونغ 
- جيــن، ليصبح الرئيــس التنفيذي 
الجديد لشــركة LG إلكترونيكس، 
وليكون مســؤوالً عن كافة وحدات 
بهــا، ومنهــا  الخاصــة  األعمــال 
األجهزة المنزليــة وحلول الطاقة، 
والترفيــه  المتنقلــة،  االتصــاالت 

المنزلي، إضافة لمســؤوليته اإلشرافية على العمليات في أكثر من 
120 موقعاً حول العالم.

غصن رئيسًا لـ“ميتسوبيشي”
الرئـيـــس  يســـتـعـد 
لشــــركتي  التنفيذي 
نـيـســـــان مـوتـــور 
ورينــــو، كارلــوس 
غصن، لتلقي راتـب 
ثالث بعدمــا وافقــت 
شـركة ميستسوبيشي 

موتورز كورب -التي تســيطر عليها نيسان- على أن يتولى غصن 
منصــب رئيــس مجلــس اإلدارة وزيــادة مكافآت أعضــاء مجلس 
إدارة الشــركة  إلى 3 مليارات يــن )26.06 مليون دوالر( لتحفيز 

المسؤولين التنفيذيين على تحسين اإلدارة واستقطاب المواهب.

تعيين لمجموعة إعمار للضيافة
عيّنــت “إعمــار العقاريــة”، 
أوليفييــه هارنيــش بمنصــب 
الرئيــس التنفيذي لـ“مجموعة 
إعمار للضيافة”، وحدة أعمال 

الضيافة والترفيه التابعة لها.
ويحمل هارنيش خبرة عالمية 
تمتــد ألكثر مــن 30 عاماً في 
قطاع الفنادق والسياحة، حيث 
شغل قبل انضمامه لـ“إعمار” 

منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة “كارلسون ريزيدور 
للفنادق” في بروكسل.
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األيتام، وساهم بتكريم األوائل منهم، كما أهدى مجموعة كتٍب نادرة في 
االقتصاد اإلس��المي لمكتبة الدراس��ات العليا بكلية الشريعة اإلسالمية 
بجامعة دمشق، وكان شريكاً استراتيجياً لفريق سند التنموي /3/ أعوام 
متتالية بكافة مشاريعه المعنية بسوق المال واألعمال، فضالً عن دورات 
تدريبية لطالب االقتصاد وش��ريحة واس��عة من عمالء البنك، وأيضاً 
بع��ض موظفي القطاع الحكومي. ويزور فريق بنك الش��ام بمبادراٍت 
س��نوية ثابتة دور المسنين، كما يسارع في شهر رمضان المبارك إلى 
مطابخ أهل الخير والمساهمة ودعمها لوجستياً تكريساً لروح المبادرة 
والتطوع للموظفين. هذا واحتفل بنك الشام مؤخراً لمرور 10 سنوات 
 ،ISO-9001 على تأسيسه، ومع حصوله على شهادة الجودة العالمية
التي يش��رف عليها خبراء مختصون من شركة عالمية، لتثبت مكانته 

المرموقة في القطاع المصرفي السوري.
يذكر ان بنك الش��ام تأسس كشركة مساهمة مغفلة، برأس مال 5 مليار 
ليرة س��ورية، ويعتبر أول مصرف إس��المي بس��ورية يتخذ الشريعة 
اإلسالمية منهجاً له، وتخضع أنشطته وعملياته لرقابة الهيئة الشرعية 
ومصرف س��ورية المركزي. وشهد عام 2012 انطالقة جديدة  للبنك 
عقب دخول البنك التجاري الكويتي كشريك استراتيجيٍ، وانتخاب علي 
يوسف العوضي كويتي الجنسية رئيساً لمجلس اإلدارة ونبيل الكزبري 
نائباً للمجلس، وأحمد اللحام رئيس��اً تنفيذياً، مع هيكلية إدارية وخبراٍت 
وإغالق جميع الخسائر السابقة بفترةٍ قياسية.مصرفية وطنية ش��ابة، مهدوا الطريق لتحقيق قف��زةً نوعية باألرباح 

بنك الشام: ثقة ... أمان ... التزام

منتجات مصرفية مميزة وعصرية
عل��ى صعيد المنتجات والخدمات، ق��دم البنك خالل عام 2016، منتج 
بطاقة الهدية Gift Card األول من نوعه بس��ورية، وإصداره لعمالء 
وغير عمالء بنك الشام، مع خيارات متنوعة للرصيد وإمكانية السحب 
النق��دي عب��ر صرافات البنك من دون أي عمولة ش��هرية أو س��نوية. 
كما طرح منتجاً استثمارياً جديداً باسم “وديعة فرصة” بصيغة الوكالة 
باالستثمار لألفراد والش��ركات وبحد أدنى 5 مليون ليرة، حيث يوكل 
المتعامل البنك باستثمار أمواله بأنشطة ال تقل نسبة الربح فيها عن حٍد 

معين يتفق عليه بموجب التعاقد بينهما، مقابل أجر على ذلك.
انتشار جغرافي مدروس

افتتح بنك الشام مؤخراً 3 فروع بدمشق وطرطوس، وأعلن عن انتقال 
فرع��ه بطرطوس إلى مقٍر جديد بموقع حي��وي وتجاري هام، كما تتم 
التحضيرات النتقال الفرع الرئيسي واإلدارة العامة للبنك  إلى المجمع 

التجاري بفندق فورسيزن وسط دمشق.
المسؤولية االجتماعية

تعتبر المس��ؤولية االجتماعية جزءاً ال يتجزأ من اهتمامات بنك الش��ام 
للمس��اهمة بالتنمية االجتماعية على كاف��ة األصعدة، مع حرصه تبني 
سياس��ات تتماش��ى مع ش��عاره: “ثقة .. أمان .. الت��زام”، وعبر إقامة 
ش��راكاٍت فعالة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة ومؤسسات 
العمل األهلي والمجتمعي. فقد قدّم بنك الش��ام منذ مطلع 2016 وحتى 
نهاية ش��هر أيلول/س��بتمبر منه، دعم��اً مالياً وعلمياً لمئ��ات الطالب 

حقق بنك الشام، المصرف اإلسالمي األول في سورية، خالل الربع الثالث من عام 2016 نمواً ملحوظاً بصافي األرباح، عن 
الفترة نفسها لعام 2015 بمعدل 71 %، كما بلغ إجمالي الموجودات حتى نهاية أيلول/سبتمبر 2016 مبلغ 182.291 
مليار ليرة سورية بزيادة 81.774 مليار ليرة وبنسبة 81 % مقارنة بتاريخ 31 / 12 / 2015. أما إجمالي الدخل التشـغيلي 
فقد بلغ 9.989 مليار ليرة بزيادة 3.790 مليار وبنسبة 61 % عن نفس الفترة من عام 2015، ما يدل على زيادة وارتفاع 
النشاط التشغيلي للبنك لعام 2016 رغم الظروف المحيطة. أما إجمالي المصاريف لنهاية الربع الثالث من عام 2016 فقد 
بلغت 1.744 مليار ليرة بزيادة 135 مليون ليرة وبنسبة 8 % عن نفس الفترة من عام 2015، وهي تعتبر زيادة طفيفة ال 
تعادل مستوى زيادة األسعار وارتفاع سعر الصرف، ما يؤكد انتهاج بنك الشام سياسة ضبط للمصاريف لتحقيق أرباح 

صافية قابلة للتوزيع على المساهمين.
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جائزة لـ“الدولي اإلسالمي”

 ،CAMBRIDGE IF ANALYTICA مؤسس��ة  اخت��ارت 
الدولي اإلس��المي كأفضل بنك إسالمي في قطر في مجال خدمات 
التجزئة لعام 2016، وذلك خالل حفل أقيم مؤخراً في دبي بحضور 
رفيع المس��توى من مؤسس��ات مالية ومصرفية إقليمي��ة وعالمية. 
وتس��لم نائب الرئيس التنفيذي في الدولي اإلس��المي جمال الجمال، 
الجائزة خالل الحفل الذي شهد توزيع جوائز المؤسسة لعام 2016 
على المؤسسات الفائزة. وقال الجمال: بالرغم من أن الريادة تعتبر 
أح��د العناوين البارزة في عمل الدولي اإلس��المي طوال مس��يرته، 
إال أننا س��عداء به��ذه الجائزة التي تأتي من مؤسس��ة مرموقة تمنح 

جوائزها بناء على معايير علمية وعلى أبحاث السوق.

احتفال المحللين الماليينمهرجان الجسرة الريادي األول

أقام االتحاد العالمي لصاحبات األعمال والمهن البحريني المهرجان 
السنوي الريادي األول “الجسرة 2016” في منطقة الجس، إحياءاً 
لهذه المنطقة العريقة وتكريماً ألهلها، إلى جانب التركيز على دعم 
المش��اريع والخبرات الشابة، وذلك بمناس��بة اختيار رئيس االتحاد 
العالم��ي لصاحبات األعم��ال والمهن البحرينية الش��يخة هند بنت 
س��لمان آل خليفة، س��فيراً لإلبداع وريادة األعم��ال من قبل منظمة 

األمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو بمتيرا- بإيطاليا”.
يهدف المهرجان لتحقيق هدفين رئيس��يين هم��ا، االهتمام بالمنطقة 
بإعتباره��ا منطقة تاريخي��ة ذات مكانة مهمة عل��ى خارطة مملكة 
البحري��ن، إلى جانب تس��ويقها محلي��اً وعربياً وعالمي��اً واالهتمام 

بالحرفيين ورواد األعمال فيها من الشباب والطلبة.

احتفلت جمعي��ة المحللين الماليي��ن المعتمدين ف��ي البحرين، أبرز 
الجمعي��ات الممثلة لخبراء االس��تثمار العاملين في مملكة البحرين، 
بالذكرى السنوية العاشرة على تأسيسها في حفل خاص أقيم في فندق 
ريتز كارلتون المنامة. وقد نمت الجمعية على مدى السنوات العشر 
الماضية لتصب��ح واحدة من كبريات مجموع��ات المنطقة لمديري 
المحافظ االس��تثمارية، والمحللين الماليين، واستشاريي االستثمار، 

والمحاضرين، وتضم حالياً 172 عضواً.
وتركز الجمعية جهودها منذ تأسيسها على اإلرتقاء بالمعايير المهنية 
ومعايير السوق لدعم نمو وتطوير قطاع االستثمار في المملكة. كما 
أطلقت برنامج “متمهن”، بهدف تطوير خريجي الجامعات الشباب 

وصقل مهاراتهم العملية.

4 جوائز لـ“إنجاز البحرين”

فازت مؤسس��ة إنج��از البحرين على جميع الجوائز التقييمة لس��نة 
2016، وذلك ضمن حفل تقيمه مؤسس��ة إنج��از العرب من خالل 
مس��ابقة إنجاز العرب للش��باب رائدي األعم��ال 2016 والذي يقام 
للم��رة األولى في مملك��ة البحرين خالل الفترة 22 – 23 تش��رين 
الثاني/نوفمب��ر، وذل��ك تقديراً لجه��ود إنجاز البحري��ن المثمرة في 
تحقيقه��ا إنجازات متميزة في كافة المجاالت المختلفة ذات العالقة، 
حيث اش��تملت الجوائز الت��ي حصلت عليها إنج��از البحرين على 
“جائزة االمتث��ال”، “جائزة الجودة”، “جائزة التعاون”، باإلضافة 

إلى “جائزة التواصل واإلعالم”.
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YESS TRIPOLI مشروع المجتمع المدني للتنميةتخريج ضمن برنامج

 biat احتفل��ت غرفة طرابلس ولبنان الش��مالي وحاضن��ة االعمال
 YESS بتخريج 150 شابة وشابة خضعوا لتدريبات ضمن برنامج
TRIPOLI لتوظيف الشباب ودعم المجتمعات المضيفة للنازحين 
السوريين. وأعرب رئيس الغرفة توفيق دبوسي عن مشاعر التقدير 
والفخر “بهذه المجموعة من الخريجين”، ووجه الشكر لكل الجهات 
المش��اركة والمتعاونة والداعمة إلنجاح البرنامج، ال سيما تلك التي 
تبن��ت تطبيقاته، كمدير ع��ام الحاضنة فواز حام��دي، مدير منطقة 
ش��مال لبنان للبرنامج اإلنمائي لألمم المتحدة آالن شاطري، وزارة 
الشؤون االجتماعية ولكل المتعاونين من القطاعين العام والخاص.

أطلقت مؤسس��ة مخزومي، بالتعاون مع جمعية أرماديلال االيطالية 
وجمعي��ة ALMEE ومكت��ب معلومات المتوس��ط لش��ؤون البيئة 
والثقافة والتنمية المستدامة، مش��روعها “المجتمع المدني من أجل 
التنمية المس��تدامة”، ضمن برنامج “أفكار 3”، الممول من االتحاد 
األوروب��ي وب��إدارة مكتب وزير الدولة لش��ؤون التنمي��ة اإلدارية 
في لبنان، في فندق مس��ابكي - ش��تورة. وتضمن اللقاء تعريفاً عن 
المشروع وأهدافه وأنشطته العديدة، قدمته مديرة برنامج التنمية في 
المؤسسة سالمة نعماني، في حضور منسقة برنامج أفكار في وزارة 
التنمية االدارية يمنى غريب وفريق العمل وممثلي بلديات في البقاع 

االوسط وهيئات المجتمع المدني وفعاليات.

داود رئيسًا للبريد األورومتوسطيدعم طالّب الهندسة اللبنانيين
ش����ركة  وقع��ت 
إريك��سون تعاون 
إس��تراتيج�ي م�ن 
خ���الل مذّك����رة 
تفاه��م مع جمعية 
مهندسي الكهرباء 
وااللكت�رون�ي��ات 
ف��ي لبنان، وذل�ك 
توقي�ع  حف��ل  في 

أُقيم في الجامع��ة األميركية في بيروت AUB.ويطمح هذا التوقيع 
إلى تعزيز التقدّم التكنولوجي والتركيز على المبادرات والتعاون بين 

الشركة والجمعية لدعم طالّب الجامعات في لبنان.
وكانت شركة إريكسون ممثّلة بمديرها في لبنان طوني عبود، الذي 
ألق��ى خطاباً في هذه المناس��بة، أما الجمعية فكانت ممثّلة برئيس��ها 
الدكتور عماد الحاج، الذي علّق قائالً: نحن نتطلّع نحو تعاون فعّال 
ومثمر مع شركة إريكسون بحيث نسعى سويًّا لتطوير التعاون بين 
الوس��ط األكاديم��ي، الجمعيات المهنية والش��ركات العاملة في هذا 

القطاع لمصلحة الطاّلب، المهنة والمجتمع ككل.

اس��تضافت ليبان بوست المؤتمر الس��نوي الخامس لمنظمة البريد 
األورومتوس��طي تحت عنوان “اإلبتكار والتعاون البريدي” بفندق 
الحبتور في بيروت، حيث ش��ارك فيه عش��رات الشركات البريدية 
األوروبية والعربية الموجودة على حوض البحر األبيض المتوسط. 
وت��مَّ خالل المؤتمر، البحث في س��بل تطوير ه��ذا المجال وتعزيز 
التع��اون بين األعضاء والعمل على تحويل منهجية عمل ش��ركات 
البري��د من تقليدية إلى عصري��ة، عبر تبنّي التكنولوجيا الجديدة في 
مس��ارالعمل، واس��تعمال وس��ائل التواصل اإلجتماعي للتقرب من 
الّزبون وتأمين افضل خدمة ممكنة. كما تّم في انتخاب رئيس مجلس 
إدارة ليبان بوست خليل داود رئيساً للمنظّمة، باالضافة إلى استمرار 

جهاد كرسمللّي في منصبه كأمين عام للمنظمة.
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مساهمات للبلديات من “الريجي”

G.W.R قياس تجربة العمالء من

استقبل رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” ومديرها 
العام المهندس ناصيف س��قالوي في مكتبه في الحدث، وفود من 7 
بلديات هي: حدث بعلب��ك، بتدعي، مجد المعوش، دير قانون رأس 
العين، باتوليه، مجدل زون، والغزيلة، حيث س��لّم رؤساء البلديات 
مس��اهمة مالية من “الريج��ي”، وذلك ضمن اس��تراتيجية اإلدارة 
التنموي��ة لدعم بلديات في مختلف المناطق بمس��اهمات مالية لتنفيذ 
عدد من المش��اريع. في المقابل قدّم وفد مجد المعوش إلى س��قالوي 
درعاً تكريمية، كما قدّم وفد بلدة الغزيلة إلى كل من سقالوي ومدير 

التبغ الورق عبد المولى درعين تقديريين.

أقامت G.W.R لالستش��ارات، وهي ش��ركة متخصصة في إدارة 
تجربة العمالء ومراقبة الجودة عبر دول الخليج والمش��رق العربي 
وش��مال أفريقي��ا، أول اجتماع مهني لها في فن��دق “لو غراي” في 
بي��روت، حيث تم خالل ه��ذا الحدث إطالق خدم��ة مبتكرة لقياس 

تجربة العمالء تهدف إلى الدفع قدماً باألعمال.
وق��د وفّر الح��دث، تجربة فريدة تجّس��د نطاق ورؤي��ة هذه الخدمة 
الجدي��دة التي ت��م تحديثها، والتي تقيس تجرب��ة العمالء من 3 أبعاد 
مختلف��ة، وهي األولى من نوعها في المنطق��ة. البُعد األول هو من 
خالل التسّوق الخفي، الثاني هو مجموع النقاط الصافي للمرّوجين، 

أما الثالث فهو مؤشر GWR العاطفي.

محاضرة لـ“اللبناني الفرنسي”

نّظم البنك اللبناني الفرنس��ي، بالتعاون مع مركز دراس��ة االقتصاد 
واألس��واق المالي��ة التاب��ع لجامع��ة البلمن��د، محاض��رة تناول��ت 
“االنتخاب��ات األميركي��ة: انتصار الش��عبوية”. وحضر حش��د من 
الصحافيين المحاضرة التي ألقيت في “ذي فلور”، وهي قاعة كبرى 
مزّودة بأحدث وس��ائل التكنولوجيا تضّم العاملين في أس��واق رأس 
الم��ال والخزينة والصيرفة الخاصة لدى البن��ك، إضافةً الى ردهة 

األسواق والشركة المالية “ليبانو فرانسيز فينانس”.
وقد ألقى مدير المركز األب بول الدويهي، الضوء على الش��عبوية 
“الت��ي تبرز ف��ي الواليات المتح��دة األميركية وف��ي أوروبا على 
أنه��ا ص��وت مناهض للمؤسس��ات تُش��عله المش��اكل االقتصادية 

واالجتماعية والثقافية”.

اتفاقية بين VeggieBuzz ودبي العطاء
ق��ع�����ت  و
س�ِس����ة  مؤ
م��وق�������ع 
 Ve g g i e
 B u z z
س���وم�ات�ي 
م�ي�ن������دا، 
ق�ي�����ة  تف�ا ا
ش��راكة مع 

الرئي����س التنفي��ذي لدبي العط��اء ط�ارق الق�رق، حيث س����ي�قدم 
 ،VeggieBuzz.com الموقع المتخصص في األطعم��ة النباتية
تبّرع��اً بقيم��ة 5 دراهم )1.3 دوالر( مقابل كل تعليق ينش��ر على 
الموقع، ودرهم واحد )0.2 دوالر( لكل تسجيل جديد على الموقع، 
وذل��ك به��دف جمع 50 أل��ف دره��م )13.6 أل��ف دوالر( خالل 
األش��هر الس��تة المقبلة. ولدى الموقع قاعدة م��ن البيانات للمطاعم 
المحلي��ة فضالً عن المحتوى المرتبط بأس��لوب الحياة، إلى جانب 
الدور الذي يلعبه الموقع في زيادة الوعي حول أهمية اتباع أسلوب 

حياة صحي معتمد على األكل النباتي.
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آفكارت: معرض الميالد السنوي

وسبا غراند هيلز يحتفل بعيد الميالد

افتت��ح “آفكارت” 
ض  ل�م�ع��������ر ا
ال�ذي  الس���ن��وي 
جمعي���ة  تنّظم��ه 
بي��روت للتنمي���ة 
االجتماعي�ة ع��ام 
2016، لع���رض 
أعم�ال ومنتج�ات 
مصممين، فناني�ن 

وحرفيي���ن محلّيي�ن، إلثبات أن دع����م المجتمع اللبناني، من خالل 
منتجاته، هو الهدية األسمى لعيد الميالد، وذلك برعاية دولة الرئيس 

سعد الحريري ممثاّلً بالنائب جان أوغاسبيان.
وقد انتشر العارضون في أرجاء سوق الجميل وسوق الطويلة وفي 
متاجرهم المتنقّلة في س��وق الصاغة، حيث جمع المعرض منتجات 
فري��دة، هدايا الميالد، زينة، ف��ّن وموضة مصنوعة حرفياً من قبل 
مصممين لبنانيين. وتميّز بعروض طهي حيّة أحياها فريق طبّاخي 
Chef X Change والش��يف كريم. كما تسنّى لألطفال االستمتاع 

بوقتهم في Planet Discovery في أسواق بيروت.

أق��ام فندق وس��با غراند هيلز، احتفاالً اس��تثنائياً بعي��د الميالد لعام 
 SOS 2016، ف��ي موقع��ه في برمانا، داعياً أطفال ق��رى األطفال
لعي��ش المعنى الحقيقي لعيد الميالد وإدخال الفرح إلى قلوبهم. وبما 
أن عيد الميالد ال يعني الهدايا فقط، بل هو وقت تجتمع خالله العائلة 
بروح المحبّة والعطاء، حرص الفندق على مش��اركة هذه األوقات 
الثمينة مع أطفال SOS، مش��ّكالً العائلة الت��ي يفتقدون إليها والتي 
ستضيف إلى العيد حّس المشاركة وتمأل نفوسهم بالسعادة والمرح، 
م��ن خالل العروض الترفيهية العديدة التي كانت من ضمن برنامج 
الحف��ل. وقبل العرض المس��رحي لألطفال، توّج��ه المدعّوون نحو 

شجرة العيد إلضاءة زينة الميالد بالفندق.

إطالق FBN Levant في لبنان

أُطلقت جمعية الش��ركات العائلي��ة FBN Levant، المنّظمة غير 
الهادفة للربح والعضو في جمعية الش��ركات العائلية FBN الدولية 
في لوزان، سويس��را، في لبنان بمبنى فتّال، س��ن الفيل، خالل حفل 
بعنوان “المرونة واالس��تدامة للش��ركات العائلية ف��ي ظّل األوقات 
الصعبة”. وتهدف الجمعية إلى دعم األجيال الصاعدة )التي تتراوح 
أعمارهم بين 18 و40 عاماً( من العائالت المالكة لش��ركات وكافة 
األجيال، لمشاركة المعرفة والممارسة العملية األفضل ضمن نطاقَي 
الجمعي��ة اإلقليمي والعالمي، كي تؤّمن التبادل، التعلّم والبحث القيّم 

وتسّوق لقضيّة الشركات العائلية لمستقبل أكثر استدامةً.

االحتفال دعماً لمركز سرطان األطفال

ش��هدت مناطق لبن��ان عموماً وبي��روت تحديداً اندفاع��اً ملحوظاً 
نح��و تنظيم المعارض الميالدية، بهدف نش��ر ف��رح العيد، إاّل أن 
Christmas In Action 2016 تميّ��ز من بين مئات المعارض 

واألسواق، جامعاً فرح األعياد بدعم قضيٍّة إنسانية.
ونّظمت In Actions الش��ركة المتخصصة في تنظيم المعارض، 
 Trainstation في Christmas In Action النس��خة الخامس��ة من
مار مخايل، وذلك تبع��اً للمبادرة التي بدأت عام 2015 الهادفة إلى 
تقديم المس��اعدة إلى مركز س��رطان األطفال في لبنان. وقد حضر 
اآلالف حفل افتتاح المعرض، مستمتعين بكل ما يتضّمن المعرض 

من موضة، مأكوالت، موسيقى، متاجر ونشاطات ترفيهية.
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معرض “معًا ضد البطالة”

بنك الشام يواصل نشاطاته

افتتحت لجنة ش��باب االعمال غرف��ة صناعة حلب المعرض الثاني 
للتوظي��ف وفرص العم��ل “معا ضد البطالة” بالتع��اون مع جامعة 
حلب، بهدف اتاحة اللقاءات المباش��رة بي��ن الباحثين عن الوظائف 
وأصحاب الش��ركات والربط بين ش��ريحة الش��باب وسوق العمل، 
وذلك بمشاركة قطاعات متعددة تنوعت ما بين صناعية واتصاالت 
ومصارف، إضافة لمدارس وجامعات خاصة، وحتى جمعيات خيرية 
لتتناسب مع خبرات الشباب واختصاصاتهم. وأُقيم أيضاً على هامش 
المعرض ندوات تدريبي��ة وورش عمل حول كيفية اجراء مقابالت 

العمل الناجحة, القيادة في االعمال، والتأمين وأخطار الحروب.

نف���ذت إدارت���ا 
الموارد البشرية 
ف��ي  وااللت��زام 
بنك الشام ورشة 
ح���ول  عم����ل 
“مكافحة غس��ل 
األموال وتمويل 
ت�م  اإلره�اب”، 
خاللها التركي�ز 

على ض��رورة مكافحة هذه الجرائ��م باعتبارها جزءاً أساس��ياً من 
محاربة الفساد، والتطرق إلى تعديالت القرار 15 الذي يعتبر شامالً 

ومرجعياً لنظام مراقبة العمليات المصرفية.
من جهة اخرى شارك بنك الشام بالمعرض الدولي الثالث لخدمات 
الش��ركات ورجال األعمال “س��يرفكس”، مقدماً ش��رحاً وافياً عن 
خدماته ومنتجاته المصرفي��ة، ومراحل وآليات التمويل وفق أحكام 
الشريعة اإلسالمية. كما رعى وللعام الرابع توالياً فعالية “شبابلينك” 
وتلقى جناحه طلبات توظيف وتدريب، وتواصل مع آالف الزّوار، 

لتحديد من يتمتعون بالمهارات الالزمة.

“معّوض” تفتتح معرضها الجديد

افتتح��ت “مع��ّوض” دار المجوهرات واأللم��اس العريقة، معرضاً 
جديداً لها في شارع فوش في وسط بيروت، محققة بذلك خطوة أخرى 
في طريق توّس��عها حول العالم. وقد ُصّممت صالة العرض الجديدة 
بمفه��وم الجيل الجديد الذي يق��دّم مقاربة راقية للعالمة التجارية وفقاً 
لرؤية الش��ركاء المؤتمنين فراد وآالن وباس��كال معّوض بعد تولّيهم 
دفّة القيادة واإلش��راف سنة 2010. ويتميّز المعرض بأناقة الديكور 
المصّم��م باللوني��ن الرمادي والذهب��ي الخاصين بعالم��ة معّوض. 
وس��يحصل الزوار على فرصة االستمتاع بغرفة لكبار الشخصيات 
ُصممت الس��تقبال أبرز العمالء ومنحهم فرصة فريدة لتجربة قطع 

منتقاة من المجوهرات الناعمة والفاخرة والساعات السويسرية.

بنك مسقط يتطلع على “تنفيذ”

عقد بنك مسقط االجتماع االعتيادي لإلدارة التنفيذية تزامناً مع تنظيم 
المرحل��ة الثالثة م��ن البرنامج الوطني لتعزي��ز التنويع االقتصادي 
“تنفي��ذ”، ودعماً إلنجاح ه��ذا البرنامج الوطن��ي، وذلك في مركز 
عم��ان للمؤتم��رات والمع��ارض، حيث تمت مناقش��ة خطة العمل 
للفترة المقبل��ة والنقاط والمحاور المتعلقة بأداء وتطوير الدوائر في 
البن��ك. كما قامت االدارة التنفيذية برئاس��ة الرئي��س التنفيذي للبنك 
عبد الرزاق بن علي بن عيس��ى وحضور اعضاء االدارة التنفيذية، 
بزي��ارة وجولة للبرنامج، لالطالع على النتائج المطروحة ومعرفة 
أبرز النقاط والمش��اريع التي تم مناقش��تها م��ن خالل حلقات العمل 

والتعرف على آلية عمل البرنامج واالهداف المرجوة منه.

110



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | كانون الثاني/يناير 2017

لبنان والخليج ينشر الفرح في الميالدحفل بعثة كازاخستان لدى لبنان
أقامت البعثة 
الدبلوماس�ية 
لجمهوري���ة 
كازاخس�تان 
وقنصل�ه����ا 
الفخ�ري في 
لبنان يوسف 
كنعان، حفل 

اس��تقبال في فندق فينيس��يا، وذلك لمناس��بة العيد ال�25 الس��تقالل 
جمهورية كازاخس��تان، حي��ث تمنى خالله رئي��س البعثة الوزير 
المفوض لجمهورية كازاخستان لدى لبنان بلتابي عماروف، تعزيز 
التعاون التجاري واالقتصادي واإلنساني والثقافي والعسكري مع 
لبنان. فيما أمل يوسف كنعان في المزيد من االستثمارات المتبادلة 

بين البلدين.
تقدّم الحضور ممثّل رئيس الجمهوريّة اللبنانية ميشال عون ورئيس 
الحكومة الس��ابق تمام سالم وزير البيئة الس��ابق محمد المشنوق، 
وممثّل رئيس مجلس النواب نبيه بري النائب ياسين جابر، وممثّل 

الرئيس الحكومة سعد الحريري النائب عّمار حوري.

لبن��ان  بن��ك  ش��ارك 
والخلي��ج ف��ي ح��دث 
 Christmas Town
الذي عقد في معرض 
رش��يد كرامي الدولي 
ف��ي طرابل��س، وكان 
البنك أحد رعاة الهدايا 
ف���ي ه���ذا الح����دث، 
حي��ث وّزع ممثل من 
البنك الهداي�ا، ورس���م 
البس��مة عل��ى وج��وه 
االطف�ال المحرومي��ن 

كي يعيش��وا أجواء عيد الميالد. وبفضل الرعاة، تلقى األطفال من 
جميع أنحاء طرابلس حوالى 2000 هدية.

وقال نائب رئيس مجلس إدارة البنك س��امر عيتاني: إن بنك لبنان 
والخليج س��عيد للمش��اركة في هذا الحدث، ومساعدة الناس خالل 
موس��م العطاء هذا. ونحن نعتقد دائماً أّن الجميع يس��تحق الشعور 

بالسعادة خالل هذا الوقت من العام.

برنامج تدريبي إلعداد دراسات الجدوىورشة لـ“النقد الفلسطينية”

افتتح محافظ س��لطة النقد الفلسطينية عزام الش��وا والممثلة المقيمة 
لمجموعة البنك الدولي مارينا ويس، ورشة عمل لمناقشة “مخرجات 
تقرير البنك الدولي المتعلقة بالحواالت الخارجية من وإلى فلسطين” 
والتي نظمتها س��لطة النقد بالتعاون م��ع المجموعة في فندق جراند 
بارك برام هللا. ورحب محافظ س��لطة النقد بالمتحدثين والحضور، 
مشيراً إلى أن هذه الورشة تكتسب أهمية خاصة ألن الحواالت مهمة 
وحيوية لفلسطين، بسبب عدد الفلسطينيين الكبير الذين يعيشون في 
الش��تات، ويصل إجمالي الحواالت من خالل القنوات المنظمة إلى 
26 % من الناتج المحلي اإلجمالي، مما يجعل فلس��طين واحدة من 

أكثر البلدان التي تعتمد الحواالت في العالم.

اختُتِم في معهد ب�اس��ل فليحان المالي واالقتص��ادي - وزارة المال 
اللبناني��ة، برنامج تدريب��ي نظمه المعهد العرب��ي للتخطيط بعنوان 
“إعداد دراس��ات الجدوى للمشروعات االستثمارية”، الذي حاضر 
فيه الخبير في المعهد، الدكتور علم الدين عبد هللا بانقا، حيث عّرف 
المش��اركين بأهمية إعداد دراس��ات الجدوى في زيادة نس��ب نجاح 
المش��اريع االس��تثمارية، واطالعه��م على العناصر األساس��ية في 
دراسات الجدوى، وهي الدراسة األولية التسويقية والفنية والهندسية، 
ودراسة التكاليف وحساب بعض المؤشرات األّولية الخاصة بجدوى 
المشروع. وتناول البرنامج الدراسات التسويقية التفصيلية، وأهميتها 
بتقدير الفجوة التس��ويقية وقدرة المشروع على االستمرار والنجاح 

والتوسع أو االنتقال للمرحلة التالية، وهي الدراسة الفنية.
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البنك العربي يكرم موظفيه

ك��رم البن��ك العربي - س��ورية موظفيه الذي��ن مضى على 
عطائه��م 10 س��نوات، وذل��ك بحض��ور اإلدارة التنفيذي��ة 

وعضو مجلس اإلدارة رهيف األتاسي.
ولهذه المناس��بة، تقدم المدير العام للبنك العربي - س��ورية، 
محمد الحس���ن، بكلمة ش���كر وثناء، للموظفين المكرمين، 
وذلك لعطائهم وإخالصهم على م�دار الس���ن�وات العش����ر 

الماضية.
وأكد الحس��ن عل��ى أن االس��تثمار األهم ألي مؤسس��ة هو 
في مواردها البش��رية، منوهاً إلى ضرورة االس��تمرار في 

تنميتها وتطويرها وتأهيلها والحفاظ عليها.

“البركة” مستمر بالدعم والرعاية

ص��رح الرئيس التنفي��ذي لبن��ك البركة س��ورية محمد عبد 
هللا حلب��ي أنه تم إنه��اء عام 2016 مع تحقي��ق أهداف البنك 
بالمساهمة في دعم المجتمع والبيئة والّصحة والبحث العلمي 
ضم��ن برنام��ج المس��ؤولية االجتماعية الخاص��ة به. وكان 
 SOS حلبي قد وقّع مع رئيسة جمعية قرى األطفال السورية
سمر دعبول مذّكرة تفاهم لدعم برنامج كفالة الرعاية الطبية 
ألطفال SOS في س��ورية. كذلك رع��ى البنك اليوم العالمي 
لريادات األعمال، إيماناً منه بالمرأة أساساً للمجتمع ومحرك 
ض��روري لتط��وره ونجاحه بمش��اركتها الفاعل��ة في دورة 

االقتصاد أو من خالل دورها المجتمعي واألسري.
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شجرة ميالد تضاء ... وأمل جديد ينبعث

بمناس��بة أعياد الميالد ورأس الس��نة، تمت إضاءة شجرة الميالد في فندق داما روز 
في دمش��ق، برعاية وزارة الس��ياحة وحضور وزير السياحة المهندس بشر يازجي 
والس��فير الهندي بدمشق والمطران لوقا وممثلة مجموعة أم الشهيد جانسيت قاظان، 
إضاف��ة الى ع��دد من أعضاء مجلس الش��عب، وحضور اجتماع��ي مميز، ليؤكدوا 
جميعه��م أن المحبة والس��الم هو ما يجمع الس��وريين في كافة المح��ن. وقال وزير 
الس��ياحة: إننا اليوم نضيء ش��جرتنا على أمل أن تكون هذه األيام هي نهاية الحزن 
والفقدان، وان يعم الفرح الذي يعيش��ه الحلبيون والس��وريون بالنصر على اإلرهاب 
والتطرف في كل شبر من أرضنا الحبيبة. موضحاً أن شجرة الميالد في سورية هي 
تقليد ال يرتبط بدين أو طائفة أو عرق، بل إشعار يجدد السوريون معه رسالة الحب 
والعطاء واالستمرار، واليوم يقولون مجدداً نحن هنا وهذه حقيقتنا وهذه رسالتنا وهذا 

صوتنا، يرتفع كما كل عام بالسالم والمحبة حتى لو صمَّ العالم كله أذنيه عن سماعنا.
هذا وتخلل الحفل عزف وغناء مقطوعات وتراتيل خاصة بأعياد الميالد.



إبراهيم حيدر

أن ندعو الستيعاب التالمذة في مدارس جديدة نقرر فتحها بال حاجة فعلية، فذلك 
يشكل خسائر مجانية، وهو ليس بالتأكيد تطويراً للتعليم الرسمي، وال عالقة له 
بالجودة، طالما يبقى النظر اليه من زاوية الكم. وإذا أقمنا ورشاً لتعديل المناهج 
بال رؤية وخطة تس�تطلع آراء المدارس واألس�اتذة في اختصاصاتهم المختلفة، 
ف�ال يعني ذلك تطويراً للمناهج. أما إذا رفعنا أعداد المعلمين لمجرد س�د النقص 
في المدارس، فهذا عجز عن مقاربة مسألة التعليم ودور المعلمين فيه لناحيتي 
التدري�ب والتأهي�ل والحق�وق أيضاً، حتى ب�ات جيش المتعاقدي�ن في مرحلتي 
التعليم األساس�ي والثانوي وأيضاً المهني يخّيم ف�ي المدارس والمهنيات، من 
دون أن تكون الحاجات الفعلية هي التي دفعت الى اس�تيعابهم. هذا ما حصل 
خالل الس�نوات الماضي�ة، خصوصاً بعد تفاقم ظاهرة اللج�وء، ففتحت مدارس 
جديدة تجاوزت األربعمئة ومنها لدوامي قبل الظهر وبعده. في حين شهدنا ورشًا 
وقرارات بحذف مقررات من المناهج بال دراسات مسبقة وال استطالعات لمعرفة 

ما إذا كانت نماذج التعليم التي نندفع اليها مناسبة لبلدنا بالدرجة األولى.

م�ا يعنين�ا في هذا األمر هو التعليم الرس�مي، إذ أن المدارس الخاصة تس�تطيع 
أن تتكي�ف مع اش�كال مختلفة م�ن طرق التعليم، فيما يكتب على المدرس�ة 
الرس�مية أن تغالب األزمات كل س�نة، وهي مضطرة الستيعاب مئات ألوف اوالد 
الالجئي�ن حتى ل�و كانت غير قادرة على اس�تيعابهم، فيفت�ح دوام بعد الظهر 
ويطلب من اس�اتذة التعاقد لس�د النقص، فال يستطيع األس�تاذ إكمال برنامج 
دروس�ه قبل الظهر وال يتمكن من التركيز بعده. هذا يعني أن تطوير المدرس�ة 
الرس�مية يس�تحيل مأزقاً، طالما ينظر اليها من زاوية ضيقة أي من زاوية افتتاح 
المزيد منها، فتترك للقدر، فيما المطلوب االهتمام بالمدرس�ة وتجهيزها وتعزيز 
نوعية التعليم فيها ودعم أس�اتذتها بكل الوس�ائل التي تجعلهم قادرين على 

متابعة الدروس، فضاًل عن تأمين حقوقهم للعيش بكرامة.

يكفي إلقاء نظرة على واقع المدرسة الرسمية بعد أكثر من 3 اشهر على انطالق 
الدراسة، لنكتشف أن أوضاعها ليست على ما يرام وليس وضعها نموذجياً، وإن 
كانت هناك مدارس مختارة جرى تجهيزها بوسائل تعليمية حديثة، لنكتشف 
أن معظم المدارس الرسمية تعاني مشكالت ال تقتصر على التجهيزات والتمويل، 
إنما في وضع المعلمين وطريقة التعليم، وغيرها من القضايا. وهذا األمر في ذاته، 
يطرح عالمات استفهام في طريقة التعامل مع التعليم الرسمي، كي ال نقول أن 

تضلياًل يغّيب المشكلة األساس، وال يفتح الطريق أمام الحلول المطلوبة.

المدارس ودراسات الجدوى والحاجة
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