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نتخاب، يبقى الملف  ي قانون الإ
ي فرضت أولوية البحث �ف

عتبارات ال�ت أياً تـكن الإ
ف  القتصادي الذي تتصدره الموازنة العامل الأول الذي يمكن أن يفتح مســاراً للتحف�ي
ي والجتماعي 

ف المعي�ش واستقطاب الستثمارات وخلق فرص العمل وتعزيز الوضع�ي
ي وقت ندرك أن عمر الحكومة مرتبط بالنتخابات النيابية، وأن 

. و�ف ف لدى اللبناني�ي
ف القتصاد يتطلب إستقراراً سياسياً طويالً، يمكن أن يكون متاحاً للحكومة  تحســ�ي
الحالية، إل أنها مطالبة باتخاذ قرارات اقتصادية جريئة، تضع قطار محاربة الفساد 
عىل الســّكة وتمّهد لإصالح مالي واقتصادي، يريح المستثمرين ويوقف الهدر ويحرك 

القطاعات القتصادية ويعّزز النمو.

افقاً مع بعض القرارات الحكومية،  يع أخذ مساره م�ت ح�ت الآن بدا أن قطار الت�ش
ي القتصاد والسياسة، إضافة ال إقرار مراسيم النفط، 

فشهدنا إقرار مشاريع مهمة �ف
ي 

لكن ذلك ل يكفي ما دامت ملفات أساســية لم تحسم، وأبرزها الموازنة العامة ال�ت
ضافة  نفاق الحقيقي، وما يمكن إطالقه من مشاريع، بالإ تفتح الطريق لمعرفة حجم الإ
نفاق ع�رب الموازنة المعطلة  ال حزمة التقديمات الجتماعية. فيما لم تستقر عملية الإ
ي الحلقة ذاتها من العجز، ويستمر الدين العام 

منذ عام 2006، فإننا سنبقى ندور �ف
ي ذاته يجب أن 

ي الرتفاع، ويجد الهدر مكانه مت�باً من خبايا العتمادات. وهذا �ف
�ف

ي نصابها.
ف ال حسم أمرهم ووضع المور �ف ف والمسؤول�ي يدفع المعني�ي

ي والجتماعي أيضاً، 
ف المعي�ش إذا كان ينبغي أن تكون الأولويات اقتصادية وللشأن�ي

ينبغي أل يغفل المعنيون عن أن صمام الأمان كان ول يزال مرصف لبنان الذي أثبت 
ى مثل استحقاقات  بفضل هندساته المالية أنه قادر عىل استيعاب صدمات مالية ك�رب
نقاذي بقيادة  اته ودوره الإ ســتفادة من تجربته وخ�رب العام 2017. وعليهم دعمه والإ

حاكمه رياض سالمه.

الملفان القتصادي والجتماعي أولً

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2017
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استقبل محافظ س��لطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، في 
مكتبه رئيس مجلس ادارة المؤسسة المصرفية الفلسطينية 
عبد الرحمن حمد، ونائب رئيس مجلس ادارة المؤسسة 
أمين حداد، ومدير عام المؤسسة نبراس بسيسو. وخالل 
االجتماع، اطلع الش��وا على آخ��ر التطورات في عمل 
المؤسسة والمنتجات والخدمات التي تقدمها وخاصة في 
مجال االس��كان في القدس. وكذلك أطلع الدكتور حمد، 
محافظ س��لطة النقد على تطور الوضع الرقابي والفني 
والمالي واالداري وأهم المنجزات التي حققتها المؤسسة 
خالل عام 2016 في مجال االقراض، ووضعه بصورة 

الخطط المستقبلية.

الشوا يطلع على آخر تطورات
عمل “المصرفية الفلسطينية”

خفض فائدة مصرف اإلسكان اللبناني

صدر عن مصرف االسكان، انه بهدف تأمين السكن الالئق ألصحاب الدخل المحدود 
والمتوس��ط للبنانيي��ن العاملي��ن في لبن��ان والخ��ارج، وبغرض ترس��يخ الروابط بين 
المغتربين والوطن األم، خفض مصرف االسكان معدل فائدة االقراض من 5 % الى 

3 % سنوياً، وذلك للعقود الموقعة اعتباراً من 1 - 1 - 2017.
يذكر أن مصرف اإلسكان أنشئ عام 1977، وهو ش�ركة مساهمة مملوكة من الحكومة 

اللبنانية بنسبة 20 % ومن القطاع الخاص 80 %.

لجنة تدقيق لملفات القروض المتعثرة

به��دف وضع ضواب��ط جديدة لعملي��ة اإلقراض 
المصرفي واتخاذ خطواٍت استثنائية بحق المتخلفين 
عن السداد ومالحقتهم بالوسائل والطرق القانونية 
وحصر المسؤولية في كل مصرف، ترأس رئيس 
مجلس الوزراء الس��وري المهندس عماد خميس، 
اجتم��اع عم��ل خ��اص بمعالجة مل��ف القروض 
المتعث��رة ف��ي المصارف العامة، وتقرر تش��كيل 
لجنة تدقيق تتبع مباش��رة لرئيس مجلس الوزراء 
مكونة م��ن الجهات المعنية باإلش��راف والرقابة 

عل��ى عمل المصارف، به��دف الوقوف على ملفات القروض المتعثرة في المصارف 
العامة كل على حدة وضمانات كل قرض وإجراءات التحصيل المتبعة. وكلف رئيس 
مجلس الوزراء مديري المصارف العامة إعداد تصور شامل لمعالجة هذا الملف، على 
أن يتضمن التصور خصوصية عمل كل مصرف ورؤيته للمعالجة. وأكد، أن الحكومة 
مصممة على وضع حل جذري لهذه المش��كلة، وأنه��ا لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء 
قانوني لتحصيل المبالغ، وس��تقدم الدعم الكامل للمص��ارف العامة باتخاذ اإلجراءات 
وإصدار القرارات الكفيلة بتذليل العقبات أمام تحصيل هذه القروض التي تش��مل كل 

شرائح المجتمع على مستوى القروض الشخصية والسكنية والتنموية.

عماد خميس

قرض من اإلسالمي لمرفأ طرابلس

كش��ف مدير مرفأ طرابس في لبنان أحمد تامر، عن تقديم 
“البنك اإلسالمي” قرضاً بدون فوائد قيمته 86 مليون دوالر 
، وذلك للمش��اريع المتوقع تنفيذها في حرم المرفأ، ومنها 
جسرين للس��يارات والش��احنات، إضافةً الستكمال البنى 
التحتية لسكة الحديد وبرامج الكترونية متطورة ومشاريع 
أخرى غيرها، الفتاً أيضاً الى أن األعمال المتوقع انتهاءها 
خالل تشرين األول/اوكتوبر  2017 مستمرة ضمن باحة 
حاويات المرفأ لتوس��يعها من 24 إلى 70 ألف متر مربع، 

كم��ا يتوقع من تفعيل رصيف الحاويات بالمرفأ وتش��غيله بكامل طاقته، خلق فرص 
عمل كبيرة وزيادة بعمليات االستثمار وجاهزية الستقبال كافة البواخر.

أحمد تامر

أعلن��ت ش��ركة ف��ي أم وي��ر 
ف��ي  عالمي��اً  المتخصص��ة 
مجال البنى التحتية الس��حابية 
واألعم��ال المتنقل��ة، أن بنك 
الم��وارد يعتزم نش��ر منصة 
التقنيات االفتراضية للش��بكة 
NSX م��ن “ف��ي أم وي��ر”، 
به��دف االرتق��اء بمس��تويات 
األمن واستمرارية التطبيقات، 

وتسريع وتيرة االبتكار من خالل أتمتة تقنية المعلومات 
وتلبي��ة متطلب��ات االمتث��ال التنظيمية الصارم��ة. وقال 
رئيس قس��م تقنية المعلومات لدى البنك غس��ان جنبالط: 
إن إدخ��ال التقنية فائقة التجزئة مع المنصة إلى مصرفنا 
هي نقلة نوعية وتحولية، فهي ترتقي بمنهجيتنا األمنية، 
وبكيفية قيامنا بتلبية المتطلبات التنظيمية واالمتثال. كما 
أن استثمارنا في المنصة سيساعدنا في الحفاظ على زخم 
النمو الذي نحققه، وذلك عبر االس��تفادة من استراتيجيتنا 
الرامية إلى استخدام التقنيات للحفاظ على صدارة المنافسة.

بنك الموارد يوحد عملياته

غسان جنبالط
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قررت مؤسس��ة النقد 
الس��عودي  العرب��ي 
الحد  زيادة  “س��اما” 
للتموي��ل  األقص��ى 
العقاري الممنوح من 
والمصارف  البن��وك 
لتملّ��ك  للمواطني��ن 
المسكن األول من 70 

إلى 85 %. 
وقال محافظ “س��اما” أحمد الخليفي: إن ذلك س��يعزز 
من مس��تويات الحماي��ة من المخاط��ر المصاحبة لهذا 
النوع م��ن التمويل بم��ا يحقق المحافظ��ة على حقوق 
أط��راف العالقة وثق��ة المتعاملين، كما س��يدعم النمو 
ف��ي قطاع التموي��ل العق��اري والتكامل م��ع األهداف 
الوطنية لإلس��كان ضمن رؤية المملكة 2030، وبما ال 
يخل بمتطلبات س��المة القطاع المصرفي واالستقرار 
المالي، ويمّكن البنوك من تقديم منتجات متنوعة تخدم 

المواطن وتلبي احتياجات السوق.

زيادة الحد األقصى للتمويل العقاري

أحمد الخليفي

أعلن البنك الدولي تقديم منحة بقيمة 450 مليون دوالر 
أميركي لليمن، الذي يعاني 18 مليون ش��خص فيه من 
نق��ص المواد الغذائية األساس��ية، بعد صراع اس��تمر 

أكثر من عامين تقريباً.
وستقس��م المنحة على مش��روعي إغاثة ت��م وضعهما 
بالشراكة مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وصندوق 
األم��م المتح��دة للطفول��ة، ومنظمة الصح��ة العالمية، 
لمساعدة 9 ماليين شخص في أشد الحاجة للمساعدات 

اإلنسانية في اليمن.

450 مليون دوالر منحة لليمن

تعزيز التعاون مع البنك األوروبي

التعاون  وزيرة  أعربت 
الدولي في مصر س��حر 
اجتماعها  خ��الل  نصر 
مع جاني��ت هكمان التي 
المدير  منصب  ستتولى 
التنفيذي للبنك األوروبي 
إلعادة اإلعمار والتنمية 
وش��رق  لمنطقة جنوب 

البحر المتوس��ط، رغبة حكومة بالدها بزيادة التعاون خالل الفترة المقبلة مع البنك، 
مع ضرورة اإلس��راع بتنفيذ المش��اريع الممولة من��ه والمتمثلة بالكهرب��اء والتعليم 

والصحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ألهميتها في تحقيق العائد االقتصادي.
بدورها، أكدت هكمان حرص البنك على تمويل المشاريع التي تساهم بتعزيز جهود 
التنمي��ة االقتصادية وتدعم اس��تقرار مصر نظراً لما تمثله من ركيزة أساس��ية ألمن 

واستقرار منطقتي الشرق األوسط وجنوب المتوسط.

QNB مدير مشارك لسندات تركية

أصدرت الجمهورية التركية، س��ندات عالمية ممتازة غي��ر مضمونة بقيمة 2 مليار 
دوالر أميركي. وتقدم هذه الس����ندات بالدوالر األميركي كوبون نصف سنوي بقيمة 
6 %، ويكون االس��تحقاق ف��ي 25 آذار/مارس 2027. كما تقدم للمس��تثمرين عائد 
بنس��بة 6.15 % )نصف س��نوي(، أي ما يعادل هامش بواقع 375.7 نقطة أس��اس 
أعلى من نس��بة 2 % لس��ندات الخزينة األميركية ذات االس��تحقاق في 15 تش��رين 

الثاني/نوفمبر 2026.
وقامت QNB كابيتال بدور مدير مش��ارك ومدي��ر االكتتاب للعملية إلى جانب بنوك 

باركليز وسيتي وغولدمان ساكس.

تعاون بين دانسك بنك والمركزي اإليراني

كش��ف دانس��ك بنك الدنمارك��ي أنه يجري محادث��ات مع البنك المرك��زي اإليراني 
بخصوص ترتيب ائتمان للعمالء ممن لهم أنشطة في البالد. وقال متحدث باسم البنك 
الدنماركي في رسالة إلكترونية، “إلى حد ما وفي إطار العمل الدولي نحن منفتحون 

على تقديم الدعم المالي لعمالئنا ممن لهم أنشطة في إيران”.
من جهت��ه، قال مس��ؤول في 
البن��ك المركزي اإليراني: إن 
البنك تلقى تمويالً من 3 بنوك 
أجنبية بقيمة 7.2 مليار دوالر 
بينها دانس��ك،  أميركي، م��ن 
صحيف��ة  ذكرت��ه  لم��ا  وفق��اً 

فايننشال تريبيون.
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أك��دت مجموعة غلينكور السويس��رية لتج��ارة النفط، 
أنها أتمت مع صندوق الثروة الس��يادي القطري عملية 
االس��تحواذ على 19.5 % من أس��هم شركة روسنفت 
الروس��ية الحكومية، ف��ي صفقة تق��در قيمتها ب�10.2 

مليار يورو.
من جانبه، أكد بنك “إنتيس��ا سان باولو” اإليطالي، أنه 
س��يقدم قرضاً يصل إل��ى 5.2 مليار يورو، لمس��اعدة 

“غلينكور” والصندوق القطري، على إتمام الصفقة.
وقال متحدث باس��م “إنتيسا سان باولو”: إن المصرف 
سيس��عى إلش��راك بنوك أخ��رى في الصفق��ة على أن 

يساهم كل منها بجزء في القرض.

بنك إيطالي يمّول صفقة “روسنفت”

روسيا: “مير” تنافس “فيزا” و“ماستركارد”

أصبحت بطاقة “مير” المصرفية التي أطلقتها روسيا عام 2016، منافساً قوياً لبطاقتي  
“فيزا” و“ماس��تر كارد” في الس��وق الروسية، حيث يقوم حالياً 40 مصرفاً في البالد 
بإص��دار البطاقة، في حي��ن يقبلها 90 مصرف��اً، إضافة إلى إمكاني��ة إجراء عمليات 
مصرفي��ة عبر 1.7 مليون ماكينة صراف آلي. ومن المتوقع أن يبلغ عدد مس��تخدمي 
البطاقة في روس��يا 40 مليون ش��خص على أقل تقدير، انطالقا من وجود 30 مليون 

موظف في الحكومة، و10 ماليين شخص سيرغبون في امتالك البطاقة الجديدة.
يذك��ر أن “مير” تعمل بواس��طة 
منظوم��ة دف��ع وطني��ة، أطلق��ت 
بعدما واجه ع��دد من المصارف 
الروس��ية مش��كالت مع شركتي 
“فيزا” و“ماس��تركارد” بس��بب 
العقوبات الغربية المفروضة ضد 

روسيا.

وفد سلطة النقد يزور “المركزي الُعماني”

زار وفد من س��لطة النقد الفلسطينية 
برئاس��ة مس��اعد المحافظ لش��ؤون 
االستقرار المالي رياض أبو شحادة، 
البن��ك المرك��زي العُمان��ي، لبحث 
آف��اق التع��اون بين الس��لطة والبنك 
في مجال المحافظة على االستقرار 
المال��ي. واّطل��ع الوفد عل��ى تجربة 
البنك وإنحازته في مجال االستقرار 
المال��ي. وقام الوف��د بإطالع الجانب 
العُماني على إنجازات س��لطة النقد 

وعلى الخطط المستقبلية، ال سيما التحول إلى بنك مركزي كامل الصالحيات. واتفق 
الطرفان على استمرار التعاون وتبادل التجارب والمعلومات.

تتجه ش��ركة آبار لالستثمار- أبوظبي لشراء المزيد من 
األس��هم في بنك أوني كريديت، أكب��ر بنك بإيطاليا من 
حيث األصول، وذلك في إصدار أسهم وشيك بقيمة 13 
ملي��ار يورو، بعملية هي األكبر من نوعها لزيادة رأس 
المال في إيطاليا. وستحتاج “آبار” الستثمار نحو 650 
مليون يورو للحفاظ على حصتها البالغة 5 % في البنك 
والتي تجعلها ثاني أكبر مساهم  بعد المستثمر األميركي، 
ش��ركة كابيتال ريسيرش آند مانغمنت. ومن المتوقع أن 
يدش��ن “أون��ي كريديت” إص��داره الضخم في ش��باط/

فبراير 2017 لزيادة رأسماله في إطار خطة إعادة هيكلة 
بدأت تحت قيادة رئيسه الجديد جان بيير موستير، وفي 
حال نجاحه بزيادة رأس��ماله فسيكون ذلك مؤشراً مهماً 

عل��ى ثقة الس��وق 
المصرفي  بالنظام 
اإليطال��ي المتعثر 
وال��ذي تأثر س��لباً 
المعدومة  بالديون 

وهبوط الربحية.

“آبار” تستثمر
في أسهم لـ“أوني كريديت”

امرأة أفريقية على العملة األميركية

كشفت إدارة صك العملة في الواليات المتحدة األميركية عن عملة ذهبية من فئة ال�100 
دوالر، عليها نقش إلمرأة أميركية من أصل أفريقي، وذلك للمرة األولى كوجه س��يدة 

تمث��ال الحرية، وهي مصنوعة من ذه��ب 24 قيراط، وقد 
ُصكت بمناس��بة مرور 225 عاماً على تأسيس إدارة صك 
العمالت، لتكون بدايةً لنسخٍ أخرى ستستخدم تصاميم لسيدة 
الحرية كامرأة آس��يوية وامرأة من أصول التينية وغيرهم، 
لتعكس التن��وع الثقافي والعرقي للوالي��ات المتحدة، وذلك 
بحسب قول نائب مدير إدارة صك العمالت ريت غيبسون.
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كش�ف رئي��س 
الحك��وم�������ة 
الجزائري عب�د 
المالك س��الل، 
أن احتياط���ات 
الص���رف ف�ي 
ب��الده، والت��ي 
كان��ت ت�ق���در 

بنحو 190 مليار دوالر عام 2013، قد تدنت إلى 114 
مليار دوالر في كانون األول/ديس��مبر 2016، ما يعني 
فقدانها 76 مليار دوالر  خالل 4 سنوات. كما لفت سالل 
إل��ى أن دخل الجزائر من تصدير النفط والغاز، بلغ في 
ع��ام 2016 نحو 27.5 ملي��ار دوالر، متوقعاً أن ترتفع 
اإلي��رادات النفطية في الع��ام 2017 إلى ما يقارب 35 

مليار دوالر، و45 مليار دوالر أميركي في 2019.

خسارة 76 مليار دوالر
من احتياط الصرف الجزائري

عبد المالك سالل

ُعمان تنفي حاجتها لمساعدات مالية

أك��دت وزارة مالي��ة ُعمان في بيان لها، أن ما تداولته وس��ائل اإلعالم بأن الس��لطنة 
تتف��اوض مع دول خليجية للحص��ول على وديعة بمليارات م��ن الدوالرات، بهدف 

النق��د  م��ن  احتياطياته��ا  تعزي��ز 
وتف��ادي أي ضغ��وط  األجنب��ي، 
عل��ى عملته��ا الري��ال، ه��و عاٍر 
عن الصح��ة، وأنه ل��م تكن هناك 
أي محادث��ات للحص��ول على أي 
وديع��ة، مؤكدة أن بالده��ا تمتلك 
احتياطي��اٍت كافية وم��ن دون أي 
مخاطر على قيمة الريال العماني.

HSBC مستشاراً لخصخصة المباني التعليمية

عين��ت الس��عودية مص��رف إت��ش.إس. ب. س��ي 
مستش��اراَ مالياً لخططها الرامية لخصخصة تش��ييد 
وإدارة المباني الدراس��ية مع س��عيها لخفض اإلنفاق 

الحكومي في ظل تدني أسعار النفط.
وق��ال الرئي��س التنفي��ذي لش��ركة تطوي��ر للمباني 
المملوك��ة للدولة والمرتبط��ة ب��وزارة التعليم، فهد 
الحم��اد: إن الش��ركة ته��دف للبدء بط��رح عمليات 
الش��راكة بي��ن القطاعي��ن الع��ام والخ��اص للمباني 

الدراس��ية في عام 2017، وأن هذه الش��راكة ستقلل أعباء الحكومة إلى أقل مستوى 
ممكن، حيث سيتولى القطاع الخاص أعمال البناء والصيانة والتشغيل.

فهد الحماد

أك��د بنك المغرب )المصرف المركزي( أنه تم قبول 4 
طلبات لتأس��يس البنوك التش��اركية )اإلسالمية(، منهياً 
بذلك اللغط واالنتقادات التي سجلت حول تأخر إطالقها. 
وأعلن��ت لجنة مؤسس��ات االئتمان أنه��ا قبلت الطلبات 
المقدمة لكل من: القرض العقاري والس��ياحي بشراكة 
مع بنك قطر الدولي اإلسالمي، البنك المغربي للتجارة 
الخارجية ألفريقيا بش��راكة مع المجموعة الس��عودية - 
البحريني��ة “دلة البركة”، البنك الش��عبي المركزي مع 
المجموعة السعودية غايدنس )شركة مالية متخصصة 
في التمويل العقاري(، القرض الفالحي للمغرب بشراكة 
مع المؤسس��ة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص، التابعة 
للبنك اإلس��المي للتنمية. كما قبلت طلب “التجاري وفا 
بن�ك، وأص��درت رأيه��ا بالترخي��ص للبنك المغرب�ي 
للتج��ارة والصناعة ومص��رف المغ�رب والش�����ركة 

الع��ام�������ة 
ك  ب�ن�����ا لأل
قص��د تقدي�م 
منتوج����ات 
ب�ن�ك�ي��������ة 
تش����اركي��ة 

لزبائنه�ا.

المغرب: تأسيس 4 بنوك إسالمية

“جي أف أتش” تسدد التسهيالت التمويلية

قام��ت مجموعة جي أف أت��ش المالية ومقرها البحرين، 
بالس��داد المبكر لكامل التس��هيالت التمويلية المش��تركة 
البالغ قيمتها اإلجمالية 300 مليون دوالر أميركي والتي 
حصلت عليه��ا المجموعة في ع��ام 2006. وكانت هذه 
التسهيالت مستحقة السداد على أقساط سنوية، مع تاريخ 
اس��تحقاق نهائي ف��ي تموز/يولي��و 2018، حيث بادرت 
المجموع��ة مؤخراً بس��داد 29 ملي��ون دوالر مقدماً قبل 

حلول تاريخ االستحقاق المحدد لها.
وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة هش��ام الريس: يس��رنا 

أن نواصل تعزيز ميزانيتنا العمومية من خالل الس��داد المبكر لهذه التس��هيالت التي 
كنا قد حصلنا عليها من مجموعة من البنوك اإلقليمية والدولية، الذين أعربوا جميعاً 
عن سعادتهم بقدرة المجموعة على االلتزام في السداد في جميع األوقات بالرغم من 

أوضاع السوق المليئة بالتحديات.

هشام الريس
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إيقاف شركات الفوركس في السعودية

ق��ال وكي��ل المحافظ للرقابة في مؤسس��ة النقد لعربي 
الس��عودي )البنك المركزي/س��اما( أحمد آل الش��يخ، 
إن المؤسس��ة تعم��ل م��ع الجهات المختص��ة إليقاف 
 )FOREX( التعامالت مع ش��ركات تجارة العمالت
والتي تزاول نشاطها في السعودية من دون ترخيص، 
مضيفاً أن “س��اما” س��تعمل على إيقاف إعالنات هذه 
الش��ركات في الوس��ائل اإلعالمية، حيث أنها تحاول 
إضفاء الش��رعية على تعامالتها واس��تقطاب األموال 

من خالل التعاقد مع عدد من األندية لتسويق منتجاتها ونشرها في المالعب السعودية. 
وأكد على ضرورة توخي الحذر من الوقوع في مخاطر االس��تثمار أو المس��اهمة أو 
التعام��ل أو التداول بأي مبالغ في أي من أنش��طة وأعمال األوراق المالية أو العمالت 
األجنبية مع أش��خاص أو مؤسسات أو شركات أو منشآت أو أي مواقع إلكترونية، بما 

فيها مواقع التواصل االجتماعي، من دون التأكد من نظاميتها لممارسة تلك األعمال.

أحمد آل الشيخ كش��فت مصادر مطلعة عن “حكومة دبي” أن األخيرة 
س��تتلقى تعهدات من بنوك للحص��ول على قروض في 
صفق��ة يرتبه��ا “بنك إت��ش إس بي س��ي”، وذلك  بغية 
تموي��ل “مط��ار آل مكت��وم الدول��ي” اضافة ال��ى بناء 
“مرك��ز مع��رض إكس��بو 2020 ”، وذل��ك بداية عام 
2017، بقيمة 7 مليارات دوالر ل�“مركز إكسبو”، و3 
مليارات لتوسعة المطار على مدى 7 أعوام وبشريحتين 
األول��ى تقليدية بقيمة ملياري دوالر، والثانية إس��المية 

بالعملة المحلية بما يعادل مليار دوالر أميركي.

قروض لتوسعة مطار آل مكتوم

نتيجة مؤشر بنك الخليج األول

أعل��ن بن��ك الخليج، النتيج��ة األولى ل� 
“مؤش��ر انطباع أصح��اب الثروات” 
والت��ي بلغت 1017.41 لش��هر كانون 
الثاني/يناي��ر 2017، حي��ث أظه��رت 
تف��اؤالً ح��ذراً ل��دى المس��تثمرين في 
اإلمارات، وذلك مع اس��تقرار األسعار 
النفط الخام ومواصل��ة االنتعاش الذي 
يش��هده قطاع الس��ياحة مدفوعاً بزيادة 

إشغال الغرف، إضافة إلى زيادة في مؤشر “مدراء المشتريات”. وجاء هذا اإلعالن 
خالل فعالية أُقيمت بحضور الرئيس التنفيذي للبنك أندريه الصايغ، رئيس مجموعة 
الخدم��ات المصرفي��ة لألفراد ف��ي البنك هناء الرس��تماني، ورئي��س إدارة الثروات 
العالمية والخدمات المصرفية ألصحاب الثروات في البنك مفظل كاجيجي، في مبنى 

الخليج األول خلف منتزه خليفة في أبوظبي.

احتل��ت رئي�س����ة 
البن�ك المرك���زي 
الروس��ي، الفي��را 
وف�ق��اً  نابيؤلين���ا، 
بانك��ر  لصحيف���ة 
ن�ي����ة،  ل�ب�ريط�ا ا
ال�م�رك�����ز األول 
كأفض�ل رئ�يس���ة 
بن���ك مركزي في 

أوروب��ا لع��ام 2016، لعملها الناج��ح في ظل األزمة 
االقتصادي��ة، وقدرتها على “المناورة” في الس��نوات 
األخي��رة للخروج من ظ��روف أزمة فرضها انخفاض 

قيمة الروبل والمشاكل في القطاع المصرفي.
كذلك، س��اهمت نابيؤلين���ا في انخفاض معدل التضخم 
ف��ي بالدها بفض��ل جهودها في تقليص نمو األس��عار 
إل��ى أق��ل من نس��بة 6 % نهاي��ة ع��ام 2016، فضالً 
عن اتخاذه��ا خطوات جادة نحو إع��ادة تأهيل القطاع 
المصرفي والنجاح في العودة إلى النمو االقتصادي في 

عام 2017 الحالي.

أفضل رئيسة بنك مركزي في أوروبا

الفيرا نابيؤلينا

“العربي الوطني” في جزر الكايمان

نال البنك العربي الوطني موافقة مؤسسة النقد العربي 
السعودي “ساما” على تأسيس شركة مالية مقرها جزر 
الكايمان، مملوكة له بنس��بة 100 %، تتلخص مهامها 
بعملي��ات المضاربة في المش��تقات المالية، إضافة إلى 
عمليات إعادة الش��راء. وأشار البنك في بيان له، أنه ال 
يوجد أثر مالي على القوائم المالية الموحدة نتيجة تأسيس 

هذه الشركة، كما ال توجد أي أطراف ذات عالقة.
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تسوية بين دويتشه بنك وأميركا

أكدت وزارة العدل األميركية أن دويتشه بنك وقع اتفاق تسوية بقيمة 7.2 مليار دوالر 
م��ع الوزارة في قضية تتعلق ببيعه أوراقاً مالية مدعومة برهون عقارية عقب األزمة 
المالية العالمية في 2008. وكان البنك الذي يتخذ من فرانكفورت مقرا له، قد أعلن عن 
توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات األميركية في 23 كانون األول/ديسمبر 2016. 
ووف��ر ذلك االتفاق متنفس��اً للبنك األلماني الذي تضررت أس��همه بش��دة في أيلول/

سبتمبر الماضي بعدما طالبته وزارة العدل األميركية بمبلغ يقارب مثلي هذه القيمة.
وف��ي إطار االتف��اق النهائي س��يدفع 
دويتشه بنك غرامة نقدية مدنية قيمتها 
3.1 مليار دوالر وس��يدفع 4.1 مليار 
دوالر أميركي في صورة دعم لمالك 
المنازل والمقترضي��ن وغيرهم ممن 

تضرروا من ممارساته.

 JP MORGAN اتهم��ت الحكوم��ة األميركية، بن��ك
أكبر بنك اس��تثماري في الواليات المتحدة، بالتمييز في 
سياسات اإلقراض العقاري على أساس عنصري، حيث 
فرض البنك فوائد ورس��وم أعلى عل��ى 53 ألف عميل 
أسود والتيني األصل بين عامي 2006 و2009 مقارنة 
بنظرائهم البيض في الفترة ذاتها، ما يمثل خرقاً لقانوني 

العدل في اإلسكان والمساواة في الفرص االئتمانية.
م��ن جهته��ا، أعلن��ت إدارة البنك على لس��ان مديرتها 
للعالقات العامة  إليزابيث س��يمور، توصله إلى اتفاق 
م��ع وزارة الع��دل األميركي��ة لدف��ع 55 مليون دوالر  
لتس��وية القضي��ة بع��د أن تم تس��جيل الدعوى رس��مياً 

بمحكمة نيويورك.

JP MORGAN متهم بالتمييز العنصري

كريدي سويس يدفع 5.3 مليار دوالر لواشنطن

اتفق بنك كريدي سويس رسميا على دفع 5.3 مليار دوالر في إطار تسوية مع السلطات 
األميركية تتعلق بمزاعم بتضليله للمستثمرين في أوراق مالية مدعومة برهون عقارية 
س��كنية باعها قبل األزمة المالية في 2008. وقالت وزارة العدل األميركية: إن البنك 

السويسري سيدفع 2.48 مليار دوالر غرامة نقدية 
بينم��ا س��يدفع 2.8 ملي��ار دوالر في ص��ورة دعم 
للمستهلكين بما في ذلك إعفاءات من سداد قروض.

يذك��ر أن البنك الذي يتخذ من زوريخ مقراً له كان 
قد أعلن توصله التفاق مبدئي بخصوص التس��وية 

في 23 كانون األول/ديسمبر 2016.

كشف الرئيس التنفيذي 
لبنك اتش.اس.بي.س��ي 
أن  س��تيوارت غاليفر، 
الموظفين  سينقل  البنك 
المس��ؤولين عن تحقيق 
نحو 20 % من إيرادات 
المصرفية  المعام��الت 
ف���ي بريطان�ي���ا إل���ى 

باريس بعد االنفصال البريطاني عن االتحاد األوروبي، 
موضحاً أن انتقال الموظفين س��يتم خالل عامين تقريبا 

عندما يصبح االنفصال البريطاني فعلياً.
وأشار إلى أن “اتش.اس.بي.سي” وهو أكبر بنوك أوروبا 
يمتلك كاف��ة التراخيص التي يحتاجها لمثل هذا االنتقال، 
وإنه س��يحتاج فقط لتأسيس ما يطلق عليه شركة قابضة 

وسيطة في فرنسا وهي خطوة تستغرق شهوراً فقط.
وحقق قس��م الخدمات المصرفية العالمية واألسواق في 
البنك، الذي تنتمي له الوظائف التي س��يتم نقلها، أرباحاً 

بواقع 384 مليون دوالر في بريطانيا في عام 2015.

HSBC سينقل موظفيه إلى باريس

ستيوارت غاليفر

غولدمان ساكس: ألف وظيفة إلى ألمانيا

يعتزم مصرف غولدمان س��اكس األميركي اعادة تنظيم عمله في اطار عملية خروج 
بريطاني��ا من االتحاد االوروبي، وين��وي خصوصا نقل الف وظيفة الى فرانكفورت، 
وذلك لالستفادة من وجود سلطة االشراف المصرفية االوروبية التابعة للبنك المركزي 
االوروبي في العاصمة المالية أللمانيا، حس��بما ذكرت صحيفة هاندلسبالت، نقالً عن 
مص��ادر مالية. وذكرت الصحيف��ة األلمانية ان “عدد العاملين ف��ي بريطانيا يفترض 
ان يخفض بمقدار النصف ليصل الى حوالى ثالثة آالف الن هذه المؤسس��ة تريد نقل 

وظائف داخل اوروبا والى مقرها 
في نيويورك”. وتابعت ان جزءاً 
م��ن الف��رق العاملة ف��ي لندن قد 
يذهب الى بولندا وفرنسا واسبانيا 
بينما قد ينقل بعض الموظفين الى 

مقر المجموعة في نيويورك.
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استوفى جميع الشروط المطلوبة منه من حيث القانون والممارسة. 
كما أنه واســتناداً الى منظمة الـOECD فلبنان من بين الدول التي 
اســتوفت ما هو مطلــوب منها لجهة مكافحة التهــرب الضريبي”، 
مشــيراً إلى أن “مصرف لبنان أصدر تعاميم إلنشــاء دائرة امتثال 
لــدى كل المصارف، مما يجعل من المنظومــة المصرفية اللبنانية 
منظومــة حديثة وقابلة للتعاطي دوليا مــع المصارف األجنبية الن 
لديهــا االلية للتأكد من شــرعية االموال التي تمــر عبر المصارف 
اللبنانية”. ولفت ســامه إلى أن “أصول المصارف اللبنانية العاملة 
خــارج لبنان تقدر بـ38 مليار دوالر منهــا رؤوس اموال تقدر بـ4 

مليارات دوالر”.

تعاون لبناني عراقي
بــدوره، نوه محافظ البنك المركزي العراقــي الدكتور علي العاق 
بـ“المصــارف اللبنانية التي كانت ســباقة في الدخول إلى الســوق 
العراقية على رغم البيئة المليئة بالتحديات وقد مكنتها ثقتها بإمكاناتها 
مــن الصمود واالســتمرار والنمو”، متمنياً “اســتمرار تفاعلها مع 

المصارف العراقية لمساعدتها على تطويرها”.
وقــال العــاق: إن “عــام 2016 كان عاماً مليئــاً بالتحديات لعلها 
األصعب التي تمر على العراق خال األعوام الماضية حيث واجهت 
الباد تحديات مالية واقتصادية إضافة إلى مواجهتها قوى اإلرهاب 
واالنخراط في محاربة “داعش” لتخليص البلد من اإلجرام”، لكنه 
اشار في المقابل إلى “وجود مؤشرات تدعو إلى التفاؤل في تحسن 
الوضع المالي واالقتصادي وأسعار النفط ما من شأنه تخفيف العجز 
تضررت من اإلرهاب”.الذي يعاني منه العراق، كما هنالك حشد عالمي لدعم المناطق التي 

سالمه: إلقامة أفضل العالقات مع المصارف المركزية

جــاء ذلك في كلمة القاها ســامه خال “ملتقــى العراق المصرفي 
الثالــث” في فندق فينيســيا بيروت ، والذي نظمــه البنك المركزي 
العراقي ومجموعة االقتصاد واألعمال، بالتعاون مع مصرف لبنان 

ورابطة المصارف الخاصة العراقية وجمعية مصارف لبنان.

التشدد في تطبيق المعايير الدولية
وشــدد ســامه علــى أن “النظام المصرفــي اللبنانــي يرتكز على 
تشــريعات مالية مطابقــة للمتطلبــات الدولية وممارســاتنا تتاءم 
واألنظمــة المتعلقة باإلدارة الرشــيدة واالمتثال، ممــا يحافظ على 
انخــراط قطاعنا المصرفي فــي العولمة الماليــة ويصون عاقاته 
الجيدة مع المصارف المراســلة”، الفتــاً إلى أن “النظام المصرفي 
اللبناني يرتكز أيضا على التنســيق بين أجهزة التنظيم والرقابة، إذ 
يؤمــن التبادل المفيد عبر حاكم مصرف لبنان للمعلومات المتوافرة 

لدى كل هيئة رقابية”.
وأوضح ســامه أن “المشــترع اللبناني وضع جميــع هذه الهيئات 
الرقابية تحت إشــراف حاكم مصرف لبنــان، رغبة منه في تفادي 
أي أزمة تطاول النظام المصرفي في لبنان. علماً أن من أهم أسباب 
األزمــة المالية في 2008، غياب التواصل والتنســيق بين الهيئات 

الرقابية في كثير من الدول المتقدمة”.
أضاف: “يســتند النظــام المصرفي اللبناني إلى أنظمــة دفع فاعلة 
ومتقدمــة. ونحن نتطلع بإيجابية إلــى المبادرة التي اتخذها صندوق 

النقد العربي إلنشاء نظام دفع خاص بالدول العربية”.
وأكد حاكم مصرف لبنان أن “التغيرات التي يشهدها عالمنا تحضنا 
على التشــدد في تطبيــق المعايير الدولية وعلــى اإليفاء المتواصل 
بالمتطلبــات الدولية. وقد أكدت مجموعة فاتفــي )الغافي( أن لبنان 

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمه “سعي المصرف الدؤوب الى اقامة أفضل العالقات مع المصارف المركزية 
العربية، وعلى األخص البنك المركزي العراقي، لما لهذه العالقة من أهمية في تبادل التقنيات المصرفية التي 

تتيح التقارب بين قطاعينا المصرفيين، ولهذا التقارب تأثير إيجابي على االقتصاد في كال البلدين”.
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تواجدها التي عانت من أوضاع سيئة. علماً بأن انخفاض أسعار النفط، 
بالتراف��ق مع بعض اإلصالحات في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقيا، س��اعد في التخفيف من وطأة المناخ االقتصادي الضاغط الذي 
تعيشه البلدان المس��توردة للنفط وما نجم عن ذلك من تداعيات مستمّرة 
على أس��عار صرف عمالتها المحلي��ة، والتي أدّى تدهورها إلى تراجع 
النشاط الخارجي للمصارف اللبنانية كما هي الحال في تركيا. مع ذلك، 
ثّمة مجال للنمو بفضل تركيا ومصر اللتين تشّكالن سوقَْين جاذبَْين على 

الرغم من تراجع عملتيهما.
البقاء في سورية والرهان على مصر

انخفض��ت موجودات المصارف اللبنانية في س��ورية من 5.4 مليارات 
دوالر قبل اندالع األحداث في عام 2011 إلى ما دون 1.5 مليار دوالر 
في نهاية أيلول/س��بتمبر 2016، إاّل أن المص��ارف كّونت االحتياطات 
الضروري��ة والمؤونات المطلوب��ة لتخفيف مخاطر إق��راض العمالء، 
وحافظت على مس��توى مرتفع من الس��يولة، وحقّقت أرباحاً بما يقارب 
172 ملي��ون دوالر في عام 2015. والثابت المش��ترك بين المصارف 
اللبناني��ة المتواجدة في س��ورية هو عدم الخروج من هذه الس��وق. وفي 
مصر، اس��تمّرت المصارف في تسجيل نمّو سليم وتحقيق األرباح رغم 
تدهور س��عر العملة المحلية واألوضاع الصعبة ف��ي البلدان المجاورة. 

وترى المصارف اللبنانية في استمرار تواجدها في هذا البلد ضرورة.
و15 % من مجمل مداخيلها، بحسب مؤسسة BMI Research.يذكر أن األس��واق الخارجية للمصارف اللبناني��ة تمثّل ما بين 10 % 

المصارف اللبنانية تتوسع عالميًا

310 فروع في دول االنتشار
استناداً إلى تقرير نشرته الجمعية مصارف لبنان، يتواجد حالياً 
18 مصرفاً لبناني��اً في 32 بلداً في مختلف أنحاء العالم. ويتّخذ 
ه��ذا التواجد أش��كاالً قانوني��ة عدّة موّزعة كاآلت��ي: 19 مكتب 
تمثي��ل، 64 فرعاً مباش��راً، 40 مصرفاً تابع��اً لها ما يزيد عن 
310 فروع في بلدان تمركزها. وتعزو الجمعية هذا االنتش��ار 
إل��ى  ضيق الس��وق المحلي��ة وضرورة تنويع مص��ادر الدخل 
وتوزي��ع المخاطر، مش��يرةً إلى أن الس��لطات النقدية في لبنان 
كانت قد شّجعت هذا التوّسع خارج الحدود على أن يكون ضمن 
معايير وقوانين ترعى انتشارها الخارجي مع انتهاج المزيد من 
التحفّظ، وال س��يّما في ظّل تزايد متطلّبات االمتثال والحوكمة. 
أما المص��ارف، فقد اعتمدت اس��تراتيجية نقل خبراتها وخبرة 
رأس��مالها البش��ري إلى دول االنتش��ار.  وترافق هذا التوّس��ع 
الجغرافي مع اس��تراتيجية تنّوع قطاع��ي، ولم تعد المصارف 
تحصر مهمتها في خدمة اللبنانيّين في دول االنتشار وتمويلهم، 

بل تعمل لتكون جزءاً من اقتصاد الدول الموجودة فيها. 
امكانية غزو أسواق كبيرة

وتناول تقرير الجمعية تطّور مفهوم التوّسع الجغرافي المصرفي 
اللبناني عبر الس��نوات واخت��الف مراحله وأهدافه الرئيس��ية، 
مشيراً إلى أن المصارف اللبنانية باتت تتعامل اليوم مع أكثر من 
190 مصرفاً مراس��الً في 64 بلداً. وأوضح التقرير أن التوّسع 
الخارجي كان يهدف في البداية إلى تس��هيل عمليات المصارف 
مع الخارج، ومع الوقت تطور وبات له بُعد استراتيجي، إذ تعمل 
المص��ارف على االمتداد إلى بلدان إّما تش��هد نمواً اقتصادياً أو 
تنطوي على نمّو واعد. كذلك تسعى المصارف لتعزيز انتشارها 
في أسواق الدول المضيفة للجاليات اللبنانية العاملة أو المغتربة. 
وتقول الجمعي��ة إنه ال يزال ممكناً للمصارف اللبنانية أن تغزو 
أسواقاً جديدة أخرى كالصين مثالً، وأن تدخل السوق المصرفية 

في إيران متى ُرفعت عن هذه الجمهورية العقوبات نهائياً.
تجاوز أزمات متتالية

بحسب التقرير، اس��تطاعت المصارف اللبنانية تجاوز أزمات 
متتالية في دول االنتش��ار من خالل رس��م استراتيجية ألسواق 

ساهم التوّسع المصرفي اللبناني نحو الخارج في 
تخطي بعض العوائق التي تحد من نمو المصارف 
المحلية والفرص  أبرزها ضيق السوق  اللبنانية، 
الضئيلة المنتجـة في االقتصاد، غير أن انتشـار 
المصارف في الخارج بات مكشـوفاً على مخاطر 
عدة منذ األزمة المالية العالمية، خصوصاً بعد انهيار 
أسعار النفط واألداء االقتصادي الضعيف في بعض 

الدول وتدهور أسعار عمالت الدول الناشئة.
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أل��ف دوالر و500 ي��ورو و250 أل��ف لاير س��عودي. 
وبلغت خسائر المصرف الصناعي 48 مليون ليرة، في 
حين خسر المصرف العقاري حوالى 86.7 مليون ليرة 

تشمل األموال المسروقة والمعدومة للمصرف.

األضرار وفق فروع المصارف
مصرف التوفير: توزعت خس��ائره على 14 فرعاً، كان 
لف��رع حمص الضرر األكب��ر بقيمة بلغ��ت 120 مليار 
ليرة س��ورية، يليه فرع المصرف في درعا بأكثر من 5 
مليارات، ثم مكتب بصرى الش��ام ب�4.7 مليارات ليرة، 

يليه فرع الالذقية بقيمة تجاوزت ال�3 مليارات.

المصرف الزراعي:  شملت األضرار 81 فرعاً ومكتباً، 
كان أكبره��ا في فرع  الرق��ة، إذ بلغت نحو 250 مليون 
لي��رة س��ورية، يليه فرع تدم��ر ب�139 ملي��ون ليرة، ثّم 
ف��رع رأس العين بمبلغ 125 ملي��ون ليرة، وأخيراً فرع 

المصرف في تل براك بمبلغ 89 مليون ليرة.

المص���رف الصناعي: توزعت عل��ى 19 فرعاً ومكتباً، 
وكان��ت أكبر الخس��ائر في الرقة بمبل��غ 46 مليون ليرة 
س��ورية، يليه ف��رع المصرف ف��ي داري��ا بمبلغ 28.8 
ملي��ون لي��رة، ثم فرع حمص ب�18.7 ملي��ون ليرة، يليه 

فرع درعا ب�10 ماليين.

المصرف التجاري الس���وري: توزعت على 69 فرعاً 
ومكتباً، أكبرها في إدلب بمبلغ 430 مليون ليرة سورية، 
ثم ف��رع الميادين بمبل��غ 205 ماليين لي��رة، ففرع دير 
ال��زور بمبلغ تجاوز ال�100 ملي��ون ليرة، ثم فرع درعا 
ب���100 مليون ليرة أيًضا. وفي الس��ياق نفس��ه، خس��ر 
المصرف 1280 صرافاً آلياً، وبلغت المبالغ المس��روقة 
من ه��ذه الصرافات في جميع المحافظات حوالى 12.5 

مليون ليرة سورية.

المص���رف العقاري: توزعت الخس��ائر عل��ى 8 فروع 
ومكت��ب، كان أكبره��ا ف��رع حل��ب - باب جني��ن بقيمة 
بلغت 100 مليون ليرة س��ورية، يليه فرع حمص بقيمة 
15 ملي��ون ليرة، ثم فرع دي��ر الزور ب�10 ماليين ليرة. 
الصرافات نحو 100 مليون ليرة سورية.ف��ي حين بلغت خس��ائر المص��رف العق��اري من آالت 

أضرار في المصارف الحكومية السورية

وبلغ��ت أضرار مص��رف التوفير )حكومي( نحو 138 مليار ليرة س��ورية 
)96.5 ٪ من األضرار اإلجمالي(، وأضرار المصرف التجاري مليار ليرة، 
وأض��رار المص��رف الزراعي 3.458 مليارات لي��رة، بينما بلغت أضرار 
المص��رف الصناعي اإلجمالي��ة 145 مليون ليرة، في حين وصلت أضرار 
مصرف التس��ليف الش��عبي إل��ى 235.2 مليون ليرة، وأض��رار المصرف 

العقاري 310.4 ماليين ليرة.

خسائر التجهيزات والمباني
وفي تفاصيل خس��ائر كل مصرف، من مبان وآليات وتجهيزات، فقد بلغت 
خسائر مصرف التوفير 135.5 مليار ليرة سورية، تاله المصرف الزراعي 
ب�3.431 مليارات ليرة، ثّم المصرف التجاري 887 مليون ليرة، وخس��ائر 

المصرف الصناعي ب�97 مليوناً.

خسائر المصارف من األموال
بلغت خس��ائر المصارف العامة من المبالغ النقدية حوالى 2.5 ملياري ليرة 
س��ورية لمص��رف التوفير، و226 مليوناً للمصرف الزراعي، بينما خس��ر 
المص��رف التجاري 203.6 ماليين ليرة س��ورية، يض��اف إليها مبلغ 525 

كبيرة  أضـرار  إلى  سـوريـة  في  المصرفي  القطاع  تعرض 
خالل سـنوات الحرب التي عصفت بالبالد. ووفق البيانات 
المصرفية، تجاوزت خسائر القطاع المصرفي الحكومي 143 
مليار ليرة سورية، تضمنت عمليات التخريب وسرقة األثاث 
والتجهيزات والمواد األولية والعتاد، وتكاليف إعـادة البناء، 
علمًا أن البيانـات ال تشـمل األضرار التي لحقت بالعقارات 
وفـروع المصـارف في المناطـق السـاخنـة التي يصعـب 

الوصول إليها.
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2.6 ملي��اري دوالر، أي أقل بنس��بة 55 % 
من القيمة المسجلة في عام 2015، وهي أقل 

قيمة سنوية مسجلة في المنطقة منذ 2004.
المصرفي��ة  الخدم��ات  لرس��وم  وبالنس��بة 
االس��تثمارية، فإن رسوم القروض المجمعة 
ارتفعت 50 % إلى 444 مليون دوالر، وهو 
أعلى مس��توى منذ 9 س��نوات، أما عموالت 
رس��وم إصدارات الدي��ون، فارتفعت بأكثر 
من ضعفي��ن إلى 134.1 ملي��ون دوالر في 
2016، كم��ا أن إجمال��ي رس��وم عملي��ات 
االندماج واالس��تحواذ المنج��زة بلغ 200.9 

ارتفاع رسوم الخدمات اإلستثمارية في الشرق األوسط

أصدرت “تومسون رويترز” تقريرها السنوي حول االستثمار المصرفي في منطقة الشرق األوسط. وأشارت 
تقديرات “تومسون رويترز” و“فريمان لالستشارات” إلى أن رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية في الشرق 
األوسط بلغت 820.8 مليون دوالر أميركي خالل 2016، بارتفاع نسبته 18 % عن العام 2016 بأكمله، وهي أعلى 

قيمة سنوية مسجلة لرسوم الخدمات المصرفية االستثمارية في الشرق األوسط منذ 2008.

تصدر القطاع المالي

قائمة القطاعات

األكثر نشاطًا

في منطقة

الشرق األوسط

وق��ال المدير الع��ام ل� “تومس��ون رويترز” 
في منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
ندي��م نج��ار: “بدعم م��ن إصدار الس��عودية 
لس��ندات بقيمة 17.2 ملي��ار دوالر أميركي 
في شهر تشرين األول/أكتوبر، وصلت قيمة 
إصدارات س��ندات الدين في الشرق األوسط 
77.8 مليار دوالر خالل عام 2016، بزيادة 
145 % مقارنة مع القيمة المس��جلة في عام 
2015، وهي أعلى قيمة س��نوية مسجلة في 
المنطق��ة ألول م��رة منذ بداية تس��جيل هذه 

البيانات في عام 1980”.

السعودية وأسواق الدين
وتص��درت الس��عودية قائمة ال��دول األكثر 
نشاطاً في أسواق الديون في الشرق األوسط، 
بحصة تبل��غ 29 %، تليها اإلمارات وقطر. 
وارتفع حج��م إصدارات الديون اإلس��المية 
على مستوى العالم 24 % لتصل إلى 37.9 
مليار دوالر أميركي في 2016، مقارنة بالعام 
الذي سبقه. وتصدر بنك “أتش أس بي سي” 
تصنيف الش��رق األوسط لترتيب إصدارات 
الدي��ون خالل ع��ام 2016، بحصة س��وقية 
بلغ��ت 13.3 %، في حي��ن احتلت مجموعة 
“س��ي آي إم بي” المالية المرتبة األولى في 
ترتيب إصدارات الديون اإلس��المية بحصة 

سوقية بلغت 13.5 %.
أض��اف نج��ار: إن قيمة صفق��ات االندماج 
واالس��تحواذ المعلن��ة في الش��رق األوس��ط 
بلغت 46.9 مليار دوالر أميركي خالل عام 
2016، أي أق��ل بمق��دار 16 % عن القيمة 
المس��جلة في الع��ام الماضي، كم��ا أن قيمة 
الصفق��ات تع��د األقل المس��جلة خ��الل عام 
كام��ل منذ 2013. كما أن إجمالي إصدارات 
األسهم واألسهم المرتبطة بحقوق المساهمين 
في الش��رق األوسط خالل العام الماضي بلغ 

ملي��ون دوالر أميركي خالل العام الماضي، 
بانخفاض 20 % عن الفترة نفس��ها من العام 
الماضي، وهي أقل أداء مسجالً في عام كامل 
منذ 2012، بينما انخفضت رسوم إصدارات 
األسهم 51 % على أساس سنوي إلى 41.8 

مليون دوالر، وهي األقل في 12 عاماً.

العموالت وصفقات اإلندماج
أما عم��والت إص��دارات األس��هم والديون 
المجمعة، فاستحوذت على 54 % من إجمالي 
رس��وم األنش��طة المصرفي��ة االس��تثمارية 
ف��ي الش��رق األوس��ط خ��الل 2016، وهي 
أعلى حصة س��نوية مسجلة منذ 2004. وقد 
شكلت رسوم استش��ارات صفقات االندماج 
واالس��تحواذ المنج��زة 24 % م��ن إجمالي 

الرسوم في المنطقة.
وبالنس��بة لصفقات االندماج واالس��تحواذ، 
تمثل��ت أكب��ر صفق��ة اندم��اج ف��ي منطقة 
الش��رق األوس��ط خالل الع��ام الحالي حتى 
اآلن بإعالن اندم��اج بنكي أبوظبي الوطني 
والخلي��ج األول ضمن صفق��ة بقيمة 14.1 
ملي��ار دوالر، وه��ي أكب��ر صفق��ة اندماج 
محلي على مس��توى منطقة الشرق األوسط  
خالل 2016. وبدعم م��ن هذه الصفقة، فقد 
سجل نش��اط صفقات االندماج واالستحواذ 
المحلي��ة وضم��ن نطاق الش��رق األوس��ط 
ارتفاعاً بنس��بة 151 % ف��ي العام الماضي 
لتص��ل إل��ى 22 ملي��ار دوالر. وانخفضت 
قيمة صفقات االندماج واالستحواذ الصادرة 
بنس��بة 24 % مقارنة بالع��ام 2015، لتبلغ 

14.7 مليار دوالر أميركي.
وتصدر القطاع المالي قائمة القطاعات األكثر 
نش��اطاً في الشرق األوس��ط، ليستحوذ على 
المنطقة، تاله قطاعا الطاقة والعقارات.35 % من صفقات االندماج واالستحواذ في 

نديم نجار 
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وانخفضت أس��عار الفائدة، لك��ن هذا لم يكن كافياً ليقاب��ل التأثير الهبوطي 
لنقص النقد.

وتؤكد بيانات األنشطة حدوث تباطؤ في االقتصاد، فقد تراجعت نتائج استبيان 
مؤش��ر مدراء المش��تريات المركب إلى أدنى مستوى لها في تشرين الثاني/
نوفمب��ر 2016، وانخفضت مبيعات الس��يارات، وتأثرت مواد اس��تهالكية 
أخ��رى. ونتيجة لذل��ك، يُتوقع أن يتباطأ النمو بواقع نقط��ة مئوية واحدة في 

السنة المالية الحالية والتي تنتهي في 31 آذار/مارس 2016 / 2017.

إلى متى سيستمر التباطؤ االقتصادي؟
يعتمد الجواب هنا على مدى السرعة في استبدال العمالت وتخفيف مشكلة 
النقد، ومدى النجاح في استبدال الدفع النقدي بطرق أخرى، ودرجة إضفاء 
الصفة الرسمية على اقتصاد السوق السوداء، وهي األمور التي من شأنها 

أن تساعد الحكومة على زيادة عائداتها وتوفير تحفيزات مالية.
وبن��اًء علي��ه، يُتوقع أن ينتعش النمو في الس��نة المالية 2017 / 2018 مع 
طباعة البنك المركزي ما يكفي من النقود السترجاع مستوى مخزون النقد 
الس��ابق. ومع توس��يع الحكومة للقاعدة الضريبية من خالل إدخال اقتصاد 
الس��وق السوداء، سيكون لديها الوسائل لزيادة التحفيزات المالية سواء من 

خالل زيادة اإلنفاق أو خفض الضرائب.
وبالفعل، اتخذت الحكومة بعض اإلجراءات التحفيزية في 31 كانون األول/
ديس��مبر، بما في ذلك رفع أس��عار الفائدة على المواطنين من كبار الس��ن، 
ومشروعات اإلسكان في المناطق الريفية وتقديم قروض للمزارعين. ومن 
نمواً مرة أخرى.ش��أن االنتعاش المتوقع في أن يجعل الهند من أس��رع االقتصادات الرئيسية 

سحب األوراق النقدية الكبيرة يؤثر على االقتصاد الهندي

أسباب سحب العملة
ووفق��اً لتقري��ر ص��ادر ع��ن مجموع��ة QNB، اتخذت 

الحكومة هذه الخطوة لعدة أسباب:
أوالً: تقلي��ل االعتماد عل��ى النقد في المعامالت، حيث تعدّ 
الهن��د أح��د أكثر االقتص��ادات اعتماداً عل��ى النقد، بحجم 
ت��داول يصل إل��ى 12 % م��ن الناتج المحل��ي اإلجمالي 
مقارن��ة بمتوس���ط ق��دره 7 % في األس���واق الناش���ئة. 
وترتب���ط محاولة الحكومة هذه بجهوده��ا الرامية لتعميق 
القط��اع المصرفي، م��ن خالل تعزي��ز الس��يولة وزيادة 

استخدام التقنيات الرقمية.
 ثانياً: القضاء على السوق السوداء ذات االعتماد المكثف 
على النقد، والتي تمثل 23 % من الناتج المحلي اإلجمالي 
وفق��اً للبنك الدولي. ومن ش��أن ذل��ك أن يزيد من إيرادات 
الحكومة، من خالل توس��عة القاع��دة الضريبية والحد من 

التهرب الضريبي.
ثالثاً: أخيراً، العمل على مكافحة تزوير األوراق النقدية.

آثار على األنشطة االقتصادية
توقع التقرير أن تؤثر أزمة النقد على األنشطة االقتصادية، 
حيث يلجأ المس��تهلكون لتخزين أي نقود يملكونها وتأجيل 
المشتريات غير الضرورية، كما يقضي الناس وقتاً طويالً 
ف��ي االنتظار أمام البن��وك وأجهزة النقد إلي��داع األموال 
القديمة أو س��حبها، مما يقلل م��ن إنتاجيتهم. وعلى الرغم 
م��ن أن تغيي��ر األوراق النقدية أدى إلى زي��ادة كبيرة في 
الودائع، بش��كل تحسنت معه السيولة في النظام المصرفي 

الرامية  الهندية  الحكومة  سـياسـات  أدت 
النقديـة مـن فئة 500 و1000  لتغيير األوراق 
 ،demonetisation روبيـة، أو مـا عـرف بـاسـم
إلى إزالـة فوريـة لـ86 % مـن حجم النقد من 
التداول، وأعطـت الحكومـة أصحـاب هـذه 
األوراق حتى نهايـة 2016 السـتبدالها، وتـم 
تقييـد حجـم الودائـع التي يمكن سـحبها 
بشـكل نقـدي، حيث واجـه البنك المركزي 
صعوبـات لوجسـتية في عملية االسـتبدال، 
إيقاف  إلى  النقدي  العجز  هذا  قاد  وبالتالي 
النشـاط االقتصادي، الذي يقّدر بأن يؤدي إلى 
خفض في النمو خالل السنة المالية الحالية، 
قبل أن يعـود لالنتعاش في السـنـة الماليـة 

.2018 / 2017
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األعمال المصرفية الرقمية:

ما الذي يمكن توّقعه في العام 2017

شارل حبق

يدخل القطاع المصرفي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا مرحلة من التغيير الرقمي الشامل. وسيؤثر هذا العصر الجديد إيجابياً على 
المؤسسات المالية التي تتبنى هذا التغيير الذي يتطلبه العصر الرقمي، وفي الوقت عينه فإن التغيير نفسه سيعيق المؤسسات التي ال تتبع العصر 

الجديد. التوجهات الخمس الرئيسية المتوقّعة في العام 2017 هي كالتالي:

األعم���ال المصرفية الرقمية: األعمال المصرفية الرقمية ابرزت نموذج عمل جديد بالكامل، واألمر ال يرتبط فقط بالحصول على تطبيقات 
الجهاز النقّال، بل يستلزم نهجاً جديدا محددا، مدعوماً بالعالم الرقمي. البنوك الناجحة ستطلق وتطّور نماذج عمل جديدة مع عروض مميزه 
بقيمتها وأس��عارها التنافسية، فيما تحقق تكاليف تش��غيلية أقل. في السنوات المقبلة، فسيساهم هذا األمر بتعزيز مكانة تلك المؤسسات وزيادة 

حصتها في األسواق مما يقوي عالمتها التجارية في العالم الرقمي.
البيانات الكبيرة والتحليالت: لقد أصبحت البيانات الكبيرة حديث الساعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الماضية، 
وحققت تقدّما أبطأ مما كان متوقّعا لها. والسبب في ذلك، هو إما توفّر بيانات خاطئة أو غير مكتملة، أو مجموعات محدودة من البيانات العامة، 
إضافة الى نقص في القدرات الداخلية. مثال، ما هو عدد المؤسسات المالية التي يمكنها القول بأن لديها مجموعة قوية من علماء البيانات، أو 
بأنها طبّقت علم تحليالت البيانات عند وضع سيناريوهات خاصة بالعمالء؟  لقد شهدت البنوك التي تعمل بادارة جيدة وعياً متزايداً، ويتوقّع 

منها ان تبدأ باعتماد انظمة تستوعب البيانات الكبيرة وتجري التحليالت المتقدّمة لرحلة العمالء وتعديل انظمة ادارتها وفق النتائج الجديدة.
األمن الس���يبراني: في ضوء الزيادة الحاصلة في الهجومات السيبرانية والخروقات في المؤسسات المالية العالمية واالقليمية، سيبرز األمن 
الس��يبراني، وألول مرة في منطقة الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا، كواحد من أبرز األولويات بالنسبة للرؤساء التنفيذيين ومجالس اإلدارة. 
المؤسس��ات المالية التي اس��تبقت األمر وأدخلت عنصر األمن الس��يبراني بفعالية في أطر العمل الخاصة بالمخاطر، ستستثمر بقوة في بناء 
القدرات الصحيحة وهياكل الحوكمة. وسيؤدي هذا األمر بالمقابل الى تمكينها بقوة لمواجهة الحوادث المحتملة التي يمكن أن تضّر بعملياتها 

وبسمعتها.
الرقمنة المتقّدمة: يستمّر العمالء بتوقّع المزيد من البنوك التي يتعاملون معها: فهم يريدون خدمات سريعة، سهلة التطبيق، وتكاليف محدودة 
وش��فافية. ونتيجة لذلك، نتوقّع رؤية فرص جديدة في مواقع أكثر تقدّما كالتحليالت التوقّعية والتعلم من األجهزة، واألجهزة القابلة لالرتداء، 
واالستشارات الروبوتية ودعم العمالء والكثير غيرها، والتي انتشرت بكثرة في المنطقة حتى اليوم. البنوك التي تتبنى هذه التقنيات المدعومة 
بدراسة نماذج االعمال واتجاهات العمالء البارزة، ستستفيد على المدى القصير من مكانة أبرز لعالمتها. أما على المدى المتوسط، فستساعد 

هذه التقنيات في إرساء قاعدة لالمكانيات المطلوبة الالزمة للموجة الجديدة من طلبات العمالء.
استحداث وظائف متخصصة: التغيير الرقمي في قطاع الخدمات المالية سيؤدي دوراً رئيسياً في استحداث الوظائف للمتخصصين ويتطلب 
المزيد من المهارات الرقمية المتقدّمة. سيتم ضم المزيد من الموظفين الذين سيؤدون دوراً مهماً في مجاالت كعلم البيانات وتصميم وجهات 

المستخدم وتصميم تجربة العمالء وتطوير التطبيقات والمدفوعات الرقمية، واألمن السيبراني والحوكمة الرقمية.
المن��اخ االقتصادي لعام 2017 س��يؤدي الى إط��الق مبادرات جديدة محدودة من قبل غالبية المؤسس��ات المالية. وفي المقابل، س��يضاعف 
الحّكام وأصحاب الرؤية االقليميون جهودهم في مبادرات رقمية بالغة األولوية. أولئك الذين يختارون قيادة مبادرات أعمال واضحة وهادفة 
عالمتهم التجاريه لكن سيخيب أملهم بالنتائج.س��يحصدون أرباح طائلة في الس��نوات المقبلة، بينما يتمّكن الذين يرّكزون بشكل كبير على التكنولوجيا فقط من اجل التكنولوجيا من تعزيز 
مدير مشاريع الخدمات المالية لدى بوز ألن هاملتون
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يعق��د ملتقى الش��رق 
األوس�����ط للتأمي���ن 
 )MEIF 2017 (
ف��ي  ال���13  دورت��ه 
ف�ن����دق الخل�ي����ج - 
البحرين، بتاريخ 20 
ش���باط/فبراير  و21 
2017، تحت رعاي�ة 
مصرف البح�ري����ن 

المرك��زي. وت��م اختيار موض��وع الملتقى له��ذا العام 
“التحدي��ات الراهن��ة وتأثيراتها عل��ى صناعة التأمين 
ف��ي المنطق��ة، الرؤية المس��تقبلية”، وم��ن المتوقع أن 
يس��تقطب ما يزيد عن 400 مش��ارك من العاملين في 

مجال التأمين والتكافل.
وقال المدير التنفيذي للرقابة على المؤسسات المالية في 
مصرف البحرين المركزي عبد الرحمن الباكر: نسعى 
عبر هذا الملتقى للوصول إلى سبل تطوير سوق التأمين 

والتكافل، بهدف المضي قدماً بهذه الصناعة.

البحرين تستضيف
ملتقى الشرق األوسط للتأمين

50 مليار دوالر تعويضات عن الكوارث الطبيعية

كش��فت “ميونيخ ري” إلعادة التأمين، أن شركات التأمين دفعت 50 مليار دوالر في 
مطالبات تعويضات ألضرار الكوارث الطبيعية عام 2016، وهو ما يصل إلى مثلي 
المبل��غ المدفوع في عام 2015 حوالى )27 مليار دوالر( تقريباً. وكانت الزالزل في 
اليابان والفيضانات المدمرة في الصين -التي غطى التأمين 2 % فقط من خسائرها- 
أعل��ى الكوارث الطبيعية تكلفة من حيث قيمة التأمين خالل عام 2016. ولم يش��مل 
التأمين خس��ائر بلغت قيمتها 125 مليار دوالر أميركي. وقال عضو مجلس اإلدارة 

تورستن جيورك: إن الخسائر التي 
حدثت خالل عام واحد عابرة بشكل 
واض��ح وال يمكن اعتبارها اتجاها. 
النس��بة المئوية المرتفعة للخس��ائر 
الت��ي ال يش��ملها التأمين خاصة في 
األسواق الناش��ئة والدول النامية ال 

تزال مبعث قلق.

براكستون راعي لـ“الشرق األوسط للتأمين”

أعلن منتدى الش��رق األوس��ط للتأمين ال���13، عن أن 
ش��ركة براكس��تون إلدارة التأمي��ن س��تكون الراع��ي 
الرئيسي للمنتدى المقرر عقده في ال�20 و21 من شهر 
شباط/فبراير 2017 في فندق الخليج البحرين. ويتطلع 
القائمون على المنتدى له��ذا العام لطرح مجموعة من 
الموضوع��ات الرئيس��ية بالنس��بة لقط��اع التأمين في 
المنطق��ة، وذل��ك بهدف التع��رف على العقب��ات وفهم 
حلولها لضمان المزيد من النمو ولوضع االستراتيجيات 
للتوس��ع والتقدم. وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة أيمن 

العجم��ي: انن��ا حريصون على االلت��زام بمختلف المبادرات التي تس��اعد على تحديد 
االتجاهات المس��تقبلية له��ذا القطاع وذلك لهدف تطويره من خ��الل التواصل وتبادل 

الخبرات مع مختلف الشركات اإلقليمية والعالمية.

أيمن العجمي

برنامج التأمين على السفر من بوبيان

أكدت ش��ركة بوبيان تكافل، أن برنامج التأمين على الس��فر الذي تطرحه يمنح العميل 
تغطية شاملة بدءاً من مصاريف العالج الطبي والمستشفيات وصوالً الى فقدان المتعلقات 
الشخصية، وتأخر رحالت الطيران. وأوضحت أن مفهوم وثيقة التأمين على السفر يقوم 
على مس��اهمة المش��تركين بمبالغ مالية في نظام تجميع من أجل حماية كل منهم ضد 

الخسارة، أو الضرر، بناء على أنه من مسؤولية األفراد 
التعاون مع بعضهم البع��ض، بغية حماية مصالح كل 
منهم. وتغطي الوثيقة جميع التكاليف والمصاريف حتى 

180 ألف دينار كويتي )591 ألف دوالر(. تس��تعد 7 شركات تأمين لطرح 9 منتجات جديدة خالل 
ع��ام 2017، منها 6 منتجات في تأمينات الحياة و3 في 
تأمينات الممتلكات. وتدرس شركة مصر لتأمينات الحياة 
ط��رح منتجين جديدي��ن أحدهما للحماية واالس��تثمار، 
إضافة إلى وثيقة لتغطية األمراض الحرجة، وتضم 15 
مرضاً أبرزها السرطان والقلب المفتوح والفشل الكلوي. 
 gig وتسعى ش��ركة المصرية لتأمينات الحياة التكافلي
لتروي��ج منتج جديد الفترة المقبلة مرتبط بالتأمين الطبي 
وموجه لشريحة العمالء األفراد، ويجرى حالياً التفاوض 

مع أكثر من معيد تأمين عالمي إلعادة تغطيته خارجياً.
من جهتها أرس��لت ش��ركة المصرية اإلماراتية لتأمين 
الحي��اة التكافلي ميتالكو، منتجي��ن جديدين للهيئة العامة 
للرقابة المالي��ة، العتمادهما أحدهم��ا مخصص لتعليم 
األبناء، والثاني مرتبط بوحدات اس��تثمارية والمعروفة 
بوثائ��ق ال�unitlink. أما ش��ركة أكس��ا لتأمي��ن الحياة 
فتس��تعد إلطالق منتج تأمين فردى جديد، سيتم ترويجه 
عبر فروع البنك التجاري الدولي CIB، ويتيح التعامل 

مع أكثر من 270 مستشفى على مستوى الجمهورية.

9 منتجات تأمين جديدة

عبد الرحمن الباكر
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تقدي��م منتجات غي��ر تقليدية مثل حماي��ة الهوية 
لمساعدة عمالئهم في عصرنا الحالي الذي تكثر 

فيه الجرائم اإللكترونية.
وفي هذا الس��ياق، قال مدير مجموعة كولينسون 
غروب كريس��توفر إيفانس: هناك فرصة سانحة 
أم��ام البن��وك لتعزي��ز والء عمالئه��ا واالرتقاء 

توجهات التأمين فرصة للبنوك لتحسين خدماتها

في ظل اإلقبال الكبير على خدمات التأمين، وارتفاع حدة المنافسة بين مزودي الخدمات، ومفاضلة العمالء 
بينها وتعدد حاجاتهم، أجرت “كولينسون غروب” استطالعاً لآلراء شمل 2500 عضواً في برامج الوالء للكشف 

عن التوجهات التي يرغبها العمالء في الحصول على هذه الخدمات.

وأظه��رت الدراس��ة أن أغلبي��ة العمالء 
في دول��ة اإلمارات يفضل��ون نهجاً أكثر 
تنظيماً في ش��راء خدمات التأمين، حيث 
فض��ل %64 التعام��ل م��ع م��زود واحد 

لشراء خدمات التأمين.

مزود خدمة أو أكثر
بصورة عامة، يتعام��ل العمالء في دولة 
اإلم��ارات مع مزودي��ن اثنين على األقل 
لخدم��ات التأمي��ن. ول��دى س��ؤالهم عن 
أس��باب تفضيلهم الحصول على منتجات 
التأمي��ن عبر مزود واحد، أش��ار 57 % 
إلى الراحة التي يمنحها هذا الخيار. وقال 
56 % إن ذلك س��يمّكنهم م��ن الحصول 
على س��عر أفضل لقاء والئهم، فيما توقع 
39 % الحص��ول عل��ى مزايا إضافية أو 

مكافآت مقابل والئهم.
ف��ي المقابل، وعند س��ؤالهم عن الس��بب 
ال��ذي يجعلهم يلجؤون إل��ى عدة مزودي 
خدم��ة، أجاب 32 % ب��أن مزود الخدمة 
ال��ذي يتعامل��ون مع��ه ال يق��دم خدم��ات 
متنوعة، فيما قال 26 % إنهم ال يشعرون 
ب��أي منفعة في البقاء عل��ى والئهم لنفس 

المزود.

فرصة أمام البنوك لتطوير خدماتها
كم��ا أج��رت المجموع��ة دراس��ة أخرى 
الطبق��ة  م��ن  عمي��الً   6000 ش��ملت 
المتوس��طة الثرية، وأكدت نتائجها وجود 
فرصة أم��ام البن��وك لتطوي��ر خدماتها، 
حي��ث كش��فت أن 68 % م��ن العم��الء 
فيول��ة اإلمارات يثمن��ون خدمات التأمين 
الصحي ويعتبرونها بالغة األهمية، و64 
% يثمنون المس��اعدة ف��ي حاالت ضياع 
بطاقاته��م البنكية، و62 % يثمنون تأمين 
الس��فر، وبالتالي على البنوك التفكير في 

بجودة الخدمات الت��ي تقدمها... وبالنظر 
إل��ى حجم البيان��ات التي تمتلكه��ا البنوك 
حول إنفاق العمالء، فإن بإمكانها استخدام 
ه��ذه المعلومات لع��رض منتجات تأمين 
ش��خصية ووثيقة الصلة بالعميل ومالئمة 

التوقيت.

تأمين باألسعار المخفضة
أيضاً، وبالنظر للقدرة الشرائية الضخمة 
للبن��وك، فبمقدوره��ا تولي��د “اقتصادات 
س��عة”، بمعن��ى أنها ق��ادرة عل��ى زيادة 
اإلنتاج وخفض التكاليف، من خالل تقديم 
منتج��ات تأمين ذات قيم��ة لعمالئها. كما 
يمكنه��ا تقديم تأمين باألس��عار المخفضة 
الت��ي يتوقعها العم��الء اس��تناداً إلى نهج 
“المخاط��ر المجّمع��ة”، وذل��ك ضم��ن 

حساب بنكي أو بطاقة ائتمان شاملة.
وتاب��ع إيفانس: من خالل اإلدماج الفعال، 
تس��تطيع البنوك تقديم خدمة التأمين على 
الس��فر، أو تقدي��م تأمين عل��ى المركبات 
لعميل اش��ترى سيارة جديدة. والشك بأن 
ذلك س��يالقي قب��والً لدى العم��الء الذين 
رحب��وا بتلقي ع��روض ذات صلة وثيقة 
بهم، وكذلك األمر بالنسبة للذين يفضلون 
تجميع خدم��ات التأمين لدى مزود خدمة 
واح��د، وبالتالي على البنوك أن تبادر في 
االس��تفادة من ه��ذه الحاجة ل��دى العميل 
م��ن خالل انتهاز الفرص��ة لبناء عالقات 

شخصية أمتن وأعمق مع عمالئها.
واختتم كالمه قائالً: إذا لم تس��ارع البنوك 
إل��ى اس��تغالل ه��ذه الفرص��ة فإنه��ا قد 
تتع��رض لخس��ائر، إذ تواصل ش��ركات 
التأمين إتباعها طرقاً مبتكرة للحفاظ على 
عمالئها، الس��يما في اإلم��ارات العربية 
في هذا التوجه.المتحدة التي أثبتت الشركات فيها ريادتها 

 كريستوفر إيفانس

توليد

“اقتصادات سعة”،

بمعنى أنها قادرة

على زيادة اإلنتاج

وخفض التكاليف
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تتفـــاوض شــــــركـة 
االتصاالت السـعـودية 
مع شـــركة ســعودي 
المملـوكة  أوجـيــــــه، 
الـــوزراء  لـرئـيــــس 
اللبناني سعد الحريري 
على شراء حصتها في 
شــركة أوجيه تيليكوم 

البالغة  65 %.
وتـمـلـــك شـــــــركـة 

االتصــاالت الســعودية حصــة 35 % مــن “أوجيــه 
تيليكوم”، اشــترتها عام 2008 من “ســعودي أوجيه” 

بمبلغ 9.6 مليار لاير ) 2.56 مليار دوالر(.
يذكر أن “أوجيه تيليكوم”، المساهم الرئيسي في شركة 
خطوط الهاتف الثابت التركية “ترك تليكوم”، كانت قد 
تخلفت عن ســداد دفعة فائدة قيمتها حوالى 300 مليون 
دوالر فــي أيلــول/ ســبتمبر 2016 من قــرض بقيمة 

4.75 مليار دوالر أميركي.

السعودية تعتزم شراء
“أوجيه تيليكوم”

سعد الحريري

كشـــفــت هيئــة 
الســـوق الماليـة 
الســعـوديـة، أن 
الشـــركات  عدد 
الـتـــي أبـــــدت 
رغـبـتـهــــا فـي 
إلى  االنضمـــام 
السـوق الموازية 
يتــراوح  “نمو” 
 70 إلى   60 من 

شــركة، لكن عدد الشــركات التي توافقت مع شــروط 
اإلدراج أقــل من ذلك بكثير، حســبما أكد نائب رئيس 

هيئة السوق المالية السعودية محمد القويز.
ويأتي قرار الســوق المالية السعودية “تداول” إطالق 
“نمــو” )الســوق الموازيــة(، بعد أن أصــدرت هيئة 
الســوق المالية قواعد التســجيل واإلدراج في الســوق 
الموازيــة التي تمتاز بمتطلبــات إدراج أقل، كما تعتبر 

منصة بديلة للشركات الراغبة في اإلدراج.

السعودية: 70 شركة مهتمة
بالسوق الموازية

محمد القويز

زيادة الفتة في أعداد السائحين للسعودية

كشفت مجموعة إيالف المنضوية تحت مظلة الشركة 
الســعودية لالقتصاد والتنمية “ســدكو القابضة”، عن 
تحقيق القطاع الســياحي الســعودي معداّلت نمو الفتة 
خالل موســم الحــج والعمرة وإجــازة المولــد النبوي 
الشــريف في عام 2016، حيث شهدت السوق المحلية 
زيادة في حجم اإلشغال الفندقي في كافة أرجاء المملكة 
بالتزامن مع ارتفاع أعداد السائحين القادمين إليها وتدفق 
العمليات الفندقية. وتأتي هذه الطفرة الســياحية تتويجاً 
للمبــادرات والجهود المكثفة التــي بذلتها الحكومة في 
إطار “رؤية الســعودية 2030” الرامية إلى استيعاب 

ما يزيد على 30 مليون حاج ومعتمر ســنوياً. وبيّنت الدراســات زيادة ملحوظة بواقع 
5 % في عدد المعتمرين، وســط توقعات بأن يواصل النمو بوتيرة تصاعدية بنســبة 
30 %على مدار الســنوات الثالث القادمة. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة زياد بن 
محفوظ: إن هذا االرتفاع في أعداد الزائرين، يشّكل تجسيداً حقيقياً للمكانة الريادية التي 

تتبوأها المملكة كوجهة عالمية من الطراز األّول للسياحة لألغراض الدينية.

زياد بن محفوظ

“مبرد” تبيع 15 % من “أمنكو”

باعت الشركة السعودية للنقل واالستثمار مبرد 15 % من إجمالي حصص رأس مال 
الشركة العربية لخدمات األمن والسالمة “امنكو”، لصالح شــركة عمر قاسم العيسائي 
لالســتثمارات، بمبلغ 150 مليون لاير )40 مليــون دوالر أميركي(. وعملت “البالد 
المالية” كمستشار مالي لـ“مبرد” في الصفقة التي تهدف لتعزيز موارد الشركة المالية 
ودعم خططها االستراتيجية. وتتوقع “مبرد” ان يكون األثر المالي للصفقة ضمن بنود 

حقوق الملكية بالقوائم المالية للشركة بداية من الربع األول من العام المالي 2017.

 صندوق الرؤية يجمع 100 مليار دوالر

أكدت “آبل” استثمارها مبلغ مليار دوالر في صندوق 
استثماري لشــركة SoftBank اليابانية يعرف بإسم 
صنــدوق الرؤية لإلســتثمار فــي الشــركات التقنية، 
ويعتبــر   واحــد مــن أكبــر الصناديق االســتثمارية 
التقنية حول العالم. ويهــدف لجمع 100 مليار دوالر 
أميركي لإلســتثمار في قطاعات تقنية واعدة كالذكاء 

االصطناعي، الروبوت، األجهزة المتصلة وغيرها.
وســتمول SoftBank بنفســها 25 ملياراً من أموال 

الصندوق، في حين تعهد صندوق االستثمارات العامة السعودي بـ45 ملياراً، ما يجعله 
المساهم األكبر. وتأتي إضافة “آبل” هذه بعد وعد المدير التنفيذي للصندوق ماسايوشي 
ســوون، بأن يتم اســتثمار نصف األمــوال )بحدود 50 مليــار دوالر( داخل الواليات 

المتحدة األميركية، ما يساهم بخلق 50 ألف فرصة عمل.

ماسايوشي  سوون
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باتت ســلطنة ُعمان أحد أفضل الوجهات الشــتوية التي 
يفضلها السياح من مختلف دول العالم، وتجسد ذلك من 
خالل األرقام واإلحصائيات التي ســجلتها السلطنة من 
ناحيــة أعداد الزوار والســياح خالل موســم اإلجازات 
ورأس السنة الميالدية، حيث وصل عدد الزوار في هذه 
الفترة من عــام 2016 إلى مليــون مقارنة بعام 2015 
الذي سجل 815 ألف حسب المركز الوطني لإلحصاء.
وتســتقبل الســلطنة موســم اإلجازات بإطالق البرامج 
واألنشطة السياحية الترفيهية واالستكشافية ضمن أجواء 

الشتاء الخالبة التي تتميز بها السلطنة عن غيرها.

ُعمان أفضل وجهة شتوية

“المالية” تستقبل وفد “أسواق المال الكويتية”

الماليــة  وزارة  اســتقبلت 
االماراتية فــي مقرها بدبي 
وفداً من هيئة أســواق المال 
الكويتيــة، لالطــالع علــى 
تجربة الوزارة المتخصصة 
في إدارة المخاطر والتدقيق 
الداخلي ضمن آليات العمل 

المالي الحكومي، وذلك في إطار اســتراتيجيتها الرامية إلى تعزيز شــبكة عالقاتها مع 
مختلف الجهات والهيئات اإلقليمية والدولية. واستقبل مدير إدارة االستراتيجية والمستقبل 
فيصل المنصوري مع فريق االســتراتيجية والمســتقبل في الوزارة، الوفد الزائر الذي 
ترأســه مدير مكتب تطوير األداء وإدارة المخاطر في الهيئة يوســف اإلبراهيم، وضم 

مجموعة من فريق عمل مكتب تطوير األداء وإدارة المخاطر في الهيئة.

كشــف رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات 
في مصر حسن عشرة، عن ان اتجاه حكومة بالده إلغاء 
العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، يهدد اســتثمارات 
بقيمة تتجاوز عشــرات مليارات الــدوالرات، منها 10 
مليارات  في صناعة الغزل وحدها، إضافة الى 60 % 
علــى األقل من صادرات مصــر، مضيفاً أن القرار في 
حالة اتخاذه ســليقى بظالل سلبية على مناخ االستثمار، 
وسيكشــف عن عدم ثبات السياسات االقتصادية للدولة 
عبر إلغاء نظام إداري، أثبت نجاحه على مدى األعوام  
العشــرة الماضية، ومســؤول عن تضاعــف صادرات 

مصر خالل تلك الفترة.

إلغاء المناطق الحرة بمصر
يهدد االستثمارات

تسهيالت للمستثمرين في حلب

كشــف وزير السياحة السوري بشر اليازجي، عن أن 
بالده تدرس إمكانية تقديم تســهيالت للمستثمرين من 
أجل المساعدة في إعادة إعمار مدينة حلب، خصوصاً 
المدينة القديمة التي أصابها خراب كبير، حسبما ذكرت 
وكالة ســبوتنيك الروســية. وقال اليازجي: إننا  ندرس 
التســهيالت الواجب تقديمها لتحقيق الفائــدة المتبادلة 
بين الدولة والمســتثمر الذكي الذي يدرك خصوصية 
حلــب وعوائــد العمل فيهــا في هــذا الوقــت، كونها 
األرض الخصبــة التي تعود لتأخــذ مكانتها الطبيعية، 
وهذه التســهيالت ســتضمن مصلحة المدينة وأبنائها 

قبل كل شــيء. وأضاف: أن خســارة حلب القديمة هي أكبر خسارة لمدينة سياحية في 
العالم، وعلى كل منتمي للحضارة واإلنســانية والبشــرية أن يأسف ويشعر بحجم هذه 
الخسارة، نحن مستمرون بالتوثيق والمسح والتقييم للمنشآت والمواقع األثرية السياحية 
والتحضير لورشــة عمل يشارك بها جميع المعنيين، تمهيداً إلطالق برنامج ومخطط 

عمل تنفيذي لمدينة حلب القديمة.

بشر اليازجي

صندوق رأس المال المُخاطر

أعلنت حكومة اإلمارات عن إنجاز نظام قانوني لصندوق رأس المال المخاطر، ضمن 
أعمال ومشاريع الدفعة األولى من المسرعات الحكومية، وهو ثمرة التعاون بين وزارة 
االقتصــاد وهيئة األوراق المالية والســلع، ويتضمن الضوابــط وااللتزامات الخاصة 
بالصندوق، وتســهيل عمل المبتكرين، وجذب رؤوس األموال المخاطرة إلى الدولة. 
وبحســب القرار، فإن الصندوق هو اســتثمار خاص، يتجلى عمله في المشاريع ذات 
المخاطر المرتفعة، كالمشــروعات الجديدة أو التقنيات الحديثة أو حتى المشــروعات 

المتعثرة، فضالً عن الشركات ذات أفكار التكنولوجيا المبتكرة.
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الرئـيـــــس  أوضـــح 
التنفيـــذي للشــــركـة 
الســعودية للصناعات 
“ســـابك”  األساســية 
أهمية  البنيان،  يوسف 
االندماجات في قطاع 
البتـروكيمــاويــــات 
لتعـظـيــــم الـوضـــع 
التنافســي لهذا القطاع 
المنطقة،  شركات  في 

وأيضــاً مواجهــة المنافســة الصينيــة المعتمــدة علــى 
الفحــم، والواليات المتحدة األميركيــة التي تعتمد على 
النفــط الصخــري. الفتــاً أن صناعــة البتروكيماويات 
تتطلب االســتثمار في األبحاث وأن كثيراً من شــركات 
البتروكيماويــات تحــرص على وضعها التنافســي من 

خالل االندماجات.

أهمية االندماجات لتعزيز المنافسة

يوسف البنيان

اســتحوذت شركة ســابك على حصة شركة شل البالغة 
50 %، في مشــروعهما المشــترك الشــركة السعودية 
للبتروكيماويــات “صــدف” الواقــع بمدينــة الجبيــل 

الصناعية مقابل 820 مليون دوالر أميركي.
الصفقة التي من المتوقع انتهاؤها في وقت الحق من هذا 
العــام 2017، والتي تخضــع لموافقة الجهات الرقابية، 
ســتمّكن “ســابك” من تحســين العمليات التشغيلية في 
“صــدف” وزيادة االســتثمار في المرافق، بما يســاعد 
على تكاملها مع شــركاتها التابعة األخرى، كما ستسمح 
لـ“شــل” في التركيز على أنشــطتها بمجال الصناعات 
التحويلية والقيام باستثمارات مختارة تدعم نمو أعمالها 

العالمية في مجال الكيماويات.

“سابك” تستحوذ
على حصة “شل”

السعودية تستثمر في الطاقة المتجددة

تعتــزم الســعودية إطــالق برنامج للطاقــة المتجددة من 
المتوقع أن تصل اســتثماراته إلى ما بين 30 و50 مليار 
دوالر أميركــي بحلــول عام 2023، حســبما اكد وزير 
الطاقة الســعودي خالد الفالح. وقــال الفالح: إن الرياض 
ستبدأ في األسابيع القادمة أول جولة عطاءات لمشروعات 
ضمن البرنامج، الذي سينتج 10 غيغاواط من الكهرباء.

وإلى جانب الطاقة المتجددة، أشار الفالح إلى أنه ستكون 
هناك اســتثمارات كبيرة في الطاقة النووية، الفتاً إلى أن 
بــالده ال تزال فــي المراحل المبكرة لدراســات الجدوى 
والتصميمــات الخاصــة بــأول مفاعلين نووييــن بإنتاج 

إجمالي يصل إلى 2.8 غيغاواط. وقال: إن المملكة تبحث ســبل ربط مشــروعاتها في 
مجال الطاقة المتجددة في اليمن واألردن ومصر.

خالد الفالح

اإلمارات أكبر شريك تجاري عربي

دعا رئيس كازاخســتان نور ســلطان نــزار باييف، 
رجال األعمال والمســتثمرين والشركات اإلماراتية 
لالســتثمار في بالده بعدة قطاعات ومجاالت حيوية 
أهمهــا البنية التحتيــة والتعدين والطاقــة والزراعة، 
مشــيراً إلى أن قيمة اســتثمارات دولــة اإلمارات في 
بالده تجــاوزت الـ2 مليار دوالر أميركي، مع وجود 
200 شركة إماراتية، ما يجعلها أكبر شريك تجاري 
عربي لكازاخستان. ولفت باييف إلى أن بالده تسعى 
لتنويع اقتصادها وأنها عملت خالل السنوات الخمس 
الماضيــة علــى إطالق ألف مشــروع، إضافــةً الى 

تطلعها لتصبح ضمن أكثر 50 دولة تطوراً في العالم حتى عام 2050.
نور سلطان نزار باييف

ميناكورب تتصدر دبي المالي وناسداك دبي

احتلت “ميناكورب” مركز الصدارة بين شــركات 
الوســاطة في دبي عن عــام 2016 من حيث قيمة 
التداول والحصة السوقية، وذلك وفقاً للبيانات المالية 
الصادرة عن سوق دبي المالي وسوق ناسداك دبي،
على 49 شركة منافســة لتحتل المركز األول، كما 
حققــت حصة ســوقية بنســبة 60.51 % من حيث 
تداول عقود األســهم اآلجلة في ناسداك دبي، لتحتل 
مركز الصدارة في هذا السوق الذي تم إطالقه حديثاً. 
وقال الرئيس التنفيذي لشــركة ميناكورب فتحي بن 

قريرة: إنه لشرف كبير لنا أن يتم تكريمنا مرة أخرى كأفضل شركة وساطة في دبي.
فتحي بن قريرة
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بحــث وزيــر دولة االمــارات الدكتور راشــد أحمد بن 
فهد، ورئيس الوزراء الهندي نرندرا مودي، ســبل دعم 
وتعزيز العالقات االقتصادية وتوسيع مجاالت التعاون 
ورفــع مســتوى التبــادل التجــاري واالســتثماري بين 
البلدين، وذلك خالل زيارة وفد رفيع المستوى من دولة 
االمارات برئاســة راشــد بن فهد، للمشاركة في أعمال 
الدورة الثامنة لقمة غوجرات الحيوية العالمية، في مدينة 

غاندي نغار عاصمة والية غوجرات شمال الهند.

أول مسّرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة تعزيز العالقات االقتصادية
االماراتية الهندية

أطلــق مركز دبي المالــي العالمي الوجهــة المالية 
لمنطقة الشــرق األوســط وأفريقيا وجنوب آســيا، 
وشركة الخدمات المهنية العالمية “أكسنتشر”، أول 
مســّرع للتكنولوجيا المالية في المنطقة بإمارة دبي. 
ومن المتوقع أن يتم إطالق المسّرع المسمى “فينتك 
هايف في مركز دبي المالي العالمي” في الربع األول 
من عام 2017، ومن شــأن هذا المشروع أن يربط 
تكنولوجيا الخدمات المالية الحديثة بأســواق الشرق 
األوســط وأفريقيا وجنوب آســيا، وأن يوفر منصة 

تجمع شركات الخدمات المالية والتكنولوجية تحت سقف واحد. ويهدف المشروع إلى 
تحسين تجربة العمالء وتعزيز الكفاءة التشغيلية في قطاع الخدمات المالية.

وقال محافظ ورئيس مجلس إدارة ســلطة المركز عيســى كاظم: تقضي االستراتيجية 
الوطنيــة لالبتــكار وخطة دبــي 2021 أن نصبح بين أكثر المــدن ذكاء في العالم، لذا 
جاءت عضويتنا التأسيســية للمجلس العالمي للتعامالت الرقميــة، إضافة إلى إطالق 
مســرع التكنولوجيا الماليــة، لتمكين المركز من قيادة التطــورات المبتكرة في قطاع 
الخدمات المالية بمنطقة الشرق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وتوجيه دفة اقتصاداتنا 

نحو آفاق جديدة تماماً.

عيسى كاظم

نرندرا مودي وراشد أحمد بن فهد

كشف الرئيس 
لتنـفـيــــــذي  ا
لمجـمـوعــــة 
أمورباسيفيك 
الكورية ســوه 
كيونجباي عن 
خطة الشــركة 
للتوسـع باتجاه 
أسواق الشرق 
األوســـــــــط 

بالتعــاون مــع شــركة محمــد حمــود الشــايع الكويتية 
المتخصصــة  في تجارة التجزئة. وســتتخذ المجموعة 
من دبي مقراً لها، وســتكون “إيتود هاوس” أول عالمة 
تجاريــة في مجــال مســتحضرات التجميــل تدخل بها 

المجموعة إلى المنطقة.
ومــن المقــرر افتتاح أول محــل للعالمــة التجارية في 
النصــف الثاني من عام 2017، والتوســع بعد ذلك في 

أسواق دول مجلس التعاون الخليجية.

شراكة بين “أمورباسيفيك” 
و”الشايع”

سوه كيونجباي

حصة لـ“مصدر” في “هايويند سكوتالند”

أعلنــت شــركة أبوظبــي لطاقــة 
المستقبل “مصدر”، على هامش 
فعاليات أسبوع أبوظبي لالستدامة 
2017، عــن اســتحواذها علــى 
حصــة في “هايويند ســكوتالند” 
محطة الرياح البحرية العائمة في 

بحر الشمال بقدرة 30 ميغاواط.
أعلنــت  االتفاقيــة،  وبموجــب 
“مصدر” وشركة الطاقة الدولية 

“شــتات أويل” عن موافقتمها على تقاســم مخاطر تطوير المحطة، حيث ســتغطي 
“مصــدر” 25 % من التكاليف الســابقة والمســتقبلية للمشــروع. وتعتبــر هايويند 
ســكوتالند أول محطة رياح عائمة في العالم، ومن المقرر أن تبدأ باإلنتاج التجاري 

في أواخر عام 2017.
وتهــدف هذه المحطة التجريبية إلى تقديم نمــوذج منخفض المخاطر وفعال من حيث 
التكلفة لمحطــات طاقة الرياح العائمة التجارية في المســتقبل. وقال الرئيس التنفيذي 
لـ“مصدر” محمد جميل الرمحي: إن “هايويند ســكوتالند” تمثل المرحلة القادمة من 

تطوير قطاع طاقة الرياح البحرية.
من جهتها، قالت نائب الرئيس التنفيذي لحلول الطاقة الجديدة في شــركة شتات أويل، 
آيرين روملهوف: إن المشــروع يتمتع بإمكانية فتح أســواق جديدة جذابة حول العالم 

إلنتاج الطاقة المتجددة.
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شراكة بين “ميرسك” و“علي بابا”

 دخلت شركة ميرسك أكبر شركة لشحن الحاويات في العالم في شراكة مع شركة علي 
بابا لتقديم خدمة حجز مساحات شحن البضائع على متن سفن األولى من خالل شركة 
علي بابا العمالقة في مجال التجارة اإللكترونية، وذلك في خطوة قد تؤدي لالســتغناء 
عن وسطاء الشحن التقليديين. وأكدت متحدثة باسم “ميرسك” التابعة لـ“ايه.بي مولر 
ميرسك الدنماركية” أن الشركة بدأت تقديم الخدمة لمنفذي عمليات الشحن على موقع 
الحجز )وان تاتش( )   OneTouch   ( التابع لـ“علي بابا”. وقالت “ميرســك”: إن ذلك 
جزء من استراتيجية خط الشحن الرامية إلى تقديم خدمات رقمية للزبائن، وإنها تنوي 

تدشين المزيد من البرامج التجريبية على مواقع إلكترونية تابعة ألطراف ثالثة.
مــن جهة ثانيــة، تقود “علي بابا” الصينية عرضاً بقيمة 2.6 مليار دوالر لخصخصة 
مجموعة إنتايم ريتيل التي تشغل 29 متجر و17 مركز تسوق في الصين، في تحرك 
يهدف إلى التحول للتكنولوجيا الرقمية بالمتاجر التقليدية خاصة وأن نمو المبيعات عبر 
اإلنترنت قد بدأ بالتباطؤ. وجاء عرضها 10 دوالر هونغ كونغ )1.29 دوالر أميركي( 
لكل سهم من أسهم “إنتايم” بما يزيد 42.25 % فوق سعر 7.03 دوالر هونغ كونغ، 
للسهم الذي جرى تسجيله عند وقف التعامل عليه في 28 ديسمبر/كانون األول 2016 

بانتظار صدور إعالن.

“فورد” تخضع لضغوطات ترامب

أعربــت الحكومــة المكســيكية عــن 
أســفها لقرار شركة فورد األميركية، 
إلغــاء مشــروع بنــاء مصنــع جديد 
لهــا في والية ســان لويس بوتوســي 
المكســيكية، بكلفــة 1.6 مليار دوالر 
أميركــي، مشــيرة إلى أن المكســيك 
تكــرر موقفهــا فيمــا يتعلــق باتفاقية 
التجــارة الحــرة ألميــركا الشــمالية 
)نافتــا(، التــي “من شــأنها أن تعزز 
القــدرة التنافســية ألميركا الشــمالية 

وكل طرف من األطراف التي ضمن االتفاق”. وكانت شــركة فورد قد أعلنت إلغاء 
مشروع بناء المصنع، بعد ساعات قليلة من اقتراح الرئيس األميركي دونالد ترامب، 
وضع رسوم جمركية على سيارات شركة جنرال موتورز، التي تصنّع في المكسيك 

ثم تصدّر إلى الواليات المتحدة األميركية.
ويأتــي قرار “فــورد” تجنباً لضغوط ينــوي ترامب فرضها على كبرى الشــركات 
األميركية، بغية إعادة مصانعها في الخارج إلى داخل البالد، ال سيما تلك الموجودة 

في المكسيك المجاورة.

دونالد ترامب

وقع الرئيس الروسي 
فالديمير بوتين قانوناً 
بشأن المصادقة على 
اتفاقيــة حكومية بين 
موســـكـو وطهــران 
لحماية االسـتثمارات 
خطوة  في  المتبادلة، 
لـتشـــجـيـع  تـهــدف 

االســتثمارات بين البلديــن. وتفتــرض االتفاقية حماية 
االستثمارات من التأميم ونزع الملكية أو تدابير مشابهة 
أخــرى، كما تمنح شــروطاً تفضيلية للمســتثمرين بين 
البلدين. وتتضمن آليات لحماية االستثمارات وتعويض 

األضرار.
يذكــر أن روســيا كانت قد منحت قرضــاً إليران بقيمة 
2.34 مليار دوالر أميركي، لتمويل مشــاريع في البنية 
التحتية بمشــاركة شــركات روســية. وتعتزم موســكو 
وطهــران زيادة التبادل التجــاري بينهما ليصل إلى 10 

مليارات دوالر سنوياً، مقابل 1.6 مليار دوالر حالياً.

اتفاقية بين روسيا وايران
لحماية االستثمارات

فالديمير بوتين

اســتحوذت Atlassian المتخصصة بأدوات المشاريع  
والعمل الجماعي على المنصة الشهيرة Trello، بصفقة 
بلغت 425 مليون دوالر. وتنوي Atlassian التي تقدم 
خدمات التواصل بين فرق العمل عبر الفيديو والرسائل 
 Trello النصيــة وتبــادل الملفات، أن تبقي علــى عمل
بشــكل مســتقل مع تقديم الخدمات لمستخدميها من دون 
أي تغييــرات. وتعدّ Trello واحدة من أســرع خدمات 
إدارة المشــاريع نمواً، انطلقت عام 2011 ووصل عدد 
مستخدميها إلى 19 مليوناً، فضالً عن استثمارها بأكثر 
من 10 ماليين دوالر من عدة شركات استثمار مخاطر.

Atlassian إستحواذ ذكي من
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الصين تشتري 10 % من سيبور الروسية

أكد رئيس الوزراء الروســي ديمتــري ميدفيديف، 
أن اللجنــة الروســية لشــؤون االســتثمار األجنبي 
وافقت علــى شــراء “الصندوق الصينــي لطريق 
الحريــر” مــا نســبته 10 % مــن حصة الشــركة 
القابضة للبتروكيماويات “سيبور”. وأشارت هيئة 
مكافحة االحتكار االتحادية إلى أن مشاركة مؤسسة 
طريق الحرير كمســتثمر استراتيجي في “سيبور” 
والمشاريع البتروكيماويات الكبيرة للشركة سيكون 

له تأثير إيجابي على تعزيز العالقات مع المؤسسات المالية الرائدة في الصين وزيادة 
توافر التمويل للمشاريع االستثمارية التي تنفذها الشركة.

يشــار الى أن صندوق “طريق الحرير” الذي تسيطر عليه الحكومة الصينية استحوذ 
أيضاً على 9.9 % من أسهم شركة يامال للغاز الطبيعي المسال.

ديمتري ميدفيديف

أكــــدت مـجـمـوعــــــة 
مســتحضرات التجميـل 
الفرنســية لــولاير أنهــا 
ستشتري ثالث عالمات 
تجارية للعناية بالبشــرة 
هي، ســيرا فــي واكني 
فري وامبي من شــركة 
فاليانت مقابل 1.3 مليار 

دوالر أميركي، مشيرةً إلى أن الصفقة سترفع إيراداتها 
في الواليات المتحدة األميركية، حيث تحقق العالمات 
الثــالث إيـــرادات ســـنـويـة مجمعـة تبلــغ نحو 168 

مليون دوالر.
وقال رئيس لولاير الواليات المتحدة ورئيســها التنفيذي 
فريدريك روز: إن الصفقة ستسهم في مضاعفة إيرادات 
قســم مستحضرات العناية بالبشرة في الواليات المتحدة 
لنحو المثلين وتلبية الطلب المتزايد على مســتحضرات 

العناية بالبشرة بأسعار معقولة.

لوريال تشتري 3 عالمات تجارية

فريدريك روز

“ماكدونالدز” تبيع معظم أنشطتها بالصين

اتفقــت شــركة ماكدونالدز على بيــع حصة أغلبية 
في أنشــطتها فــي الصين وهونغ كونغ إلى شــركة 
سي.آي.تي.آي.ســي المدعومة من الدولة الصينية 
ومجموعة كاراليــل مقابل ما يصل إلى 2.1 مليار 
دوالر في إطار مساعيها للتحول إلى نموذج أعمال 
ذي رأســمال أقل كثافة. وبموجب االتفاق، ســتملك 
سي.آي.تي.آي.ســي المدرجة في هونغ كونغ نحو 

32 % من األنشــطة بينما تحوز سي.آي.تي.آي.سي كابيتال، وهي شركة تابعة تدير 
صناديق اســتثمار مباشــر وأصوالً بديلــة أخرى حصة نســبتها 20 %. أما كاراليل 

فستملك حصة نسبتها 28 % من األنشطة بينما ستحتفظ ماكدونالدز بحصة 20 %.

شراكة بين “غلف كرافت” و“دريتمان”

أبرمت شركة الخليج لصناعة القوارب “غلف كرافت”، شراكة مع وكالة “دريتمان” 
األلمانيــة لليخوت، بهدف تعزيز مبيعات الشــركة من اليخوت فــي القارة األوروبية 
وروسيا. وتشكل الشراكة المبرمة جزءاً من جهود غلف كرافت المتواصلة والُمنصبّة 
على التوسع الدولي، مستفيدة من شهرة “دريتمان” العالمية في تجارة اليخوت السوبر 
على طريق تحقيق تقدم مهم في هذا االتجاه. ومن المنتظر أن تكون مشاركة “دريتمان” 

في معرض دوسلدورف للقوارب 
بصفتهــا  األولــى  هــي   ،2017
شــريكاً حصرياً لمبيعــات غلف 
كرافــت من يخوت “ماجســتي” 
ويخوت “نوماد” بعيدة المدى في 

القارة األوروبية وروسيا.

تقدم مدير ســابق في ســناب شــات بدعوى قضائية في  
لــوس أنجلوس ضد شــركته، بعد أن تــم طرده لرفضه 
اإلنصياع لمخطط احتيالي. وبحسب الدعوى فإن سناب 
شــات رأت فيه عائقاً أمــام الطرح لإلكتتــاب العام في 
البورصة لرفضه التغاضي عن تقديم أرقام ومعلومات 
مخالفة عن الواقع للمستثمرين والرأي العام، خاصة مع 
استعدادها لطرح أســهمها للتداول في البورصة بهدف 

الوصول بقيمتها السوقية إلى حوالى 25 مليار دوالر.
ومن المتوقع أن تصل إيرادات الشركة التي تخدم حوالى 
250 مليون مستخدم يومياً، إلى مليار دوالر خالل العام 

الجاري 2017.

سناب شات تستعد لطرح أسهمها
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وقعت شركة رويال داتش شل عقداً بقيمة 210 ماليين 
دوالر أميركي مع شــركة هاليبرتون لحفر 30 بئرا في 
حقــل مجنون النفطي في العراق. ونقلت وكالة رويترز 
عن مصادر نفطية قولها: إن االتفاق ســيضاعف إنتاج 
الحقــل إلــى مثليه بعد ثالثة أعوام، موضحــةً  أن إنتاج 
الحقل سيزيد إلى نحو 400 ألف برميل يوميا من 220 

ألف برميل يوميا حالياً.

“هاليبرتون” توقع عقداً
لحفر 30 بئرا في العراق

أعلنت حكومة الصين عن تأسيس صندوق بمبلغ 100 
مليــار يــوان حوالــى )14.5 مليــار دوالر أميركي(، 
لالســتثمارات في قطــاع االنترنت، وذلك ضمن إطار 
خطتهــا للتوافق مــع التغيــرات الكبيرة التــي طرأت 
علــى االقتصــاد العالمي بفضل التطــور الهائل خالل 
العقديــن الماضيين في مجــاالت االقتصاد االلكتروني 

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
ويســاهم فــي إقامــة الصنــدوق، الذي يدعمــه مجلس 
الوزراء الصيني، ســتة شركاء اســتراتيجيين بما فيهم 
البنك الصناعــي والتجاري الصيني ICBC مع ثالث 
شــركات اتصاالت صينيــة عمالقة قامــوا بتقديم 30 
مليار يوان ) 4.37 مليار دوالر أميركي( كدفعة أولى 

من رأسمال الصندوق.

 صندوق استثمار صيني
في قطاع االنترنت

“ويسترن يونيون” متواطئة مع مجرمين

أعلنت الســلطات األميركية، أن شــركة ويســترن يونيون لتحويل األموال في العالم، 
والتــي تمتلك أكثر من نصــف مليون مقر في 200 دولة، ســوف تدفع غرامة قدرها 
586 مليــون دوالر أميركي بعد اعترافها بمســاعدة مجرمين على اســتغالل خدمتها 
في عمليات احتيال وغســل أموال والســماح بإتمام تحويالت مالية، واكتشافها وجود 

موظفين لديها يدعمون هذه العمليات.
وكانــت وزارة العــدل األميركيــة وهيئــة 
التجارة الفيدرالية قد أوضحت أنه وبمساعدة 
“ويســترن يونيــون” تمكــن مهاجــرون 
صينيــون من إرســال مئــات الماليين من 
الدوالرات ودفعها الى مهربي البشــر على 

دفعات قليلة لعدم لفت األنظار.

روسيا جذبت استثمارات بـ14.5 مليار دوالر

كشــف رئيس صندوق االستثمارات المباشرة الروسي 
كيريــل ديمترييــف، أن الصندوق جذب اســتثمارات 
أجنبية إلى االقتصاد الروســي في الســنوات الماضية 
بلغت نحو 860 مليار روبل )نحو 14.5 مليار دوالر(، 
مشيراً إلى أن نسبة مشاركة الصندوق في االستثمارات 
تبلغ روبال واحدا مقابل كل 10 دوالرات يتم استثمارها 
في روســيا، مؤكداً أن الصندوق سيواصل عمله على 
جذب االســتثمارات األجنبية. وقــال ديمترييف، على 
هامش مشــاركته في منتدى دافوس: إن المســتثمرين 
العرب، ال ســيما من السعودية، يعدون شركاء مهمين 

لروسيا، مشيراً إلى أن دور بالده المهم كالعب إقليمي، إضافة الى تحسن المؤشرات 
االقتصادية، ساهم في جعل روسيا أكثر جاذبية في عيون المستثمرين األجانب.

كيريل ديمترييف

مسمى جديد لشركة ياهو

أعلنت شركة ياهو أنها ستتحول إلى شركة جديدة 
باسم Altaba لتدير حصة 15 % في “علي بابا” 
وحصــة 35.5 % في “ياهو” اليابان ، فضالً عن 
تنحي كافــة أعضاء مجلس اإلدارة على رأســهم 

الرئيسة التنفيذية ماريسا ماير.
كمــا اعترفــت الشــركة بــأن مشــكلة إختــراق 
المليــار حســاب األخيرة، قــد تهدد صفقــة بيعها 
مــع “فيرايزون” مقابل مبلــغ قدره 4.8 مليارات 
دوالر أميركــي، إال أنها ســتمضي قدماً لمحاولة 

اإلنهاء بناءاً على الشروط األساسية.
ماريسا ماير
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واستثمار منجم فوسفات الشرقية، حيث اتفق الطرفان على أن تقوم 
لجنة مش��تركة بتحديد س��عر مبيع الطن الواحد من الفوسفات فوب 
طرطوس، وتحديد الرسوم واألجور المترتبة على ترخيص القطاع 
المحدد، وتحديد كيفية االستثمار، وحصة كال الطرفين من اإلنتاج، 

وكل ما يتعلق بالتفاصيل من تكاليف وأجور ومبيعات.
الثروة الحيوانية والزراعة

كم��ا وق��ع الطرفان عق��د مش��ترك الس��تثمار مبق��رة “زاهد” في 
طرطوس، حيث س��يكون هن��اك جذب لرؤوس األم��وال اإليرانية 
الس��تثمار هذه المبقرة إن كان ف��ي تربية األبقار وإنتاج الحليب، أو 

إنتاج الصناعات الغذائية، أو الصناعات في الثروة الحيوانية.
وم��ن المقرر أن تق��وم لجنة مش��تركة بتحديد قيمة المنش��أة وقيمة 

الشراكة وحصة كال الطرفين.
أيض��اً، نصت االتفاقية على أن تعفى جمي��ع المعدات والتجهيزات 
الموردة والمنتجات المصدّرة واألرباح االس��تثمارية للمشروع من 

الضرائب والرسوم.
وبخص��وص الزراعة، تم االتفاق عل��ى تخصيص أراٍض زراعية 
مس��احتها 5000 هكتار من أجل االس��تثمار المشترك. وتقوم لجنة 
مش��تركة بتحديد قيم��ة األراض��ي وكيفية االس��تثمار وحصة كال 
الطرفين. ويتعهد الجانب الس��وري بتأمي��ن األراضي في المناطق 
اآلمنة كما يتعهد بتوفير المياه الالزمة للمشروع وضمن اإلمكانات 
المتاح��ة، وتُعف��ى كذل��ك جمي��ع المع��دات والتجهي��زات الموردة 
والمنتجات المصدّرة واألرباح االستثمارية للمشروع من الضرائب 

والرسوم، بحسب الوطن.
سوف تعود إلى الجانب السوري بمجرد انتهاء العقد.جدير بالذكر أن العقود مدتها 25 س��نة، أي أن هذه االس��تثمارات 

عقود استثمارية بين سورية وإيران

وأعل��ن خميس أن العق��ود التي وقع��ت “والعقد الس��ادس المتعلق 
باستثمار أحد الموانئ السورية” تشكل نواة لكتلة كبيرة من التعاون 
المش��ترك، في مج��ال الصناعة واالس��تثمارات وإنش��اء المصانع 

وإعادة اإلعمار.
ب��دوره، ي��رى النائب األول للرئي��س اإليراني اس��حق جهانغيري 
أن��ه من الضروري وجود تواص��ل وتبادل للزيارات بين الجانبين؛ 
إلطالق المشاريع والتعاون االقتصادي المثمر، مشيراً إلى أن هناك 
فرص��ة متاحة للقطاع الخاص والش��ركات التجارية اإليرانية حتى 

تبدأ بأعمالها مجددا في سورية على كل المستويات االقتصادية.
مشغل خلوي ثالث

بموج��ب التفاهمات، حصل��ت إيران على رخصة لتصبح مش��غاًل 
لخدمات المحمول في سورية. وفي تصريح له، قال وزير االقتصاد 
الس��وري أديب ميالة إنه تم التوقيع على مش��روع المش��غل الثالث 
“الخليوي” مع ش��ركة MCI، وعليه س��يكون المشغل تابع لشركة 
س��ورية إيرانية. وأش��ار إلى أن هذا االس��تثمار يحتاج إلى رؤوس 
أموال كبيرة يقدر رأسمالها بأكثر من 300 مليون دوالر، ما سيعود 

على خزينة الدولة بما يزيد عن 100 مليون دوالر بشكل مباشر.
يش��ار إلى أن س��وق االتصاالت الخلوية في س��ورية تسيطر عليه 

شركتان فقط، هما “سيريتل” و“إم تي إن”.
النفط والثروة العدنية

فيما يخص النفط، قال ميالة إنه، سيتم بناء خزانات للنفط )30 - 40 
أو50 خزان��اً( يت��م توزيعها فيما بعد للتكرير ف��ي الداخل والخارج 
والتصدير، الفتاً إلى أن هذا االس��تثمار س��يتبعه حتماً اس��تثمارات 
أخ��رى لج��ر النفط أو نقل��ه خالل أنابي��ب إلى ه��ذه الخزانات. أما 
االتفاقي��ة األخرى بحس��ب صحيفة الوطن، فه��ي في مجال تطوير 

يومـاً بعد يـوم تعـزز الحكومـة السـوريـة تفاهماتها مع إيـران، وهذه المرة في جانب االسـتثمار، حيث أبرم 
البلدان على هامـش زيارة رئيـس الوزراء السـوري، عماد خميـس، إلى طهـران في 17 يناير/كانون الثاني 2017، 

خمسـة عقـود في مجاالت الزراعـة والثروة الحيوانية والصناعة والنفط واالتصاالت.
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قام��ت الوزارة  بمنح رخ��ص جديدة  للعديد 
من المش��اريع خالل عامي 2015 و2016، 

وبلغ عددها 14 رخصة منشأة سياحية.
ما هو حجم الس���وق االستثماري محلياً في 
المرحلة الراهنة؟ وما هي أهم المش���اريع 

المدرجة؟
س��وق  ملتق��ى  الس��ياحة  وزارة  أطلق��ت 
اإلس��تثمار الس��ياحي المفت��وح ال��ذي طرح 
مجموعة مشاريع لإلس��تثمار السياحي وفق 
صيغ��ة ال���BOT برؤي��ة تخطيطي��ة تخلق 
خدمات س��ياحية جدي��دة، والق��ت إقباالً من 
المستثمرين. وتس��تمر وزارة السياحة بتلقي 
طلبات الس��تثمار المواقع الت��ي تم عرضها 
لإلستثمار السياحي في هذا الملتقى، علماً أنه 
تم حجز مواقع عدة من قبل المستثمرين منذ 
اإلع��الن األول الذي نش��رته الوزارة، وهي 

قيد إجراءات فض العروض.
وق��د بلغ��ت قيم��ة االس��تثمارات الس��ياحية 

يازجي: مشاريع جديدة تعزز السياحة الداخلية في سورية

أكد وزير السياحة السوري بشر  يازجي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن الوزارة دعمت المنشآت السياحية 
الدعم  وتقديم  السياحي  االستثمار  واقع  لتحسين  العمل  وأكد  األزمة.  مواجهة  في  المؤسسات  وساعدت 
والتسهيالت الالزمة، مشيراً الى أن نسبة إشغال الفنادق ارتفعت في دمشق والالذقية وطرطوس باعتبارها 
مناطق آمنة. ورأى أن الوزارة تأخذ باالعتبار أهمية السوق الداخلية وتأثيره على إعادة الحركة السياحية من 
الخارج واالعتماد عليه كبديل سياحي من خالل تطوير السياحة الداخلية والشعبية، الفتاً الى وجود مشاريع 

ودراسات لدعم المواقع السياحية وتطويرها وفتح أخرى جديدة.

وفي ما يلي نص الحديث:
العقوبات االقتصادية على  انعكس���ت  كيف 

الواقع السياحي في سورية؟
ترك��ت األزمة تداعيات س��لبية على القطاع 
السياحي، خصوصاً لناحية قدوم السياح إلى 
سورية، وذلك جراء الحظر المفروض على 
ش��ركات الطيران الس��ورية وإلغاء شركات 
الطيران األجنبية رحالتها إلى سورية، إضافة 
إلى إيقاف ش��ركات التأمين خدماتها للسياح 
القادمين إلى س��ورية. كما أث��رت العقوبات 
االقتصادية الجائرة على االستثمار السياحي 
م��ن حي��ث إيق��اف التحوي��الت المصرفية 
وهجرة بع��ض الرس��اميل الوطنية، وتوجه 
المص��ارف العامة إل��ى تموي��ل األولويات 
الخاصة بخدمات المواطنين وتأمين متطلبات 
معيشتهم، وتوقف منح القروض للمستثمرين 
وارتف��اع األس��عار. وأدى ذلك الى انخفاض 

وتيرة االستثمار السياحي.
إال أن ارادة الحياة واالس��تمرار لدى الشعب 
السوري كانت أقوى من كل الظروف وتجلى 

ذلك باآلتي:
- ارتف��اع أع��داد القادمين بنس��بة 30 % ما 
بين عامي 2015 / 2016، ما يبشر بالعودة 

التدريجية للسياح واآلتين إلى سورية.
- ارتفعت نسبة اإلشغال في دمشق والالذقية 
وطرطوس باعتباره��ا مناطق آمنة، وبلغت 
في فنادق الخمس واألربع نجوم 90 % خالل 
أشهر الصيف في الالذقية وطرطوس، و71 
% في دمشق و45 % في باقي المحافظات، 
علماً أن الس��ويداء كانت تشهد حركة سياحة 

داخلية مميزة خالل الموسم أيضاً.
- بلغ عدد المشاريع السياحية التي دخلت في 
الخدم��ة ع��ام 2015، 335 مش��روعاً، فيما 

15,016 مليار ليرة ف��ي نهاية عام 2015، 
وحقق��ت الفنادق التي تملكها ال��وزارة نتائج 
إيجابي��ة بعائداتها عام 2015 قياس��اً للنتائج 
المحققة عام 2014، فارتفعت حصة الوزارة 
منه��ا لتتج��اوز  1.245مليار لي��رة، وبلغت 
لغاي��ة الربع الثالث من عام 2016 ما يقارب 

المليار ليرة.
أم��ا ع��دد المنش��آت الموضوع��ة بالخدم��ة 
والمملوك��ة للقط��اع الخ��اص فبلغ��ت حتى 
ذل��ك التاريخ 2794 منش��أة س��ياحية، منها 
538 منش��أة مبي��ت، بطاقة اس��تيعابية كلية 
لهذه المنش��آت بلغ��ت 325218 كرس��ياً و 
48242س��ريراً. لك��ن التح��دّي األكبر أمام 
الس��ياحة الس��ورية اليوم، يكمن في إعادتها 
لتك��ون قطاعاً رافداً لالقتصاد الوطني، وهو 
أمر يتم عن طريق االس��تثمار، وعليه، نؤكد 
أن سوق االستثمار تواصل دورها الكبير في 
مرحلة إعادة البناء، وس��يبقى يطرح ويتلقى 

استثمارات ومشاريع جديدة.
ما هو دور غرفة الس���ياحة، وجدوى مركز 
خدم���ات المس���تثمرين وأبع���اده؟ وما هي 
القواني���ن الناظمة له ف���ي القطاعين العام 

والخاص؟
يتلخص دور غرفة السياحة في خدمة القطاع 
السياحي ورعاية مصالحه المشتركة وتمثيله 
أمام الغير، والمس��اهمة في تطوير السياحة 
وتنميتها، ووضع الخطط السياحية وتنفيذها 
بالتنسيق مع الوزارة وتنمية االستثمارات في 
القطاع السياحي والمس��اهمة في رفع جودة 
الخدم��ات في المنش��آت الس��ياحية وتقديمها 
بأسعار منافسة، والترويج والتسويق للسياحة 
بالتعاون ما بين الوزارة واالتحاد، والتنسيق 
بي��ن األنش��طة الس��ياحية وتنظيم ممارس��ة 

 بشر يازجي
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كما تم التنس��يق مع وزارة المالية في إصدار 
مراس��يم إلعادة جدولة الق��روض الممنوحة 
للمش��اريع الس��ياحية، ومع وزارة الش��ؤون 
االجتماعية والعمل، حيث تم إعفاء اصحاب 
األعم��ال م��ن الفوائ��د والمبال��غ االضافي��ة 
والغرامات المترتبة عليهم بسبب تأخرهم عن 
س��داد االلتزامات المستحقة عليهم. ويضاف 
إلى ذلك، تبس��يط اج��راءات الحصول على 
رخص االش��ادة السياحية والتأهيل السياحي 
من خالل تخفيض ع��دد الثبوتيات المطلوبة 
م��ن 13 الى 9 ثبوتيات لمرحلة منح رخصة 
للمنشأة الس��ياحية داخل المخطط التنظيمي، 
ومن خمس��ة إل��ى ثالث��ة ثبوتي��ات لمرحلة 

التأهيل السياحي.
ويج��ري العمل حالياً على اج��راءات جديدة 
وحلول للمشاريع المتعثرة، كإمكان زيادة مدة 
اإلستثمار وتخفيض بدالت اإلستثمار ومنح 
تسهيالت مالية للمنشآت السياحية المتضررة 
لمس��اعدة أصح��اب المش��اريع عل��ى إعادة 
إعمار منشآتهم وتشغيلها ودفع عجلة اإلنتاج، 

وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.
ما هي أهم المشاريع المدرجة في دمشق أو 
في الساحل الس���وري ضمن قانون “إعادة 

اإلعمار”؟
تقوم وزارة الس��ياحة بالتنس��يق م��ع وزارة 
الزراعة واإلص��الح الزراعي، ومن خالل 
مديرياته��ا في كل م��ن محافظتي طرطوس 
المواق��ع  الس��تثمار  باإلع��داد  والالذقي��ة، 
الطبيعية إلقامة مش��اريع صغيرة ومتوسطة 
 - واس��تراحات  مطاع��م   - زوار  )مرك��ز 
أكشاك - أماكن للحرف اليدوية والتقليدية( تم 
اقتراحها من وزارة السياحة، لغناها بالدرجة 
األول��ى بالتن��وع الحي��وي وإقام��ة أنش��طة 
ع��دة فيها )رح��الت - رياض��ة المغامرات 
-  االستكش��اف( وتحديد المس��ارات للزوار 
اإلقام��ة  ومناط��ق  اإلرش��ادية  واللوح��ات 
المختلف��ة )نزل بيئي��ة - مخيمات(، بما يكفل 
المحافظة على مكونات هذه المواقع والعمل 
على اس��تدامته، ويعود بالنفع على المجتمع 
المحل��ي. والمواق��ع المقترحة ه��ي: محمية 
الش��وح واألرز - محمي��ة الفرنل��ق - قلع��ة 
المينقة - قلعة الكهف، وذلك من خالل تحديد 
أراضي أمالك الدولة القريبة إلى هذه المواقع 

المهنة والمس��اهمة في الدراسات واالبحاث 
واإلحص��اءات الالزم��ة لتطوي��ر الس��ياحة 
وتقديم المعلومات والبيانات عنها، إضافة الى 
عقد المؤتمرات والن��دوات وإقامة الدورات 
التدريبي��ة واص��دار التش��ريعات الدعائي��ة 
واإلعالمية السياحية واستقبال الوفود وإقامة 
المع��ارض والمهرجان��ات داخ��ل س��ورية 
وخارجها بالتنس��يق بين ال��وزارة والجهات 
المعنية، والعمل على تأهيل الشركات الناشئة 
أو االفراد عبر إنش��اء حاضنات لها والعمل 
على تدريب العناص��ر الجديدة وتأهيلها الى 

سوق العمل السياحية.
أما في ما يتعلق بمركز خدمات المستثمرين 
فقد تم إستحداثه بهدف تحسين واقع االستثمار 
الس��ياحي وتقديم الدعم والتسهيالت الالزمة 
لهم، وتفعيل وتش��جيع اإلس��تثمار السياحي 
واالجابة عن االستفسارات والمعلومات التي 
يريدها المس��تثمر حول المش��اريع السياحية 
الت��ي تطرحه��ا ال��وزارة، وآلية االس��تثمار 
وش��روطه، وتلقي المالحظات والش��كاوى، 
م��ع العل��م أن آلي��ة العمل في المركز تش��به 
آلية العمل في الناف��ذة الواحدة من اجل تقديم 
التسهيالت للمستثمرين ومعالجة الصعوبات 
التي تعترضهم من دون الحاجة الى مراجعة 

جهات اخرى.
ما ه���ي اإلجراءات الت���ي اتخذتها الوزارة 

لدعم المشاريع المتضررة والمتعثرة؟
اتخ��ذت ال��وزارة العدي��د م��ن االج��راءات 
للتخفي��ف من أعب��اء األزمة على المنش��آت 
جمي��ع  س��داد  تأجي��ل  ومنه��ا:  الس��ياحية، 
االلتزام��ات المالية المترتبة على المنش��آت 
الس��ياحية، لقاء استهالكها للطاقة الكهربائية 
والمس��تحقة اعتب��اراً م��ن 1 / 3 / 2011، 
وتقس��يط فواتي��ر الكهرباء المس��تحقة على 
المنشآت السياحية، والسماح للمستثمرين في 
مش��اريع ملتقيات اإلستثمار السياحي والذين 
أتموا تنفيذ مش��اريعهم اإلستثمارية بمدة تقل 
ع��ن مهلة التنفيذ الفعلي��ة المذكورة في العقد 
باستثمار هذه المشاريع من دون تسديد بدالت 
استثمار للجهة المالكة للفترة المتبقية من مدة 
التنفي��ذ وفق العقد، وإعفاء المس��تثمرين من 
أقس��اط بدل اإلس��تثمار خالل فترة األحداث 

الراهنة.

إلع��داد خط��ة إدارة موقع طبيع��ي وإقرار 
المشاريع االس��تثمارية ضمنه وفق الشروط 

والمعايير المناسبة.
وتقوم الوزارة أيضاً بتطوير وتنمية الساحل 
من خالل مشاريع عدة ودراسات تتلخص بما 

يلي:
مش��روع جن��وب الالذقية: تق��ع المنطقة في 
موقع يتوسط مدينتي جبلة والالذقية، وتمتاز 
بمقوم��ات جذب كبيرة تؤهله��ا لتكون مدينة 
سياحية على الساحل الس��وري. فاإلمكانات 
الس��ياحية المتاح��ة فيه��ا وتداخ��ل مكونات 
الطبيع��ة وتنوعه��ا جعل��ت من ه��ذا الموقع 
مكان��اً من الدرج��ة األولى إلقامة المنش��آت 
والمرافق الس��ياحية، حي��ث المنطقة تحتاج 
لحل��ول تطويرية متنوعة ومتميزة وبس��وية 
عالي��ة لتتكامل م��ع القطاع��ات االقتصادية 
واالجتماعي��ة القائمة فيها، إضافة إلى وضع 
خطوط توجيهية ش��املة لتطوي��ر اإلمكانات 
الس��ياحية في المنطق��ة على الم��دى البعيد. 
وقد قامت ال��وزارة بالتعاقد مع أحد المكاتب 
الهندس��ية المتخصصة ذات السمعة العالمية 
إلعداد الدراس��ة الخاصة بالتطوير السياحي 
للمنطقة، وس��يتم تسلم هذه الدراسة في أوائل 
الع��ام المقبل ليب��دأ بعدها التنفي��ذ من خالل 
ع��رض المواقع والمنش��ات الس��ياحية على 
المستثمرين الراغبين باالس��تثمار السياحي 
ف��ي المنطقة، والتي س��تكون نقلة نوعية في 

الصناعة السياحية على مستوى سورية.
مش��روع الالزورد في برج إس��الم: أعدت 
وزارتن��ا دراس��ة ع��ن مش��روع التطوي��ر 
الس��ياحي لش��اطئ الالزورد في برج إسالم 
بمحافظ��ة الالذقية، والذي يه��دف إلى إقامة 
مركز س��ياحي ش��اطئي كبير ومتميز يضم 
عدداً م��ن المنتجعات والمنش��آت والمرافق 
الس��ياحية، تلبي بش��كل رئيس��ي احتياجات 
الس��ياح الداخلية والوافدي��ن والمغتربين من 
الخدم��ات ف��ي محي��ط متعدد االس��تعماالت 
والنش��اطات. ويتم حالياً التنسيق مع الجهات 
المعنية من خالل لجنة مش��كلة العتماد هذه 
الدراس��ة ووضعه��ا لالس��تثمار الس��ياحي 

والتنفيذ.
تنظيم المدينة الس��ياحية الش��مالية بمحافظة 
الالذقية: تم تش��كيل لجنة مشتركة مع مجلس 
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الشاطئية واألنش��طة الترفيهية، إلعادة الثقة 
بالس��ياحة الداخلية ورسم صورة جميلة عن 

المواقع السياحية، أهمها مهرجان الوادي. 
وقد أكد الموس��م الس��ياحي لعامي 2015 / 
2016 إصرار الس��وريين على استمرارية 
الحي��اة، فكانت الوجه��ة األولى على صعيد 
الطل��ب الس��ياحي الداخل��ي، ما س��اهم في 
تشغيل المنش��آت الس��ياحية والعمالة ودعم 

المجتمعات المحلية.
أهمي��ة  االعتب��ار  بعي��ن  ال��وزارة  وتأخ��ذ 
الس��وق الداخلية وتأثيره على إعادة الحركة 
الس��ياحية من الخارج واالعتماد عليه كبديل 
س��ياحي من خالل تطوير السياحة الداخلية 
والش��عبية. لذا، كانت خطة ال��وزارة تحفيز 
دور المكاتب السياحية لطرح برامج خاصة 
بالس��ياحة الداخلية وتنشيط المواقع السياحية 
والتعري��ف بها، وفتح مواقع س��ياحية جديدة 
والتروي��ج لها م��ن خالل برام��ج ترويجية 
خاصة، ودعم الس��ياحة الشعبية عبر تأهيل 
المتنزهات والحدائق العامة وتنظيم نشاطات 
س��ياحية ضمنها، إضافة الى إقامة مسارات 
س��ياحية تخصصية والترويج لها )المس��ار 
الروح��ي البيئي، المس��ار الديني، المس��ار 
التاريخ��ي(، والتعاون  الطبيع��ي، المس��ار 
مع الف��رق والجمعيات األهلي��ة المرخصة، 
ومنها ما يتعلق عمله��ا بحماية البيئة لتنظيم 
أنش��طة تس��تهدف المجتمعات المحلية دعماً 
له��ا كحمالت تنظيف، إع��ادة طالء وترميم 
وصيانة وإنارة المرافق والقرى الس��ورية، 
تأهيل حدائق بيئية، والقيام بزيارات ميدانية 
للمواقع األثرية والدينية بمشاركة شخصيات 
اعتباري��ة للتحفيز على الزي��ارة، وإقامة أو 
رعاية المهرجانات والنش��اطات الس��ياحية 
والتركي��ز عل��ى ط��رح منتج��ات س��ياحية 
جديدة )الس��ياحة الريفية، سياحة المخيمات( 
كمنتجات واعدة منخفضة التكاليف وداعمة 

للسياحة الداخلية.
أم��ا بخص��وص القواني��ن النافذة للس��ياحة 
الداخلي��ة، فتعم��ل ال��وزارة عل��ى إص��دار 
مش��روع قرار األس��عار الذي ت��م فيه لحظ 
من��ح تخفيض��ات لألس��عار ع��ن االعتيادية 
لمجموعات الس��ياحة الداخلية، ضمن الئحة 
متكامل��ة تتضم��ن تكاليف اإلقام��ة والطعام 

مدين��ة الالذقية وبعضوي��ة ممثل عن جامعة 
تش��رين لوضع المقترح��ات الالزمة لتأهيل 
المدينة الس��ياحية الشمالية بمحافظة الالذقية 
به��دف تطويره��ا وتنظيمه��ا واإلرتقاء بها 
سياحياً وبيئياً وعمرانياً، وذلك لتعزيز دورها 

في السياحة الداخلية.
الش��واطئ المفتوح��ة: تم ط��رح مواقع عدة 
ف��ي منطق��ة وادي قنديل بمحافظ��ة الالذقية 
كش��واطئ مفتوح��ة وه��ي قيد االس��تثمار، 
وذلك بهدف تامين الخدمات الالئقة لمرتادي 
الش��واطئ وبما يضمن الحفاظ على الشاطئ 
والبيئة المحيط��ة ويحقق الهدف من إقامتها، 
وس��يتم طرح مواق��ع أخرى على الس��احل 
الس��وري كشواطئ مفتوحة تشجيعاً للسياحة 

الداخلية.
مشروع تطوير جزيرة أرواد: أعدت وزارتنا 
دراس��ة تخطيطية متكاملة للتطوير والتنظيم 
الس��ياحي للجزيرة بالتعاون مع أحد المكاتب 
االستش��ارية التخصصي��ة، وتم��ت الموافقة 
على البرنامج التخطيط��ي للجزيرة من قبل 
وزارة اإلس��كان، وتقوم محافظة طرطوس 
حالياً باس��تكمال إج��راءات إصدار المخطط 
التنظيم��ي أص��والً حي��ث أع��دت وزارتنا 
مش��اريع اس��تثمارية تق��ع داخ��ل الجزي��رة 
لطرحها لإلستثمار الس��ياحي كمرحلة أولى 
تس��اهم في تنمية الجزيرة وتش��جيع السياحة 
فيه��ا وخاص��ة الداخلي��ة، منه��ا م��ن خالل 
التعاون مع دائ��رة آثار طرطوس ومحافظة 
طرطوس، وس��يتم إعالنها لالس��تثمار فور 
إص��دار المخطط التنظيمي للجزيرة من قبل 

المحافظة.
كيف تعمل وزارة الس���ياحة لدعم السياحة 
الداخلية القائمة حالي���اً؟ وما هي القوانين 

النافذة ألجلها؟
كان دور الوزارة مضاعفاً للعمل على عودة 
المنش��آت الس��ياحية إلى الخدم��ة من خالل 
التركيز على منتج السياحة الداخلية كأولوية 
ف��ي المناطق اآلمنة، فت��م العمل مع المكاتب 
الس��ياحية الخاصة والش��ركة السورية للنقل 
والس��ياحة لطرح برامج سياحية للمواطنين 
مختصة بس��ياحة اإلصطياف. كما تم طرح 
مش��اريع الش��واطئ المفتوحة ل��ذوي الدخل 
المح��دود إل��ى جان��ب رعاي��ة المهرجانات 

والنق��ل، كم��ا يت��م التواصل م��ع مديريات 
الس��ياحة ف��ي المحافظات الت��ي تتوافر فيها 
أس��واق مهن يدوية لدراس��ة بيع صناعاتهم 
ومنتجاتهم التقليدية للس��وق الداخلية بأسعار 
مخفضة، ما يساهم في زيادة دخلهم وديمومة 
ه��ذه الصناع��ة. كذلك يت��م دراس��ة إصدار 
قرار يتعلق باألنشطة ذات الطابع السياحي، 
وتشمل النشاطات الرياضية السياحية بما فيها 
استثمار المنشآت السياحية الرياضية لنشاط 
سياحي )الرالي، سباق السيارات، الدراجات 
النارية، الخيول والهج��ن، زوارق(، إضافة 
إلى المعارض الس��ياحية بمختل��ف أنواعها 
ونشاطات السيرك وأي نشاط سياحي تعتمده 
الوزارة. وتقوم الوزارة حالياً بتفعيل األنشطة 
السياحية بحيث يطلب إدراجها ضمن البرامج 
التوظيفية للمشاريع المستثمرة وفق صيغة ال� 

.BOT
كيف س���يتم التعامل مع المستثمرين العرب 
الذين تعاملت دولهم سياسياً مع اإلرهابيين؟ 
وما هي القوانين التي س���تحكم مشاريعهم 

المدرجة سابقاً في سورية؟
بغض النظر عن المواقف السياس��ية للدول، 
ف��إن الناظم لهذه العالقة هو العقد الذي يعتبر 
شريعة المتعاقدين، وسيتم تطبيق أحكام العقد 

وفق ما تنص عليه االلتزامات والواجبات.
ماذا يمكن أن نعرف عن المحاور المدرجة 

لتنظيم الواقع السياحي في مدينة دمشق؟
المحاور اإلدارية لمحافظة دمش��ق قس��مان: 
منها تجاري ومنها س��كني. بالنسبة للتجاري 
يمك��ن اس��تثماره كمنش��آت س��ياحية، أم��ا 
الس��كني، فيتم عرضه على محافظة دمش��ق 
للحص��ول عل��ى موافقة لتحوي��ل صفته من 
س��كني إل��ى تج��اري، وذلك وفق��اً لقرارات 
مجل��س المحافظة الت��ي تب��ت بالموضوع، 
وبع��د ذلك يتم عرضه على وزارة الس��ياحة 

للحصول على موافقة اإلستثمار.
وقامت محافظة دمش��ق أيضاً وبالتنسيق مع 
وزارة الس��ياحة والجه��ات المعني��ة بوضع 
مسارات للزيارة في دمشق القديمة، كالمسار 
الروحي الديني والمسار التقليدي ألهم معالم 
دمش��ق القديمة، ومس��ار األس��واق التراثية 
مواقع الجذب السياحي.ومس��ار الحرف اليدوية، ومسار شامل لكل 
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صناعات دوائية جديدة لتغطية جزء من االحتياجات المتزايدة لسورية من 
المواد الدوائية، وسيتم اإلعالن عن هذه المزايا فور اعتمادها من الحكومة. 
وفي الس��ياق نفسه، تقوم المؤسسة بدراسة منح مزايا لإلستثمار الصناعي 
ف��ي المناطق الحرة كالصناعات غير القائمة في س��ورية من التكنولوجيا 
ذاته��ا والتقني��ة العالية والصناعات التي تتكامل م��ع الصناعات الوطنية، 
إضافة إلى الصناعات التصديرية، بما يحقق الرؤية الحكومية بدعم القطاع 
الصناعي للمس��اهمة في إعادة دوران عجلة اإلنتاج وتشغيل اليد العاملة، 
علماً أن ذلك يس��اعد في االس��تفادة من الموارد المحلية بتصديرها كمنتج 
مصنّع يحقق قيمة مضافة محلية، بدالً من تصديرها كمواد أولية بأس��عار 
متدنية جداً، وكذلك االس��تغناء تدريجياً عن اس��تيراد المواد المصنعة، بما 
يساهم بتخفيف استنزاف القطع مقابل استيراد المواد المماثلة ناهيك بتنشيط 

تجارة الخدمات، كالنقل والبنوك والتأمين والتخليص الجمركي.
هل من نظرة حالية إلشراك القطاع الخاص في إنشاء مناطق حرة خاصة؟
ال شك في أن المؤسسة تشجع إقامة مناطق حرة اقتصادية أو مناطق حرة 
تخصصية لممارسة نشاط محدد كالصناعي والطبي والسياحي والخدماتي 
واإلعالمي والتكنولوجي، وكذلك أماكن الش��حن والصادرات مع القطاع 
الخاص، ومن ثم استثمارها بمشاركة المؤسسة، بدالً من إقامة منطقة حرة 
تتحمل تكاليفها الدولة. وفي هذا السياق، تدرس المؤسسة حالياً إقامة منطقة 
ح��رة اقتصادية خاصة في أم الزيتون بمحافظة الس��ويداء، كما تقوم وفقاً 
لتوجيهات الحكومة ووزارة االقتصاد والتجارة الخارجية بالمتابعة مع كل 
الجهات المعنية لدراسة تأمين األرض مجاناً في المنطقة الصناعية في أم 
الزيتون، وحال االنتهاء من مس��ألة األرض س��يتم إعداد مشروع مرسوم 
بإح��داث منطقة حرة اقتصادية خاصة ب��أم الزيتون مع المزايا اإلضافية، 
ووض��ع دفتر ش��روط لإلعالن عن تنفيذ المنطقة المذكورة واس��تثمارها. 
كما باش��رت المؤسسة التنسيق مع وزارة السياحة إلعداد مقترح تعليمات 

خاصة للترخيص بإقامة مناطق حرة سياحية.
هل من خطة لتوسعة المناطق الحرة في الساحل السوري تبعاً لما تشهده 

من إقبال المستثمرين؟
هي مس��ألة مرتبطة بانتهاء القدرة االستيعابية للمناطق الحرة في الساحل، 
ولكن وتحضيراً لتلك المرحلة، فقد قامت المؤسسة بدراسة توسع للمنطقة 
الحرة الداخلية في الالذقية، وس��يتم المباش��رة بها فور إش��غال المساحات 
المتوافرة حالياً، مع األخذ باالعتبار توفر الفرص اإلستثمارية في كل من 
المنطق��ة الحرة بطرطوس والمنطقة الحرة المرفئية بالالذقية، وبالتالي ال 
توجد حاجة ملحة حالياً للتوسع في المنطقة الحرة الحالية وتحميل الحكومة 
نفقات إضافية، بالرغم من أن التوس��ع يُعتبر من أولويات المؤسس��ة، بما 
يضمن دور المناطق الحرة كواحدة من أهم حاضنات اإلستثمار في سورية 
والدور المأم��ول لها كقاطرة للنمو االقتصادي، وعامل من عوامل تعافي 
من خالل التركيز على المزايا النسبية التي تتمتع بها.مجمل المؤشرات االقتصادية ما بعد األزمة، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة 

كوسا: مناطقنا الحرة تعزز اإليرادات وتجذب اإلستثمارات
أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمناطق الحرة في سورية إياد كوسا، أن اإليرادات سّجلت زيادة خالل العام 
المنصرم 2016 عن العام الذي سبقه 2015، بمقدار يزيد عن 1.3 مليار ليرة سورية، معتبراً في حديث لمجلة البنك 

والمستثمر، أن نشاط الخدمات في الفروع تمّيز عن باقي األنشطة، وكانت له الحصة األكبر من اإليرادات.

وفي ما يلي نص الحديث:
كم بلغ نتاج المناطق الحرة السورية خالل العام الماضي؟

شهدت المناطق الحرة تطوراً ملحوظاً في أنشطتها المختلفة للعام 2016، 
خصوصاً نشاط الخدمات بكل أنواعها، ال سيما في المنطقة الحرة بدمشق، 
وق��د بلغت إيرادات المؤسس��ة ككل من فروعها كاف��ة عن العام 2016 ما 
يزيد على 3.3 مليارات ليرة سورية مقارنة مع إجمالي اإليرادات المحققة 
في عام 2015، والتي بلغت 1.972 مليار ليرة، في حين بلغت قيمة التبادل 
التجاري خالل العام الماضي 63 مليار ليرة. أما رأس المال المستثمر، فقد 
بلغ 630 مليون دوالر، عائدة لحوالى 1152 مستثمراً، مع األخذ باالعتبار 
أنه��ا تؤم��ن حوالى 6962 فرصة عمل. كم�ا ت���م تحصي�ل مبل�غ 4.518 
ملي���ارات ليرة على ش��كل رس��وم جمركية للخزينة العام��ة للدولة جّراء 
حركة التبادل التجاري فيها، ما يعني أن المؤس�س�ة تؤم�ن إيرادات حقيقية 
للخزينة العام�ة، بالتوازي مع عمل المؤسس��ة لتطوير أدائها بش��كل دائم 
ولتكون حاضنة جاذبة لالس��تثمارات وذات تنافسية عالية للمناطق الحرة 
ف��ي الدول المجاورة بما ينس��جم مع رؤية الحكومة ل��دور المناطق الحرة 
في المرحلة المقبلة، وذلك في ضوء العمل على تعدي�ل نظام االس���تثمار 
المعمول به، وتشجيع النش��اط الصناعي فيها، ودراسة إقامة مناطق حرة 
اقتصادية خاصة على نفقة القطاع الخاص، وتبسيط اإلجراءات، واستكمال 

أتمتة أعمال المؤس�س�ة.
كيف تعاملت المناطق الحرة م���ع األزمة بما يخدم توجهاتها في تحقيق 

االيرادات وتنمية اإلستثمار؟
في ظل ظروف األزمة التي يمر بها البلد، تقوم المؤسسة بدراسة إجراءات 
عدة لتش��جيع اإلس��تثمار في المناطق الحرة الس��ورية، وتنمية إيراداتها، 
وذل��ك من خالل جملة من اإلجراءات منها التركيز على تش��جيع القطاع 
الصناع��ي ف��ي المناطق الحرة، والس��عي لتك��ون مس��تودعات المناطق 
الحرة أماكن تخزين اس��تراتيجية للبضائع سواء لحاجة السوق المحلية أو 
لألس��واق المجاورة، إضافة إلى التنس��يق مع المؤسسات والهيئات التابعة 
لل��وزارة والجهات الخاصة المعنية باإلس��تيراد والتصدير لالس��تفادة من 
المزاي��ا واإلمكانات المتوافرة لدى كل منها بم��ا يخدم االقتصاد الوطني، 
والتسويق والترويج للمناطق الحرة، وفتح قنوات اتصال جديدة لإلستثمار 
مع األطراف الداخلية والخارجية المعنية باإلس��تثمار في المناطق الحرة، 
والعمل على إقامة الندوات والمعارض المش��تركة. لكن، ال بد من أرضية 
لإلنطالق بذلك وهي استكمال أعمال مشروع أتمتة عمل المؤسسة والعمل 

على تطوير الموارد البشرية فيها.
هل من تس���هيالت قدمت للصناعات الدوائية تحديداً باعتبارها صناعات 

تخصصية ولها عوائد؟
لقد كان هذا األمر ضمن أولويات الحكومة بالنسبة للمناطق الحرة، ووفقاً 
لتوجيهاتها قامت المؤسس��ة بدراس��ة منح الصناعات الدوائية المقامة في 
المناط��ق الحرة مزايا إضافية تش��جيعاً الس��تمرارية عملها واس��تقطاب 
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ليرة سورية قليالً. ذلك كله من دون بطاقات “إمسح واربح” والتي تخطط 
المؤسسة ألربعة إصدارات منها.

ضوابط عدة وضعتها المؤسسة لتنظيم المعارض ما تأثير ذلك على عملها؟
لقد وضعت المؤسس��ة هذه الضوابط والشروط إلقامة المعارض الداخلية 
والخارجية تحت إشرافها إلحداث نقلة نوعية في عملها خصوصاً وصناعة 
المع��ارض عموماً، ولعل المعارض الداخلية تكتس��ب ف��ي الفترة الحالية 
أهمي��ة خاصة باعتبارها عامل جذب للش��ركات والفعالي��ات االقتصادية 
الخارجية الستكش��اف الفرص االس��تثمارية والتي ستكون كبيرة جداً في 
مرحل��ة إعادة اإلعمار، ولذلك كانت الغاية من هذا االتجاه إقامة معارض 
دولي��ة ومحلية متخصصة أو معارض تقام إلنت��اج دولة معينة في مدينة 
المعارض أو خارجها، وكذلك مهرجانات التسوق لبيع منتجات دولة معينة 
شرط المعاملة بالمثل بإشراف جهات عامة ورسمية في الدولة، بالتوازي 
م��ع تأجي��ر األجنحة ف��ي مدينة المعارض لإلس��هام في خدم��ة األهداف 
االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية والتجارية والفنية كلما أمكن، 
وكذلك تأجيرها للمقاولين المختصين بالنشاطات التي لها عالقة بمباشرة 

إعداد المعارض وتجهيزها في مدينة المعارض.
ماذا عن أرش���فة وثائق معرض دمش���ق الدولي التي تؤرخ لعقود من 

تاريخ سورية؟
هو مش��روع نعتبره مش��روع وطنياً وعربياً على كل المستويات بالنظر 
إلى توثيقه عش��رات السنين من تاريخ س��ورية وتاريخ كثير من الجهات 
والش��خصيات العربية عبر معرض دمش��ق الدولي، وقد بدأت المؤسسة 
بمشروع األرشفة االلكترونية لجميع وثائق معرض دمشق الدولي خالل 
العام المنصرم بحيث يتم نقلها من األلبومات الورقية وتحويلها إلى نس��خ 
بداياته في الخمسينات من القرن الماضي.إلكتروني��ة تُحفظ إلكترونياً ضماناً لحماية هذا التراث المهم للمعرض منذ 

الكرتلي: إيراداتنا مقبولة وصندوق لدعم شركات المعارض

وفي ما يلي نص الحديث:
طرحتم أخيراً عناوين لتطوير عمل المؤسسة، ما هو أبرزها؟

ال ش��ك في أن المؤسسة كما أي جهة اقتصادية تحتاج إلى تطوير، وربما 
تغيي��ر بعض آليات عمله��ا لتضمن مزي��داً من النج��اح، ولذلك وضعت 
المؤسسة رؤيتها في مشروع تضمن جملة من المقترحات الخاصة ناقشها 
مجلسها االستشاري، ويمكن إيجازها بمسألة التشاركية في إقامة المعارض 
بين المؤسس��ة وش��ركات تنظيم المعارض من القطاع الخاص، بالتوازي 
مع إعادة النظر في النظام الداخلي للمؤسسة بما ينسجم مع عملها، واألهم 
من كل ذلك التحضير للدورة ال�59 لمعرض دمشق الدولي. كما تضمنت 
رؤية المؤسسة إعداد خطة شاملة للمعارض على المستوى الوطني وإنشاء 
صندوق دعم ومساعدة شركات تنظيم المعارض للمساهمة في استمرارها 
بالعم��ل، مع األخذ باالعتب��ار عدم وجود الدعم المال��ي إلقامة المعارض 
الداخلي��ة والخارجية أس��وة بباق��ي الجهات التي حصلت عل��ى ذلك. وفي 
الس��ياق نفسه، باشرت مؤسس��ة المعارض تعاوناً مثمراً مع االتحاد العام 
للجمعيات الحرفية لتفعيل جناح الصناعات اليدوية ليتم إدراجه بشكل دائم 
ضمن المعارض المقبلة بحيث تقدم المؤسسة كل الخدمات مجاناً للعارضين 
المش��اركين من الحرفيين السوريين، كي تكون المعارض منفذاً للحرفيين 

لترويج منتجاتهم وتأمين فرص تصديرية لها أو فرص تصريفية داخلية.
كم بلغ إنتاج المؤسس���ة خالل عام 2016 م���ن بطاقات اليانصيب ومن 

االستثمار؟
م��ن المؤكد أن الظ��روف االقتصادية العامة أدت دوراً مؤثراً في نش��اط 
المؤسسة ونتائجها، ولكن على رغم ذلك، فقد نجحت المؤسسة في تحقيق 
إيرادات ال تقل عن 2.8 ملياري ليرة س��ورية توزعت على 300 مليون 
ليرة هي نتاج اس��تثمار مدينة المعارض الجديدة بالقرب من مطار دمشق 
الدول��ي، والت��ي تعتبر إحدى أكبر مدن المعارض ف��ي العالم واألكبر في 
الش��رق األوس��ط )بمس��احة تبلغ 1.2 مليون متر مربع(، في حين بلغت 
مبيعات اليانصيب الذي تتولى المؤسس��ة اص��دار بطاقاته وجوائزه نحو 
2.5 ملياري ليرة. ولكن هذه األرقام لم نعتبرها نهائية بل اعتبرناها نقطة 
انط��الق نحو تطويرها وتنميتها في ع��ام 2017 من خالل خطة تتضمن 
زيادة اإلصدار، ثم رفع س��قف المأمول في مبيع��ات بطاقات اليانصيب، 
بحيث يكون اإلصدار األول لرأس الس��نة )وهو م��ا نفّذ حالياً( 500 ألف 
بطاق��ة بعوائ��د متوقعة تصل الى 500 مليون ليرة س��ورية. أما اإلصدار 
الثاني لرأس الس��نة، فيك��ون 300 ألف بطاقة وبعائ��د تقديري يبلغ 180 
مليون ليرة س��ورية، في حين أن اإلصدارات الدورية لبطاقات اليانصيب 
تك��ون بمعدل 47 إصداراً على م��دار العام وبعدد بطاقات يصل إلى 4.7 
ماليين بطاقة وبعائد ال يقل عن 2.350 مليار ليرة س��ورية، ليكون بذلك 
مجموع اإلصدارات اإلجمالية للمؤسس��ة خ��الل 2017 نحو 49 إصداراً 
بع��دد بطاقات يصل إلى 5.6 ماليين بطاقة وبعوائد تزيد على 3 مليارات 

قال المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض واألسواق الدولية في سورية فارس الكرتلي: إن المؤسسة وعلى رغم 
الحرب التي تمر بها البالد وظروف الحصار االقتصادي المفروض على الشعب السوري، حققت ربحاً صافياً من مدينة 
المعارض الجديدة بمئات ماليين الليرات في عام 2016. ولفت في حديث لمجلة البنك والمستثمر الى أن الخطة التي 
وضعتها المؤسسة للعام 2017 من شأنها تطوير اإليرادات من بطاقات اليانصيب الوطني ودعم المعارض الداخلية 

والخارجية بالتوازي مع دعم الحرفيين عبر مشاركتهم في المعارض المقررة بموجب برنامج المعارض الوطني.

فارس الكرتلي
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بتاريخ تأسيس الشركات وسمعتها ووضعها 
التجاري، مشدداً على أن هذا اإلجراء سيزيد 
من جاذبية المنطقة الحرة للشركات األجنبية 
التي تسعى للتواجد في دبي من دون الحاجة 

إلى تأسيس شركة جديدة أو فرع لها.

ولف��ت بن س��ليم إل��ى أن الالئح��ة صدرت 

السماح للشركات األجنبية بنقل مقراتها الى “جافزا”
علي  لجبل  الحرة  المنطقة  إلى  بلدانها  من  الرئيسية  أعمالها  مقار  نقل  األجنبية  الشركات  بمقدور  بات 
“جافزا” في دبي من دون الحاجة إلى تأسيس فروع أو إنشاء شركات جديدة لها، حسبما أكدت الالئحة 
التنفيذية الجديدة لشركات “جافزا”. وتهدف هذه الخطوة إلى استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية 
المباشرة في إطار جهود موانئ دبي العالمية وشركاتها التابعة لتنويع مصادر الدخل تماشيًا مع رؤية قيادة 

اإلمارات لتنويع االقتصاد استعدادا لمرحلة ما بعد النفط.

مواكبة التطورات القانونية
أوض��ح رئي��س مجل��س اإلدارة والرئي��س 
التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس 
مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة 
سلطان أحمد بن س��ليم، أن الالئحة التنفيذية 
الجدي��دة تح��دد جمي��ع األش��كال القانوني��ة 
والكيان��ات التي تس��جل في المنطق��ة الحرة 
كمؤسسة منطقة حرة أو كشركة منطقة حرة 
أو كفروع، فضالً عن إضافة أشكال قانونية 
للش��ركات مثل الش��ركات العامة المدرجة، 
مؤكداً أن الالئحة الجديدة تتضمن جميع البنود 
القانونية الالزمة لتنظيم شؤون هذه الكيانات 
ف��ي المنطقة الحرة بما في ذل��ك اإلجراءات 
المتعلقة بالتسجيل واإلدارة والمزايا القانونية.

وأش��ار الى أنه بموجب التعدي��الت الجديدة 
يجوز للشركات األجنبية االنتقال الى المنطقة 
الح��رة بكام��ل االلتزام��ات المترتب��ة عليها 
ف��ي بلدانها منذ تاريخ تأسيس��ها .ويكون هذا 
اإلجراء عبارة عن نقل مقار أعمال الشركات 
من جهة تسجيل إلى جهة أخرى مع االحتفاظ 

لتتوافق مع التغيي��رات األخيرة في القوانين 
والتش��ريعات واللوائح المرتبط��ة بالمنطقة 
الحرة لتعك��س احتياجات الس��وق من حيث 
إضاف��ة تس��هيالت جديدة للعم��الء ومواكبة 
أحدث التطورات القانونية وأفضل الممارسات 

العالمية المعتمدة.

تسهيالت جديدة
وم��ن ضم��ن التس��هيالت الجديدة الس��ماح 
ف��ي  األس��هم  ب��إدراج  “جاف��زا”  لعم��الء 
األس���واق المالي��ة من خالل إنش����اء ن�وع 
قانون��ي جديد من الكيانات وهي “الش��ركة 

العامة المدرجة”.

ونوه بن س��ليم، بأنه تم اس��تبدال المتطلبات 
الم��ال  ل��رأس  األدن��ى  بالح��د  الخاص��ة 
المنص��وص عليه��ا ف��ي الالئحة الس����ابقة 
وت��رك الخي��ار للمس��تثمرين لتحدي��د رأس 
الم��ال ال��الزم وفقاً لحج��م أعماله��م. ومن 
ناحي��ة أخرى تم تعديل الح��د األقصى لعدد 
المس��اهمين ف��ي ش��ركة المنطق��ة الح��رة 
بالالئح��ة الجدي��دة ليك��ون م��ن 2 حتى 50 

مساهما كحد أقصى.

ولفت بن س��ليم الى أن الالئحة الجديدة تتيح 
تأسيس ش��كل محدد من الشركة القابضة ما 
يسهل إنش��اء الش��ركات القابضة كمؤسسة 
منطقة حرة أو ش��ركة منطقة حرة أو شركة 
عام��ة مدرجة بحيث يمكن لهذه الش��ركات 
إدارة الش��ركات التابعة لها ودمج حساباتها 
وإضافة قيمة س��وقية على مستوى الشركة 
القابض��ة، ومن ش��أن ه��ذا الخي��ار الجديد 
تش��جيع إنشاء الش��ركات القابضة اإلقليمية 
الجنسيات.والش��ركات العائلي��ة والش��ركات المتعددة 

سلطان أحمد بن سليم 
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الوضوح، حدوث انتعاش في عمليات الدمج 
واالستحواذ العالمية لتصل إلى ذروتها بمبلغ 
3 تريليونات دوالر في عام 2018، ومن ثم 
ستتباطأ أنشطة عقد الصفقات تدريجياً في عام 
2019، حيث س��تنخفض إلى 2.8 تريليوني 
دوالر في ذلك العام الى 2.3 تريليوني دوالر 
في عام 2020، نظ��راً لزيادة تكلفة التمويل 

العالمي، وستبدأ التوقعات باإلنخفاض.
توقعات أنشطة االكتتابات العامة

تتوق��ع النش��رة ارتفاع��اً طفيفاً في أنش��طة 
االكتتابات العامة خالل ع��ام 2017، وذلك 
بعد تباطؤ ف��ي 2016، وس��ترتد مجدداً في 
عامي 2018 و2019، نظراً ألن الش��ركات 
التي أرجأت إدراجها في األسواق ستعود إلى 

أسواق الطرح العام من جديد.
وتشير التوقعات الى ارتفاع نشاط االكتتابات 
العامة العالمية من 133 مليار دوالر في عام 
2016 إلى 167 مليار دوالر في عام 2017، 
ثم تبلغ ذروتها لتصل إلى 275 مليار دوالر 

أميركي في عامي 2018 و2019.
وق��ال ش��ريك في قس��م أس��واق رأس المال 
وعملي��ات الدمج واالس��تحواذ في الش��ركة 

تفاؤل في تحسن عمليات الدمج واالستحواذ العالمية

لكنها  عوامل جيوسياسية  بسبب  يقين  عدم  حالة  القصير،  المدى  على  الصفقات،  أداء  توقعات  كشفت 
الصادرة عن شركة  الثانية  التوقعات  لنشرة  وفقاً  وذلك  المقبلة،  السنوات  التفاؤل خالل  من  مزيداً  أظهرت 

المحاماة العالمية “بيكر ماكينزي” حول الصفقات العالمية.

وبع��د عام من حال��ة عدم اليقين السياس��ي، 
باإلش��تراك م��ع  المع��دة  النش��رة  توقع��ت 
“أكسفورد إيكونوميكس” حدوث تحسن في 
نش��اط الصفقات على مدى السنوات األربع 
المقبلة بس��بب االنتعاش التدريجي في معدل 
النمو االقتص��ادي العالمي خالل الس��نوات 
المقبل��ة، إذ انه من المتوق��ع أن يرتفع الناتج 
المحل��ي اإلجمال��ي إل��ى 2.6 % ف��ي ع��ام 
2017 والى نس��بة  2.8 % في عام 2018. 
ومن ش��أن تراجع التهديدات حول اس��تقرار 
االقتصاد العالمي واستعادة صانعي الصفقات 
لثقتهم بالس��وق، أن يحول المس��تثمرين من 

حالة التخوف الى الرغبة في االستثمار.
توقعات عمليات الدمج واالستحواذ

تباطأت عمليات الدمج واالستحواذ وأنشطة 
الطرح العام بشكل حاد في عام 2016 وسط 
حالة من عدم اليقين االقتصادي والسياس��ي، 
حي��ث أدت التقلب��ات في س��وق األس��هم في 
الواليات المتحدة والمخاوف المتزايدة بشأن 
التباط��ؤ االقتص��ادي ف��ي الصي��ن، وكذلك 
انخفاض أس��عار النف��ط والس��لع، إلى جعل 
صانع��ي الصفقات أكثر ح��ذراً، وقد تفاقمت 
هذه المخ��اوف بعد تصويت المملكة المتحدة 
على مغادرة اإلتحاد األوروبي، وفي أعقاب 

اإلنتخابات الرئاسية في الواليات المتحدة.
وقال الش��ريك في “بيكر ماكين��زي. حبيب 
المال”، في قس��م الش��ركات وعمليات الدمج 
واإلس��تحواذ ف��ي دول��ة اإلم��ارات، وي��ل 
س��يفرايت: إن حال��ة عدم االس��تقرار أثرت 
بش��كل ملحوظ عل��ى الصفقات خ��الل عام 
2016، إال ان أنشطة الدمج واالستحواذ في 
المنطق��ة تبدو على أعت��اب انتعاش كبير، ال 
سيما في دولة اإلمارات، حيث تبرز العوامل 
االقتصادية -مثل نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

المتوقع- كعامل جذب للمستثمرين.
ويتوقع التقرير، بمجرد ظهور قدر أكبر من 

الزميلة لبيكر ماكنزي في الس��عودية، زاهي 
يونس: يوجد حالياً بعض التردد تجاه أنشطة 
اإلكتت��اب العام لحين توافر الس��يولة النقدية 
وتحس��ن ثقة المستثمرين، لذلك نحن ال نزال 
ن��رى عل��ى الم��دى القصير حال��ة من عدم 
الوض��وح في األس��واق، خصوصاً في ظل 
استمرار انخفاض أس��عار النفط، ومع ذلك، 
على المدى المتوس��ط، سيكون إلصالحات 
الحكومة الس��عودية التي تنط��وي على عدد 
من عمليات الخصخصة، تأثير إيجابي على 

نشاط االكتتابات العامة في المملكة.
توقعات إيجابية

وخلص التقرير إلى أنه إضافة لتجدد السوق 
واس��تعادة ثقة المستثمرين، س��يكون لنشاط 
الصفق��ات الق��درة على اس��تعادة عافيته في 
السنوات المقبلة، بسبب االحتياطيات النقدية 
الضخم��ة المدرجة في ميزانيات الش��ركات 
والمستويات السعرية شبه المتقاربة، وتمويل 
عمليات االس��تثمارات الخاص��ة. وفي حال 
ع��دم حدوث تقلب��ات في الس��وق تؤثر على 
االستحواذ بقوة وجرأة أكثر.الثق��ة، س��يقبل المس��تثمرون عل��ى عمليات 

زاهي يونس ويل سيفرايت 
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وشركات السلع األساسية.
• ارتفعت مخصصات االس��تثمار في أس��هم دول منطقة اليوروبحدة، وزادت 
حصتها في المحافظ االستثمارية بنسبة 17 % في كانون الثاني/يناير 2017، 
مرتفعة من نس��بة 1 % أقل من حصص س��ائر األس��هم في تلك المحافظ في 

كانون األول/ديسمبر 2016.
• لم تشهد مخصصات االستثمار في األسهم اليابانية أي تغيّر يذكر في كانون 
الثاني/يناير 2017 مقارنة مع كانون األول/ديسمبر 2016، واستقرت حصتها 
في المحافظ االس��تثمارية عند نس��بة 21 %، لكن المراقبين يعتقدون أن هناك 

مجاالً الزدياد التفاؤل بنمو تلك الحصة.
تحسن اآلفاق االقتصادية

وفي س��ياق تعليق��ه على هذه التط��ورات، قال كبير المحللين االس��تراتيجيين 
لالس��تثمارات العالمي��ة في ش��ركة بنك أوف أمي��ركا ميريل لين��ش للبحوث 
العالمية مايكل هارتنِت: “قبيل تدش��ين والية الرئيس األميركي الجديد، يتوقع 
المس��تثمرون مع��دالت نمو وتضخم أعل��ى في الواليات المتح��دة األميركية، 
ولكنهم يرفضون اإلفراط بالتفاؤل في هذا السياق، نظراً للمخاطر التي قد تنجم 

عن تدهور العالقات األميركية مع الصين”.
م��ن ناحيته، قال محلل األس��هم األوروبي��ة والمحلل االس��تراتيجي لعناصر 
التقيي��م المال��ي الَكّم��ي مانيش كابرا: “ع��اد مديرو صناديق االس��تثمار إلى 
أس��واق األسهم األوروبية وسط تحس��ن آفاق نمو االقتصاد الكلّي األوروبي، 
لكن حصة األس��هم البريطانية في محافظهم االس��تثمارية ال تزال األدنى بين 

سائر األسهم األوروبية”.
بدوره، قال كبير المحللين االستراتيجيين ألسواق الصرف واألسهم اليابانية في 
شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية شوسوكي يامادا: “اشترى 
المستثمرون الدوالرات األميركية واألسهم اليابانية بصفتها أصوالً تساعد في 
مواجه��ة ارتفاع معدالت التضخم، س��واء عاود زخم توجهات األس��واق قبيل 
هاتان الفئتان من األصول أكثر من غيرهما بهذا العامل”.انتخابات الرئاس��ة األميركية االرتفاع أو لم يفع��ل، ألنه من المرجح أن تتأثر 

ميريل لينش: المستثمرون متفائلون بزيادة معدالت النمو

• ارتفع��ت توقع��ات المس��تثمرين بتحس��ن مع��دالت نمو 
االقتص��اد العالم��ي إلى أعلى مس��توياتها ف��ي عامين )من 
57 % ف��ي كان��ون األول/ديس��مبر 2016 إلى 62 % في 
كانون الثاني/يناير 2017(، بينما حافظت توقعاتهم الخاصة 
بمعدالت التضخم العالمية على زخمها لتسجل خامس أعلى 
مستوياتها تاريخياً )من 84 % في كانون األول/ديسمبر إلى 

83 % في كانون الثاني/يناير 2017(
• ارتفع��ت نس��بة المس��تثمرين الذين يتوقع��ون معدل نمو 
وتضخم “فوق المعدل” لتسجل أعلى مستوياتها خالل 5.5 
س��نوات )من 12 % في كانون األول/ديس��مبر 2016 إلى 

17 % في كانون الثاني/يناير 2017(.
• واصل المس��تثمرون اعتبار أس��واق االس��تثمار طويل 
األج��ل ف��ي ال��دوالر األميرك��ي أكث��ر األس��واق المالية 
اس����تقطاباً للمس��تثمرين )بنس��بة 47 %(، بينما اعربت 
أعلى نس��بة من المس��تثمرين من��ذ نيس��ان/أبريل 2003 
)بنس��بة 13 %( عن اعتقادها بأن أس��عار صرف اليورو 

مة بأقل من قيمته الحقيقية. مقوَّ
• ارتفعت بقوة نس��بة المس��تثمرين الذي��ن يتوقعون ارتفاع 
أرباح الشركات بمعدل 10 % أو أكثر خالل الشهور االثني 
عشر المقبلة )تحسنت من 47- % في كانون األول/ديسمبر 
2016 إل��ى 22- % في كان��ون الثاني/يناير 2017(، في 

أعلى نسبة من نوعها منذ حزيران/يونيو 2014.
• ارتفعت مس��تويات الحي��ازات النقدية م��ن )4.8 % في 
كانون األول/ديسمبر 2016 إلى 5.1 % في كانون الثاني/

يناير 2017(، أي أعلى بش��كل ملحوظ من متوسطها الذي 
بلغ 4.5 % خالل السنوات العشر الماضية.

• اعتب��ر المس��تثمرون أن الحرب التجاري��ة واالتجاهات 
الحمائية )بنس��بة 29 %(، وأخطاء السياس��ات األميركية 
)بنس��بة 24 %(، وتخفيض أسعار صرف العملة الصينية 
)بنس��بة 15 %(، أكب��ر المخاط��ر التي تواج��ه االقتصاد 

العالمي.
• أش��ار المس��تثمرون في كان��ون الثاني/يناي��ر إلى أنهم 
تحولوا لالس��تثمار في أسهم دول منطقة اليورو وشركات 
التكنولوجيا وصناديق االستثمار العقاري، بينما قاموا ببيع 
أسهم الش��ركات الصناعية وأسهم دول األسواق الصاعدة 

أجرى بنك أوف أميركا ميريل لينش استطالعًا 
كانون  خالل  االستثمار  صناديق  مديري  آلراء 
الثاني/يناير 2017، أظهرت نتائجه تفاؤاًل لدى 

المستثمرين بزيادة معدالت النمو.
 وتضمنت نتائج االستطالع النقاط التالية:



For more information regarding our affordable insurance 

options to secure yours and your family’s safety; visit our 

website, scan the QR code above, or e-mail us your questions 

at info@almashrek.com.lb

www.almashrek.com.lb

Keep a roof over their heads.
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أش��ار وزي��ر النقل في 
س��ورية عل��ي حم��ود 
العم��ل ج��ار  أن  إل��ى 
إلع��ادة تفعيل الس��كك 
حل��ب  ف��ي  الحديدي��ة 
من خالل تش��غيل خط 
قط��ار لل��ركاب ضمن 
المدينة، يمتد من محطة 
بغ��داد وحت��ى محط��ة 

األنصاري وصوالً إلى جبرين، على أن يتم في مرحلة 
الحقة دراس��ة إنش��اء خط للس��كة الحديدية من جبرين 

وحتى المدينة الصناعية بالشيخ نجار.
ولف��ت الوزي��ر إلى متابع��ة أعمال مديري��ات النقل في 
حل��ب، وأن العم��ل يج��ري حالي��اً ضمن منش��أة تابعة 
للس��كك الحديدية من خالل تقديم الخدمات كافة، كموقع 
بديل لمق��ر مديرية النقل في حلب الذي تعرض للتدمير 
والتخريب، وتم البدء بتقييم األضرار من خالل تش��كيل 
لج��ان للعمل في مرحلة قادمة على إع��ادة تأهيل المقر 

الرئيسي للنقل في المحافظة.

تشغيل قطار الركاب
في حلب

علي حمود

تراجع وتيرة انكماش االقتصاد اللبناني

س��جل مؤشر BLOM PMI الصادر عن BLOMINVEST Bank والذي يقيس 
نش��اط االقتصاد اللبناني، 0.47 نقطة خالل ش��هر كانون االول/ديسمبر 2016، وهي 
أعلى قراءة للمؤش��ر منذ ش��باط/ فبراير 2016. إال ان المؤش��ر بقي دون مستوى 50 
نقطة الذي يفصل االنكماش عن النمو. ويؤكد تحسن المؤشر للشهر الثاني على التوالي، 
تراج��ع ح��دة االنكماش في مس��تويات االنتاج والطلبيات الجديدة ف��ي القطاع الخاص 
اللبناني. وقالت الخبيرة االقتصادية لدى ميرنا ش��امي: بعد األجواء المتفائلة التي بثها 

انتخاب رئيس للجمهورية، ساهم تشكيل 
الحكوم��ة بتخفيف ح��دة تراجع اقتصاد 
القط��اع الخ��اص، كم��ا إن ارتفاع عدد 
الوافدين الى لبنان، يوحي بتحس��ن الثقة 
في أوض��اع لبنان األمنية والسياس��ية. 
وقد يس��هم ذلك بزي��ادة تدف��ق األموال 
ال��ى لبن��ان، األمر الذي من ش��أنه دعم 

األوضاع التجارية في البالد من جديد.

اتفاق لتعزيز التجارة بين لبنان ومصر

ج��رى اتفاق بين وزي��رة التعاون الدولي 
بمصر س��حر نص��ر، ووزي��ر الزراعة 
اللبناني غ��ازي زعيتر، عل��ى ضرورة 
زي��ادة التعاون في ع��دد من المجاالت ال 
سيما التجارية منها والتصدير واالستيراد 
للمنتجات الزراعي��ة، والعمل على إزالة 
أي عقب��ات تواجه البلدين، مع التنس��يق 
في دع��م كاف��ة برامجهم��ا التنموية أمام 

مؤسسات التمويل الدولية.
وأك��د زعيت��ر خالل زيارته الى مصر توج��ه بالده للتعاون معها سياس��ياً واقتصادياً 
وتجارياً، نظراً العتبارها نقطة ارتكاز منطقة الش��رق األوس��ط، مش��دداً على أن كل 

عربي يتطلع أن تكون مصر دائماً قوية وقائدة للعالم العربي.

سحر نصر وغازي زعيتر

أعلنت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية عن مشروع 
لربط س��كك الحديد بإيران، مش��يرة إل��ى تقديم عدد من 
الش��ركات العالمية عروضها لالس��تثمار في المشروع 
الذي س��يربط منفذ الشالمجة الحدودي مع إيران بمدينة 
البصرة، وبخط يبلغ طوله 32 كلم، وسيعمل على تقديم 
خدمات كبيرة لحركة المسافرين بالقطارات بين البلدين، 
خاصة في موسم الزيارات الدينية والسياحة، فضالً عن  
أن هذا الخط س��يربط أيضاً بخ��ط داخلي هو )البصرة، 

بغداد، كربالء( وسط العراق.

سكك حديدي بين إيران والعراق

إيران  تكتشف احتياطيات من النفط الصخري

كش��ف مدير البحوث والتنقيب لدى ش��ركة النفط الوطنية اإليرانية محمد حاجيان، ان 
إيران اكتشفت احتياطيات كبيرة من النفط الصخري في منطقة لورستان غرب البالد. 

وقال: تش��ير نتائج مش��روع التنقيب عن 
النفط الصخ��ري في لورس��تان بوضوح 
إلى مكمنين كبيرين لالحتياطيات، باتساع 
وكمي��ات مقبولة، وم��ن المتوقع أن تكون 
جودة النفط الممكن استخراجه عالية جداً.
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اس��تقبل رئيس إدارة حصر التب��غ والتنباك “الريجي” 
مديرها العام المهندس ناصيف س��قالوي في مكتبه في 
الحدت، المستش��ار االقتصادي للجمهورية االسالمية 
حسين يادكاري، حيث بحث معه في سبل التعاون بين 
“دخاني��ات اي��ران” و“الريجي”، واتفق��ا على تعزيز 

التواصل  بين المؤسستين.

بحث سبل التعاون بين “الريجي”
و“دخانيات إيران”

“علي بابا” توفر مليون وظيفة لألميركيين

التقى الرئي��س التنفيذي لمجموعة علي 
باب��ا الصينية المتخصصة ف��ي التجارة 
اإللكترونية جاك ما، بالرئيس األميركي 
دونالد ترامب لعرض خطة المجموعة 
الرامية إلى إدخال مليون شركة أميركية 
صغي��رة عل��ى منصته��ا للبي��ع لزبائن 
صينيين عل��ى مدار الس��نوات الخمس 
القادمة. ومن المتوقع أن تخلق المبادرة 
مليون فرصة عمل في الواليات المتحدة 

بحي��ث تضيف كل ش��ركة من الش��ركات وظيفة. وعقب االجتماع، ق��ال جاك ما، إنه 
ناقش مع ترامب دعم األنشطة الصغيرة وبخاصة في الغرب األوسط مثل المزارعين 
وصناع المالبس الذين قد يطرقون أبواب السوق الصينية مباشرة من خالل علي بابا.

جاك ما ودونالد ترامب

لبنان: اطالق خطة الطاقة المتجددة

أطل��ق وزير الطاق��ة والمياه اللبناني س��يزار أبي 
خليل الخط��ة الوطني��ة للطاقة المتج��ددة لألعوام 
2016 - 2020 الت��ي تضم��ن تحقي��ق أه��داف 
الحكوم��ة اللبنانية للع��ام 2020 المتمثلة ب�12 % 
من اجمالي استهالك الطاقة الكهربائية والحرارية 

أي ما يوازي توفير 767 كيلو طن مكافىء نفط.
ودعا أبي خليل القطاع الخاص للمشاركة في تقديم 
إع��الن نوايا لالس��تثمار في بناء محط��ات الطاقة 

الشمس��ية الفوتوفولتي��ة بقدرة كلية بي��ن 120 و180 ميغاوات ف��ي كل المحافظات 
اللبنانية بمعدل 30 الى 45 ميغاوات في كل محافظة.

سيزار أبي خليل

المكسيك تتعهد حماية االستثمارات األجنبية

تعه��د الرئي��س المكس��يكي إنريك��ي بيني��ا نييتو 
بالدفاع عن االس��تثمارات األميركي��ة والوطنية 
في المكسيك، التي اس��تهدفها الرئيس األميركي  
دونال��د ترامب في خطاباته، مؤك��داً أن حكومته  
س��تبذل جهدها للحفاظ على المكسيك كمكان آمن 
وجذاب للمس��تثمرين. وأكد أن حماية المواطنين 
المكس��يكيين ف��ي الوالي��ات المتح��دة، وس��يادة 

المكس��يك ومصالحها أمران غير قابلين للتفاوض، وأن بالده ستسعى إلبرام اتفاقيات 
تمنح المس��تثمرين في كندا والواليات المتحدة الثقة لالستمرار في التجارة واالستثمار 
مع بالده. كما رفض بينيا نييتو تهديد ترامب بفرض ضريبة على عبور الحدود على 

الشركات، التي تصنع منتجاتها في المكسيك وتصدرها إلى الواليات المتحدة.

إنريكي بينيا نييتو

أُطل��ق Agrytech مرك��ز ابت��كار خ��اص باألغذية 
الزراعي��ة ف��ي لبن��ان، وه��و مم��ّول من قبل س��فارة 
مملك��ة هولن��دا و“بيريتك”، ف��ي حفل أقي��م في فندق 
فورس��يزونز - بيروت. ويهدف البرنامج إلى إش��راك 
أفضل الشركات الناشئة التي تمتلك أحدث االبتكارات 
في قطاع األغذية الزراعية، وتزويدها بالموارد التقنية 
والتجارية المناس��بة، باإلضافة إلى الدعم االجتماعي. 
كما يدعو الش��ركات الصغيرة والمتوسطة التي تمتلك 
حلوالً خاصة بسلسلة القيمة في قطاع األغذية الزراعية 

إلى التسجيل فيه.
وشهد الحفل إلقاء كلمات من قبل كل من رئيس مجلس 
اإلدارة والرئي��س التنفيذي ل��دى “بيريتك” مارون ن. 
شماس، والقائم بأعمال السفارة الهولندية هان-موريتس 

سخابفلد، ووزير االقتصاد والتجارة رائد خوري.

مركز االبتكار الذكي
لألغذية الزراعية

مارون ن. شماس
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أف��ادت مص��ادر حكومية صيني��ة، أنه بدأ بناء جس��ر 
عب��ر نهر آمور يربط روس��يا بالصين، على أن يكون 
جاه��زاً في عام 2019 لعبور المركبات. ويبلغ الطول 
اإلجمالي للجسر 1283.8 متراً، وعرضه 14.5 متراً 
مع طريق س��ريع ذي ممرين. وتقدر تكلفة المش��روع 
بنحو 356 ملي��ون دوالر أميركي )2.5 مليار يوان(، 

على أن يمول الجانب الروسي ثلثي االستثمارات.

بناء جسر يربط روسيا بالصين

وق��ع العضو المنت��دب الرئيس التنفي��ذي لهيئة كهرباء 
ومياه دبي س��عيد محمد الطاي��ر، مذكرة تفاهم مع نائب 
تنفي��ذي أول للرئيس لقطاع الطاقة المتجددة في ش��ركة 
كهرباء فرنس��ا أنط��وان كاه��وزاك، لتعزي��ز التعاون 
وتبادل الخبرات في المجاالت ذات االهتمام المشترك، 
وذلك خالل مش��اركة الهيئة ف��ي فعاليات القمة العالمية 
لطاقة المس��تقبل في أبوظبي. ووفقاً للمذكرة، ستتعاون 
الهيئة والشركة في إجراء البحوث لتطوير حلول مبتكرة 
في مجاالت تكامل أنظمة الطاقة، تخزين الطاقة، الطاقة 
المتجددة، مص��ادر الطاقة المتنوعة، إدارة الطلب على 
الطاقة، مرون��ة أنظمة الطاقة، التعاف��ي من الكوارث، 
ومحط��ات ش��حن الس��يارات الكهربائي��ة، إضافة إلى 

تطوير البنية التحتية للمختبرات.

مذكرة تفاهم بين االمارات وفرنسا

4 مليارات دوالر إيرادات السياحة األردنية

بلغت إيرادات القطاع السياحي األردني 4 مليارات دوالر 
في عام 2016، حس��بما كش��فت وزيرة الس��ياحة واآلثار 
األردنية لينا عناب. وأشارت عناب إلى أن األردن استقبل 
3.8 ملي��ون زائر أجنبي قض��وا ليلة واحدة على األقل في 
الب��الد بزيادة 2.6 % عن ع��ام 2015. واجتذبت المملكة 
أعداداً أكبر من السياح من دول الخليج العربية في األعوام 
األخي��رة، مما عوض تراجع رحالت ش��ركات الس��ياحة 

األوروبية إلى المنطقة بسبب القالقل السياسية.
يذك��ر أن الس��ياحة مصدر رئيس��ي للعمل��ة الصعبة في 

األردن وتسهم بنحو 10 % من الناتج المحلي اإلجمالي للبالد.
لينا عناب

8 مليارديرات يملكون نصف الثروة العالمية

كش��ف تقرير صادر عن مؤسس��ة 
 8 أن  الخيري��ة  الدولي��ة  أوكس��فام 
أش��خاص يمتلكون ثروات تس��اوي 
ما يملكه النصف األفقر من س��كان 
العالم، محذراً من أن هذه الفجوة تهدد 
مجتمعاتنا باالنقسام. ودعت المنظمة 
زعم��اء العال��م لتعدي��ل “االقتصاد 
المش��وه”، وتقلي��ص الفج��وة بي��ن 

الفقراء واألثرياء في العالم. والمليارديرات الثماني هم: مؤس��س مايكروس��وفت، بيل 
غيت��س )75 ملي��ار دوالر( - رجل األعمال االس��باني، أمانش��يو أورتيغا )67 مليار 
دوالر( - المس��تثمر األميرك��ي، وارن بافيت )60.8 ملي��ار دوالر( - رجل األعمال 
المكسيكي، كارلوس سليم )50 مليار دوالر( - مؤسس شركة أمازون، جيف بيزوس 
)45.2 مليار دوالر( - مؤس��س فيس��بوك، مارك زوكربرغ  )44.6 مليار دوالر( - 
الرئي��س التنفيذي ل�“أوراكل”، الري إليس��ون )43.6 ملي��ار دوالر( - رجل األعمال 

األميركي، مايكل بلومبرغ )40 مليار دوالر(.

بند جديد لمناقصة السوق الحرة

كشف وزير األشغال العامة والنقل في لبنان يوسف فنيانوس 
عن وضع بند جديد لملف مناقصة الس��وق الحرة في مطار 
رفي��ق الحريري الدولي، ينص على أن تبدأ بقيمة 30 مليار 
لي��رة لبنانية )20 ملي��ون دوالر أميركي( كحٍد أدنى، وذلك 
لزيادة دخل خزينة الدولة 5 أضعاف مما كانت عليه، مشيراً 
إل��ى أن كل مناقص��ة تجري ف��ي بالده تذهب إل��ى التفتيش 
المرك��زي “إدارة المناقص��ات”، التي بدوره��ا ترفع دفتر 

يوسف فنيانوسشروط المناقصة.
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الكويت تعتزم استيراد الغاز العراقي

ق��ال وزي��ر النف��ط الكويت��ي عصام 
الم��رزوق في ختام محادثات اجراها 
مع نظيره العراقي عبد الجبار لعيبي، 
إن بالده ستس��تورد كميات من الغاز 
العراقي تص��ل إلى 5.6 ماليين متر 
مكعب يومياً، موضحاً أن االس��تيراد 
س��يبدأ بحجم 50 ملي��ون قدم مكعب 

يومياً )1.4 مليون متر مكعب(، قبل االنتقال تدريجياً إلى 200 مليون قدم مكعب يومياً 
)5.6 ماليين متر مكعب(. وأشار المرزوق إلى أنه سيتم تحديد موعد إطالق المشروع 
بعد قيام اللجان الفنية بتحديد األسعار ووسائل النقل. من جهته، أكد وزير النفط العراقي 

أن “هذا المشروع سيبصر النور قريباً”.

استقبلت مدينة مصدر، وزير الطاقة والصناعة والثروة 
المعدنية ورئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدهللا للطاقة 
الذري��ة والمتجددة خالد الفالح، والوفد المرافق له، حيث 
قام الوفد خالل الزيارة بجولة داخل المدينة، وش��اركوا 
في جلس��ة ح��وار تهدف إلى دع��م التع��اون في مجال 
الطاقة. وكان في استقبال الفالح والوفد المرافق، رئيس 
مجلس إدارة “مصدر” الدكتور س��لطان أحمد الجابر، 
وعدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية في الش��ركة. وخالل 
الجلس��ة النقاشية اس��تعرض المش��اركون من المملكة 
األه��داف المرحلية إلدخال الطاق��ة المتجددة في مزيج 
الطاق��ة الوطني وال��ذي يعد جزءاً من رؤية الس��عودية 
2030. كم��ا ناق��ش الجان��ب اإلماراتي خالل الجلس��ة 
بعض جوانب استراتيجية اإلمارات للطاقة 2050 التي 

أعلن عنها مؤخراً.

تعاون إماراتي سعودي
في مجال الطاقة

توقي��ع  إي��ران  تعت��زم 
عق��د مع الصي��ن بقيمة 
دوالر  ملي��ارات   3
تكرير  منشآت  لتحديث 
النفط اإليرانية، حسبما 
مه��ر  وكال��ة  ذك��رت 
لألنب��اء. ونقلت الوكالة 
عن نائ��ب وزير النفط 

اإليراني عباس كاظمي  قوله: إن االتفاق س��يركز على 
تحدي��ث مصفاة عب��ادان لتكرير النفط، متوقع��اً أن يتم 
توقيع االتفاق حين يزور وفد من مس��ؤولي قطاع النفط 

الصيني طهران.
يذك��ر أن مصافي النف��ط اإليرانية في حالة متهالكة بعد 
عقوبات استمرت سنوات حالت من دون الحصول على 

قطع الغيار والتقنيات الجديدة.

الصين تعتزم تحديث
منشآت نفطية ايرانية

عباس كاظمي

“تطوير للمباني” توقع 9 مذكرات تفاهم

وقعت ش��ركة تطوي��ر للمباني ممثلة 
برئيس��ها التنفيذي المهن��دس فهد بن 
إبراهي��م الحماد، مذك��رات تفاهم مع 
9 جه��ات حكومي��ة وش��به حكومية 
وش��ركات م��ن القط��اع الخ��اص، 
وذلك على هامش مؤتمر االس��تثمار 
والتمويل للمباني التعليمية، بحضور 
وزير التعليم السعودي الدكتور أحمد 

بن محمد العيس��ى. وأوضح نائب الرئيس للش��ؤون التجارية في الشركة بدر بن بداح 
الفغ��م، أن هذه المذكرات تس��تهدف تبادل المعرفة لالس��تثمار ف��ي المباني التعليمية، 
وأن الجهات التس��ع هي الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، شركة البواني، المجلس 
الس��عودي لألبنية الخضراء، شركة الكفاح القابضة، مجموعة شاكر القابضة، شركة 

.HSBCأجياد المعرفة، شركة مفك كابيتال، البنك السعودي الفرنسي، و

تركيا تبسط شروط منح جنسيتها

قرر مجلس الوزراء التركي تبسيط إجراءات حصول 
كبار المس��تثمرين على الجنسية التركية، حيث سيتم 
منح الجنسية لألجانب الذين يستثمرون أمواالً بمقدار 
مليون��ي دوالر أو أكث��ر، ولألجانب الذي��ن يتملكون 
عق��ارات ف��ي تركيا بقيمة ال تقل ع��ن مليون دوالر، 
ش��رط عدم بيع العقار خالل السنوات الثالث األولى 

بعد حصولهم على الجنس��ية. ويش��مل القرار المس��تثمرين الذين يقومون بتوفير 100 
فرصة عمل، أو قاموا بشراء سندات حكومية ألجل 3 سنوات بقيمة 3 ماليين دوالر، أو 
أودعوا في المصارف أمواالً بقيمة 3 ماليين دوالر، شرط عدم سحبها لمدة 3 سنوات.
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لم تعزز تجربة دوام الس��ت س��اعات في الس��ويد آمال 
المؤيدي��ن لتقليل وق��ت العمل بأنحاء العال��م بعدما تبين 
أن تكلفتها تفوق مكاس��بها. وتقت��رب هذه التجربة، التي 
تطب��ق منذ نحو عامين عل��ى الممرضات العامالت في 
دار للمس��نين في مدينة غوتنبرغ السويدية، من نهايتها. 
وال تنوي المدينة اعتماد التجربة نظاماً دائماً أو توس��يع 
نطاقها إلى مرافق أخرى، وفق ما نقلته وكالة بلومبرغ.

وكان��ت التجرب��ة قد حققت نتائج إيجابية، حيث تحس��ن 
مس��توى الرعاية لن��زالء الدار، وش��عرت الممرضات 
العام��الت بصح��ة أفض��ل، وه��و م��ا قل��ل إجازاتهن 
المرضي��ة. غير أن التكلفة االقتصادية كانت باهظة. فقد 
تطلبت تغطية س��اعات العم��ل الناقصة للممرضات في 
الدار وعددهن 68 ممرضة، توظيف 17 شخصاً إضافياً 

بتكلفة 12 مليون كرونة سويدية )1.3 مليون دوالر(.

فشل تجربة 6 ساعات عمل بالسويد

السعيدي: سنة حافلة لصناعة الطاقة المتجددة

أكد رئيس مجلس صناع��ات الطاقة النظيفة الدكتور 
ناصر الس��عيدي، أن صناعة الطاق��ة المتجددة على 
موعد مع س��نة إيجابية في ع��ام 2017، وذلك نتيجة 
للجه��ود الحثيثة التي تبذلها األس��واق الرئيس��ية في 
منطقة الخليج العربي والشرق األوسط وشمال أفريقيا 
لتسريع برامجها لتنويع مصادر الطاقة تلبية لألهداف 
الوطنية لهذه األسواق. وخالل كلمة له عشية مشاركته 
في الدورة الخامس��ة من قمة الطاقة النظيفة في دبي، 
أش��ار السعيدي إلى أن المطورين والممولين سيكون 

بانتظارهم عام حافل في 2017، يتسارع فيه تحّول المنطقة نحو مصادر الطاقة ذات 
االنبعاثات المنخفضة من الكربون، وتقودها بذلك أس��واق مثل الس��عودية التي تخطط 
لتوليد 3.5 جيغاواط من الطاقة النظيفة كجزء من برنامج التحول الوطني لعام 2030.

د. ناصر السعيدي

أميركا ستصبح مصدراً صافيًا للطاقة

توقع��ت إدارة معلومات الطاقة األميركية، أن تصبح الواليات المتحدة مصدراً صافياً 
للطاق��ة بحلول عام 2026، بفضل ارتفاع ص��ادرات الغاز الطبيعي وتراجع واردات 
المنتجات البترولية. وقالت اإلدارة: إن إجمالي إنتاج الطاقة سيزيد أكثر من 20 % في 
السيناريو األساسي للفترة من 2016 إلى 2040، مدفوعاً بزيادات في إنتاج النفط الخام 
والغاز الطبيعي، مشيرةً إلى أن إجمالي استهالك الطاقة سيزيد 5 % على األرجح وفقاً 

للسيناريو األساسي.
يذك��ر أن الحكوم��ة األميركية رفعت 
في أواخر عام 2015 حظراً اس��تمر 
عشرات السنين على صادرات البالد 
م��ن الخ��ام بينما بدأت تصدي��ر الغاز 

الطبيعي في العام الماضي.

أبوظبي تفرض رسومًا على منازل المغتربين 

فرضت إمارة أبوظبي رس��وماً على منازل المغتربين المستأجرة بها مع سعيها لزيادة 
اإلي��رادات الحكومية التي تراجعت بس��بب انخفاض أس��عار النف��ط. وأوضحت دائرة 
الش��ؤون البلدية والنقل في اإلمارة أن الرس��وم البلدية التي تع��ادل 3 % من قيمة عقد 

اإليج��ار الس��نوي س��يتم تطبيقه��ا بأثر 
رجعي اعتباراً من شباط/فبراير 2016.
يذك��ر أن إم��ارة دبي المج��اورة، وهي 
المرك��ز المال��ي لإلم��ارات، تف��رض 
رس��وماً بلدية على المس��تأجرين بواقع 
5 % لكنه��ا ال تف��رض ضرائ��ب على 

الدخل.

تطوير  أعلن وزي��ر 
التحتي��ة عبد  البني��ة 
النعيمي  بلحي��ف  هللا 
أن الس��فر بي��ن دولة 
اإلم��ارات وس��لطنة 
أكثر  سيصبح  ُعمان 
س���ه�ول�ة وأق�ص��ر 

م��دة، بعد أن يتم افتتاح طريق الفجيرة الس��ريع بطول 
15 كل��م، العام المقبل 2018، بمش��روع تصل تكلفته 
إل��ى 120 مليون درهم )32.6 مليون دوالر أميركي( 
بطاق��ة اس��تيعابية 2400 مركب��ة ف��ي الس��اعة ب��كل 
اتج��اه وليك��ون حلقة وصل بي��ن اإلم��ارات وُعمان، 
ويس��اهم بتعزيز االتصال والحركة بش��كل أكثر كفاءة 
لنق��ل البضائ��ع والس��ياح، فضالً عن زي��ادة التواصل 

االجتماعي بين كال الجانبين.

طريق سريع بين اإلمارات وُعمان

عبد هللا بلحيف النعيمي
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ألمنيوم الشرق األوسط 2017

أعلن��ت اللجن��ة المنظم��ة لمع��رض 
“ألمنيوم الش��رق األوس��ط 2017”، 
ع��ن انعقاد فعاليات الدورة الخامس��ة 
للمعرض الذي يعتبر األكبر من نوعه 
على مس��توى المنطقة، والذي سيقام 
ف��ي “مركز دبي الدول��ي للمؤتمرات 
والمع��ارض” خالل الفت��رة بين 15 

و17 أيار/مايو 2017، وذلك لتس��ليط الضوء على اإلمكانات المتنامية للقطاع. ويهدف 
المعرض إلى تسليط الضوء على الدور المستقبلي للمنطقة بوصفها قوة فاعلة في ميدان 
إنت��اج األلمنيوم. وبالتوازي مع مش��اركة أبرز موردي التقني��ات والمعدات والملحقات 
الداعمة إلنتاج وتصنيع وتنقية األلمنيوم، سيشهد المعرض تنظيم جلسات مناقشة تتناول 
سبل االرتقاء بمستوى القطاعات التحويلية، بهدف دعم النمو الهائل لقطاعات المنشأ.

كش��فت إمارة دبي عن مش��روع سياحي ضخم يتضمن 
بن��اء أكبر مرفأ يخوت في الش��رق األوس��ط وش��مال 

أفريقيا، سيكون قادراً على استقبال نحو 1400 يخت.
وقالت حكومة دبي: إن المش��روع الذي أطلق عليه اسم 
“دبي هاربور” س��يضم ميناء مجهز الس��تقبال الس��فن 
الس��ياحية الضخمة مدعوم��اً بمبنى متكام��ل الخدمات 
الس��تقبال ال��ركاب بطاق��ة اس��تيعابية تصل إلى س��تة 
آالف راكب، ووجهة تس��وق متميزة ومركزا للفعاليات 
ومنشآت فندقية وخدمية متنوعة ومباني سكنية ومكتبية.

وأضافت الحكومة: أن فترة التنفيذ ستستغرق 4 سنوات، 
موضحةً أن المش��روع س��يرفع قدرات إمارة دبي على 

استقبال اليخوت إلى 4400 يخت.

دبي تبني أكبر مرفأ لليخوت
في المنطقة

دول الخليج تضاعف ضريبة التبغ والمشروبات

اتفقت دول مجلس التعاون الخليجي على مضاعفة ضريبة الس��لع االنتقائية على التبغ 
إل��ى 200 % ب��دالً م��ن 100 % التي كان من المقرر فرضها على التبغ ومش��تقاته، 
تستوفى من المستوردين عند أول منفذ استيراد، وتحسب على سعر االستيراد، وذلك 
بدالً من رس��وم ضريبة بنس��بة 100 % تس��توفى حالياً في اإلمارات. ونقلت صحيفة 
االتحاد اإلماراتية عن وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري: إن هناك اتفاقاً مبدئياً 
بين دول مجلس التعاون على رفع س��عر الضريبة على المش��روبات الغازية لتصبح 
100 % بدالً من 50 %، وأن الدول ال تزال تبحث مضاعفة الرس��وم المقترحة على 
المشروبات الكحولية لتصبح 200 % بدالً من 100 %. وكانت دول مجلس التعاون 
الخليج��ي قد اتفقت على فرض ضريبة للس��لع االنتقائية بنس��بة 50 % للمش��روبات 

الغازية، وبنسبة 100 % على مشروبات الطاقة والتبغ ومشتقاته.

مليار دوالر صادرات السودان من الذهب

كش��ف وزي��ر المع��ادن الس��وداني أحمد محم��د صادق 
الكاروري، أن إنتاج بالده من الذهب ارتفع في عام 2016 
إل��ى 93.4 طناً، أي بنس��بة 13.9 % مقارن��ة بإنتاج عام 
2015، مش��يراً إلى أن بالده صدّرت 28.9 طناً في العام 
2016 الماضي بقيمة 1.15 مليار دوالر ، مقارنة ب�753 

مليون دوالر في عام 2015.
وذكر ال��كاروري، أن مس��اهمة ص��ادرات الذهب بلغت 
37.7 % م��ن إجمال��ي صادرات الس��ودان، وأقر بوجود 
نس��بة كبي��رة من الذه��ب المنتج تهرب إلى خ��ارج البالد 

بسبب السياسات التي تفرضها الحكومة. لكنه أكد أن الفاقد بين الذهب المنتج والمصدر 
ال يذهب كله للتهريب، بل “هناك إنتاج يذهب إلى التصنيع وإعادة التشكيل”.

أحمد محمد صادق الكاروري

توق��ع وزير النفط 
الس��وداني، محمد 
أن  زايد ع��وض، 
يش��هد قطاع النفط 
زيادة  ب��الده  ف��ي 
تغطي  اإلنتاج  في 
70 % م��ن حاجة 
الب��الد خالل العام 
 ،2017 الج��اري 

وذلك نتيجة لخطة وزارته توس��يع عمليات االستكشاف 
النفطي واس��تغالل الغ��از الطبيعي والغ��از المصاحب 
للنفط والوق��ود الحيوي والطاقات الجدي��دة والمتجددة، 
إضافة ال��ى تدابير قد وضعتها تس��تهدف زيادة اإلنتاج 
خالل الفترة القادمة، الفتاً أيضاً عن أن حقل “الراوات” 
جنوبي والية النيل األبيض بوس��ط الس��ودان س��يدخل 

مرحلة اإلنتاج قريباً بنحو 7 آالف برميل يومياً.

توقعات بزيادة انتاج النفط

محمد زايد عوض

45



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2017

الي��وم  صحيف��ة  نقل��ت 
الس��عودية عن المش��رف 
العام عل��ى وكالة التجارة 
وزارة  ف��ي  الداخلي��ة 
واالس��تثمار  التج��ارة 
أبانمي،  السعودية س��هيل 
قول��ه: إن نس��بة قضاي��ا 
التستر التجاري في نشاط 

المقاوالت المحالة إلى هيئة التحقيق واالدعاء العام تصل 
إلى 40 % من إجمالي القضايا في المملكة، مشيراً إلى 
أن التس��تر في قطاع المقاوالت يتم من خالل اس��تغالل 
س��جل صاحب العم��ل بطريقة مباش��رة أو بأي طريقة 
أخرى، وإس��ناد كثير من المش��اريع إل��ى مقاولين غير 
س��عوديين للعمل من الباطن. وأضاف: أن من أس��باب 
زيادة حاالت التستر المكتشفة زيادة بالغات المواطنين 
والمقيمي��ن من مختل��ف المناطق، وأن تل��ك البالغات 
مدعومة باألدلة على وافدين يعملون لحس��ابهم الخاص 

بتستر من كفالئهم أو أشخاص آخرين.

تقديرات إيرادات النفط غير صحيحة تزايد حاالت التستر التجاري
في السعودية

أوض��ح وزي��ر الطاق��ة والصناعة والث��روة المعدنية 
في الس��عودية خالد الفالح، أن التقديرات التي تتحدث 
ع��ن 700 مليار لاير س��عودي )186.5 مليار دوالر 
أميرك��ي(، إي��رادات نفطي��ة لب��الده، هي حس��ابات 
سطحية وغير صحيحة، الفتاً إلى أن قيمة الدعم على 
الطاق��ة محلي��اً تق��ارب 270 ملياراً لاير س��نوياً )72 
ملي��ار دوالر(، وأن اإليرادات النفطي��ة للدولة عبارة 
عن محصلة، تش��مل أنواعاً متعددة من النفط متفاوتة 

األسعار، يستبعد منها االستهالك المحلي، والتكاليف التشغيلية لشركة أرامكو، واإلنفاق 
الرأسمالي. كما أكد الفالح، أن إصالحات األسعار  ساهمت بخفض االستهالك المحلي 
ف��ي قط��اع النقل 3 % مقابل نمو يقارب 6.5 % في األعوام ال�5 الماضية، متوقعاً أن 
تسهم إعادة هيكلة أسعار الطاقة في نمو إيرادات الدولة ودفع عجلة التنمية االقتصادية.

خالد الفالح
سهيل أبانمي

فرضت البحرين رسوم مغادرة بقيمة 7 دنانير بحرينية 
)18.55 دوالر( على المس��افرين ج��واً، وديناراً واحداً 
)2.65 دوالر( على الواصلين ترانزيت مقابل استخدام 
مرافق وتس��هيالت المطار، عل��ى أن يتم تطبيق القرار 
بتاري��خ 18 آذار/م��ارس2017. ووفق��اً للقرار تختص 
ش��ركة مط��ار البحري��ن )حكومية(، بتحصيل رس��وم 
انتظار وإيواء وهبوط الطائرات، وكذلك رس��م مغادرة 
المس��افرين ج��واً والمس��افرين المحولي��ن )الواصلين 

ترانزيت( عن مطار البحرين الدولي.

البحرين تفرض رسومًا
على المسافرين

“المعجل” للمقاوالت في المزاد العلني

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل للمقاوالت السعودية المستقيل شخبوط 
الدوس��ري: إن متحصالت بيع أصول ومعدات الشركة ستذهب للدائنين دون أي لاير 
واحد للمس��اهمين، وأن تقييم األصول قد يتم بأق��ل من قيمتها، ما يعني أن الدائنين لن 
يس��تفيدوا إال بنس��بة 10 - 20 % من مس��تحقاتهم. مضيفاً أن معظم أصول ومعدات 
الش��ركة ملكية خاصة ل�“محمد بن حمد المعجل”، ومس��جلة بدفاتر الشركة بأنها ملك 
للشركة. وكانت المجموعة قد أعلنت استالمها في ال�3 أشهر األخيرة من 2016، أمرين 
قضائيين بتبليغها االستعداد لبيع األصول والمعدات بالمزاد العلني ومنعها من إخراج 
أي م��ن معداتها خارج مبانيها. إضافة الى قائم��ة بقرارات صادرة من محكمة التنفيذ 
بالدمام، تقضي بإلزامها تنفيذ مبالغ قدرها 742.54 مليون لاير )197.7 مليون دوالر(.

السعودية تدرس إلغاء مشاريع

تخط��ط المملكة إللغاء مش��اريع بنحو 75 مليار لاير )20 
ملي��ار دوالر(، إذ تعاقدت وزارة االقتصاد والتخطيط مع 
شركة برايس ووتر هاوس كوبرز لمراجعة عقود حكومية 
بقيم��ة تص��ل إل��ى 259 ملي��ار لاير )69 ملي��ار دوالر( 
لتخفيض عقود خاصة بوزارات اإلسكان والتعليم والصحة 
والنق��ل إل��ى الثلث على أق��ل تقدير، وذلك وفق��ا لما نقلته 
“بلومبيرغ”. ونقلت صحيفة عكاظ عن الخبير االقتصادي 

ناصر القفاري، أن جدولة واعتماد المشاريع كانت مفتوحة خالل الوقت السابق، نظراً 
لميزانية الدولة العالية جداً في ذلك الوقت، ولكن كانت هناك أخطاء، تم إدراكها أخيراً، 
كالمبالغة في تكلفة بعض المشاريع، خصوصاً أن تكلفة المشاريع في المملكة تعد من 
أعلى نس��ب التكلفة في العالم، ما استدعى إعادة النظر في كامل المشاريع، ومراجعة 

أولويات المشاريع من خالل خطة التحول الوطني 2020.

ناصر القفاري
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السعودية ترفع أعداد الحجاج وحصص الدول

أعطى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، 
أوامره برفع الطاقة االس��تيعابية للحجاج بموس��م عام 
2017 ورفع أعدادهم م��ن الداخل والخارج بما يتفق 
والضوابط المنظمة بعد أن وصلت ألدنى مس��توياتها 
ع��ام 2015 حي��ن أدى الفريضة قراب��ة 1.8 مليون، 
وهو أقل عدد منذ 10 س��نوات بحس��ب صحيفة أراب 

نيوز.
وأك��د وزي��ر الحج والعم��رة الس��عودي محمد صالح 
بنت��ن، ص��دور موافقة الملك س��لمان بتمكي��ن الدول 
اإلس��المية الراغبة في رفع أعداد حجاجها هذا العام، 

وتقديم الخدمات والتسهيالت لهم، بما يمكنهم من أداء مناسكهم بيسر واطمئنان.
وأش��ار الوزي��ر بنتن إلى توجيهات ولي العهد الس��عودي رئيس اللجن��ة العليا للحج 
األمير محمد بن نايف، بتوس��يع الفرص لراغبي الحج من مختلف الدول اإلس��المية 
بش��كل تدريجي وصوالً لألعداد المعمول بها قبل عام 2012 والمقدرة بأكثر من 3 

ماليين حاج.

محمد صالح بنتن

قطار بضائع من الصين إلى لندن

أعلنت وكالة ش��ينخوا الصينية لألنباء، أن الصين بدأت تسيير أول رحلة بضائع من 
بلدة ييوو الس��وق الشهيرة في اقليم تشينغيايغ ش��رق البالد إلى مدينة لندن. وسيقطع 
القطار مس��افة 12 ألف كلم  خالل 18 يوم، ماراً في أراضي كازاخس��تان وروس��يا 

وروسيا البيضاء وبولندا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا قبل أن يصل إلى لندن.
من جهتها، أكدت رئيس��ة وزراء 
أن  م��اي،   تيري��زا  بريطاني��ا 
العالقات م��ع الصين تتيح فرصة 
ذهبية وس��عيها لجلب استثمارات 
ال��دوالرات،  بملي��ارات  صيني��ة 
خاصة مع استعداد بالدها للخروج 

من االتحاد األوروبي.

اخت��ارت ش��ركة أبوظب��ي لطاقة المس��تقبل “مصدر” 
مؤسس��ة التموي��ل الدولي��ة، أح��د أعض��اء مجموع��ة 
البن��ك الدولي، لإلش��راف عل��ى تمويل محط��ة الطاقة 
الشمس��ية األكبر ف��ي األردن. ويجري تطوير المنش��أة 
الكهروضوئية من قبل ش��ركة بينونة للطاقة الشمس��ية 
المملوكة بالكامل من قبل “مصدر”. وسيتم بناء المحطة 
الت��ي تبلغ قدرتها 200 ميغ��اواط على بعد 10 كيلومتر 
خ��ارج العاصم��ة األردني��ة عم��ان. وبمج��رد وصلها 
بالشبكة الوطنية، ستعمل المحطة على تزويد نحو 110 
آالف من��زل باحتياجات الطاقة الس��نوية، ومنع انبعاث 

نحو 360 ألف طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.
وق��ع عق��د الوكال��ة المالي��ة كل م��ن الرئي��س التنفيذي 
ل�“مصدر” محمد جميل الرمحي، والمدير المالي التنفيذي 
ني��ال هانيغان، مع مدير البنية التحتية والموارد الطبيعية 
للشرق األوسط وشمال أفريقيا في مؤسسة التمويل الدولية 

إريك بيكر، وذلك خالل أسبوع أبوظبي لالستدامة.

مشروع للطاقة الشمسية في األردن

أميركا تنسحب من الشراكة عبر الهادئ

وقع الرئيس األميركي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً تنس��حب الواليات المتحدة بموجبه 
رسمياً من اتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ TPP، التي تجمع 12 دولة. ووصف 
ترامب قرار االنس��حاب من االتفاقية بأنه “ش��يء عظيم للعامل األميركي”. وبذلك 

يكون ترامب قد نفذ أحد تعهدات حملته االنتخابية.
وتعتب��ر اتفاقي��ة TPP أكبر اتفاق تج��اري عالمي في ال�20 عام��اً الماضية، وتضم 
كل م��ن أوس��تراليا، وبروناي، وكن��دا، وتش��يلي، واليابان، وماليزيا، والمكس��يك، 

ونيوزيلندا، والبيرو، وسنغافورة، والواليات المتحدة، وفيتنام.

أك��د رئيس هيئة دب��ي للطيران المدن��ي الرئيس األعلى 
لطي��ران اإلم��ارات والمجموع��ة، رئيس لجن��ة التنمية 
االقتصادية الش��يخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن اقتصاد 
دبي حقق نمواً بنس��بة 2.7 % عام 2016. ومن المتوقع 
أن ترتفع هذه النسبة إلى 3.1 % في عام 2017، بالرغم 
من اس��تمرار انخفاض أس��عار النفط، وتباطؤ النمو في 
البلدان المتقدمة والعديد من االقتصادات الناشئة، وكذلك 
تباطؤ نمو التجارة العالمية الذي استقر عند 1.7 % فقط 
عام 2016، وهذا المستوى هو األدنى منذ عامي 2008 
و2009. ونوه آل مكتوم خالل كلمته في ملتقى اإلمارات 
لآلفاق االقتصادية، بالتعاون مع دائرة التنمية االقتصادية 
بدبي والمباش��رة باإلعالن عن اآلف��اق االقتصادية لدبي 
والتوقع��ات المتعلقة بفرص النمو، وذلك خالل ش��هري 

كانون الثاني/يناير وتشرين األول/أكتوبر من كل عام.

2.7 % نمو اقتصاد دبي 2016
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تغريم رولز رويس 800 مليون دوالر

قالت وزارة العدل األميركية ومكتب مكافحة 
جرائ��م االحتيال الخطيرة ف��ي بريطانيا في 
بيانين: إن ش��ركة رولز رويس وافقت على 
سداد أكثر من 800 مليون دوالر للسلطات 
لتس��وية اتهامات تتعلق برش��وة مس��ؤولين 
في 6 دول على مدار 10 س��نوات. وأقرت 
الش��ركة البريطانية بدفع رش��ى لمسؤولين 
في ش��ركات طاقة حكومية في كازاخستان 

وتايالن��د والبرازيل وأذربيج��ان وأنغوال والعراق تج��اوزت 35 مليون دوالر للفوز 
بعق��ود. واعتذر الرئيس التنفيذي للش��ركة وارن إيس��ت “بغير تحف��ظ” عن عمليات 

الرشوة. كما قامت الشركة بتعديل قواعد االمتثال وقلصت اللجوء لوسطاء.

وارن إيست

تعزيز العالقات االقتصادية بين اإلمارات واليابان

وقع��ت وزارة االقتص��اد االماراتية 
مذكرة تعاون مع اليابان حول االبتكار 
والمش��اريع الصغيرة والمتوس��طة، 
المش��ترك  العم��ل  تعزي��ز  به��دف 
ونقل المعرف��ة والتكنولوجيا وتبادل 
الخبرات وتس��هيل ممارسة األعمال 
ف��ي مختل��ف المجاالت التي تنش��ط 
فيها المنش��آت الصغيرة والمتوسطة 

ف��ي الدولة، وذلك في إطار جهود الوزارة لتش��جيع هذا القطاع الحيوي وتعظيم دوره 
ف��ي دعم االقتصاد الوطني ورفع تنافس��ية الدولة على المس��تويين اإلقليمي والدولي. 
ووقع المذكرة كل من وزير االقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، ووزير الصناعة 
والتجارة واالقتصاد الياباني هيروش��يغي س��يكو. وفي اإلطار نفسه، تم توقيع مذكرة 
تعاون بين هيئة رأس الخيمة لالستثمار وشركة “تاكيناكا الشرق األوسط” بخصوص 
المشروع المشترك للشركة في رأس الخيمة، وهو مصنع للمواد المضادة للصدأ يعتمد 
عل��ى التكنولوجي��ا الدقيقة وفق أعلى المعايير العالمية، حي��ث وقع المذكرة من جانب 

الهيئة، رئيس العالقات الحكومية والمؤسسية ياسرعبد هللا األحمد.

تمويل 112 مشروعًا من “صندوق التنمية”

بلغ عدد المشاريع الخاصة الممولة من قبل صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية، 
خالل الفصل الرابع من عام 2016، عبر مكّون “خلق فرص العمل”، 112 مشروعاً 
خاص��اً بقيمة إجمالية 3.4 مليار ليرة لبناني��ة )2.2 مليون دوالر(، خالقاً 166 فرصة 
عمل جديدة، ليُصبح عدد المش��اريع الصغيرة والمتوسطة الممّولة من قِبل الصندوق، 
من��ذ بدء العمل عام 2003 ولغاية كانون األول/ديس��مبر 2016، 9392 قرضاً بقيمة 
إجمالية 168.7 مليار ليرة لبنانية )110.2 مليون دوالر(، و7457 فرصة عمل جديدة.

رئ�ي�����س  وض����ع 
إس��ماعيل  جيبوت��ي 
عمرجيل��ي، حج���ر 
ألع�م��ال  األس���اس 
بن��اء أكب��ر منطق��ة 
تج���ارة ح����رة ف�ي 
بمس���اح�ة  أفريقي��ا، 
تقدّر ب���48 كيلومتر 
م�رب���ع، وب��دع����م 
لتش���ييدها،  صين��ي 
وذل��ك بع���د اتف���اق 
كان ق��د ُوق�ّ���ع ف��ي 
ش���ه��ر آذار/مارس 

م����ن ال�ع����ام 2016 
الماض��ي، إلقامتها ضمن إطار مس��عى من العاصمة 
الصينية بكين، لتوس��يع مس��ارات التجارة عبر سلسلة 
من مبادرات مش��اريع البني��ة التحتية التي تمتد في 60 
دولة أطلقت عليها الصين اس��م “حزام واحد ... طريق 

واحد”.

 منطقة تجارة حرة في جيبوتي

إسماعيل عمرجيلي

أوضح المدير التنفيذي 
لوكال��ة الطاقة الدولية 
فاتح بيرول، أن أسعار 
النفط العالمية ستش��هد 
مزي��داً م��ن التقلب��ات 
في ع��ام 2017، على 
الرغم من أن األسواق 
قد تستعيد توازنها في 
م��ن  األول  النص��ف 
العام نفسه، إذا تم تنفيذ 
البلدان  منظم�ة  اتف�اق 
المص���درة للبت���رول 

“أوب��ك”، بخفض إنتاج النف��ط الخام بواقع 1.2 مليون 
برميل يومياً إلى 32.5 مليون برميل في األشهر الستة 
األولى من ع��ام 2017، إضافة إلى 558 ألف برميل 
تعهد بخفضها منتجون مس��تقلون مثل روس��يا وُعمان 

والمكسيك.
ولف��ت بي��رول إلى أن اتف��اق “أوبك” ربما يس��اهم في 
ارتفاع أس��عار النفط، إال أنه سيش��جع أيض��اً مزيداً من 

اإلنتاج من الواليات المتحدة ودول أخرى.

مزيد من تلقبات أسعار النفط

فاتح بيرول
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موبيل.
ويتوقع  أبي خليل أن تكون هذه الشركات )البالغ عددها 46 شركة( 
ال ت��زال مهتم��ة، معرب��اً عن أمل��ه أن تنضم ش��ركات أخرى إلى 

العطاءات لزيادة المنافسة ولضمان عروض أفضل للبالد.
ومن المتوقع أن تبدأ أعمال الحفر والتنقيب إلنتاج النفط والغاز في 
غضون 3 سنوات، فيما لو أنجزت الخطوات التنفيذيّة المتبقية وفق 

الجدول الزمني المحدّد لها.

الحاجة الى الدعم السياسي
بالرغم من أن التوافقات المس��بقة بين الكتل السياس��ية اللبنانية على 
حلحلة الملفات العالقة س��اهمت في التوصل الى اقرار المرسومين، 
غي��ر أن المضي قدماً ف��ي الملف النفطي يتطلب المزيد من الجهود  

نظراً للتعقيدات الداخلية واإلقليمية والدولية.
ف��ي هذا االطار، يقول مدير قس��م الش��رق االوس��ط ف��ي مجموعة 
المخاطر السياس��ية أوراس��يا أيهم كامل إن التأخيرات التي شهدتها 
تراخي��ص النفط والغ��از قوضت الثقة في عملية صنع السياس��ات 
اللبنانية، مش��يراً إل��ى أن لبنان “اضطر إلى إظه��ار أنه داعم قوي 

لقطاع األعمال وأن القضايا السياسية لن تمثل عقبة حقيقية”.
وأوض��ح كامل أن “ إدارة البترول اللبنانية )الهيئة التنظيمية( تثبت 
تجاوبها مع المتغيرات الدولية ولكن اإلدارة تحتاج إلى دعم سياسي 

إلدارة العملية وتوسيع االهتمام بقطاع الطاقة اللبناني”.
ويأمل لبنان بأن يس��اعد استغالل احتياطيات النفط والغاز الضخمة 
في معالجة مش��كلة الدين العام المرتفع ونق��ص الكهرباء إذ ينقطع 
التي��ار الكهربائي ع��ن معظم المن��ازل أو تضط��ر لالعتماد على 

المولدات لعدة ساعات يومياً.
مليارات دوالر، وفقاً لالقتصادي جاسم عجاقة.وتق��در حّص��ة الدولة اللبناني��ة الصافية من الث��روة النفطية ب�210 

لبنان يستعد إلحياء مناقصة التنقيب عن النفط

وف��ي ختام اجتماع مطول لمجلس الوزراء اللبناني برئاس��ة رئيس 
الجمهورية ميش��ال عون، تال وزير اإلعالم ملحم رياش��ي في بيان 
مقررات الحكومة التي جاء فيها “الموافقة على مشروعي مرسومين 
يتعلقان بتقس��يم المياه البحري��ة الخاضعة للوالي��ة القضائية للدولة 
اللبنانية إلى مناطق على شكل رقع ودفتر الشروط الخاص بدورات 

التراخيص في البحرية ونموذج اتفاقية االستكشاف واإلنتاج”.
كما أقرت الحكومة تش��كيل لجنة وزارية برئاس��ة رئيس الحكومة 
س��عد الحريري وعضوية وزيري المال والطاقة لدرس المش��روع 
الخ��اص باألحكام الضريبية المتعلقة باألنش��طة الضريبية المتعلقة 

باألنشطة البترولية.

إطالق جولة التراخيص األولى
وق��ال وزير الطاقة اللبناني س��يزار أبي خلي��ل: إن الحكومة تعتزم 
إعادة إطالق جولة التراخيص األولى للنفط والغاز بعد تأخير دام 3 

سنوات على أمل البدء في تطوير صناعة النفط في البالد.
وأوضح أبي خليل  في مؤتمر صحفي أن “عدد البلوكات التي سوف 
يت��م عرضها على المزايدة من ضم��ن دورة التراخيص األولى هو 
5 بلوكات، وهذا تماشياً مع استراتيجية التلزيم التدريجي”، مضيفاً: 
“نح��ن بص��دد إ     ق��رار خريطة طري��ق” ، ومؤك��داً أن “الخطوات 
الالزمة ستتم بأقصى سرعة ممكنة من دون تسرع حتى نستطيع أن 

نستلحق التأخير الذي سجلناه على أنفسنا”.          
ويقدر المس��ؤولون حج��م االحتياطيات البحري��ة اللبنانية من الغاز 
بنح��و 96 تريليون قدم مكعبة ومن النفط بنحو 865 مليون برميل، 
لكن النزاعات السياسية بين األطراف اللبنانية المتنافسة حالت دون 

البدء بعملية التنقيب وتطوير القطاع.
وفي عام 2013 تأهلت 46 ش��ركة للمش��اركة في مناقصات النفط 
والغاز من بينها 12 ش��ركة مشغلة مثل ش��يفرون وتوتال وإكسون 

لبنـان خطـوة  اقتـرب 
اضافية نحـو االنضمام 
الى نادي الدول النفطية 
بعد أن أقـرت الحكومة 
مرسـوميـن  اللبنانيـة 
مهمين لتحديـد الرقع 
والتنقيـب عـن النفـط 
والغـاز ، وهـو مـا يعني 
أن عمليــة المناقصـة 
لالحتياطــات البحريـة 
المتوقفة منذ عام 2013 
يمكن أن تنطلـق مـن 

جديد.
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إضافة إلى انخفاض أسعار النفط، ما انعكس سلباً على المشاريع االستثمارية، 
مطالبين الشركات السورية بالمش��اركة في النشاطات االقتصادية العراقية 
وتفعيل التعاون بين رجال األعمال في البلدين. كما أكدوا أهمية إعادة تفعيل 
مجلس األعمال العراقي السوري المشترك، إضافة إلى تأمين البنية التحتية 
الالزم��ة لإلس��تيراد والتصدير من طرق ومنافذ حدودية، وتفعيل الس��ياحة 

الدينية بين البلدين.
ووضع��ت خ��الل االجتماع رؤية مش��تركة للتع��اون وتحدي��د أدوار جميع 
األط��راف المعنية المتمثلة باتحادات غرف التجارة والمصدرين والفعاليات 
االقتصادي��ة بهدف تعزي��ز التبادل التجاري على مختلف األصعدة، س��واء 
لجهة تبادل الخضراوات والفواكه واأللبسة، إضافة إلى االتفاق على تعزيز 

التعاون المالي والمصرفي.
من جهته، أش��ار الوزير الغربي خالل مباحثاته مع الوفد، إلى أن س��ورية 
تمتل��ك كل المقومات الصناعية والتجاري��ة واالقتصادية التي تضمن توفير 
احتياجات السوق العراقية من مختلف السلع الغذائية والزراعية والصناعية، 
مؤك��داً حرص الحكومة الس��ورية على تحقيق مطال��ب أصحاب الفعاليات 

التجارية واالقتصادية العراقية وتنفيذها خالل فترة قصيرة.
أما الوزير حمدان، فأكد اس��تعداد وزارته لوضع كل اإلمكانات والتسهيالت 
التي من ش��أنها تطوير العالقات التجارية والصناعية مع العراق، الفتاً إلى 
أن ذلك يتحقق من خالل تنشيط اإلستيراد والتصدير وتأمين الطرق التجارية 

وحل مسألة التحويالت النقدية بين البلدين.

اتفاقية تعاون
تجل��ت أولى ثمرات اللق��اءات بين الطرفين في توقي��ع رئيس اتحاد الغرف 
السورية غسان القالع ونظيره العراقي جعفر الحمداني اتفاقية تعاون بهدف 

تفاهمات سورية عراقية لتعزيز التجارة واإلستثمار

وف��ي مس��تهل الزيارة، أق��ام اتحاد المصدرين الس��وريين 
بالتعاون مع وزارة االقتصاد والتجارة الخارجية المعرض 
األول “للتصدير وتقنياته” في فندق “الداما روز” بدمشق، 
ف��ي حضور الوفد العراقي وعدد م��ن الصناعيين العرب، 
وذل��ك تمهي��داً للبدء بنش��اط تج��اري متبادل بين س��وريا 
والعراق. وتخلل المع��رض محاضرات واجتماعات عمل 
بي��ن الصناعيين والمنتجي��ن الس��وريين والعراقيين، لعقد 
اتفاقي��ات ح��ول تصدير المنتجات الس��ورية ف��ي مختلف 

القطاعات إلى السوق العراقية.
وأش��ار  وزي��ر االقتصاد أدي��ب ميالة في كلمة ل��ه إلى أن 
الحض��ور الكبير لرج��ال األعم��ال العراقيي��ن دليل على 
إص��رار الطرفي��ن عل��ى فت��ح المعاب��ر وإع��ادة الروابط 
االقتصادي��ة والتجاري��ة، و“دلي��ل على صم��ود االقتصاد 

السوري واستمرار عجلة اإلنتاج بالدوران”.
ب��دوره، أوضح رئيس اتحاد المصدرين الس��وريين محمد 
الس��واح، أن المعرض أقيم وفقاً لتعليمات الحكومة بالتوجه 
نح��و الس��وق العراقية والتواص��ل مع الفعالي��ات العراقية 
التي كانت ترتبط س��ابقاً بعالقات اقتصادية مع الصناعيين 

السوريين، وبعضهم وكالء لسورية في العراق.

لقاءات مع كبار المسؤولين
والتق��ى رجال األعمال العراقيي��ن في اجتماعات عدة، كالً 
من رئيس الوزراء الس��وري عماد خميس، وزير التجارة 
الداخلية وحماية المس��تهلك عبد هللا الغربي، ووزير المالية 

مأمون حمدان.
وأكد خميس اس��تعداد حكومته تطوير التش��ريعات واتخاذ 
اإلجراءات التي من ش��أنها تعزيز العالق��ات االقتصادية، 
ورفع مستوى التبادل التجاري، ووضع آلية للتواصل بشكل 
مس��تمر بين البلدي��ن، وتنظيم المعارض وحش��د الطاقات 
واإلمكانات لرفع مس��توى التفاهم ف��ي مختلف المجاالت، 
الفتاً الى أن الظروف االستثنائية التي يمر بها البلدان تحتّم 

تطوير العالقات.
وأش��ار أعضاء الوفد إلى أن الحرب التي تخوضها سورية 
ضد اإلره��اب أثرت على العراق في الجانب االقتصادي، 

تسعى حكومتا سورية والعراق إلى تعزيز التعاون االقتصادي بينهما وفتح آفاق استثمارية متبادلة من خالل 
إيجاد سبل كفيلة تضمن تطوير العالقات التجارية، سواء غرف الصناعة والتجارة وحتى الفعاليات االقتصادية 
البلدين. وفي هذا  الحياة االقتصادية قبل الحروب في  التي لطالما ساهمت في إنعاش  والتجارية الخاصة، 
اإلطار، توجه وفد تجاري عراقي في 7 يناير/ كانون الثاني 2017 برئاسة رئيس اتحاد الغرف العراقية ورئيس 

غرفة تجارة بغداد جعفر الحمداني إلى سورية لبحث سبل دعم الصناعة المحلية والصادرات السورية.
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البرامج الخاصة إلنجاحها.
بدوره، لف��ت القالع إلى أن الحكومة أصدرت قراراً فوريًا 
يس��مح باس��تيراد التمور ب��كل أنواعها من العراق بش��كل 
حص��ري، إضاف��ة إلى “دراس��ة مطال��ب التج��ار بتأمين 
المازوت والبنزين والفيول من العراق عبر تس��هيل مرور 

الصهاريج إلى سورية”.

غرفة تجارية مشتركة
ووق��ع الطرفان أيضاً بروتوكول تأس��يس الغرفة التجارية 
الس��ورية العراقية المشتركة، والذي نّص على فتح أسواق 
للمنتج��ات والصادرات الس��ورية والعراقية، والعمل على 
تطوير نوعية المنتج المصدر وش��كله من خالل المعارض 
وتب��ادل الدعاية التس��ويقية والتعري��ف بالقوانين واألنظمة 

المعمول بها في البلدين.
وتضمنت االتفاقي��ة 17 مادة وتهدف إلى دعم حجم التبادل 
التجاري واالس��تثماري وتعزيزه وتعريف رجال وسيدات 
األعمال والمستثمرين باإلمكانات االقتصادية واالستثمارية 
المتاحة في البلدين، حيث يلتزم مجلس إدارة الغرفة في كل 
من البلدين بتزويد مجلس اإلدارة المش��ترك قوائم وعناوين 
وتخصصات األعض��اء وتبادل التوصي��ات والمقترحات 
وتوحي��د المواقف ف��ي التجمعات العربي��ة والدولية، بما ال 
يتع��ارض مع قوانين البلدين ومصالحهما. وس��مى الجانب 
السوري محمد العش رئيساً للغرفة السورية العراقية، فيما 
العراقية السورية. سمى الجانب العراقي صادق عباس جهاكير رئيساً للغرفة 

تعزيز العالقات في مجال التجارة الخارجية، خصوصاً في مجال االستيراد 
والتصدير والترانزيت.

ونصت االتفاقية على تبادل المعلومات والخبرات والدراس��ات والنش��رات 
والمطبوعات، واالستفادة منها لدى مجتمع األعمال في كال البلدين، والتعاون 
إلعداد دراس��ات وبحوث مش��تركة في كل القطاعات التجارية والصناعية 
وربطها باالس��تراتيجيات التجارية محلياً ودولياً، إضافة إلى تشجيع رجال 
األعمال على إقامة مش��روعات مش��تركة وآليات تس��ويقية من شأنها دعم 
االقتصاد الوطني. وتضمنت اإلتفاقية أيضاً تفعيل خط النقل البري من خالل 
معبر التنف الحدودي والذي يقابله معبر الوليد من الجانب العراقي، وزيادة 

الرحالت الجوية.
ويدعم الطرفان فكرة تأسيس مركز تجاري سوري في بغداد ومركز تجاري 
عراقي في دمش��ق بهدف عرض منتجات البلدين، وتشجيع إقامة حاضنات 
األعمال التجارية التي تعنى بش��ؤون التجارة، ودعم المشروعات الصغيرة 
والمتوس��طة كافة، وربط هذه الحاضن��ات بعجلة االقتصاد من خالل وضع 
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لمش��روع تحويل المدينة الصناعية في حس��ياء إلى 
مرك��ز اقتصادي على مس��توى س��ورية، وقد تمت 
المباش��رة بمجموعة منها، فيما ُوضع بعضها األخر 
موضع التنفيذ قبل هذه الحرب الظالمة على سورية، 
ومنه��ا المرفأ الج��اف الذي يش��كل حالة اس��تثنائية 
لحس��ياء من خالل الج��دوى االقتصادي��ة وتخفيض 
تكلفة االنتاج مع التخطيط لربطه بالس��كة الحديد الى 
مرافئ طرطوس وبانياس والالذقية، وهو أمر يوفر 
اقتصادياً حوال��ى 80 % بالنظر إلى تخفيف أكالف 
االنتاج بالنس��بة للمواد األولية او المنتجة بما ينعكس 
على تكلفة الس��عر النهائي للمنتج، األمر الذي يمّكن 
المنتج من المنافسة وترويج المنتجات وتسويقها، مع 
اإلش��ارة إل��ى أن وزارة النقل قد وضعت في خطتها 
اس��تكماله، وقد أنجزت بالفعل المرحلة األولى منه، 
عل��ى أن يتم االس��تكمال والربط الس��ككي في الفترة 

القريبة المقبلة.

البرازي: حمص تستعيد موقعها وتواكب اإلعمار
قال محافظ حمص طالل البرازي، إن الرؤية المستقبلية للمدينة باتت جاهزة وترسم مراحل بناء حمص العصرية 
انطالقاً من التنوع االقتصادي الموجود فيها من زراعة وصناعة وسياحة، معتبراً في الوقت نفسه ان توسط 
البيني وتفسح المجال إلقامة  النقل  حمص للمحافظات السورية يعطيها ميزة اضافية تستفيد منها في 
صناعات متعددة فيها نظراً النخفاض كلفة نقل منتجاتها. وأشار البرازي في حديث لمجلة البنك والمستثمر 
إلى أن المدينة الصناعية في حسياء شّكلت حجر  زاوية في النهضة االقتصادية للمحافظة بعد هزيمة االرهاب، 
معتبراً أن عملية التنمية الشاملة في المحافظة قد بدأت من خالل تطوير شبكة الطرق وإحداث توليفة من 

المناطق الصناعية والحرفية في مناطق عدة منها.

وفي ما يلي نص الحديث:
ما هي مالمح الواقع االقتصادي واالستثماري 

في حمص بعد تعافيها مما أصابها؟
م��ع خ��روج المس��لحين من مدين��ة حمص 
واالنتص��ارات التي حققها الجي��ش العربي 
السوري، عادت العجلة االقتصادية للدوران 
مج��دداً عل��ى مس��توى الصناع��ات الخفيفة 
والحرفي��ة بالت��وازي م��ع ع��ودة المنطق��ة 
الصناعي��ة ش��مال مدين��ة حم��ص، وكذلك 
تفعيل ع��دد من المعامل الت��ي كانت متوقفة 
في المنطقة الغربية م��ن المدينة. أما التوجه 
الرئيسي واالس��تثنائي، فكان صوب المدينة 
الصناعية في حس��ياء والتي ش��هدت ما بين 
عام��ي 2014 و2015 تطوراً بلغت نس��بته 
130 %، سواًء على صعيد االستثمار أو بيع 
العقارات للمستثمرين أو إعادة تفعيل المنشأت 
االقتصادية والصناعية. واليوم وبعد مضي 3 
س��نوات على إعادة تنشيط المدينة الصناعية 
في حس��ياء يمكن القول انها مستثمرة بنسبة 
69 % وفق��اً لإلحصاءات المثبتة حتى نهاية 
الي��وم األخير من عام 2016، بما تضمه من 
عشرات معامل األغذية والسكر والمكمالت، 
كالزجاج والورق والصناعات الثقيلة كسحب 
الحديد، إضافة الى معمل هو الوحيد من نوعه 
في الشرق األوسط إلنتاج العنفات الريحية قد 
أقلع وبدأ ينتج منذ س��نة تقريباً، بالتوازي مع 
تنش��يط معمل السيارات باإلتفاق مع الشركة 
الس��ورية اإليرانية، وعليه يمك��ن القول أن 
م��ا تم انجازه في المدينة الصناعية بحس��ياء 
يعطي مؤش��راً بأن المستقبل االقتصادي في 

سورية سيعتمد بشكل كبير عليها.
أال تحتاج هذه النظرة المتفائلة مقومات غير 

موجودة اآلن في حسياء؟
بالطب��ع، وق��د كان هن��اك مش��اريع متمم��ة 

م����ن أي����ن انطلقت����م ف����ي رس����م الخريطة 
االقتصادية للمحافظة ولتحقيق األهداف؟

لق��د باش��رنا العم��ل عل��ى ه��ذه الخريط��ة 
انطالقاً من الهوية التخصصية في المناطق 
والم��دن الصناعي��ة، لم��ا له م��ن أهمية في 
تطوير االنتاج وف��ق خصوصية كل منطقة 
ومقوماتها، حيث ن��درس اآلن إقامة منطقة 
صناعي��ة ف��ي تلكل��خ عل��ى مس��احة 115 
هكتاراً لتتحول مس��تقبالً الى مدينة صناعية 
متخصصة في الصناع��ات الصديقة للبيئة. 
والس��بب الرئيس��ي لذلك أن المنطق��ة بيئية 
وجبلي��ة تتوافر فيها المي��اه الجوفية بكميات 
كبي��رة وتتوس��ط الطري��ق بي��ن طرطوس 
وحمص م��ا يخفف كلف االنت��اج، مع فرز 
التخص��ص الصناع��ي لتك��ون الصناعات 
الثقيلة في حس��ياء والتي تحتاج للمياه بوفرة 
كالصناع��ات الغذائية والتحويلية في تلكلخ، 
ناهيك بما س��توفره هذه األخي��رة في الكلفة 
م��ن خالل النقل، كونها اق��رب الى الموانئ 
من حس��ياء وتش��كل فرص��ة للنق��ل البري 
غي��ر المكلف، كما انها تق��ع ضمن الطريق 
الم��ؤدي الى الس��كك الحديدية، س��واء من 
ش��رقي حمص او من مدين��ة حمص باتجاه 
المنطقة الس��احلية. واضافة لذلك، ال بد من 
وجود مناطق حرفية، وهو ما نضعه نصب 
أعيننا ف��ي التخطيط االقتصادي المحلي في 
حم��ص، حيث الصناع��ات الحرفي��ة قد ال 
تكون اس��تراتيجية أو أساسية ولكنها تشكل 
رديف��اً مهماً لالقتص��اد الوطني لما تش��كله 
م��ن حجم انتاج كمي وتش��غيل لليد العاملة، 
فالمؤشرات االقتصادية اليوم تأخذ باالعتبار 
تش��غيل اليد العاملة وتوطين الصناعات كما 
تضع في حس��بانها الكلف��ة والتخصص في 
كل منطقة وفق��اً لنوعية االنت��اج وطبيعته، 

 طالل البرازي
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لتأمين سهولة النقل المطلوبة في تلك المرحلة.
كي����ف توظفون التن����وع البيئ����ي لمحافظة حمص 

وموقعها لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة؟
ال ش��ك في ان التن��وع االقتصادي ف��ي حمص الى 
جانب توس��طها المحافظات السورية يشكل فرصة 
استثنائية للقطاعين الصناعي والتجاري، لوجود كل 
مقوم��ات االقتصاد فيها، فمنطقت��ي القصير وتلكلخ 
غنيتان بالمي��اه وبالتالي باإلنتاج الزراعي، ما يدعم 
االقتصاد الوطني بشكل أو بأخر ويساهم في دوران 
عجلة االنتاج الصناع��ي المرتبط بمعطيات االنتاج 
الزراع��ي، بالتوازي مع غنى المنطقة الش��رقية في 
حم��ص زراعي��اً، خصوصاً ما قامت ب��ه الحكومة 
خالل السنوات السابقة من امتداد جغرافي واسع في 
زراعة اللوز والزيتون في المنطقة الشرقية وصوالً 
الى منطقة الش��عيرات والمخرم والفرقلس، وساهم 
في تش��كيل ناتج أساس��ي مهم لجه��ة أن انتاج اللوز 
ف��ي حمص يحتل المرتبة الخامس��ة عالمياً، يضاف 
إلى ذلك غنى وروعة المناطق السياحية في حمص 
حي��ث يبلغ عم��ر المدينة القديمة فيه��ا ما يزيد على 

4000 سنة.
وقد ربطنا بين اسواق حمص القديمة كسوق الحرير 
وسوق الصاغة والس��وق المقبي )المغّطى( وسوق 
الناع��ورة، وبتوجيه��ات من الرئيس بش��ار األس��د 
وضمن برنامج الحكومة نجحنا خالل عامين بإعادة 
ترميم هذه االسواق واستقطاب الصناعيين والتجار 
الى أحيائها، حيث ت�م تفعي�ل ه�ذه المناط�ق بنس����بة 
30 % من��ذ 6 أش��هر، لما له��ا من بع��د اقتصادي 
س��ياحي كونه��ا اس��واق تراثية تتحدث ع��ن تاريخ 
المدينة وتضم 7 كنائس أساس��ية ومساجد تعود الى 

آالف السنين ناهيك بما تضمه من حرفيين.
ويمك��ن القول انها ستش��هد خالل العامي��ن المقبلين 
عودة اكثر من 4000 فعالية اقتصادية اليها نصفهم 
حرفيين وتجار، وبالتالي تعود مدينة حمص لتعطي 
الم��ردود االقتصادي المأمول منها على المس��توى 
المحل��ي وعلى مس��توى س��ورية، وهذا س��ينعكس 
إيجاباً عل��ى التنمية االجتماعية فيه��ا ضمن التنمية 

االقتصادية العامة.
تعّولون على االنتاج الزراعي كما نظيره السياحي، 

على ماذا بنيتم ذلك؟
لق��د بنينا ه��ذا االمل عل��ى حجر زاوي��ة مكون من 
مقوم��ات االنت��اج الزراع��ي المتميز كم��اً وجودةً، 
فالمنطقة الغربية س��واء في جب��ل )ضهر( القصير 
أو رب��اح او كفّرام أو فاحل تتولى انتاجاً ضخماً من 
التفاح ناهيك بثروة حرجية هائلة وأش��جار الكستناء 

وال يوجد م��ا يمنع من اعتمادها أحياناً على 
الم��وارد الطبيعي��ة كالصناع��ات الغذائي��ة 
المكّمل��ة لالقتص��اد الزراع��ي والتي يجب 
ان تك��ون قريب��ة م��ن المناط��ق الزراعية، 
وبالتالي توفر فرص االس��تثمار لفئة كبيرة 
من المواطنين وتعط��ي فرصة أيضاً لكبار 
الصناعيي��ن والحرفيي��ن ف��ي آن معاً، على 
اعتب��ار ان االنتاج في النهاية هو كلفة مالية 
وم��ردود اقتصادي بغ��ض النظر عن نوع 

االنتاج.
إع����ادة اإلعمار ملف مهم وتش����كل حمص 
جزءاً أساسياً منه، ما هي خططكم في هذا 

اإلطار؟
ال ش��ك في أن أه��م تحضير له��ذه المرحلة 
يكون م��ن خالل الصناعات االس��تراتيجية 
الت��ي تعتبر عم��اد المرحل��ة المقبلة، ولذلك 
ف��إن جزءاً مهم��اً من الصناع��ات يجب أن 
يكون مرتبطاً بعملية اع��ادة االعمار والتي 
تتضم��ن المق��اوالت والصناع��ات التي لها 
عالقة بعملية البناء، سواء صناعة األسمنت 
أو الرخام أو الحجر أو الرمل، ال سيما وأن 
منطقة حس��ياء هي أكثر المناطق أهمية في 
تأمين الرم��ل واألحجار الصغيرة والناعمة 
وكل ما له عالق��ة بعملية البناء وصوالً الى 
صناع��ة الحدي��د واأللمني��وم والصناع��ات 
واالدوات  المنزل��ي  واالث��اث  الخش��بية 
الكهربائية ألنه��ا بمجملها ذات صلة بإعادة 

االعمار.
وم��ن جهة أخرى، عندما يدور الحديث عن 
بناء 500 الف وحدة س��كنية على مس��توى 
س��ورية مع بداية اإلعم��ار، فإن جزءاً منها 
س��يكون في حم��ص، ما يعن��ي العمل على 
توطي��ن الصناعات المحلي��ة المرتبطة بهذه 
العملي��ة، وخاصة منها م��ا تتوافر له المواد 
األولي��ة والم��واد الطبيعي��ة المرتبط��ة بها 
كتلك التي تدخل في صناعة الس��يراميك أو 
صناعة الحجر والبلوك واألسمنت بالتوازي 
مع جاهزية تامة السطول النقل لتلبية طبيعة 
المرحل��ة المقبلة، ما يعني تنش��يط عمليات 
النق��ل البري البيني عب��ر حمص باعتبارها 
محافظ��ة وس��يطة، وه��و أمر نعم��ل عليه 
من��ذ اآلن من خ��الل صيانة ش��بكة الطرق 
تص��ورات  وتأهيله��ا ووض��ع  الموج��ودة 
ومخططات لش��بكات رديف��ة ومتصلة معها 

ف��ي ضهر القصي��ر، وكما تجد ف��ي البادية 
ارتفاع درجة الحرارة والرعي ونمط الحياة 
البدوي تجد في ضهر القصير الثلوج لشهر 
كام��ل، وبالتالي، ف��ان التعويل على االنتاج 
الزراعي قائم أساس��اً في مكوناته على غنى 
محافظة حمص الش��ديد بالمي��اه بالنظر الى 
نه��ر العاصي وامتداد المياه باتجاه س��ورية 
م��ن اعال��ي العاص��ي والهرم��ل، إضاف��ة 
الى بحيرة قطينة وس��د المزيّنة وكذلك س��د 
الرس��تن أي ان مقوم��ات الحياة االقتصادية 

متوافرة في محافظة حمص.
هل من هوي����ة عمرانية محددة للمدينة في 

عملية بنائها؟
لقد وضعنا هذه المسالة في الحسبان بالفعل، 
والهوي��ة العمرانية الت��ي بدأن��ا تنفيذها مع 
مجموعة م��ن الخبراء المتخصصين وذوي 
الباع الطويل في هذا األمر، س��تكون رؤية 
مستقبلية لحمص مدينةً ومحافظةً من خالل 
خطط قصيرة األجل تتضمن إزالة االنقاض 
وفتح الش��وارع وإع��ادة المهجرين وترميم 
بعض المناطق القابلة للترميم، وكذلك خطط 
متوس��طة االج��ل حيث نعمل على دراس��ة 
المخطط��ات التنفيذية لمناطق محددة ضمن 

بعض المدن إلعادة بنائها.
أما عل��ى مس��توى الخطط طويل��ة األجل، 
فهي تأخذ باالعتبار حمص 2020 وحمص 
حم��ص  أي   ،2040 وحم��ص   2030
العصرية التي تتناسب الدراسات العمرانية 
فيها م��ع عدد الس��كان والخدم��ات الحديثة 
ضمن مقاييس عالمية ومساهمتها في الناتج 
المحل��ي، وعندما نتحدث عن تخطيط المدن 
يجب ان نأخ��ذ باالعتبار التنمية االجتماعية 
واالقتصادية بكل المعايير لتتم دراستها التي 
تبدأ من ش��بكة الرب��ط الطرقية م��ع الهوية 
العمراني��ة المناس��بة لعدد الس��كان وطبيعة 
المنطق��ة م��ع البع��د االقتص��ادي والتنمي��ة 
االجتماعية، فكل منطقة يجب ان يكون فيها 
مرك��ز للخدم��ات ومركز تعليم��ي وخدمي 
ورياض��ي. ومع التف��اؤل المب��رر بأن هذه 
الخط��ط بعد وضعه��ا موض��ع التنفيذ وفق 
برنامج زمني، فإن كل مرحلة فيها ستش��هد 
انج��ازاً كبي��راً بالخبرات الس��ورية المحلية 
اقتصادية كبيرة في كل المجاالت.واالمكان��ات الذاتية لتحقي��ق تنمية عمرانية 
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من خ��ال تخفيض عدد العاملين وتحس��ين 
اإلجراءات المعتمدة.

لقد بدأت الشركات في اكتشاف قدرة البيانات 
على استحداث قيمة جديدة في مجاالت العمل 
الحالي��ة. وعلى الرغم م��ن ذلك، تفتقر معظم 
الش��ركات إل��ى القدرة في اس��تعمال البيانات 
المتوفرة لديها لتحقيق فهم أفضل لبيع منتجاتها، 
ويق��وم علم تحليل البيانات على تحس��ين هذا 
الوضع من خال تعزي��ز القدرة على تحليل 

التوّجهات لاستفادة منها بشكل أفضل.
ثالث���اً: اس��تخدام األس��واق لتحديد الش��بكة 

المستقبلية
إن دعم القطاع العام العتماد الطاقة المتجددة، 
ونش��ر الع��دادات الذكية، وتحديث الش��بكة 
على مدى الس��نوات الماضية، وتقديم الدعم 
المادي المباشر أو غير المباشر، هي عناصر 
أظهرت فعاليتها في تخفيض تكاليف تقنيات 
الطاق��ة المتقدمة، وس��اهمت في انتش��ارها. 
وفيما يقوم المش��ّرعون بالنظ��ر في األمور 
المس��تقبلية، فإنهم ينتقلون من مقاربة تعتمد 
على تقديم الدعم المادي وتوفير المعايير إلى 

توجهات الطاقة في2017

يعتبر التغيير السمة المميزة لقطاع الطاقة العالمي في عام2017، حيث شّكلت مجموعة الضغوطات الداخلية 
والخارجية في قطاع النفط والغاز، كما في قطاع الطاقة الكهربائية، حافزاً للتغيير، األمر الذي دفع المسؤولين 

عن القطاعين إلى مراجعة االستراتيجيات المعتمدة.

وفي هذا الس��ياق، قال نائب الرئيس التنفيذي 
لدى بوز ألن هاملتون الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا وليد فياض: تشّكل الطاقة والتكنولوجيا 
حجر الزاوية لاقتصادات العالمية، وتؤديان 
دوراً أساس��ياً بدعم النجاح التشغيلي في كل 
القطاعات األخرى. وفي حين أصبح االبتكار 
والتغيي��ر التكنولوجي القاع��دة المتبعة عبر 
الشرق األوسط وش��مال أفريقيا، نحن نشهد 
بش��كل متزاي��د مواكبة المش��ّرعين وصنّاع 

القرار لتوّجهات التغيير في قطاع الطاقة.
وقال نائ��ب الرئيس لدى ب��وز ألن هاملتون 
الدكتور أدهم سليمان: لقد برز تحليل البيانات 
كأحد التوّجهات الرئيسية التي سترسم مامح 

قطاع الطاقة في العام 2017.
وحّددت بوز ألن هاملتون 5 توّجهات ستؤثر 

على قطاع الطاقة في2017:
أوالً: التركيز على إنتاجية إنفاق رأس المال

في قطاع النفط والغاز، دفعت أس��عار النفط 
المتدني��ة المدراء التنفيذيي��ن ومجالس إدارة 
ش��ركات النفط الش��املة والوطنية وشركات 
خدمات الحق��ول إلى زيادة المراقبة لعمليات 
االس��تخراج واإلنتاج. ويقوم المسؤولون في 
ه��ذا القطاع بمتابعة دقيق��ة لكافة المجاالت، 
ب��دًءا من االبتكار في تكنولوجيا المعلومات، 
إل��ى مراقب��ة األص��ول والق��وى العاملة في 
تطوير الحق��ول بهدف تعزيز اإلنتاجية. كما 
تقوم الشركات عبر قطاعات الطاقة بتطبيق 
الخط��وات الازم��ة لتطوي��ر قدرته��ا على 
إجراء تحليات مستمّرة لمشاريع رأس المال 

خال التنفيذ.
ثانياً: تحقيق القيمة المؤسساتية من البيانات

ش��هد قط��اع الطاقة زي��ادة كبي��رة في حجم 
البيان��ات الناتج��ة عن العمليات مع انتش��ار 
ف��ي  ونج��ح  المتط��ّورة،  القي��اس  أجه��زة 
اس��تخاص الفوائد األساس��ية منه��ا، والتي 
ترّك��ز عل��ى إيجاد ف��رص تخفي��ض الكلفة 

مقاربة يحرّكها الس��وق، بهدف إرساء قاعدة 
لألسواق المستقبلية.

رابعاً: توس��يع نطاق السامة األمنية ليشمل 
النشاط التشغيلي

مع التزايد في اعتماد أجهزة القياس الذكية التي 
ش��هدت مؤخراً ارتفاعاً في جرأة المهاجمين 
الس��يبرانيين، بدأت أنظمة التحّكم الصناعية 
بأتمتة حركة الطاقة عبر الش��بكة الكهربائية 
وتدف��ق النف��ط عب��ر األنابي��ب. كما س��تزيد 
الش��ركات تركيزه��ا على الس��امة األمنية 

لتشمل حدوداً تتخطى منظارها التقليدي.
خامس���اً: االبتكار هو نقطة التحّول بالنسبة 

للتقنية السحابية
يعتم��د ق��رار تحويل البني��ة التحتي��ة لتقنية 
المعلوم��ات من الخوادم الثابت��ة في الموقع 
إل��ى نم��وذج الخدم��ة العاملة عل��ى التقنية 
الس��حابية، على عامل التكلفة. وانطبق هذا 
األمر على العديد من األنظمة المؤسس��اتية 
في ش��ركات النف��ط الكبرى، لك��ن االبتكار 
التقنية السحابية.ه��و الذي يوّجه الموجة الحالية للتحّول نحو 

أدهم سليمان   وليد فياض
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تدريجي. لكن إذا حدث ذلك بشكل قسري، فسوف يتم عن طريق “تخفيض 
جديد لقيمة العملة” كرد انتقامي على السياسة األميركية. باالعتقاد، فإن إدارة 
ترام��ب تمضي قدماً نحو إتباع سياس��ة “ضعف الدوالر األميركي”، ولكن 

الخطاب المتعلّق بالضعف الشديد للعملة الصينية يعكس قوة الدوالر.
في المقابل، يسعى ترامب إلى تغيير المبدأ الذي يؤكد أن “قوة الدوالر تصب 
في مصلحة الواليات المتحدة”، التي اعتمدها منتصف التس��عينات روبرت 

روبن، وزير الخزانة في عهد بيل كلينتون.

مشهد السبعينيات
وتعيد هذه االس��تراتيجية لألذه��ان مبادئ الرئيس نيكس��ون 1971، عندما 
فرض وزير الخزانة جون كونالي ضريبة إضافية بنسبة 10 %على جميع 
الواردات الخاضعة للرسوم الجمركية، إضافة إلى خفض 10 % في اإلنفاق 
على المس��اعدات الخارجي��ة، وتعليق قابلية تحويل ال��دوالر األميركي إلى 

ذهب، وفرض وقف إجباري لمدة 90 يوماً على األجور واألسعار.
ويبدو أن مبادئ ترامب ترتكز على تلك اإلجراءات كنمط للسياسات الجديدة 

المتعلقة بضرائب الشركات واألنشطة التجارية، والتي “يغّرد” اليوم حولها.
في الواقع، هذه األحداث تذكرنا بحقبة الس��بعينيات، عندما كانت السياس��ة 
األميركي��ة ترك��ز على الش��ركات الكبرى، والح��دود المغلق��ة، والركود 
)1973 - 1975(، وأيض��اً نظام الدوالر ال��ذي يتلخص وضعه اليوم في 
العبارة الش��هيرة “الدوالر هو عملتنا ... ولكنه مشكلتكم” التي جاءت على 
لس��ان كونولي أم��ام وزراء المالية األوروبيين، والذي تس��بب في انهيار 
إلى انخفاض قيمة الدوالر بنسبة 20 %.النظ��ام النقدي الدولي الذي أقر في مدينة بريتون وودز األميركية، إضافة 

مشهد السبعينيات يتكرر مجدداً

نس��تقبل 2017 ... ع��ام اإلدارة الجامح��ة لترامب، وفترة 
مهمة س��تحدد فيها التصريحات مضامين أجندات األعمال 
على نحو عش��وائي ف��ي أميركا. وبالنس��بة للتكهنات حول 

ترامب وسياساته، ستبقى التساؤالت التالية هي األبرز:
أوالً: ما هي الوجهة العامة للدوالر؟

ثاني��اً: م��اذا عن مكانة عمل��ة الصين واتج��اه نمّوها خالل 
2017؟

ثالثاً: هل التأثيرات المزدوجة الس��تفتاء ’بريكس��ت‘/فوز 
ترامب ستكون نهاية سلسلة االضطرابات أم بداية لمرحلة 

أخرى؟
نعتق��د أن الس��ؤال األول ه��و األهم، فنحن نعي��ش في بيئة 
اقتصاديّة، أو باألحرى س��وق عالمية مبسطة يمثل الدوالر 
فيه��ا ما يزيد ع��ن 75 %من جميع التعام��الت في العالم. 
وعندم��ا يرتف��ع الدوالر بنس��بة تفوق 20 %على أس��اس 
سنوي، كما هو الحال اليوم، سيؤدي إلى “ردة فعل” تتجسد 
في تباطؤ نمو االقتصاد األميركي، مدفوعاً بمعدالت الفائدة 
المرتفع��ة، وبص��ورة غير مباش��رة عن طري��ق الحد من 
النم��و العالمي، خاصة وأن الع��بء الثقيل للديون بالدوالر 
س��تضعف قدرة األس��واق الناش��ئة على تس��ديد القروض 
بالدوالر. وقد قامت البنوك األجنبية بإقراض 3.6 تريليون 
دوالر أميركي إلى الش��ركات في األسواق الناشئة، 50 % 
منه كان من نصيب الصين، وهو ما يؤكد ترابط الس��ؤالين 

األول والثاني.

الصين
تبدو القيادة الصينية أكثر انفتاحاً من أي وقت على السياسة 
الخارجي��ة واالس��تثمار، ويُعزى ذلك إلى س��عيها الغتنام 
الف��رص، والحاج��ة لحج��ب االنتب��اه عن االرتف��اع غير 
المس��بوق للدين المحلي وتدفقات رؤوس األموال المحلية. 
ومن المرجح أن تواصل الصين إضعاف اليوان، واإلصدار 
الخارجي للعملية الصينية )CNH( بواقع 5 - 10 % بشكل 

سيكون اتجاه الدوالر األميركي السؤال األبرز 
خالل عام 2017، بحسب رئيس االقتصاديين 
وشؤون المعلومات لدى ساكسو بنك - ستين 
20 % هذا  بنسبة  ارتفاعه  أن  إذ  جاكوبسن، 
العام من شأنه أن يتسبب بّردة فعل واضحة، 
وسط توقعات بأن تتخلى إدارة الرئيس ترامب 
عن مبدأ أساسي عمره 20 عاماً، والذي يؤكد 
الواليـات  مصلحة  في  تصب  الدوالر  قـوة  أن 

المتحدة األميركية.

ستين جاكوبسن
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األول��ى م��ن 2016 مقارنة بالس��نة التي س��بقتها. لكن من ش��أن ذلك أيضاً 
اإلضرار باالس��تهالك، إذ أن ارتفاع أس��عار النفط يقلص من الدخل المتاح 
للمس��تهلكين إلنفاقه على بنود أخرى. وبما أن االستهالك يشكل حصة أكبر 
بكثي��ر من النفط والغاز في النات��ج المحلي اإلجمالي )70 % مقابل 1 %(، 
فإن التأثير المباش��ر الرتفاع أس��عار النفط يُتوقع أن يكون سلبياً على النمو 

بحوالى 0.2 نقطة مئوية.

توقعات النمو
توفر هذه العوامل الثالثة مجتمعة )السياسة المالية وقيمة الدوالر األميركي 
وارتفاع أس��عار النفط( دفعة لنمو الناتج المحلي االجمالي بحوالى 0.3 %. 
وبإضاف��ة ذل��ك إلى النمو المحتمل )معدل النمو ال��ذي يحدده مدى النمو في 
الق��وى العاملة زائد مكاس��ب اإلنتاجي��ة والمقدر بحوال��ى 1.75 %(، فمن 

المتوقع أن يبلغ النمو 2.0 % خالل 2017.
كي��ف يُتوقع لبنك االحتياطي الفيدرالي أن يرد على تحس��ن توقعات النمو 
في العام المقبل؟ في أحدث تقديراته، توقع بنك االحتياطي الفيدرالي ثالث 
ج��والت من رفع أس��عار الفائدة في عام 2017. ومع ذل��ك، فإننا نعتقد أن 
أوضاع االقتصاد الكلي تستدعي القيام بجولتين فقط. فمن المتوقع أن يؤدي 
النم��و بنس��بة 2 % إل��ى تراجع معدل البطالة بنس��بة 0.2 % إلى 4.5 % 

بحلول نهاية عام 2017.
وباإلضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يرتفع التضخم األساسي بنسبة 0.1 % 
إلى 1.8 % خالل الفترة نفس��ها. وباس��تخدام القاعدة القياس��ية التي يتبعها 
بنك االحتياطي الفيدرالي والتي تربط قرارات رفع أسعار الفائدة بالتضخم 
والبطال��ة )م��ا يُعرف بقاع��دة تايلور(، فإن حجم التحس��ن ف��ي األوضاع 
االقتصادية يشير إلى جولتين من رفع أسعار الفائدة بدالً من ثالث جوالت. 
أسعار الفائدة.وهذا يتماش��ى مع موقف األسواق المالية التي تتوقع حالياً جولتين من رفع 

عوامل سلبية أمام نمو االقتصاد األميركي 2017

حزمة التحفيز المالية
هناك ثالثة عوامل من المتوقع أن تش��ّكل مستقبل النمو في 

الواليات المتحدة في عام 2017.
األول: يتوقع لحزمة التحفيز المالي إلدارة ترامب أن تعطي 
دفعاً قوياً لالقتصاد. وبالرغم من عدم توافر معلومات دقيقة 
ع��ن حجم وتوقيت هذا التحفي��ز وتكوينه، فإننا نفترض أنه 
س��يأتي في ش��كل حزمة تتألف من تخفيضات في ضريبة 
الدخل وضرائب الش��ركات، عالوة على زيادة في اإلنفاق 
على البنية التحتية وغيرها من البنود. وفي شكل عام، فإنه 
يتوقع أن يس��اهم هذا التحفيز بمق��دار 0.6 نقطة مئوية في 

الناتج المحلي االجمالي للواليات المتحدة في عام 2017.
ثانياً: م��ن المتوقع أن يؤدي ارتفاع قيمة الدوالر األميركي 
إل��ى الحد من بع��ض التأثير الذي ينتج ع��ن حزمة ترامب 
التحفيزية. وقد ارتفعت قيمة الدوالر األميركي بشكل كبير 
بعد فوز ترامب في االنتخابات الرئاس��ية مع توقع األسواق 
المالية حدوث تباين كبير في السياسات النقدية بين الواليات 
المتحدة وبقية االقتصادات المتقدمة. ويتوقع أن تتعزز قيمة 

ال��دوالر األميركي ف��ي 2017، 
وه��و م��ا س��يقلص من تنافس��ية 
الص��ادرات األميركية. وبالتالي، 
يتوقع أن يؤدي صافي الصادرات 
إل��ى خف��ض النمو بحوال��ى 0.2 

نقطة مئوية في 2017.
ثالثاً: من المتوقع أن يشكل ارتفاع 
أس��عار النفط عامالً س��لبياً للنمو. 
ويتوق��ع أن ترتف��ع أس��عار النفط 
من متوس��ط 45 دوالراً للبرميل 
في 2016 إل��ى 55 دوالراً. ومن 
شأن ذلك أن يساعد االستثمارات 
في النف��ط والغاز الت��ي تراجعت 
بنسبة 5 % خالل الفصول الثالثة 

سجل االقتصاد األميركي في عام 2016 أداء 
دون المتوسط من حيث معدالت النمو. ومن 
المتوقع أن يبلغ نمو االقتصاد نسبة 1.6 %، وهو 
ممكنًا  االقتصاديين  معظم  يعتبره  مما  أقل 
(1.75 %)، وأقل من متوسط معدل النمو منذ 
عام 2011 (2.0 %). ولكن في حسابات أخرى، 
لم يكن أداء االقتصاد بذلك السوء. فقد تراجع 
معدل البطالة إلى 4.7 %، أي أدنى من مستوى 

التوازن الذي ظل عليه لمدة طويلة.





موضوع الغالف

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2017

تقارب نسبتها 7 % من الناتج المحلي اإلجمالي(، إذ هبطت العملة 
البريطاني��ة بواق��ع 17 % تقريباً أمام ال��دوالر، ونحو 9.3 % أمام 
الي��ورو منذ 23 حزيران/يونيو 2016. وقد حدث هذا الهبوط على 
مرحلتي��ن، ج��اءت األولى مباش��رة عقب إعالن نتائج االس��تفتاء، 
ومن ثم جاءت الثانية بعد الكلمة التي ألقتها رئيس��ة الوزراء تيريزا 
ماي في مؤتمر حزب المحافظين بتاريخ 30 أيلول/سبتمبر، والتي 
أعرب��ت فيها بكل وض��وح عن كونها تفضل الخ��روج من االتحاد 

األوروبي بشكل تام.

خروج منضبط وهواجس داخلية
ل��م تقطع تيريزا ماي خيوط العالقة م��ع اإلتحاد نهائياً، هي بعثت 
أكثر من رس��الة سياس��ية واقتصادية، ترجمت في خطابها األخير 
ح��ول خ��روج بريطانيا من اإلتح��اد األوروبي. أك��دت أنها تريد 
النجاح لإلتحاد واس��تمرار التعاون معه وال تسعى إلى قطيعة كلية 
معه، وهو ما القى ترحيباً ألمانياً بسبب “الوضوح” فيه. ووّجهت 
رس��الة مهمة لدول المملكة المتحدة، باعتبار أن اإلس��تفتاء أحدث 

تحوالت عالمية صادمة في االقتصاد والتجارة

تحديات اإلنفصال
تس��عى رئيس��ة الوزراء البريطانية تيريزا م��اي من أجل انفصال 
منضبط، لكنه قد يكون صعباً، فإن أرادت المملكة المتحدة الخروج 
م��ن االتحاد األوروبي بص��ورة نهائية، يقتضي منه��ا ذلك تغيير 
هيكلي��ة اقتصادها بش��كل كامل بحلول ع��ام 2019، وفق ما يقول 
رئيس قس��م التحليالت الشاملة في ساكسو بنك، كريستوفر ديمبك. 
فاألح��داث السياس��ية التي يش��هدها الربع األول م��ن عام 2017 
)االنتخابات الرئاسية األلمانية في 12 شباط/ فبراير، واالنتخابات 
الهولندي��ة العامة في 15 آذار/مارس، وبدء المملكة المتحدة بتنفيذ 
المادة 50 مع نهاية آذار/مارس ستكون األكثر خطورة من نوعها 
بحك��م م��ا تتمتع به بريطاني��ا ومنطقة اليورو من ثق��ل اقتصادي، 
إذ تمثّ��الن 3.9 % و15.7 % توالياً م��ن الناتج المحلي اإلجمالي 

العالمي محتسباً بالدوالر األميركي.
ووفق كريستوفر، تتمثّل أهم آثار البريكست حتى اآلن في انخفاض 
قيمة الجنيه االس��ترليني )وهو العامل اآلخر الذي يوضح س��بب ما 
تعاني��ه المملكة المتحدة حالياً من عجز في الحس��ابات الجارية التي 

تقف المملكة المتحدة أمام استحقاق تاريخي، يتمثل بدءاً من شهر آذار/مارس 2017 بانطالق إجراءات خروجها 
من اإلتحاد االوروبي، إذا اكتملت كل العملية القانونية لذلك، بما فيها موافقة المحكمة العليا. وهي ستطلق 
من خالل رئيسة وزرائها تيريزا ماي وتحديداً عملية تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة التي تحدد طريقة 
خروج أي بلد عضو من اإلتحاد االوروبي، على ان تستمر هذه العملية لمدة عامين يتم خاللها التفاوض مع اإلتحاد 
حول العديد من النقاط والملفات على رأسها العالقة التي ستربط لندن بأوروبا على الصعيدين المالي والتجاري، 
باإلضافة الى ملف تنقل االفراد وضرائب الشركات وغيرها من الملفات التي ستحدد مستقبل بريطانيا واإلتحاد 

األوروبي معاً.

دونالد ترامب وتيريزا ماي
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بريطانيا األقوى
على رغم الرسائل اإليجابية السياسية واالقتصادية لإلتحاد، وجهت 
تيري��زا ماي في المقابل رس��ائل لتأكيد صورة “بريطانيا األقوى”، 
تضمنت تحذيرات قوية لبعض دول االتحاد األوروبي التي توّعدت 
لندن بمفاوضات شاقة وإجراءات عقابية بسبب خروجها من االتحاد 
األوروب��ي، وقال��ت: إن ذلك س��يكون “عمالً كارثي��اً يلحق األذى 
بالذات”. فبالنس��بة إليها، “ع��دم حصول بريطانيا عل��ى اتفاق هو 
أفضل من حصولها على اتفاق س��يىء”. لكن استراتيجية بريطانيا 
ح��ول “بريكس��ت”، وطبيعة العالقة المس��تقبلية مع ال��دول ال�27 
األعضاء في االتحاد األوروبي، تؤكد أنها ال تسعى إلى قطيعة كلية 
مع أوروبا، بل اس��تمرار التعاون والتنس��يق بين بريطانيا واالتحاد 
األوروب��ي في مجاالت مكافحة الجريم��ة ومحاربة اإلرهاب، وفق 
ما أكدته ماي في خطابها، إضافة إلى تنس��يق السياس��ات الخارجية 
والتع��اون في مجالي الدفاع واألم��ن. وهي طمأنت االتحاد بالتأكيد 
على أنها ترغب في تجنّب وقوع “نقلة عنيفة” للشركات حين تخرج 
بريطاني��ا م��ن االتحاد، قائلة: ليس من مصلح��ة أحد أن تحدث نقلة 
عنيفة للشركات أو تهديد لالستقرار في الوقت الذي نغير فيه عالقتنا 

القائمة إلى شراكة جديدة مع االتحاد األوروبي.
س��تخرج بريطانيا أيضاً من السوق األوروبية الموحدة، لكي تتمكن 
وفق ماي من ف��رض ضوابط على وصول المهاجرين من اإلتحاد 
األوروب��ي إلى بالده��ا. وهي لن تبقى عضواً كام��ل العضوية في 
االتحاد الجمركي في االتحاد األوروبي لكنها ستسعى لتجارة معفاة 
من التعرف��ة الجمركية مع االتحاد بعد االنفصال عنه. وقالت ماي، 
إن العضوية الكامل��ة حالت دون أن تبرم بريطانيا اتفاقيات تجارية 
خاصة بها، لكنها أش��ارت إلى أنها تريد اتفاق��اً جمركياً مع االتحاد 
األوروبي لضمان تدفق التجارة عبر الحدود مع أوروبا “بسالس��ة 

قدر المستطاع”.
وه��ذا يعني أن المملكة المتحدة تريد أن تزي��ل الحدود أمام التجارة 
لتك��ون حرة لتحديد جداول رس��ومها الجمركية في منظمة التجارة 
العالمية، ما يعني أن بإمكانها التوصل إلى اتفاقات تجارة جديدة ليس 
فقط مع االتحاد األوروبي ولكن أيضاً مع ما وصفته ماي باألصدقاء 
القدامى والحلفاء الجدد من خارج أوروبا. وهي تعني بذلك دوالً تمتد 

من أوستراليا إلى الواليات المتحدة، ومن الصين إلى الهند وكندا.

استراتيجية اإلنفصال
على رغم أن تيريزا ماي كش��فت العدي��د من األوراق في ما يتعلق 
بمفاوضات بريطانيا مع األوروبيين، فإنها أكدت أن االتفاق النهائي 
س��يعرض على التصويت في البرلمان، وهو ما اشترطته المحكمة 
العلي��ا البريطانية بضرورة مصادقة البرلم��ان على خطة الخروج 
والمفاوضات. إال أن رئيس��ة الوزراء البريطانية لم تعلن كل أوراق 
اس��تراتيجيتها قبل الش��روع في المفاوضات مع األوروبيين، حيث 
يج��ري الحديث عن العديد م��ن الخيارات الُمتاحة أمام بريطانيا في 
عالقتها المستقبلية مع االتحاد. فمن السيناريوهات المحتملة أن تختار 

إنقس��اماً ف��ي تركيبة المملكة المتحدة، فش��ددت على ضرورة بقاء 
ه��ذه الوح��دة، في ظل دع��وات لالنفصال عن المملك��ة، وأعلنت 
أنها تس��عى إلى اتف��اق بنّاء مع االتح��اد األوروبي يكون لمصلحة 
الطرفين بعد الخروج من االتحاد، ف�“بريطانيا المس��تقبل س��تكون 
أق��وى، وأكثر عدالً، وأكثر اتحاداً”، ألن قرار الش��عب البريطاني 
في اس��تفتاء “بريكس��ت” في حزيران/يونيو الماض��ي، “لم يكن 
به��دف االنط��واء على ال��ذات، ب��ل كان رغبة ف��ي االنفتاح على 

العالم”.
لكن رئيسة الوزراء البريطانية، تدرك أن المشكلة ليست سهلة مع 
األقاليم، لذا توجهت بالحديث إلى أقاليم ويلز، واس��كتلندا، وأيرلندا 
الش��مالية، لتأكي��د أهمي��ة االتحاد في م��ا بينها م��ع إنكلترا، تحت 
راي��ة المملكة المتح��دة، وأهمية بقاء هذا االتح��اد قوياً بعد خروج 
المملك��ة م��ن االتحاد األوروب��ي. وكأن ماي التي بّش��رت باتحاد 
بريطان��ي “أكثر اتح��اداً وأكثر قوة” تتلمس مخاط��ر التفكك التي 
تحيط بالمملكة المتحدة بعد الدعوات الس��تفتاء جديد في اسكتلندا، 
وتملمالت مماثلة في أيرلندا الش��مالية، تزايدت حدتها بعد استفتاء 

“بريكست”.
ويعتقد كريس��توفر ديمب��ك، أن من المبكر جداً الحديث عن نش��وء 
فلسفة سياسية جديدة في المملكة المتحدة، غير أنّنا نستطيع أن نرى 
بأن تيريزا ماي أجرت تحليالً شامالً لألسباب التي أفضت إلى فوز 
مؤي��دي الخروج من االتح��اد األوروبي في االس��تفتاء، وقد بدأت 
بالعم��ل على صياغة الحلول الممكنة التي س��يكون عليها مواصلة 
تطويرها خالل األش��هر القليلة المقبلة. وعلى النقيض من س��ابقيها 
الذي��ن كانوا يميلون إلى الح��د من صالحيات الدولة، فإن ماي ترى 
بأن الحكومة تعتبر حالً وليست مشكلة، وعليها أن تسعى لتحقيق 3 

أهداف رئيسية:
- تقليص التفاوت المالي والجغرافي الذي وصل إلى مستويات عالية 
جداً خالل األعوام القليلة الماضية، لدرجة أن حصة ال�1 % األغنى 
في البالد من الدخل نمت لتبلغ المستويات التي سجلتها قبل 80 عاماً 
)عن��د 14 %( مقابل أدنى نقطة تاريخية س��جلتها عند 6 % خالل 

السبعينيات.
- ف��رض متطلبات تنظيمية مالية تضمن الس��المة وتوافر األس��س 
الراس��خة بهدف الحد من الس��لوكيات األنانية التي تسبّبت باألزمة 

المالية العالمية.
- اس��تخدام اإلنف��اق الع��ام كوس��ادة وقائية المتص��اص الصدمات 
الداخلي��ة والخارجية، بما فيها إجراءات خروج المملكة المتحدة من 

االتحاد األوروبي.
ويبدو بأن رئيسة الوزراء ماي استوحت فلسفتها االقتصادية مباشرة 
من تجارب رئيس الوزراء البريطاني األسبق تشامبرلين والرئيس 
األميركي األس��بق روزفلت في العش��رينيات ومطل��ع الثالثينيات، 
واللذي��ن كانا يدعوان إلى رأس��مالية أخالقية في م��ا يمكن اعتباره 
امتداداً للذهنية “األبوية” التي كانت سائدة في بريطانيا خالل القرن 

التاسع عشر.
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بريطانيا “نموذج النروج. إيس��لندا. ليشتنش��تاين”، ما يعني بقاءها 
عضوة في المنطقة االقتصادية األوروبية المعروفة باس��م “السوق 
األوروبية الموّحدة”، وفي مقابل ذلك، تمنح بريطانيا حرية اإلقامة 
والعم��ل فيها لجمي��ع مواطني االتحاد، مع االلت��زام بجميع القواعد 
المعم��ول بها داخل االتحاد، باس��تثناء القواع��د الخاصة بالزراعة 
والصيد والعدالة والش��ؤون الداخلية. لكن هذا الخيار استبعدته ماي 

بإعالنها أن المملكة المتحدة ستخرج من السوق الموحدة.
أم��ا الس��يناريو الثاني، فهو “النم��وذج السويس��ري”، والذي يلزم 
بريطانيا بمن��ح حرية اإلقامة والعمل فيها لجمي��ع مواطني االتحاد 
األوروب��ي، ف��ي مقاب��ل فت��ح جزئي للس��وق الموحدة أم��ام بعض 
القطاع��ات االقتصادية والتجارية البريطانية. والس��يناريو الثالث، 
ه��و “النموذج الكن��دي”، إذ يُمكن لبريطانيا التف��اوض مع االتحاد 
األوروبي إلنجاز اتفاقية تجارية واقتصادية شاملة، من دون االلتزام 
بحري��ة تنقّل األف��راد. في حين أن الس��يناريو الراب��ع هو “نموذج 
س��نغافورة وهونغ كونغ” الذي يعني اتّباع بريطانيا سياس��ة تجارة 
حرة أحادية، تس��قط كل الرس��وم الجمركية، وتعتمد العمل بقواعد 

منظمة التجارة العالمية، بما في ذلك مع دول االتحاد األوروبي.
لكن الضباب ال يزال يرخي بظالله القاتمة، فهناك اعتراف بريطاني 
واضح بصعوبة المفاوضات، األمر الذي جعل ماي تسعى إلى ربح 
قليل من الوقت من أجل مواجهة المس��تجدات المقبلة على الس��احة 
األوروبية، الس��يما في فرنسا وألمانيا اللتين تشهدان حراكاً سياسياً 

كبيراً، كما أن هناك ما يشبه القناعة لدى هذه الحكومة بصعوبة التحكم 
في تفاصيل نتائ��ج المفاوضات وهي التفاصيل التي من الممكن أن 
تترتب عليها نتائج سلبية ووخيمة على مستقبل االقتصاد البريطاني. 
لذلك، تضع الحكومة البريطانية وفق مراقبين، 3 خطوط حمر تسعى 
إلى ع��دم تجاوزها خالل مرحلة المفاوض��ات، يتعلق األول بملف 
الهجرة الذي مثّل أحد األس��باب الرئيس��ية لتصويت الناخبين على 
البريكست، حيث تجاوز عدد المهاجرين البولنديين إلى المملكة عتبة 
830 ألف مهاجر، ووصل معدل الهجرة السنوي من داخل أوروبا 
نحو المملكة إلى 330 ألف مهاجر في السنة، بينما تسعى الحكومة 
إلى تقليص هذا العدد إلى بضعة آالف فقط. أما الخط الثاني فيتصل 
بالميزانية األوروبية، حيث تعمل لندن على وقف تدفق أموالها نحو 
خزانة بروكسل، وبخاصة بعدما وصل المبلغ الذي دفعته بريطانيا 
لالتح��اد إلى 17.3 ملي��ار جنيه عام 2015، ويتعل��ق الخط الثالث 
واألخير بالسيادة القانونية للمملكة، حيث يرفض الناخب البريطاني 
أن يتدخ��ل االتح��اد األوروبي من أجل وقف التش��ريعات القانونية 
التي تصدرها مؤسس��اته المنتخبة ديمقراطياً. ويشير مراقبون إلى 
أن التحدي األكبر الذي س��تواجهه بريطاني��ا في مفاوضاتها يرتبط 
برفض دول شرق أوروبا تقديم تنازالت في ما يتعلق بملف الهجرة 
وخاصة بولندا وتشيكيا وسلوفاكيا والمجر. كما أن فرنسا تسعى من 
جهتها إلى تشجيع رجال البنوك والمال في بريطانيا إلى نقل الجزء 
األكب��ر من أعمالهم إل��ى باريس. وانطالقاً من ذلك يعتبر مش��وار 
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مع اقتراب مفاوضات أساس��ية، لكنها س��تأمل في الوقت نفسه بأن 
تظه��ر للبريطانيين أن الخروج من االتح��اد االوروبي ليس باألمر 

السيء، وستقول لهم: “األميركيون معي”.
وقالت وزيرة خارجية اإلتح��اد األوروبي فيديريكا موغيريني: إن 
بريطاني��ا ال يمكنها التف��اوض على اتفاقيات تج��ارة جديدة إال بعد 
خروجه��ا من االتحاد، وذلك عقب تأييد الرئيس االميركي المنتخب 
دونال��د ترامب البرام اتفاق تجارة عاجل م��ع لندن. أضافت: “من 
الواض��ح تماماً لالتح��اد األوروبي انه طالما ان بريطانيا عضو في 
االتحاد، وهي حالياً عضو فيه بعد 7 أشهر من االستفتاء، فال يمكنها 
إجراء أي مفاوضات ثنائية على أي اتفاق تجارة مع طرف ثالث”. 
وأوضح��ت ان “ذلك موج��ود في المعاه��دات وينطبق على جميع 

الدول األعضاء طالما ال يزالون اعضاء، حتى آخر يوم”.

استعدادات وتوقعات وتحديات
يقول رئيس قس��م التحليالت الش��املة في “ساكسو بنك” كريستوفر 
ديمب��ك، إلى أن الخروج التام م��ن اإلتحاد األوروبي يقتضي تغيير 
الهيكلية االقتصادية للمملكة المتحدة بشكل كامل بحلول 2019 )وهو 
الموعد المعتمد للخ��روج(، وهي فترة قصيرة للغاية من دون أدنى 
شك، لذا يتجه االقتصاد البريطاني اآلن إلى أصعب فترة يعيشها منذ 
الحرب العالمية الثانية، وهناك 3 تحديات رئيس��ية مباش��رة سوف 

يواجهها خالل 2017:
ارتفاع مستوى التضخم:

يؤدي انخفاض قيمة الجنيه االسترليني، والذي من المستبعد أن يتغير 
في المدى المنظور، إلى رفع معدالت التضخم عن طريق الواردات 
)من المتوقع أن تبلغ نسبته 2.4 % في 2017 و2.5 % في 2018(، 
ما س��يؤثر سلباً على القدرة الش��رائية للعائالت البريطانية، ال سيما 
وأن هذه المش��كلة س��تغدو أكثر تعقيداً بحكم االرتف��اع العالمي في 
أس��عار السلع )تم تسجيل ارتفاع بنسبة 4.70 % في تشرين الثاني/

نوفمبر 2016 قياس��اً بكانون األول/ديس��مبر 2015(. وفي حين ال 
ت��زال الرواتب حتى اآلن تنمو بالق��در الكافي لموازنة هذا التضخم 

البريكس��ت صعب��اً وربما مؤلماً إلى حد بعيد، ال س��يما أن 
44 % من الصادرات البريطانية والسلع تتجه نحو أسواق 
دول االتحاد األوروبي، بينما سجلت بريطانيا عجزاً تجارياً 
قياسياً مع االتحاد األوروبي في عام 2015 بلغ 68.6 مليار 

جنيه إسترليني )82.7 مليار دوالر، 77.9 مليار يورو(.

العالقات األميركية البريطانية
أكثر المؤيدين لخروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي كان 
الرئيس األميركي الجديد دونالد ترامب، فهو استقبلها كأول 
مس��ؤول أجنبي ف��ي البيت األبيض، فيم��ا كان أعلن تأييده 
لعملية الخروج قبل تسلّمه مهماته رسمياً في البيت األبيض، 
عندما ق��ال لصحيفة “ذا تايمز”، ان خ��روج بريطانيا من 
اإلتحاد االوروبي “سيكون امراً عظيماً” واعداً بالعمل على 

ابرام اتفاق تجارة مع بريطانيا بعد البريكس��ت “بس��رعة وبالشكل 
المالئم”.

لكن الحكومة البريطانية ال تستطيع إال أن “تحترم التزاماتها” تجاه 
االتحاد األوروبي، بمعنى انها ال تستطيع أن تدخل او توقع اي اتفاق 
تجارة حرة مع بلد اخر قبل خروجها من االتحاد. ولذلك أطلقت مع 
ترام��ب خطوطاً عريضة لمالمح العالقة التجارية المس��تقبلية بين 
البلدين، بما يؤكد أنها تحافظ على فكرة “العالقة الخاصة” الراسخة 
بقوة بين البلدين، خصوصاً وأن الرئيس األميركي عبّر عن رغبته 
في التوصل “س��ريعا” الى اتفاق تجاري م��ع لندن، في حين أملت 
تيري��زا م��اي بخروج بالدها من الس��وق األوروبي��ة الموحدة لكي 

تتزعم التبادل الحر.
لك��ن هل تكون وعود ترامب الحمائية لجعل “أميركا أوالً” متوافقة 
م��ع رؤية تيري��زا ماي التي تري��د تحويل المملكة المتح��دة ما بعد 

بريكست الى “أمة تجارية كبرى في العالم”؟
ففي هذا الشأن قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة ساسكس ستيفن 
بيرمان لوكالة الصحافة الفرنس��ية، أن ترامب يبدي تعاطفاً مع هذا 
البلد بسبب بريكست، لكن خطاب “اميركا اوالً” يتناقض مع خطاب 
بريطانيا العظمى المنفتحة على العالم. لذا لم تغير الزيارة الرسمية 
لتيريزا ماي ذلك. لكن ماي أكدت لواشنطن تمسكها بالتجارة الحرة 
والتعبير، مش��يرة إل��ى أنها عبرت عن قلقها عل��ى مصير الذين لم 
يحققوا مكتسبات من العولمة وهم ناخبون كان لهم وزنهم في انتخاب 

ترامب تماماً كما في التصويت لصالح بريكست.

امتعاض أوروبي
ردت المفوضية األوروبية س��ريعاً على م��اي، وقالت: إن المملكة 
المتحدة يمكنها “مناقش��ة” توقيع اتفاق تج��ارة حرة محتمل مع بلد 
ثال��ث، لكن ال يمكنها أن “تفاوض” عليه طالما أنها ال تزال عضواً 

في االتحاد االوروبي.
وق��ال المتخصص ف��ي القضايا األوروبية في معهد تش��اتام هاوس 
البحثي كانتان بيل، إن تيريزا ماي “ال ترغب باغضاب األوروبيين 

فيديريكا موغيريني

61



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2017

م��ع االتحاد األوروبي تصلباً من طرف العديد من الدول، ال س��يما 
فرنسا )رغم أن تأثير حكومة األخيرة على المستوى األوروبي يعتبر 
منخفضاً نس��بياً ف��ي الفترة الحالية بحكم اقت��راب موعد االنتخابات 
الرئاس��ية في نيس��ان/أبريل(. ويبدو من الوهل��ة األولى بأن ميزان 
القوى يصب في صالح االتحاد األوروبي أكثر من المملكة المتحدة، 
حيث أن الصادرات األوروبية إلى بريطانيا ال تشكل سوى 3 % من 
الناتج المحلي اإلجمالي لالتح��اد األوروبي، بينما تمثّل الصادرات 
البريطاني��ة إل��ى دول االتحاد 13 % من النات��ج المحلي اإلجمالي. 
وتجدر اإلش��ارة إلى أنه س��يكون بإمكان تيريزا ماي التعويل على 
دول شرق ووس��ط أوروبا التي تواجه مشكلتين جديتين هذا الربع، 
تتعلق أولهما بارتفاع قيمة الدوالر األميركي الذي ال نرى فيه تهديداً 
مالياً جدياً للمنطقة، حتى أن إجمالي المديونية المحتسبة في الدوالر 
)كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي( يعتبر منخفضاً في هذه الدول، 
حي��ث أن الدولتي��ن األكثر عرضةً هما بولندا وجمهورية التش��يك، 
واللتين تصل نسبة هذه المديونية فيهما إلى 10 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي، أي يمكن التعامل معها بسهولة عند مقارنتها مع أوضاع 
دول مثل تشيلي )فوق 35 % من الناتج المحلي اإلجمالي(، وتركيا 

)نحو 25 % من الناتج المحلي اإلجمالي(.
أم��ا المش��كلة الثانية، فه��ي تتعلق بالتأثي��ر االقتص��ادي المحتمل 
للبريكس��ت على دول ش��رق ووس��ط أوروبا، إذ تعتب��ر جمهورية 
التشيك وس��لوفاكيا األكثر اس��تقطاباً لالس��تثمارات البريطانية في 
المنطق��ة، وبالتالي س��تكون المتضرر األكب��ر إن خرجت المملكة 
المتح��دة من اإلتحاد األوروبي بش��كل كامل، علم��اً أن اتخاذ قرار 
البريكس��ت ل��م يؤثر حتى اآلن على التدفقات االس��تثمارية بش��كل 
ملموس. وعلى سبيل المثال، ما زال العمل جارياً على إنشاء مصنع 
جديد ل�“جاغوار الندروفر” غرب سلوفاكيا، ومن المزمع أن يباشر 
عملياته اإلنتاجية في 2018، ما سيساهم بشكل كبير في نمو الناتج 

المحلي اإلجمالي والتوظيف.
وفي المقابل، ثمة حالة من انعدام اليقين على المدى المتوسط حيال 
حضور الش��ركات البريطاني��ة في المنطقة )تعم��ل أكثر من 300 
ش��ركة في جمهورية التشيك التي تش��كل محطة للدخول إلى الدول 
المجاورة(، ويمثل هذا االعتماد االقتصادي ميزة في صالح الحكومة 
البريطانية التي قد تس��تخدمه كورقة للحصول على دعم دول شرق 
ووس��ط أوروبا خالل عملية المفاوضات )بخصوص شؤون جواز 
الس��فر على س��بيل المثال(، وذلك مقابل اإلبقاء على االستثمارات 

البريطانية في هذه الدول.
الجدير بالذكر، أن الديبلوماسية البريطانية لم تنجح في إبرام أي اتفاقية 
تجارية هامة منذ عام 1973، ولم يعد لديها من يتمتعون بالكفاءات 
الالزم��ة ألداء مهمة كه��ذه، ولكن بالمقابل تجيد هذه الديبلوماس��ية 
استخدام سياس��ة “فّرق تسد”، ما يعني أن المملكة المتحدة قد تنجح 
ف��ي نهاية المطاف في الحصول على تن��ازالت تفوق التوقعات من 
هذا االحتمال األخير ال يزال غير مؤكد حتى اآلن.الدول األوروبية الحليفة في حال الخروج الكامل من االتحاد، ولو أن 

جزئياً )تم تس��جيل نمو بنس��بة 2.3 % وفقاً ألح��دث البيانات(، إال 
أنّ��ه ليس من المتوقع لهذا الحال أن يس��تمر ف��ي 2017 إن تحققت 
التوقع��ات حيال التضخم. وعلى المدى المتوس��ط م��ن المرجح أن 
يؤدي هبوط الجنيه االس��ترليني إلى تفضيل السلع المحلية على تلك 
المستوردة حيثما أمكن، ولكن حتى في هذه الحالة لن يبلغ نمو القوة 

الشرائية المستوى المطلوب.
المخاوف المتعلقة بالرواتب:

في الفترات االقتصادية العادية يكون من المتوقع لمعدالت التوظيف 
الكامل��ة أن تؤدي إلى رفع الرواتب، غير أن ذلك قد ال ينطبق على 
الش��ركات البريطاني��ة التي قد يتم تش��جيعها عل��ى تأجيل خططها 
التوظيفية، نظراً لحالة انعدام اليقين التي يتسم بها الواقع االقتصادي 
الراه��ن، حيث أنّه م��ن المتوقع لبدء تنفيذ المادة 50 أن يؤثر س��لباً 
بشكل ملموس على هذه الشركات، األمر الذي قد يدفعها إلى تجميد 

أي أنشطة توظيفية.
ويرى بعض المراقبين بأن مرونة سوق العمل تعتبر دليالً على عدم 
وج��ود أي عواقب حقيقية للبريكس��ت، غير أنهم يتجاهلون في ذلك 
حقيقة أّن األمر قد يستغرق نحو 6 أشهر على األقل كي تتضح آثار 
األحداث االقتصادية على س��وق العمل، حتى لو كانت هذه الس��وق 

مرنة للغاية كما هي في المملكة المتحدة.
التنافسية على المحك:

من المفترض بانخفاض قيمة الجنيه االسترليني من الناحية النظرية 
أن يساعد االقتصاد البريطاني في هذه الفترة من انعدام اليقين، غير 
أن المكاس��ب الحقيقية تبقى محدودة بحكم محدودية مرونة أس��عار 
الصادرات. وقد توصلت دراسة أجراها المكتب البريطاني المسؤول 
عن الموازنة إلى أن انخفاض األس��عار نسبياً بمقدار 1 % سيؤدي 
إلى ازدياد بنس��بة 0.41 % فقط في الصادرات )باستثناء المنتجات 
النفطية( بعد تسعة أرباع. وهي نسبة ضئيلة عند المقارنة مع فرنسا 
مث��الً، والتي ي��ؤدي فيها انخفاض كهذا إلى ارتفاع بنس��بة 0.8 % 
في الصادرات. وبالتالي، يمكن االس��تنتاج بأن المكاس��ب التي من 
المتوقع أن تجنيها الشركات البريطانية على صعيد تنافسية األسعار 
كنتيجة النخفاض الجنيه االس��ترليني لن تكون حاسمة بالقدر الذي 
يتم افتراضه في معظم األحيان. وبينما قد يش��ّكل خفض الضرائب 
المؤسسية حافزاً للشركات كي تستثمر على المدى القصير، إال أنّه 
س��يكون على المملكة المتحدة تنفيذ خط��ة طموحة إلنعاش القطاع 
الصناعي في حال فشلها في التوصل إلى اتفاقية ارتباط مناسبة مع 
االتحاد األوروبي. وس��تؤدي هكذا خطة إلى إنفاق غير منضبط في 
العجز، ما س��يرفع عبء المديونية الذي سيتجس��د على شكل توتر 
في أسواق الس��ندات )تضاعفت السندات السيادية البريطانية البالغ 
أجلها 10 س��نوات بمقدار 2.3 منذ بلوغها أدنى نقطة س��نوية لها(، 

وسيترافق ذلك بالتأكيد مع خفض التصنيف االئتماني للبالد.

شرق ووسط أوروبا حليفا بريطانيا
يرى كريستوفر ديمبك أن المملكة المتحدة ستواجه خالل المفاوضات 
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وبموازاة ذلك، لم تؤدي األحداث في أوروبا 
ال��ى أي انفعال ف��ي األس��واق، إذ أن البنك 
المرك��زي األوروب��ي أبقى أس��عار الفائدة 
عل��ى حالها كم��ا كان متوقعاً م��ع انخفاض 
الي��ورو بع��د بي��ان رئي��س البن��ك، ماريو 
دراغي، والمؤتمر الصحفي عقب اإلعالن، 
عل��ى رغم قول دراغ��ي إنه لم يكن يريد أن 
ينجّر إلى أس��فل سباق العمالت. ولكن نبرة 
دراغ��ي كانت حمائمية ول��م يذكر التخفيف 
التدريجي لش��راءات األصول. وتم تخفيف 
خسائر العمالت الحقاً مع استيعاب األسواق 
لما قيل وإدراكها بأن ش��يئا لم يتغير. وربما 
حث��ت أيضا عب��ارة ترامب ب��أن “الدوالر 
القوي يقتلنا” المس��تثمرين على االبتعاد من 
الدوالر حتى مع بقاء جانيت يلن إلى جانب 

رفع أسعار الفائدة.

االنفصال البريطاني
وفي موقف حس��اس، أفادت رئيسة وزراء 
بريطانيا، تيري��زا ماي، أن البالد “ال يمكن 
بأي حال” أن تبقى ضمن السوق األوروبية 

“الدوالر القوي يقتلنا” وخيبة في األسواق
تظهر الفترات الرئاسية األميركية العشر الماضية أن األسواق تميل لتفاؤل كبير وتسجل أرباحاً في نهاية المئة 
يوم األولى لإلدارة الجديدة، وهي مدة تسمى شهر العسل للرئيس. وهذه المرة، مع تنصيب ترامب رئيساً، 
كانت خيبة أمل األسواق سريعة في خطاب الرئيس الجديد الذي لم يضع أي وقت وتحدث مباشرة عن الحمائية 
ووضع أميركا أوال. وشكلت النبرة السلبية للخطاب مفاجأة للعديد من المحللين الذين توقعوا خطاباً أكثر 

تفاؤاًل مقارنًة بخطاب الحملة االنتخابية.

لهذا، تس��تمر األس��واق في الوقت الحالي، 
بالتراجع عن االرتفاع الذي بدأ منذ شهرين 
في سوق األسهم إثر انتخاب ترامب رئيساً، 
إذ أن ع��دداً متنامياً م��ن المحللين قد حذروا 
من أن حرباً تجارية بين أميركا وش��ركائها 
التجاريي��ن الرئيس��ين قد تكون س��لبية ومن 
األرج��ح أن تج��ّر االقتص��اد العالم��ي إلى 

ركود كبير.

االقتصاد األميركي
مع اقتراب االقتصاد األميركي من التوظيف 
الكامل واالس��تقرار السعري المفّوض بهما 
مجل��س االحتياط الفدرالي، حذرت رئيس��ة 
المجلس جانيت يلن، من الس��ماح لالقتصاد 

األميركي من أن يصبح “حارا”.
ومع استمرار السياسة النقدية تسهيلية بشكل 
متواض��ع، ذكرت يل��ن أن على المجلس أن 
يستمر في رفع أسعار الفائدة ببطء، وقالت: 
أعتق��د أن الس��ماح باقتصاد “حار” بش��كل 
ملح��وظ ومس��تمر قد يك��ون أم��راً محفوفاً 
بالمخاطر وغي��ر حكيم. أضافت: أعتبر أنه 
من الحكمة أن نعدّل السياسة النقدية تدريحياً 
مع الوقت. وبالنسبة لسوق العمل، قالت: في 
األشهر المقبلة، أتوقع المزيد من التحسن في 
ظروف س��وق العمل مع استمرار االقتصاد 

بالتوسع بوتيرة معتدلة.
وأش��ارت يل��ن أيض��اً إلى أن فكرة توس��يع 
االقتصاد األميركي بتحفيز مالي هي أفضل 
حي��ن يكون هناك ضعف ف��ي القوة العاملة. 
وق��د يحفز الدع��م المال��ي لدونال��د ترامب 
تعزي��ز الطلب عل��ى العمال ف��ي قطاعات 
لديه��ا فائض من الوظائ��ف. وقد يؤدي ذلك 
بدوره إلى رفع التضخ��م، وإرغام المجلس 
الفدرالي على رفع أس��عار الفائدة أسرع من 

المتوقع، ورفع احتمال ركود آخر.

الموح��دة، إذ أن ذلك س��يعني عدم خروجها 
من االتحاد األوروبي إطالقاً.

وأك��د الخطاب رغب��ة الحكوم��ة بالخروج 
من الس��وق الموحدة عندما تخرج بريطانيا 
م��ن االتحاد األوروبي، لينهي بذلك أش��هراً 
من ع��دم اليقي��ن واالرتباك عقب اس��تقتاء 
حزيران/ يونيو. وأنه��ت ماي الجدل أخيراً 
بخطابه��ا الذي يتضم��ن خطة من 12 نقطة 
للخروج من االتحاد األوروبي، قبل شهرين 
من تفعيل المادة 50 التي تعطي مدة س��نتين 
للخ��روج الفعل��ي. وأعلنت م��اي أيضاً أن 
البرلمان سيصوت على االتفاق النهائي بين 

بريطانيا واالتحاد األوروبي.
وباإلضاف��ة إل��ى خطاب م��اي، أق��ّر كبير 
اقتصادي��ي بن��ك إنكلترا والعض��و في لجنة 
السياس��ة النقدي��ة، آندي هالدي��ن، بأن البنك 
كان مخطئ��اً بش��أن الخ��روج م��ن االتحاد 
األوروب��ي، وق��ال إنه ل��و نظرنا إل��ى أداء 
المس��تهلك البريطان��ي عل��ى م��دى الس��نة 
لم يحصل.الماضية، نجد أنه كان كما لو أن االس��تفتاء 

 جانيت يلن تيريزا ماي
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أصبح��ت ش��ركة RISE PROPERTIES، إح��دى 
أبرز ش��ركات التطوي��ر العقاري، عض��واً في جمعية 
مط��وري العق��ار ف��ي لبن��ان. وش��اركت الش��ركة في 
المهرجان العقاري األول الذي عقد في أسواق بيروت. 
وقد عرضت الش��ركة مشاريعها، بحضور كامل فريق 
عملها، بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة وممثلي قسم 
التسويق والمبيعات الذين قدموا للزبائن ميزات وتفاصيل 

المشاريع وما تتضمنه من وسائل للراحة والترفيه.

RISE PROPERTIES عضواً
في “مطوري العقار”

اكتمال “داماك تاور” في بيروت

أعلنت “داماك العقارية” الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري في المنطقة، 
عن اكتمال وبدء تس��ليم الش��قق في داماك تاور في بيروت. ويضم البرج المؤلف من 
28 طابقاً 183 شقة بتصاميم داخلية من فيرساتشي هوم، باإلضافة إلى استوديوهات، 
وشقق بغرفة نوم واحدة، أو 2، أو 3، أو 4، تحتوي على “تيراسات” فريدة التصميم، 
وحمامات بتجهيزات المنتجعات الصحية تضم جاكوزي أو غرفة بخار أو ساونا، فضالً 
عن استخدامها لتكنولوجيا المنازل الذكية. كما يضم ردهة استقبال ذات ارتفاع مزدوج 
ومرافق لضمان راحة السكان مثل مواقف للسيارات على عدة طوابق، باإلضافة إلى 
حراس��ة ومراقبة على مدار الس��اعة، وأماكن تخزين خاصة لس��كان البرج. وستضم 
المرافق المش��تركة فيه، بما ف��ي ذلك المنتجع الصحي ون��ادي اللياقة البدنية ومنطقة 

استقبال خدمة الضيوف “كونسيرج” والبهو الرئيسي، منتجات فيرساتشي هوم.
تولى تصميم برج دام��اك تاور، الذي يمتاز 
بموقع��ه الحيوي في قلب منطقة س��وليدير، 
وال��ذي بلغ��ت تكلفت��ه 300 ملي��ون دوالر 
أميركي، ش��ركة إرغا غ��روب، فيما قامت 
ش��ركة المقاوالت الرئيس��ية مان إنتربرايز 
وش��ركة ام اي بي وشركة اي ام تك بأعمال 

التنفيذ الرئيسية للمشروع.

مسار مخصص للدراجات الهوائية

 تعتزم ش��ركة نخيل العقارية تنفيذ مس��ار مخصص للدراجات الهوائية في إمارة دبي 
بطول 105 كيلومتر، وبكلفة 150 مليون درهم )40.8 مليون دوالر(، إلتاحة الفرصة 
لراكبي الدراجات الهوائية ممارس��ة هوايتهم بطريقة آمنة من دون الحاجة الس��تخدام 
الطرق الرئيس��ية، وس��يمضي المس��ار  في مناطق مثل جزر جميرا وجميرا هايتس 

وجميرا بارك، إضافةً إلى ديسكفري غاردن 
ومنطقة فل��ل غاردن فيو وأخ��رى غيرها. 
على أن تبدأ الش��ركة المرحل��ة األولى من 
تنفيذه في منطقة ند الش��با وانتهاءه بالكامل 

في الربع الثاني من عام 2019.

“إيجار” لعدم وجود الخالفات

أوضح وزير اإلسكان في السعودية ماجد الحقيل، أن نظام 
“إيجار” مكون من عدة قواعد، أحدها الحوكمة بين المؤجر 
والمستأجر وإيجاد بيئة تنظيمية تربط العالقة بين الطرفين 
من دون وجود فرصة للخالفات وضمانه تحويل تحصيل 
اإليج��ار بش��كل ش��هري. ولفت ال��ى أن قط��اع الوحدات 
السكنية المؤجرة يمثل 52 % من الس�وق العقاري المتوقع 

ماجد الحقيلانخفاضها إلى 48 % لزيادة حجم التملك لهذه الوحدات.

أُعل��ن خالل أس��بوع أبوظب��ي لالس��تدامة 2017، عن 
إنجاز مش��روع الفيال المستدامة في مدينة مصدر، وهو 
مش��روع تجريبي مزود بتقنيات لتوفير الطاقة والمياه، 
حيث من المقرر أن تنتقل أس��رة إماراتية قريباً الختبار 

تجربة العيش في هذا المسكن النموذجي المستدام.
تعتبر الفيال الصديقة للبيئة، الممتدة على مس��احة 405 
مت��ر مرب��ع، أول في��ال يتم تصميمه��ا لتحق��ق معايير 
التصني��ف “4 آلل��ئ” وفق نظام “اس��تدامة” لتصنيف 
المبان��ي والتاب��ع لمجلس أبوظبي للتخطي��ط العمراني. 
وبذلك، ستوفر الفيال طاقة أقل بنسبة %72، ومياهاً أقل 
بنس��بة %35 بالمقارنة مع الفيالت التقليدية ذات الحجم 
المماثل في أبوظبي، وبالتالي ستساهم في منع انبعاث ما 

يقدر ب� 63 طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً.

اكتمال مشروع الفيال المستدامة
في “مصدر”
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الرئي��س  ص��رح 
التنفي��ذي للعمليات 
أرتار  لدى ش��ركة 
للتطوي��ر العق��اري 
عقبة عب��د الكريم، 
ال�م�خ�������اوف  أن 
ي�������ة  د قتص�ا ال ا
اإلقليمية لم تضعف 
المستثمرين  اهتمام 

الخليجيين بالقطاع العق��اري في دبي، وأن الكثير منهم 
ينظر له كمالذ آمن لالستثمارات طويلة األمد.

وأوض��ح أن المواقع الرئيس��ية ف��ي المدينة مثل منطقة 
دبي داون تاون، حيث يتم تشييد برج مدى ريزيدسنيز، 
تملك جاذبية خاصة لدى المس��تثمرين الخليجيين عامة 
والسعوديين خاصة، والراغبين بعيش أسلوب حياة يجمع 
بي��ن التقاليد والثقافة العربية وأس��لوب الحياة العصرية 
العالمية. وقال عبدالكريم: “نمر اليوم بمرحلة اس��تقرار 
صحية، والتي أرى أنها تمهد لنمو ناضج وثابت للسوق 
حت��ى ع��ام 2020. نعتقد أن بداية عام 2018 ستش��هد 
ارتفاعاً في الطلب من المستثمرين الخليجيين خاصة مع 

اقترابنا شيئاً فشيئا من حدث اكسبو 2020”.

دبي نقطة جذب رئيسية
للمستثمرين الخليجيين

عقبة عبد الكريم

مجموعة كيان تحقق أهدافها االستراتيجية

تمكن��ت مجموعة كيان، المتخصصة ف��ي مجال التطوير 
العق��اري، من تحقيق أهدافها لعام 2016، حيث أعلنت أن 
القيمة اإلجمالية لمشاريعها بلغت 5.5 مليار لاير سعودي 
)1.4 ملي��ار دوالر(، محققة تقدم��اً مضطرداً في عمليات 
التطوير والمبيعات. ففي الرياض، تم االنتهاء من مرحلتي 
االساسات والبناء الهيكلي في البرج المكتبي CMC خالل 
مدة زمنية قياسية تسبق الموعد المحدد لهما ب�3 أشهر و6 
أش��هر على التوالي، كما أطلقت بنجاح مشروع سمايا في 

قلب مدينة الرياض، وبدأ العمل في المشروع فعلياً.
وأش��ار رئيس مجلس اإلدارة أحم��د الحاطي: إن التذبذب 

العام الذي تشهده األوضاع االقتصادية في المنطقة، قد فرض علينا بعض التحديات، 
لكن لم يكن لها تأثير دائم أو عميق على خططنا. ولم تس��فر تلك التحديات عن تراجع 

واضح أو دائم، بل أمكن مواجهتها من خالل التخطيط واإلعداد المسبق.

أحمد الحاطي

طباعة ثالثية البعد للمباني

كش��ف وزير ش��ؤون مجلس الوزراء والمس��تقبل في 
اإلم��ارات محم��د القرق��اوي أن بالده تعت��زم تكثيف 
اس��تخدام الطباعة ثالثية األبعاد في قطاع اإلنشاءات، 
م��ع توقعات بطباعة 25 % من المباني بحلول 2030 
وأن تس��تهدف دبي طباعة 2 % من اإلنشاءات سنوياً، 
جاء ذلك عل��ى هامش المنتدى االقتصادي العالمي في 
دافوس، في تقرير االمارات حول حالة المستقبل خالل 
ال���40 عاماً القادمة والمتضم��ن 7 قطاعات وأكثر من 
100 تنب��ؤ. ولفت القرقاوي إلى أن التقرير تحدث عن 

مس��تقبل التنقل الذكي والتعليم، وحج��م االقتصاد بمجاالت مختلفة كقطاع التكنولوجيا 
االفتراضية الذي سيصل حجمه إلى أكثر من 100 مليار دوالر.

محمد القرقاوي

اس��تطاعت “كتارا للضيافة” الشركة التي تملك وتدير 
وتط��ور مجموعة م��ن الفن��ادق والمنتجع��ات الفاخرة 
عالمي��اً والتي تتخذ من قطر مقراً له، أن تواصل تحقيق 
النجاح ف��ي جميع مناطق عملياتها خ��الل عام 2016. 
ويستند أداء الش��ركة القوي على إنجازات العام السابق 
لتأخذ خطوة أقرب نحو تحقيق رؤيتها لتكون واحدة من 

شركات الضيافة الرائدة في العالم.

“كتارا” تعزز مكانتها
كشركة ضيافة عالمية

إعادة ترميم مركز “بومبيدو”

خصصت الس��لطات الفرنس��ية 100 مليون يورو لترميم مرك��ز “جورج بومبيدو” 
للفن��ون والثقاف��ة في باريس، م��ع اقتراب الذكرى ال���40 لتأسيس��ه، ويعتبر الدرج 

المتحرك الش��هير ال��ذي يتألف من عدة 
طبق��ات أهم األج��زاء ف��ي المركز التي 
س��يعاد ترميمه��ا، حيث ُرص��د له وحده 
مبل��غ 20 ملي��ون يورو، وس��تتم أعمال 
 2018 بي��ن عام��ي  الترمي��م جميعه��ا 
و2020، من دون أن يتم إغالق المركز 

الذي يقصده يومياً 30 ألف زائر.
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تعتزم ش��ركات صينية بناء أعلى برجي��ن توأمين في 
العال��م )560 مترا( في العاصم��ة الكمبودية بنوم بنه، 

وبقيمة استثمارية تبلغ 2.7 مليار دوالر أميركي.
وكش��فت وكالة ش����ين�خوا، أن الش���ركات الصيني��ة 
 Wuchang Shipbuilding Industry Group
وSun Kian Ip Holding Co، وقع��ت عق��د بناء 
 Thai Boon Roong مجموع���ة م��ع  البرج�ي���ن 

الكمبودية، مشيرةً إلى  
أن البرجين سيحمالن 
 TBR Twin اس�����م
 To w e r  Wo r l d
 ،Trade Center
وس��يتجاوز ارتفاعهما 
ب�رج����ي  ارت�ف������اع 
التوأمين  “بترون�اس” 
في كوااللمب�ور ب�108 
أمت�ار، الل�ذي�ن يع��دان 
أعلى برجي�ن توأمي��ن 

في الوقت الحالي.

الصين تبني أعلى برجين توأمين
في العالم

انخفض��ت قيم��ة المبيعات العقارية في األردن بنس��بة 
7 % ف��ي ع��ام  2016، وبلغ��ت 7.057 مليار دينار 
)9.95 مليار دوالر أميركي( مقارنة مع 7.607 مليار 
دين��ار في عام 2015، بحس��ب البيانات الصادرة عن 
دائ��رة األراضي والمس��احة. وتش��ير األرق��ام إلى أن 
العراقيين تصدروا قائمة المش��ترين باستثمارات بلغت 
168.5 ملي��ون دينار )238.5 ملي��ون دوالر(، يليهم 
الس��عوديون باس��تثمارات قدرها 50.2 ملي��ون دينار 
)71 مليون دوالر(. وجاء األميركيون والسوريون في 

المرتبتين الثالثة والرابعة على الترتيب.

تراجع المبيعات العقارية
في األردن

عروض إلنشاء جناح اإلمارات في “إكسبو 2020”

دع��ت حكوم��ة دبي 5 ش��ركات تضم الش��عفار وأرابت��ك والحبتور ليتون وس��يكس 
كونستراكت، إضافةً الئتالف ستراباغ إيد زوبين لتقديم عروضها لمناقصة عقٍد إلنشاء 

جناح اإلمارات في “معرض إكسبو 2020“ قبل منتصف فبراير/شباط 2017.
الجن��اح الذي تم اعتماد تصميم المعماري س��انتياغو كاالترافا في بناءه يش��غل موقعاً 
اس��تراتيجياً مقابل الوصل بالزا وس��ط منطقة المعارض التي تمتد على مساحة 200 

هكتار، حيث يعد المنصة الرئيس��ية 
لإلمارات أثناء اس��تقبالها 25 مليون 
زائ��ر ومش��ارك م��ن 180 دول��ة 
حول العال��م وتوافدهم للمعرض ما 
بي��ن أكتوبر/تش��رين األول 2020 

وأبريل/نيسان 2021.

بريطانيا تشيد 17 مدينة وقرية

تخط��ط الحكوم��ة البريطانية  لبن��اء 17 مدينة وقرية 
جديدة في أنحاء الريف االنكليزي في مس��عى لتخفيف 
نقص مزمن في س��وق اإلسكان. وقال وزير اإلسكان 
والتخطيط البريطاني غافي��ن بارويل: إن المجتمعات 
الجديدة التي ستخصص فيها مساحات كبيرة للحدائق 
وستمتد من كمبريا في الشمال إلى كورنوال في أقصى 
الط��رف الجنوبي إلنكلترا س��تكون جزءاً من مخطط 
لبناء ما يصل إلى 200 ألف منزل جديد، مش��يراً الى 

أن الدولة س��تخفف القي��ود المفروضة على التخطيط وس��تخصص 7.4 مليون جنيه 
استرليني )9.10 مليون دوالر( للمساهمة في تمويل عملية البناء.

يذكر أن الحكومة البريطانية كانت قد أعلنت انها تخطط  لتشييد مليون منزل في الفترة 
من 2015 - 2020.

غافين بارويل

الصين تفتتح أضخم “ممشى عائم”

افتتحت الصين ليلة رأس الس��نة 
2017 أضخم ممشى عائم بطول 
5.13 كلم، وذلك على نهر جونشو 
بمقاطعة كويتشو، وهو يمتد على 
مس��احة 54 أل��ف مت��ر مرب��ع، 
ويس��تغرق من الش��خص العادي 
10 ساعات الجتيازه، وهو يتميز 
بأنه غاي��ة في الروع��ة مع تدفق 
60 ألف سائح منذ افتتاحه وجذبه 

ألكثر من 200 ألف من المعدات الالزمة للعوم، فضالً عن العديد من مراكز أنش��طة 
التسلية والعروض الترفيهية والرياضات المائية.
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انته��ت ش��ركة أبي��ار للتطوي��ر العقاري، م��ن انجاز 
مشروع برج هيليانا في أكاسيا أفنيوز، وهو عبارة عن 
ش��قق س��كنية فاخرة تقع في قلب الجميرا بدبي، حيث 

يصل ارتفاع البرج إلى 104 متر ويضم 28 طابق.
ويمث��ل برج هيليانا الجزء األهم في مش��روع أكاس��يا 
أفني��وز بتصميم��ه الفري��د وبإط��الالت جميل��ة على 

العرب��ي  الخلي���ج 
الع��رب  وب����رج 
وبال���م الجمي����را 
الش�هيري��ن، ومن 
أهم معال��م هيليانا 
المركزي�ة  الردهة 
ل�م�زج��ج��������ة  ا
)أتري��وم( ال�ت���ي 
ت�وف���ر إطالل�����ة 
منقطع��ة النظي���ر 

عبر الجميرا.

“أجيليتي” تستثمر 10 ماليين دوالر انجاز برج هيليانا في دبي

استثمرت “أجيليتي” الشركة 
ف��ي  عالمي��اً  المتخصص��ة 
تقدي��م الخدمات اللوجس��تية 
المتكاملة، 10 مليون دوالر 
لتوس��عة مركزها  أميرك��ي 
ف��ي  اإلقليم��ي  اللوجس��تي 
البحرين لتصل بذلك مساحته 

االجمالي��ة إلى 28 ألف مت��ر مربع، مع توفير 19 ألف موضع تخزين إضافي وزيادة 
الفرص الوظيفية بنس��بة 25 % تقريبأً. وس��تقوم هذه التوسعة التي سيتم االنتهاء منها 
في غضون األشهر العشرة القادمة، بتعزيز المركز اللوجستي اإلقليمي التابع ألجيليتي 
وعملياتها في البحرين، حيث س��تقوم الش��ركة باالس��تثمار في تطوير حلول التخزين 

والشحن والنقل والخدمات اللوجستية المتخصصة التي تقدمها في المملكة.

البحيرات الكريستالية تعزز التطوير العقاري

عقدت ش��ركة كريس��تال الغونز المتخصص��ة في مجال 
االبت��كار وتطوي��ر البحي��رات الكريس��تالية، سلس��لة من 
االجتماعات مع شركات التطوير العقاري في قطر لتسليط 
الضوء على الفرص المتاحة لالستفادة من النمو في أعداد 
الس��ياح واإلي��رادات المتوقع��ة في قطاع الس��ياحة خالل 
الس��نوات المقبلة. واستعرض المدير اإلقليمي للمنطقة في 
الشركة كارلوس ساالس، تقنية منع التبخر الجديدة، وهي 
تكنولوجيا متطورة تسهم بخفض معدالت هدر المياه بنسبة 
تصل إلى 70 % ما يعزز مكانة “كريس��تال الغونز” في 
مجال االستدامة، ويتم تطويرها خصيصاً في كندا وتشمل 

مادة خاصة تُضاف إلى الماء لنشر طبقة غير مرئية مضادة للتبخر يمكن استخدامها في 
مختلف درجات حرارة المياه وتتميز بقدرتها على تحمل كافة ظروف الرياح والمطر.

كارلوس ساالس

تّم اختيار فندق “ذا وان” في قرية جميرا سيركل، وهو 
أحد أحدث المشاريع الفندقية التي تقوم بتطويرها شركة 
التطوي��ر العقاري التي تتخذ من دبي مقراً لها، كأفضل 
مش��روع في قطاع الضيافة والترفيه في جوائز الشرق 

األوسط للتميز في الهندسة المعمارية.
ويعتب��ر الب��رج المؤل��ف م��ن 40 طابق��اً، والواقع في 
منطق��ة قري��ة جميرا س��يركل، أح��د مش��اريع الفنادق 

األربع��ة التي هي 
التطوير  قيد  حالياً 
ف��ي دبي م��ن قبل 
ش���ركة التطوي��ر 
العقاري والفن�ادق 
ال�ب�ري�ط�ان��ي�����ة 
العالم�ي���ة ال�ت���ي 
تشتهر بمجموعتها 
من الش�قق الفندقية 
ال�ت���ي ت�ح�ظ����ى 
بش��عبية كبيرة في 

المدين��ة.

أفضل مشروع في قطاع الضيافة

“أبيار” مستمرة في تسوية التزاماتها المالية

أعلنت شركة أبيار للتطوير العقاري، أنها سبق أن توصلت إلى تسوية مع أحد البنوك 
الخليجية في شأن التزاماتها المالية لصالح البنك، وذلك بحدود مبلغ وقدره 36.8 مليون 
درهم إماراتي )10 مليون دوالر(. وأفادت أبيار بأن التسوية شملت سداد مبلغ 2 مليون 
دره��م )544.3 ألف دوالر( عند توقيع االتفاقية وإع��ادة جدولة المبلغ المتبقي وقدره 
34.8 مليون درهم )9.4 مليون دوالر( على دفعات نصف س��نوية لمدة 4 س��نوات. 
وأك��دت بأنها قد قام��ت بالوفاء بكافة التزاماتها التعاقدية م��ع البنك المذكور، حيث تم 
س��داد إجمالي مبلغ قدره 36.8 مليون درهم )10 مليون دوالر( وفقاً للدفعات الواردة 
باإلتفاقية المشار إليها.وقد أعلنت الشركة عن انتهائها من إنجاز وتسليم برج هيليانا في 

أكاسيا أفنيوز، وهو عبارة عن برج شقق سكنية تقع في قلب الجميرا بدبي.
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الكثير من المس��احات خالل الس��نوات األخيرة. ولكن هذا االتجاه يبدو أنه 
س��يتغير، حيث لوحظ وجود اهتمام متزايد بتجديد وتحديث المش��روعات 

القائمة بدالً من إقامة مشروعات جديدة.

الخدمات العقارية
وحس��ب التقرير، تعززت مس��اهمة قطاع الخدمات العقارية في االقتصاد 
بسبب قوة السوق، وحقق بين عام 2000 و2009 نمواً كبيراً في اإلمارات 
مقارن��ة ب��ه في دول مجلس التعاون، منوهاً أنه��ا تمتلك فيه أكثر من 800 
ألف موظف )18.6 %( من إجمالي القوى العاملة، وخالل 2015 س��اهم 

بنحو 13.3 % من الناتج اإلجمالي المحلي.

وفيم��ا يخص إدارة المرافق، يرى التقرير، أن التطور الس��ريع للعقارات 
والبني��ة التحتي��ة مث��ل المط��ارات والطرق وغيره��ا، إضاف��ة إلى توجه 
الحكوم��ات لتنويع اقتصادها بعيداً عن النف��ط، أدى إلى زيادة الطلب على 
صناع��ة إدارة المراف��ق، خاصة اإلم��ارات، حيث تعتبر الس��وق الرائدة 
 )PM( وإدارة الممتلكات )FM( من حي��ث حجم أعم��ال إدارة المراف��ق
ف��ي المنطقة، لكن مؤخراً بدأ هذا القطاع باكتس��اب مزيد من القوة في كل 
من الس��عودية وقطر، وحققت تلك الصناعة نمواً بنحو 10 % س��نوياً في 

المتوسط، مدفوعة بازدهار السوق العقاري في البلدين.

وم��ن المتوقع أن يصل حجم س��وق إدارة المرافق )FM( في دول مجلس 
التعاون الخليجي إلى 66 مليار دوالر بحلول 2020 مقارنة ب�37.3 مليار 
الهائلة على البنية التحتية.دوالر ع��ام 2015، نظ��راً إلمكانات الس��وق الضخمة وحج��م اإلنفاقات 

قطاع العقارات الخليجي األسرع نمواً في العالم

وأض��اف التقرير أن الس��وق العقاري أصب��ح أكثر توافقاً 
م��ع المعايير العالمية، مما أدى إلى ظهور قطاع الخدمات 

العقاري التي تشمل إدارة العقارات واالستشارات.

وجهة استثمارية
يعد القط��اع العقاري في دول مجلس التعاون من أس��رع 
القطاع��ات نمّواً ف��ي العالم. وأكد التقرير أن أس��واق هذه 
المنطق��ة ال تزال تكتس��ب الكثير من اهتمام المس��تثمرين 
نظراً ألن األسعار مستقرة نسبياً. وعلى الرغم من تقلبات 
أس��واق األس��هم وحالة عدم اليقي��ن الجيوسياس��ية وعدم 
اس��تقرار أس��عار النفط، ال يزال القطاع يتمتع بالمرونة، 
ومن المتوقع أن يس��جل نمواً بوتيرة بطيئة في عام 2017 

وما بعده.

وفي التفاصي��ل، برزت أبوظبي ودب��ي والدوحة األقوى 
بين األس��واق، بفضل المشروعات الدولية واالستثمارات 
األجنبي��ة وتزايد أعداد الس��كان. باإلضاف��ة إلى ذلك، فإن 

مع��رض “إكس��بو 2020” الذي س��يقام في دبي، 
وكأس العال��م 2022 ال��ذي تس��تضيفه الدوح��ة، 
يدعمان الطلب إلى تصميم بنية تحتية ذات مستوى 
عالمي، وإنشاء العديد من وسائل الراحة والرفاهية.

نمو السوق العقاري
من المرجح أن يس��اعد القطاع السياحي في تسريع 
نم��و الس��وق العقاري ف��ي دول مجل��س التعاون، 
ف��ي حين ال ت��زال الضياف��ة واإليجارات الس��كنية 
والمكتبي��ة من األس��واق الواعدة. كم��ا يتوقع أيضاً 
أن يس��تمر قط��اع التجزئة ف��ي التوس��ع بمعدالت 
كبيرة خالل الس��نوات المقبلة، أما القطاع السكني، 
فيتوقع أن يكون في متناول الجميع بأسعار مناسبة. 
وبالنظر إلى أس��واق العقارات األصغر نس��بياً، تم 
إضافة العديد من المش��روعات الجديدة التي وفرت 

شهد قطاع العقارات في دول مجلس التعاون 
الخليجي نمواً مضطرداً خالل العقد الماضي، 
مدفوعاً بالتنمية االقتصادية وتدفق الوافدين 
على نطاق واسع، وهو ما أدى إلى زيادة أعداد 
الوحدات  الطلب على  زيادة  وبالتالي  السكان 
السـكنية، وذلك بحسـب التقريـر العقـاري 

لشركة الماسة كابيتال.
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للش��ركات في القطاعين الخ��اص والحكومي في 
اإلمارات العربية المتحدة.

وف��ي محاضرته حول التغلب على تحديات األمن 
اإللكتروني في الم��دن الذكية، قال الظاهري: إن 
مجتمعنا أكثر عرضة حالياً للتهديدات اإللكترونية 

مع تزايد التوجه نحو التحول الرقمي.
وقد اقتبس الظاهري م��ن تقرير “فورتنيت”، أن 
هناك أكثر من نصف مليون هجمة ألكترونية حول 
العالم كل دقيقة، وألق��ى الضوء حول كيفية تزايد 
التهدي��دات والمخاطر مع االس��تخدام المتواصل 

تحديات مستقبلية ألمن المدن الذكية

بعد التزايد المتسارع في مبادرات المدن الذكية حول العالم، برزت حاجة ماسة لتشكيل بنية أمن سيبراني 
واضحة، ووضع خطة إدارة مخاطر مناسبة وتعيين موظفي معلومات متخصصين على كل مستويات نشاطات 

هذه المدن، إضافة إلى اتخاذ خطوات أخرى لضمان امن هذه المدن.

وقال رئيس مجلس إدارة “سمارت ورلد” 
الش��ركة المساهمة بين ش��ركة اتصاالت 
ودبي الجنوب الدكتور س��عيد الظاهري، 
أن الهجم��ات اإللكترونية تتزايد وتصبح 
أكثر تعقيداً، ما يجعل المش��اريع وأنظمة 

المدينة الذكية أكثر عرضة لإلختراق.
وم��ن المفت��رض أن تبل��غ قيم��ة صناعة 
الم��دن الذكي��ة أكث��ر م��ن 400 ملي��ار 
 2020 الس��نة  بحل��ول  أميرك��ي  دوالر 
وفق��اً للخبراء، ويعتبر التوجه الكبير نحو 
الم��دن الذكية الحل الرئيس��ي للتعامل مع 
نقص المياه والطاقة وازدياد تلوث الهواء 
واإلزدح��ام الم��روري، وغي��ر ذلك من 

التحديات الناتجة عن التمدن السريع.

إجراءات فعّالة
ولفت الظاهري الى أن اإلمارات العربية 
المتح��دة تتخ��ذ إج��راءات فعال��ة عل��ى 
المستويات الخاصة والمحلية واالتحادية 
لتعزي��ز األم��ن. وم��ن بي��ن المب��ادرات 
األساس��ية ف��ي ه��ذه االتجاهات تش��كيل 
الهيئة الوطني��ة لألمن االلكتروني، فريق 
االس��تجابة لطوارئ الحاسب اآللي على 
المس��توى االتحادي ومرك��ز دبي لألمن 
االلكترون��ي ومرك��ز أبوظب��ي لألنظمة 
األلكترونية والمعلومات على المس��توى 

المحلي.
بع��ض  الخ��اص  القط��اع  اتخ��ذ  كم��ا 
اإلج��راءات البارزة تجاه ذل��ك، بما فيها 
تأسيس أول مركز أمن سيبراني من نوعه 
ف��ي اإلم��ارات العربية المتح��دة من قبل 
)س��مارت وورلد( و)ذا كيرنيل(، والذي 
سيقوم بتدريب مواطني اإلمارات العربية 
المتح��دة على األم��ن الس��يبراني وتقديم 
رقاب��ة أمنية متقدمة على مدار الس��اعة، 
إلى جان��ب إدارة التهدي��دات األلكترونية 

إلنترن��ت االش��ياء وتس��جيل المزيد من 
البيانات وتخزينها في مواقع مختلفة.

أدوات اختراق ذكية
وقال الظاه��ري: إن العالم في كل يومين 
يض��ع بيان��ات أكث��ر مم��ا فعل��ه التاريخ 
أو الن��وع البش��ري حت��ى ع��ام 2003. 
أض��اف: أن المخترقي��ن أصبح��وا أكثر 
ذكاء م��ع األدوات الذكي��ة الجدي��دة، وأن 
هن��اك هجم��ات أكث��ر ذكاء وتعقي��داً مع 
المتقدم��ة  األدوات  م��ن  المزي��د  توف��ر 
لالكتش��اف والحماي��ة. ولف��ت إل��ى “أن 
التهديدات والمخاطر ال تتس��بب بالسرقة 
والخس��ائر المادية فحسب وإنما تمتد إلى 
حياة األش��خاص أيضاً، فم��ع المبادرات 
المتزايدة نحو المدن الذكية هناك ضرورة 
مطلقة للتخطيط المناس��ب لألمان وإدارة 

المخاطر في المدن الذكية”.
وأوضح الظاه��ري، وهو يقتبس توقعات 
الهيئة الدولية للبيانات حول المدن الذكية، 
أن 90 % م��ن الم��دن كان ينقصه��ا في 
عام 2016 السياس��ات الشاملة للطائرات 
م��ن دون طيار، والحساس��ات، وإنترنت 
االش��ياء التي تركز على ضرورة العمل 

من دون أي تأخير.
وته��دف الم��دن الذكي��ة المس��تدامة إلى 
تحس��ين نوعية الحياة وفعالي��ة الخدمات 
والعمليات المدنية، وتس��تخدم تكنولوجيا 
تلك  لتحقي��ق  االتص��االت والمعلوم��ات 

األهداف وتلبية حاجات الناس المتغيرة.
وش��رح الظاهري أن من بي��ن التهديدات 
المحتمل��ة للمدن الذكية اخت��راق مصانع 
الطاق��ة وأنظمة التصنيع وأنظمة المنازل 
الذكية واألقمار اإلصطناعية والسيارات 
والبيانات المصرفية والمالية.ذاتية القيادة وش��بكات إش��ارات المرور 

 د. سعيد الظاهري

تهدف المدن

الذكية المستدامة

إلى تحسين

نوعية الحياة

وفعالية الخدمات

والعمليات المدنية
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العم��ل )51 %(، الحرية في اتخاذ القرارات ف��ي العمل )49 %(، الدعم 
الذي يتلقونه من زمالء العمل )47 %(، والتقدير في العمل )46 %(. 

أم��ا العوامل األخرى المتعلقة بالرضا عن الحياة المهنية بالنس��بة للمجيبين 
في لبنان، فش��ملت مستويات الضغط النفس��ي والتقدم الوظيفي، حيث عبّر 
حوالى ثلث المجيبين )32 %( عن رضاهم عن مس��توى الضغط النفس��ي 
الذي يتعرضون له في العمل، بينما عبّرت النسبة ذاتها تقريباً من المجيبين 

)30 %( بالرضا عن توفر فرص التقدم الوظيفي.

درجة الرضا عن بلد االقامة
عبّ��ر المجيبون في لبنان عن رضاهم عن العديد من العوامل المرتبطة ببلد 
إقامتهم، من ضمنها الطقس المعتدل )73 %(، القدرة على إنش��اء عالقات 
ش��خصية جي��دة )68 %(، توافر فرص التواصل م��ع اآلخرين )62 %(، 

توافر المؤسسات التعليمية )52 %(، ووسائل الترفيه )48 %(.

السعادة والتوتر
يع��د الضغ��ط النفس��ي أيض��اً واحداً م��ن العوامل الت��ي تط��ّرق اليها هذا 
االس��تطالع. وبالنس��بة للمجيبين ف��ي لبنان الذين يش��هدون معدالت عالية 
من التوتر، ش��ملت أهم العوامل المؤدية للضغط النفس��ي: ارتفاع تكاليف 
المعيش��ة )74 %(، الوضع االقتص��ادي الحالي في بلد إقامتهم )60 %(، 
والمش��اكل المتعلقة بالعمل )56 %(. وف��ي المقابل، صرح حوالى خمس 
المجيبين )13 %( في لبنان بأنهم يش��هدون مس��توى منخفضاً من الضغط 

النفسي.
تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول “السعادة في منطقة الشرق األوسط” 
عب��ر األنترنت خالل الفت��رة الممتدة ما بين 6 و22 ديس��مبر/كانون األول 
2016، بمش��اركة 3747 ش��خصاً من اإلمارات، والس��عودية، والكويت، 
وتونس، وسورية.وُعمان، وقطر، والبحرين، ولبنان، واألردن، ومصر، والمغرب، والجزائر، 

41 % من اللبنانيين راضون عن مستوى معيشتهم

ومن أجل التعّرف على مس��تويات س��عادة األش��خاص في 
منطقة الش��رق األوس��ط، تطّرق االس��تطالع الى العوامل 
الرئيسية التي يمكن من خاللها تحديد مستوى السعادة، من 
ضمنها الحياة الش��خصية والمهنية للمجيبين، وبلد اقامتهم 
الحالي، وغيرها من العوامل المتعلقة بصحتهم ورفاهيتهم.

وقد حدّد المجيبون أكثر خمسة عوامل تؤثر على مستويات 
سعادتهم العامة في بلد إقامتهم، ففي لبنان صرح 61 % من 
المجيبين بأن التمتع بحالة مادية مس��تقرة هو العامل األكثر 
تأثيراً على س��عادتهم، يلي��ه توفر األمن والس��المة العامة 
)55 %(، وتوف��ر ف��رص العم��ل )49 %(، والقدرة على 
إنشاء عالقات شخصية جيدة )41 %(، وانخفاض تكاليف 

المعيشة )32 %( والبيئة النظيفة )32 %(.

درجة الرضا عن الحياة الشخصية
ش��ملت أهم عناصر الحياة الشخصية التي عبّر المجيبون 
ف��ي لبنان عن رضاهم عنها: العالقة مع العائلة )83 %(، 
الصح��ة الجس��دية )82 %(، الصحة النفس��ية )76 %(، 
االستقاللية في اتخاذ القرارات )74 %(، حرية التواصل 
مع اآلخري��ن )72 %(، والدعم ال��ذي يتلقونه من العائلة 

.)% 68(
وأظهرت نتائج االستطالع بأن العوامل المرتبطة بالصحة 
الجس��دية تؤدي دوراً هاماً في مستوى السعادة والرفاهية 
لدى المجيبين في لبنان. وفي هذا الس��ياق، صّرح حوالى 
ثالثة أرباع المجيبين )79 %( بأنهم يتمتعون بصحة جيدة 
أو ممت��ازة، وق��ال حوالى 6 من كل 10 مجيبين )62 %( 

بأنهم ال يعانون من أي مشكالت صحية حالياً.

درجة الرضا عن الحياة المهنية
وفي م��ا يتعلق بحيات المجيبين المهنية، ش��ملت العوامل 
الت��ي أظهر المجيبون ف��ي لبنان رضاهم عنها: س��اعات 

ارتفعت نسبة التركيز  على مستويات سعادة 
وشـمال  األوسـط  الشـرق  منطقة  سـكان 
افريقيا ورفاهيتهم في االفترة األخيرة، فوفقًا 
الستطالع أجراه أخيراً بيت.كوم، أكبر موقع 
للوظائف في الشـرق األوسـط، بالتعاون مع 
“يوجـوف”، المنظمـة المتخصصـة بأبحاث 
السـوق، تحت عنـوان “السـعادة في منطقة 
الشرق األوسط”، أظهر 4 من كل 10 مجيبين 
(41 %) فـي لبنـان رضاهـم عـن مسـتـوى 

معيشتهم، إلى حد ما على األقل.
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عام 2000 وحتى 2014 أكثر من 213 مليار دوالر.
ضرورة تعزيز االستثمارات

وش��دد التقرير على أهمية تح��رك حكومات المنطقة 
لتحييد اآلثار السلبية للمتغيرات السياسية واالقتصادية 
واألمني��ة على من��اخ االس��تثمار وبيئة األعم��ال، من 
أج��ل تعزيز جاذبي��ة هذه الدول كوجهة لالس��تثمارات 
األجنبي��ة والتج��ارة الدولية، ما يؤدي إل��ى دعم خطط 
وبرام��ج اإلص��الح االقتصادي والتنمية الش��املة التي 
باتت ضرورة حتمية لتحسين مستويات المعيشة. وفي 
المجمل تظهر المعطيات الحاكمة لالقتصاد العربي، أنه 
ال يزال رهناً بالتطورات بأسعار وإنتاج وتصدير النفط، 
اإليرادات الحكومية وما يزيد عن 35 % من الناتج.الذي يمثل 85 % من الصادرات وأكثر من 60 % من 

توقعات االقتصاد العربي للعام 2017

ومع ذلك يرى التقرير أن المخاطر المحيطة باآلفاق االقتصادية في المنطقة زادت 
نتيجة لألحداث السياسية الداخلية والتأثيرات الخارجية الناجمة عن المتغيرات في 
االقتصاد العالمي، خصوصاً تقلبات االقتصاد الصيني وتداعيات انسحاب بريطانيا 
من االتحاد األوروبي وتغير التوجهات السياسية للواليات المتحدة في العهد الجديد.

تراجع العجز
وعلى الرغم من وجود حالة من عدم اليقين بسبب المسار المستقبلي ألسعار النفط 
وآفاق النمو في األسواق الصاعدة عموماً والصين  خصوصاً، إال أنه من المرجح 
أن يش��هد عام 2017 تحس��ناً في أداء الموازين الداخلية والخارجية، حيث يتوقع 
أن يتراجع العجز في صافي الموازنات الحكومية للدول العربية ليبلغ 200 مليار 
دوالر، وأن ينخفض عجز الحس��اب الجاري ليبلغ 104 مليار دوالر، مع ارتفاع 
مرجح للمديونية الخارجي��ة إلى 1140 مليار دوالر، كنتيجة لتحول بعض الدول 

إلى االقتراض الخارجي وإصدار سندات دين في األسواق العالمية.
المدفوعات

ويرصد التقرير مؤشرات على تحسن صادرات السلع والخدمات نتيجة االرتفاع 
النسبي ألس��عار النفط، لتتجاوز حاجز التريليون دوالر، مع تراجع االحتياطيات 
الدولي��ة 112 ملي��اراً لتصل إل��ى تريليون دوالر، تكفي لتغطية 12.3 ش��هراً من 
واردات الس��لع والخدمات العربية، بس��بب إقدام بعض الحكومات على الس��حب 
م��ن هذه االحتياطات لتمويل جزء من العجز في الموازنات. وأش��ار التقرير إلى 
ارتفاع صافي الحس��اب الرأسمالي المجمع لموازين مدفوعات الدول العربية من 
4.5 مليار دوالر عام 2013 إلى 22.2 مليار دوالر في 2015. وحافظت الدول 
المانحة على مساعداتها اإلنمائية ومعوناتها الرسمية لعدد من دول المنطقة لتستقر 
عند 22 مليار دوالر لعام 2014، لتتجاوز المس��اعدات التي تلقتها هذه الدول منذ 

توقـع تقريـر صـادر عـن المؤسسة العربية لضمان االسـتثمار 
وائتمان الصادرات (ضمان) أن يشـهد االقتصاد العربي في 2017 
تحسناً طفيفاً في متوسط معدل النمو ليبلغ 2.9 %، وليرتفع 
معه الناتج العربي إلى 2.7 تريليون دوالر، وبالتالي يرتقي متوسط 
دخل المواطن إلى 7750 دوالر سنوياً، كما يرجح ارتفاع معدالت 
التضخم إلى 5.9 %، واستمرار النمو في عدد سكان المنطقة 

ليصل إلى 372 مليون نسمة.
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العمال اإلجمال��ي، وهو ما يعادل 1.4 مليار 
شخٍص في عام 2017.

وق��ال الخبير االقتصادي ف��ي منظمة العمل 
الدولي��ة والمؤلف الرئيس��ي للتقرير س��تيفن 
ف��ي  العم��ال  توبي��ن: “إن زه��اء نص��ف 
االقتصادات الناش��ئة يعملون في مهٍن هشة، 
وترتفع هذه النسبة إلى أكثر من 80 في المئة 

في الدول النامية”.
ونتيجةً لذلك، يُتوق��ع أن يزداد عدد العاملين 
في وظائف هش��ة بمقدار 11 مليوناً س��نوياً، 

أعداد العاطلين عن العمل ترتفع عالميًا في 2017
توقع تقرير جديد صادر عن منظمة العمل الدولية، ازدياد معدل البطالة في العالم في شكل طفيف من 5.7 
إلى 5.8 في المئة في عام 2017، ما يعني ارتفاع عدد العاطلين عن العمل بمقدار 3.4 ماليين شخص. وأشار 
توقعات  إلى   ،”2017 عام  اتجاهات   - العالم  في  االجتماعية  واآلفاق  “االستخدام  عنوان  حمل  الذي  التقرير 
بارتفاع عدد العاطلين عن العمل عالميًا في عام 2017 إلى أكثر من 201 مليون شخص، مع ازدياده بمقدار 2.7 

مليون شخص في عام 2018، ألن وتيرة نمو القوى العاملة تفوق عدد فرص العمل الجديدة.

صعوبات وتحديات
ق��ال المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي 
راي��در: “نح��ن نواجه مصاع��ب مزدوجة 
تتمث��ل ف��ي تالف��ي األض��رار الناجمة عن 
األزم��ة االقتصادي��ة واالجتماعي��ة العالمية 
وإيجاد فرص عمٍل نوعية لعشرات الماليين 
من الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام.

ويواص��ل النم��و االقتص��ادي أداءه المخيب 
لآلم��ال على صعي��د المس��تويات ودرجات 
الشمول. ويرسم ذلك صورةً مقلقة لالقتصاد 
العالم��ي ولقدرت��ه على توليد ف��رص عمٍل 
كافية، ناهيك بفرص عمٍل نوعية، واستمرار 
المس��تويات العالية من أش��كال العمل الهشة 
إل��ى جانب عدم إح��راز أي تق��دٍم في جودة 
فرص العمل - حتى في البلدان التي تحسنت 
بياناته��ا اإلجمالي��ة - يدقان ناق��وس الخطر. 
ويتعي��ن علينا ضمان تقاس��م مكاس��ب النمو 

بطريقٍة شاملة”.

مهن هشة
ويتوقع التقرير أن تبقى أشكال العمل الهشة، 
أي العاملين لدى منش��آت أُسرهم ولحسابهم 
الخ��اص، أعلى م��ن 42 في المئ��ة من عدد 

ومعظمه��م في بل��دان جنوب آس��يا وأفريقيا 
جنوب الصحراء.

معدالت البطالة ونقص الفرص
وعل��ى النقيض من ذلك، ينبغ��ي أن يتراجع 
مع��دل البطالة ف��ي الدول المتقدم��ة في عام 
2017 من 6.3 في المئة إلى 6.2 في المئة، 

وإْن بوتيرةٍ بطيئة.
وثم��ة إش��ارات على حدوث بطال��ٍة هيكلية. 
وتبقى البطالة طويلة األمد في كّلٍ من أوروبا 
وأمي��ركا الش��مالية مرتفع��ةً بِعن��اٍد مقارنةً 
بمس��توياتها قبل األزمة، كما أنها س��تواصل 
ارتفاعه��ا ف��ي أوروبا بص��رف النظر عن 

تراجع معدالت البطالة.
ويح��ذر التقري��ر ف��ي الوق��ت عين��ه من أن 
االرتي��اب العالم��ي ونق��ص ف��رص العمل 
الالئق��ة، م��ن جملة أم��وٍر أخ��رى، يثيران 
القالقل في المجتمع ويدفعان إلى الهجرة في 

بقاع عدة من العالم.
فنسبة الس��كان في س��ن العمل الراغبين في 
الهج��رة خارجاً ازدادت بي��ن عامي 2009 
و2016 ف��ي كل منطق��ٍة تقريب��اً من مناطق 
العالم، باس��تثناء جنوب آس��يا وجنوب شرق 
آسيا والمحيط الهادئ. وحدثت أكبر زيادةٍ في 
أميركا الالتينية والكاريبي والمنطقة العربية.

تقديم حوافز مالية
وباالنتق��ال إلى التوصيات، تش��ير تقديرات 
المؤلفين إل��ى أن بذل جهوٍد متضافرة لتقديم 
حواف��ز مالية وزي��ادة االس��تثمارات العامة 
الت��ي تأخذ في الحس��بان اإلمكان��ات المادية 
لكل بلٍد تمثل انطالقةً طيبة لالقتصاد العالمي 
وتخف��ض ع��دد العاطلين عن العم��ل بنحو 
األساس.مليوني ش��خص مقارن��ةً بتوقعاتنا عند خط 

 غاي رايدر
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والتضخـم )الســيناريـو “اإلنعاشي”(.

• أما وضع إشارة االستفهام “؟” فيشير إلى حالة 
الغمــوض أو عــدم اليقيــن التي تحيــط بالمحاور 
المحتملــة. فعلــى رغم وجــود اتجــاه واضح من 
الناحيــة المنطقيــة، إال أن عوامــل الحجم وإيقاع 
التحرك والنتائــج المترتبة على ذلــك أمور قابلة 
لألخــذ والرد إلــى حدّ كبير، ويمكــن أن تكون قد 
أعطيــت قيمة مبالغــاً فيها، ال ســيما على المدى 

القريب.

وفي هذا السياق، قال كبير استراتيجيي االستثمار 
لــدى بنــك ســتاندرد تشــارترد، ســتيف برايس: 
“لنأخذ الســيناريو المحتمل في الواليات المتحدة 
على ســبيل المثال: ليس مــن الواضح متى وبأي 
صيغة ســيتم تمريــر برنامج التحفيــز المالي في 

الكونغرس”.

وتابــع قائالً: “مع ان المــرء قد يفترض بداهة أن 
إطالق برنامــج تحفيز مالي يمثل خطوة إيجابيــة 
في عالــم متعطــش للنمــو، لكن يبقــى االحتمال 
أيضاً بأن تــؤدي زيادة اإلنفاق الحكومي وخفض 

2017: سيناريوهات يلفها الغموض

سيناريوهات لإلستثمار
نظراً الستمرار موجة التشكك والغموض 
التــي تعتــري االقتصاد العالمــي، يتعين 
على المســتثمرين أن يأخذوا في الحسبان 
أخــرى  ســيناريوهات  نشــوء  احتمــال 
مختلفة توجه قراراتهم االســتثمارية. وقد 
تجلى هذا الشــعور في فكرة “#محور؟” 
)?pivot#( التــي قدمهــا بنك ســتاندرد 
المحددات واإلرشــادات  تشــارترد وفق 

التالية:

• فالرمز # يشــير إلى عالم اليوم المتغير 
بســرعة، والــذي يتواصــل فيه انتشــار 
المعلومــات الصحيحــة وتلــك المغلوطة 
بوتيــرة متزايــدة فــي فضــاء الشــبكات 
المعلوماتية، والذي يتيح إمكانية تســريع 

ظهور اتجاهات جديدة.

• أمــــا كلمــة محــور، فتشــير إلــى أن 
المســتثمر يمكنــه االســــتفادة مــن إبقاء 
إحــدى قدميــه راســخـــة فــي األصـول 
التــي تــؤدي أداء حســــناً فــي بيئة ذات 
هيكليــة بطيئة النمــو ومنخفضة التضخم 
)ســــيناريـو التقــدم بــال خريطــة(، مع 
التحــرك بقدمه األخرى نحــو األصــول 
التــي يفترض أن تــؤدي أداء حســناً في 
سـيناريو االنتعاش المضبوط  حيث النمو 

الـذي  الخـاص  التقريـر  تنـاول 
أصدرته المجموعة االسـتشارية 
إلدارة الثروات لدى بنك ستاندرد 
االستثمارية  التوقعات  تشارترد، 

للعام 2017.

وتطــرق مضمـونـــه ألهـــم 
بها  تمر  قد  التي  السيناريوهات 
األســواق خـالل العـام الحالي، 
مقدمـًة في ضـوء ذلك خريطــة 
التي  االسـتثمارية  األفكار  ألهم 
يمكـن تبنيهـا فـي عـدد مـن 

األسواق الجديدة.

الضرائــب إلى رفــع التضخــم أكثر من 
تســريع النمــو، ال ســيما وأن الواليــات 
المتحــدة األميركيــة اقتربــت بالفعل من 

حدود طاقتها االستيعابية القصوى”.

كمــا أن ميــل الســوق نحــو الســيناريو 
اإلنعاشــي يكتســب قوة دفع متســارعة، 
ويتوقــف اســتمرار هــذا الزخــم علــى 
تنفيذ سياســات مالية من شــأنها دعم هذا 
الســيناريو. ومع ذلــك، ليس من الواضح 
بعد إمكان اســتدامة هــذا االتجاه، وحتى 
لو تم ذلك فمن المســتبعد أن تسير األمور 

بالسالسة المرجوة.

غموض في اإلستثمار
مــن جهة أخرى، علًــق الرئيس اإلقليمي 
الشــرق  فــي منطقــة  الثــروات  إلداراة 
األوســط وأفريقيا وأوروبا ورئيس قســم 
إدارة الثروات في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة لدى بنك ستاندرد تشارترد غوتام 
دوغــال، قائــالً: “فــي ضــوء المحاور 
وهــي:  المذكــورة،  الرئيســية  األربعــة 
التحــول نحو زيادة اســتخدام السياســات 
الماليــة، تعزيــز البيئة اإلنعاشــية، زيادة 
السياســات الحمائيــة وتصاعــد تعدديــة 
األقطاب - يتوقع أن تزداد أوجه الغموض 
خالل السنة الحالية. وبناء على ذلك، من 
المهم أن يتخذ المســتثمرون منهجية تقوم 
على السيناريوهات في ما يتعلق بمراجعة 

الفرص االستثمارية”.

وأوضــح أن “منهجيتنــا القائمــة علــى 
الحصــول علــى المعلومــات في شــكل 
استباقي واســتيعاب جوانبها المتباينة من 
زوايــا مختلفة، من شــأنها أن توفر رؤية 
للتوقعــات االســتثمارية،  أكثــر تكامــالً 
وأن تســاهم في رســم معالم االستشارات 
التــي نوفرها لعمالئنا كي تســاعدهم في 
تحدياتها”.الخوض فــي بيئات اســتثمارية تتصاعد 

 ستيف برايس
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بول اند بير في فيالجيو
افـتـتـحــــت 
“بـول انــــد 
بير”، عالمة 
األزيـــــــاء 
اإلســـــبانية 
المتخصصة 
في مـوضــة 
“السـتريت” 

متجرها في فيالجيو مول في الدوحة. وشــهد حفل االفتتاح حضور 
عدد من وسائل اإلعالم المحلية ومحبي الموضة، حيث أُتيحت لهم 

فرصة اكتشاف أحدث مجموعات “بول اند بير” العصرية.

عيد العشاق في المالديف
تقـدم منتجعـات 
مجموعة كوكو 
فـي المالـديــف 
بمناســبة عيــد 
العشــاق أجواء 
نســــيـة  رومـا
ســـــــطـة  بـوا
مـجـمـوعــــــة 

واســعة من التجارب التي تتضمن جلسات تدليك للعشاق، وحفالت 
عشــاء خاصة، ورحالت بحرية استثنائية، تسمح لضيوف المنتجع 

تمضية عيد عشاق يدوم في القلب ذكراه.

نشاطات جديدة من الريتز-كارلتون
أعـلـــن فنــدق 
- يـتــــــز لـر ا

كارلتـون دبي، 
عـــن جدولـــه 
الجديــــد مـــن 
النشـــــاطــات 
لضـيــوفـــــــه 

وأعضائه ليستمتعوا بهذا المنتجع الشاطئي الجميل. وثمة نشاطات 
تناسب جميع األذواق واالهتمامات من نشاطات التسلية الكالسيكية 
المعروفة إلى الرياضات واألنشطة المستوحاة من طابع المنطقة، 

ومن اهمها نادي الريتز كيدز لألطفال.

أكثر األماكن سحراً في إيرلندا

كشفت هيئة السياحة األيرلندية عن بعض أفضل الوجهات السياحية 
خالل أشهر الشتاء الباردة منها قطار “بيلموند جراند هيبرنيان” ذو 
العربات األنيقة والــذي يعتبر قطار النوم الفاخر األول الذي يجول 
فــي أرجاء جزيرة أيرلندا، حيث يســتطيع الضيوف الحجز لرحلة 

تدوم 6 ليال.

“سيكس سينسيز” يسجل حضوره
أعلـــن منتجـــع 
سـيكس سينسيز 
بـــاي،  زيغـــي 
اختيــاره ضمن 
“القائمة الذهبية 
2017: الفنـادق 
الــعشـــــــرون 

األفضل في العالم”، الصادرة عن مجلة كوندي ناست ترافلر. وبعد 
منافسة مع أفضل الفنادق من كافة أنحاء العالم، تمكن المنتجع الواقع 
ضمن سلسلة الجبال الساحلية في سلطنة عمان، من تسجيل حضوره 

في القائمة المرموقة بفضل “مزاياه الكمالية الفاخرة”.

مرآة ذكية من “ميليبو”
شركة  طورت 
األثـاث ميليبــو 
 EKKO مـرآة
الذكيــة القـادرة 
على االتصــال 
بـاإلنتــرنـــت، 
بتصميـمـيـــــن 

دائري ومســتطيل مزودة بنظام أندرويد، علــى أن توفر العديد من 
البيانــات لعرضها بــدءاً من الطقس، نشــرات األخبــار، الراديو، 
ُمشــاهدة يوتيوب، التنبيه بانتهاء المدة المحددة لالســتحمام أو حتى 
استخدام فرشاة األسنان. ويتوقع طرحها في الربع الثاني من 2017.
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“أوميغا” تتمنى لكم عيد حب سعيد
في عيــد الحب تقــدم أوميغا 

ساعة دو فيل اليديماتيك.
وتأتي هذه الساعة المصنوعة 
فــي  ســتيل  الســتينلس  مــن 
علبة الســاعة قطــر 34 ملم 

والسوارة.
أمــا عقــارب الســاعة فهــي 
مصنوعة من الذهب األبيض، 
كمــا تأتــي المؤشــرات مــن 
األبيــض ومرصعة  الذهــب 

بـ11 ماسة نقية.

BOVET من ”His & Her“
ســـــــتـعـرض دار 
   BOVET سـاعات
مـــن أجــــل يــــوم 
الفالنتايــــن، هـديــة 
 ”His & Her “
الحصرية التي تُمثّل 
سـاعتين، هما ساعة 
 Miss Audrey
للســيدات التي تمثل 

 19Thirty جوهرة األنوثة، وتتميز بإطار قطره 36 ملم. وســاعة
للرجال ذات إطار من الفوالذ الستانلس ستيل.

أوريس تدعم موسيقى الجاز

أعلنت شــركة أوريس عن ســاعة ُصنعت لتخلد واحــداً من أعظم 
عازفــي الجاز في القرن العشــرين وهو ديكســتر جوردن. وتتميز 
ساعة أوريس ديكستر جوردن، اإلصدار المحدود، بالعتاقة واألناقة 
العميقة، حيث تتمتع بإطاللة هادئة ومتناسقة تعكس شخصية ديكستر 

االجتماعية الدافئة.

ساعة Rado الجديدة
أطلقت Rado الشركة 
السويســرية لصناعــة 
الســــاعـات، ســـاعـة 
حصرية تثبت اهتمامها 
بـرياضــة الـتـنـــــس، 
حيــث تم إنتاج ســاعة 
 HyperChrome

Match Point بإصــدار 
محدود مؤلف من 999 قطعة. وتتميز الســاعة بإطار من سيراميك 
البالزما المصقول فائق التقنية ومزود بمقياس للسرعة ومطلي بمادة 

.Super-LumiNova 

“إكسترا فورت” من “إبرهارد آند كو”
آنــد كــو  تقــدم إبرهــارد 
اإلصــدار المطــور ألفخم 
ساعاتها “إكسترا فورت” 
فــي موديــل  الكالســيكية 
غراند تايــل، حيث تجعل 
مــن  البارعــة  التوليفــة 
فورت  “إكســترا  التقنيات 
تايل” كرونوغرافاً  غراند 
رائعــة.  شــخصية  ذات 

 frappé ويتوفر الموديل في 4 نســخ ميناء جديدة، كلها بتشــطيب
وعدادات حلزونية.

مبيعات قياسية لـ“سبيدي تيوزداي”
حققـــت شـــــركـة 
ت  عـــا لســـــــــا ا
الســــويســـــريــة 
“أوميغـا” مبيعـات 
غيــر مســــبـوقـة، 
لتنفذ كافة ســاعات 
“سبيدي تويزداي” 
التــي بلــغ عددهــا 

2012 قطعة فقط خالل وقت قياســي مدته 4 ساعات، حيث سارع 
عشــاق الســاعات حول العالم إلى حجز الساعة المحدودة اإلصدار 

فور طرحها.
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نادين نجيم سفيرة “فيمي9”
األزياء  ماركــة  أعلنــت 
العصرية “فيمي9”، عن 
تعاونها مع النجمة اللبنانية 
التــي  نجيــم”  “ناديــن 
تُوجــت بلقب ملكة جمال 
لبنــان فــي عــام 2004. 
وبمناسبة اختيارها سفيرة 
للعالمة التجارية ســتعلن 
“فيمــي9” عن مجموعة 
أزيــاء جديــدة اختير لها 

اسم Selectedbynadine وسط حضور من كبار الشخصيات.

“غلف كرافت” تؤهل يخوتها الجديدة
أعلنـــت شـــــركة الخليــج لصناعة القــوارب غـلـــف كرافت، أن 
تصاميم يخوتها الجديدة من فئة الطابقين أو ما تسمى بالفالي-بريدج، 
ســتأخذ في اعتبارها ارتفاعات الجسور على قناة دبي المائية، كما 
اعلنتها هيئة الطرق والمواصالت في دبي، لكي يتمكن زبائنها من 
اإلبحار بيخوتهم في القناة من دون الدخول في مشاكل االرتفاعات.

مجموعة لوف من “كارتييه”
شــاركت المغنية ميريام فارس 
فــي فعاليــات مهرجــان دبــي 
للتسوق، في جلسة الستعراض 
تصاميــم المجوهــرات الجديدة 
لــوف مــن  ضمــن مجموعــة 
“كارتييه”. وتعد المجموعة من 
أجمل المجموعات التي أطلقتها 
العالمة الفرنسـية، وهي تجـســد 
تكريمــاً للحــب والرومانســية، 
وتتميـــز بقطعهـــا المرصعـــة 

باأللماس والذهب.

“بالنيت لوف” من “سواتش”
تطرح سواتش ساعة 
لــوف”  “بالنيــت 
النســائية في مناسبة 
الفالنتايــن بتصميــم 
يضج بألوان الفرح.

قــام علــى تصميــم 
هذه الســاعة رســام 
الكرتون األرجنتيني 
مورديلو،  غييرمــو 

وهي متوفرة في إصدارة محدودة يصل عددها إلى 14.999 ساعة 
فقط، وتأتي في تغليف مميز يحوي العديد من الفراشات.

“دبي العالمي للقوارب”
أكد المســؤولون في مركز دبي التجــاري العالمي، الجهة المنظمة 
لمعــرض دبي العالمــي للقوارب، أن الدورة الـــ25 للمعرض التي 
ســتنعقد في الفترة ما بين 28 شباط/فبراير و4 آذار/مارس 2017، 
ستُســهم بتعزيز نمو قطاع المالحــة الترفيهية فــي المنطقة. ويُقام 
المعرض في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الذي من المقرر 

أن يصبح جزًء من مشروع “دبي هاربور”.

مهرجان دبي للتسوق 2017
نظمــت مؤسســة دبي 
للمهرجانات والتجزئة، 
إحدى مؤسـسات دائرة 
الســـيـاحة والتسـويـق 
التجاري، عرض أزياء 
في 21 كانون الثانـي/

ينايــر 2017 تحــــت 
عنوان “حلوة يا بلدي”، تضمن مجموعة من األزياء الفريدة والمميزة. 
ويعد هذا العرض الثالث ضمن 4 فعاليات لعروض األزياء الخارجية 
خالل المهرجان، وأذهل عرض األزياء المتسوقين والزوار في سوق 

الذهب وقدم مالبس بوتيك Sauce المميزة بتصاميمها التقليدية.
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مادة متناهية المتانة والخفة
بـاحـثــــون  ابتكـر 
أميركيون من معهد 
مـاسـاتشـوسـتـس، 
مادة جديدة متناهية 
والمتانـــة  الخفـــة 
عــن طريق تطبيق 

ضغط على ندف الغرافين graphene متأصلة من الكربون ثنائية 
األبعــاد وبنيتها بلورية سداســية، وتتصف المــادة الجديدة بكثافتها 
المنخفضة جداً وبنيتها اإلسفنجية فضالً عن متانتها لعشرة أضعاف 
متانــة الفــوالذ، بــل تتصف بخواص فريــدة من نوعهــا من ناحية 

توصيل الكهرباء أيضاً.

خاليا جذعية صناعية للقلب
علمــاء صينيون  تمكــن 
وأميركيــون من إنشـــاء 
خاليــا جذعيــة صناعية 
ألنســجة القلــب بنفـــس 
مزايا الخاليــا الطبيعية، 
تم إنتاجهـا على أســـاس 
حامض غليكول - اللبنيك 

واإلنزيمــات من مســتنبت الخاليا الجذعية لقلب اإلنســان، وتكمن 
أهميتها أن العالج بالخاليا الطبيعية قد يؤدي لتشكل أورام، أو رفض 
جهاز المناعة للخاليا الجديدة، بينما تنخفض نسبة هذه المضاعفات 

باستخدام الصناعية منها.

كشف األمراض من “رائحة األنفاس”
ابتكــر باحثــون جهــاز 
إلكترونــي جديــد، قادر 
على اكتشاف 17 مرض 
مختلف ضمــن 3 فئات 
أساسية وهي “السرطان 
وأمــراض  وااللتهابـات 
مـن  العصبي”،  الجهاز 

خالل تحليل رائحة أنفاس األشخاص فقط، مزوداً بأجهزة استشعار 
دقيقة متصلة بتقنيــة ذكاء اصطناعي يمكنها تحليل رائحة األنفاس 
ومطابقتهــا مــع قاعدة بيانات مــن المركبات الكيميائيــة المتطايرة 

والمرتبطة باألمراض المختلفة.

مزاج اإلنسان مرتبط بأمعائه
اكتشــف علماء بريطانيون 
وإسبان أدلة على أن األمعاء 
الدقيقــة يمكــن أن تتالعب 
بتغييــر  اإلنســــان  بمـزاج 
نسـبة هرمون السـيروتونين 
“هرمون المــزاج الجيـد”، 
مــن خــالل مســـــتقبـالت 
TLR2 في الخاليا المعوية 

والتــي تدل على وجود ميكروبات في األمعاء بل وتتحكم أيضاً في 
نقل الســيروتونين، الذي بدوره يسيطر على ردود الفعل العاطفية، 

كما يضبط عمل األوعية وأنظمة أخرى في جسم اإلنسان.

الشوكوال مفيدة ألمراض القلب
أن  أميركيــون  علمــاء  كشــف 
الشــوكوال وســيلة وقائيــة فعالة 
لعالج أمــراض القلب واألوعية 
الدمويــة وتزيد من تحســن أداءه 
واســتقرار ضغــط الــدم، وتعود 
فائدتهــا إلــى احتــواء البن على 
كميــات كبيــرة مــن الفيتامينات 
المتعددة وفيتامين P واألحماض 
الدهنيــة غيــر المشــبعة. إال أن 

اإلفــراط بتناول الشــوكوال البيضاء يــؤدي إلى اســتقالب وتفكيك 
السكريات  والسمنة ونمو الميكروبات التي تتغذى على الطعام الحلو.

جهاز يعيد تفعيل وظيفة القلب
ابتكر فريق من جامعة 
هارفـارد ومـستشـــفى 
بوســــطـن لألطـفــال 
جهــازاً جديــداً يلتــف 
حول القلب ليقوم يضخ 
الدم يمكنه أن يســـاعـد 

في شــفاء من يعانون مــن قصور في القلب وإعــادة تفعيل وظيفته 
إذا تعطلــت، كما يقلل أيضاً خطر الســكتة الدماغية، ووفقاً لجمعية 
القلب األميركية فإن مرض فشل القلب هذا يصيب حالياً حوالى 5.7 
ماليين شــخص في الواليات المتحــدة، ويُكلف البالد ما يقدر بنحو 

30.7 مليار دوالر أميركي سنوياً.
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الرعاية الفضية

شركاء التواصل

شركاء االعالم

المؤسسة الداعمة 

 شبكات الصرف الصحي 
 وتصريف مياه األمطار 

المستقبلية في أبو ظبي

www.thebusinessjournal.org

تصدر في حقوق نشر مشتركة مع مجلة »الخليج« ومجلة »بزنس جورنال«

تصدر في حقوق نشر مشتركة مع مجلة »عالم المصارف« ومجلة »بزنس جورنال« تصدر في حقوق نشر مشتركة مع مجلة »عالم المصارف« و»مجلة الخليج«

 مستجدات، استراتيجيات وتقنيات تحقيق االستفادة المثلى
من مشاريع مياه األمطار والصرف الصحي

ــف  ــي وتصري ــرف الصح ــبكات الص ــنوي لش ــر الس ــد المؤتم ينعق
ميــاه األمطــار المســتقبلية فــي أبــو ظبــي تحــت رعايــة دائــرة 
الشــؤون البلديــة والنقــل فــي بلديــة مدينــة أبوظبــي وســوف 
لميــاه  الضخــم  أبــو ظبــي  آخــر مســتجدات مشــروع  يناقــش 
ــية. ــة الرئيس ــة بالخط ــات ذات الصل ــن المتطلب ــره م ــار وغي األمط
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التصويت ألغراض سياس��ية. وأثبت الباحثون أن هذه الهجمات قد تس��مح 
للناخ��ب بالتصويت عن طريق االحتيال مراًرا دون اكتش��اف ذلك، وحتى 
إذا ل��م تش��ارك الدول في هجم��ات ضد خصومها ف��ي االنتخابات، مجرد 

التفكير في ذلك يعد سالحاً قوياً.

نصائح للمؤسسات
ولتف��ادي ه��ذه الهجمات، تقدم س��وفوس مجموع��ة تدابير ينبغ��ي إتباعها 

للمساعدة في الحماية من التهديدات:
1( االنتق���ال من الحماي���ة المرحلية لألمن المتكامل: ينبغ��ي االنتقال إلى 
حلول متكاملة، بحيث تتواص��ل جميع المكونات والعمل معًا للقضاء على 

التهديد.
2( تحديد أولويات المخاطر: ل��م يعد امتالك المنظمة للموارد التي تحمي 
م��ن التهدي��دات  بنس��بة 100 ٪  أم��راً واقعياً، وبالتالي الب��د من توضيح 
المخاطر المرتبطة بكل نظام، والبحث عن األدوات التي تتسم بالديناميكية 

واالستجابة السريعة.
3( أتمتة األساسيات: عدم إهدار الوقت في إجراء نفس المهام األمنية التي 
تملكها المؤسس��ات، لذا ينبغي أتمتة كل ما يمكن إنجازه بشكل سهل، حتى 

تتمكن من تركيز الموارد الشحيحة لمواجهة المخاطر.
4( شبكة من الموظفين: أصبح توعية المستخدمين وإشراكهم في الوقاية 
هو األكثر أهمية، عبر تعليمهم على كل مجموعة من التهديدات المحتملة.
5( تحسين التنسيق المدافع: اختيار األدوات والعمليات التي تلغي الحواجز 
يجب التعاون مع شركات أخرى والحكومات للتصدي للهجمات.داخل المؤسس��ة، بحيث يمكن ألي شخص االستجابة لنفس الهجوم، أيضاً 

األمن اإللكتروني في 2016 وتوقعاته في2017 

هجمات “الحرمان من الخدمة”: ف��ي عام 2016، أدت 
هجمات “مي��راي” إلى حجب مواق��ع عالمية، وأظهرت 
قدرة تدميرية هائل��ة لهجمات الحرمان من الخدمة، وذلك 
نتيجة اس��تخدام أجهزة انترنت األشياء ذات التقنيات غير 

اآلمنة.
استهداف الشبكات االجتماعية: يتوقع أن يلجأ العديد من 
القراصنة الختراق ش��بكات التواصل االجتماعي، خاصة 
وأن فكرة استهداف المس��تخدمين برسائل بريد الكتروني 
واقناعه��م بفوزه��م بمبل��غ م��ن الم��ال لتس��جيل بياناتهم 

واستخدامها لالختراق، باتت مألوفة للجميع.
البني���ة التحتية للقط���اع المالي: هذه الهجمات تس��تخدم 
معلومات مفصلة حول المدراء التنفيذيين للشركات لخداع 

الموظفين للدفع أو تسريب البيانات.
زي���ادة تعقيد الهجمات: يقوم المهاجمين بخرق العديد من 
الخوادم قبل الشروع في سرقة البيانات. وقد أكد الخبراء، 
أن هذه الهجمات إس��تراتيجية، ويمكن أن تسبب أضراراً 

كبيرة.
الهجمات عل���ى أجهزة انترنت األش���ياء المنزلية: عبر 
اختراق كاميرا الحاس��وب، ومن المتوق��ع زيادة مثل هذه 
النوعي��ة من الهجمات م��ن خالل اخت��راق الميكرفونات 

بغرض التجسس على العائلة.
إفس���اد وتعطيب نظ���م اإلعالنات على الش���بكة: نش��ر 
البرمجي��ات الخبيث��ة من خ��الل اإلعالن��ات، والتي تولد 
العدي��د من الروابط والنقرات، ويكون الغرض األساس��ي 
منها مس��اومة المستخدمين والس��رقة من المعلنين في آن 

واحد.
الجانب السلبي من التشفير: مع تداول التشفير وانتشاره، 
أصبح��ت مهمة برمجيات الحماي��ة أصعب بكثير في تفقد 
حرك��ة مرور البيانات، ما يس��هل على مجرمي االنترنت 

التسلل إلى الشبكات من دون الكشف عن هويتهم.
الهجمات ضد الدول: كاألخبار الوهمية ومس��اومات نظام 

المتخصصة  ســوفـوس  شــركة  رصدت 
في حلول أمـن الشــبكات عدداً كبيراً مـن 
الهجمات اإللكترونيـة في 2016، تراوحت بين 
هجمات الحرمـان من الخدمـة، إلى القرصنـة 
المزعومة خالل االنتخابات األميركية، باإلضافة 
الى الموجة المتصاعدة من خروقات البيانات 
داخل المنظمات، وخسائر كبيرة في البيانات 

الشخصية للعامة، كان أبرزها:
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“آبل” تقترب من تريليون دوالر
تتجه آبل للوصول إلى إيرادات 
تراكمي��ة تقترب م��ن تريليون 
دوالر حققتها عبر منتجات ذات 
صلة بنظامها iOS، وذلك منذ 
طرحه��ا أول هاتف آيفون عام 
2007، وم��ع كاف��ة إصداراته 
الالحق��ة جنب��اً إل��ى جنب مع  

 ،TV�أجهزة اآليباد وآيبود تاتش وحتى س��اعتها الذكية ومنصتها لل
لتحق��ق 980 مليار دوالر عند حلول منتصف عام 2017، يضاف 
إليها 100 مليار دوالر من إيرادات خدمات IOS في مبيعات متجر 

.Apple Music وأيضاً مشتركي خدمة AppStore
عل��ى صعيد آخر تواجه، “آبل” دعوى قضائية تقوم على أس��اس 
إحتكارها س��وق التطبيقات واش��تراطها أن يت��م التحميل فقط من 
متجره��ا، م��ع مطالب��ة المدعي��ن لها ض��رورة الس��ماح بتحميل 
التطبيقات من خارج متجر AppStore، أي من متاجر المطورين 
الخاصة، بهدف تخفيض االس��عار وعدالة المنافس����ة، بل وذهب 
بعضه��م أيضاً إل��ى أن عليها دفع تعويض��ات بماليين الدوالرات 

بسبب نسبة ال�30 % التي تحصل عليها من شراء التطبيقات.

“تسال” تستحوذ على مبرمج “آبل”
أعل��ن مطورالبرمج��ة التي تس��تخدمها 
“آب��ل” من��ذ ع��ام 2014، وقائ��د فريق 
Xcode كريس التنر، اس��تقالته رسمياً 
وانضمامه إلى الش��ركة المنافسة تسال، 
ليصب��ح نائ��ب رئي��س منص��ة “أوت��و 
بايل��وت” البرمجي��ة ف��ي ش��ركة إيلون 
ماس��ك، إذ س��يعمل على تطوير حقيقي 
لبرنامج أوتو بايلوت ودعمه للس��يارات 
الذكية، وترجيح كفة المنافسة بين “آبل” 

 Swift.org و“تس��ال”، فض��الً عن تأكي��ده مواصل��ة دعم فري��ق
لمساعدة المطورين في تعلم اللغة مفتوحة المصدر.

اإلنترنت من الطائرات الى البالونات
أكدت “إكس”، وهي فرع 
م��ن الش��ركة األم لغوغل 
تُنه��ي  أنه��ا  “ألفاب��ت”، 
برنامجها “مشروع تيتان” 
للطائرات المسيرة بالطاقة 
الشمسية الستخدامها لتوفير 
في  للمستخدمين  اإلنترنت 

المناطق النائية. وس��يتم توزيع أعضاء فريق المشروع الذي كانت 
اش��ترته منتصف ش��هر نيس��ان/ابريل 2014، إلى مشاريع أخرى 
أهمها Project Loon، الذي تستخدم فيه البالونات لتكوين شبكات 

في الجو بهدف بث االنترنت كبديل عن الطائرات.

مواجهة صعبة في االحتيال المالي
كش�������ف��ت 
دراس��������ة 
أج�رت�ه������ا 
ش�������رك��ة 
كاس�برسكي 
الب بالتعاون 
 B2B م����ع

 ،International
بأن البنوك والمؤسس��ات المزودة لخدمات الدفع تواجه صعوبة في 
التعامل مع حاالت االحتيال المالي عبر اإلنترنت في ظل عالم اليوم 

المتصل والتطور التكنولوجي المتسارع.
ووفقاً لالس��تطالع، أقرت أكثر من ثلث المؤسسات )38 %( بأنه 
من الصعوبة بمكان تحديد ما إذا كانت أي معاملة على أنها عملية 

احتيال أو معاملة حقيقية ونظامية.
وقالت الدراس��ة: إن النمو الهائل لقط��اع المدفوعات اإللكترونية، 
باإلضافة إلى التطورات التكنولوجية المس��تجدة والتغير الحاس��م 
في طبيعة متطلبات األعمال قد أجبر الشركات على تحسين كفاءة 

عملياتها التشغيلية في السنوات األخيرة.

جهاز صراف آلي متعدد الوظائف
قام بنك مس��قط بتعزيز 
خدمات الصراف اآللي 
ف��ي محافظ��ة مس��ندم، 
وذلك من خ��الل توفير 
اآللي  الص��راف  جهاز 
المتعدد الوظائف والذي 
الس��حب  خدمتي  يق��دم 
واإليداع ف��ي نيابة ليما 

بوالية خصب وتحديداً في ميناء ليما، ليكون بذلك أول بنك بسلطنة 
عمان يقوم بتوفير جهاز للس��حب وإيداع المبالغ النقدية. وتأتي هذه 

الخطوة ضمن رؤية البنك “هيا ننجز أكثر”.
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تقنية للتعرف على الوجه والبصمات
 Synaptics كش��فت
بمجال  المتخصص��ة 
الل�وح��ات اللمس���ي�ة 
والحس��اس���ات، ع�ن 
منصة تدمج بين قراءة 
بصم���ات األصاب���ع 

والتع��رف على الوجه، بغية زيادة أم��ان األجهزة المحمولة، وهي 
تدعم تقنية SentryPoint التي تقدم مجموعة من ميزات المصادقة 
الفريدة منها تقني��ة Quantum Matcher وPurePrint، للتمييز 
بين األصابع الوهمية والحقيقية، والتحقق من وجود مجموعات من 

التطرفات للعين والرأس.

HiGame على أجهزة هواوي
أعلن قسم خدمات اإلنترنت 
في ش��ركة هواوي لمنطقة 
الشرق األوس��ط وأفريقيا، 
أن متجر تطبيقات األلعاب 
الهاتفي��ة بنظ��ام أندروي��د 
ج��رى  ال��ذي   HiGame
إطالق��ه ف��ي الصي��ن عام 

2015، أصب��ح متاح��اً على جه��از Mate9 وأجه��زة أخرى من 
“هواوي”. مع اإلش��ارة إلى أن تطبيق��ات األلعاب يطّورها طرف 
ثالث تم اختياره بعناية، لتأتي األلعاب ترفيهية تفاعلية، وحتى تثقيفية 

تخضع جميعها الختبارات السالمة والجودة.

رقم قياسي جديد لـ“واتسآب”
أعلن���ت خدم����ة 
واتس���اب التابع�ة 
ل�“فيس�����ب�وك”، 
أن عدد الرس��ائل 
التي تم ارس���الها 
الس�ن�ة  ليلة رأس 
 2017 - 2016
كان خيالياً، حيث 
بلغ نحو 63 مليار 

رس��الة حول العالم، كان من بينهم نحو 7.9 مليار صورة، في حين 
بلغ عدد الفيديوهات المرسلة 2.4 مليار فيديو.

منصة للتخاطر وقراءة األفكار
كش��فت تقاري��ر ع��ن وجود 
قسم سري أنشأته “فيسبوك” 
ع��ام 2016 يعم����ل عل��ى 
تطوي��ر تقني���ة ل�“واجه����ة 
حوسبة دماغية” تشبه كثيراً 
الق��درة على ق���راءة األفكار 

والتخاطر، تنطوي تح��ت أفكار “تصوير األعصاب” و“البيانات 
اإللكتروفسيولوجي” إلنشاء منصة اتصاالت للمستقبل. وجاء التأكيد 
على هذه التقنية من وجود عدة وظائف شاغرة كهندسة حوسبة دماغية 
لحاصل على ش��هادة دكتورا بمجال علم األعصاب وأخرى لمهندس 

قادر على تطوير خوارزميات معالجة اإلشارة الصوتية للمنصة.

استثمارات ضد الذكاء االصطناعي
تمكَّن كل من م�ؤس����س 
“لينك��د إن” ريد هوفمان، 
ومؤس����س “إيباي” بيير 
أوميدي���ار، من جمع 10 
ماليي��ن دوالر، لتموي��ل 
أبحاث علمية تعم��ل على 
إيقاف التطوير العش�وائي 

لل��ذكاء االصطناعي، وزيادة الوعي لمن��ع الروبوتات واآلالت من 
محاكاة البش��ر مس��تقبالً، مع العمل على البحث ف��ي تحقيق تعادل 
اجتماع��ي لتطوير هذه األنظمة وتركيزها بمج��االت نافعة للناس، 

كالتعليم، الطب من دون المساس بالعامل البشري.

8000 براءة اختراع في عام 2016
تابعت IBM للس��نة 24 
على التوالي، وأنهت عام 
2016 وبحوذتها 8088 

براءة اختراع أميركية.
وحققت الش��ركة العامل�ة 
في مجال تصنيع وتطوير 

الكمبيوت��رات والبرمجي��ات، والتي بدأت نش����اطها ع��ام 1911، 
2700 براءة تخص تقنيات الذكاء الصناعي والحوس��بة اإلدراكية 
والحوس��بة الس��حابية، مع مجموعة من التنقيات التي تشمل األمن 
السيبراني والصحة المعرفية، وذلك بفضل امتالكها أكثر من 8500 

مخترع  يتوزعون في 47 والية أميركية.

84



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | شباط/فبراير 2017

مبادرة جديدة من “سوفوس”
أعلنت “سوفوس” عن مبادرة جديدة 
للش��ركات الصغي��رة والمتوس��طة 
الحج��م في الش��رق األوس��ط. وتم 
تصميم التدريب الخاص والمبادرة 
حاف��زاً لش��ركاء قن��وات التوزي��ع 
لتمكينه��م م��ن دع���م الش����ركات 
الصغي��رة والمتوس��طة والتركي��ز 

على أنشطتها لغزو األسواق.
وق��ال نائب الرئيس لدى “س��وفوس” هاريش تش��يب: إن هدفنا هو 
مساعدة وتحفيز شركائنا في قنوات التوزيع لخدمة ودعم العمالء في 
هذا الجزء من السوق بالمعرفة األمنية والخبرات على نحو أفضل.

توقعات “لينكسيس” للمستهلكين
م��ن المنتظر أن ي��زداد منح 
المس��تهلكين في عام 2017 
األولوية ل��أداء العالي على 
حساب الس��رعة في شبكات 
اإلنترن��ت الالس��لكية “واي 
فاي” في ظ��ّل ازدياد أعداد 
األجهزة الذكية المتصلة بهذه 
الشبكات في المنازل بمنطقة 
الش��رق األوس��ط، بحس��ب 
توقعات كش��فت عنها شركة 

“لينكسيس”.

موقع للتحكم بخصوصية بياناتك
أطلقت “مايكروس��وفت” 
موقعاً يتيح لمس��تخدميها 
التحك���م بخصوص�ي����ة 
بياناته��م الت��ي تجمعه���ا  
عنه��م، بحي��ث يمكنه��م 
متابعته��ا وحت��ى إزالتها 

ع��ن بعد، ب��دءاً من س��جلي التصفح والبح��ث، وبيان��ات مواقعهم 
الجغرافية، فضالً عن اهتماماتهم، مواعيدهم الهامة وحتى مطاعمهم 
المفضل��ة وغيرها. يضاف الى ذلك، إمكانية الوصول إلى إعدادات 
الخصوصية لكافة منتجات “مايكروسوفت” مثل ويندوز، سكايب، 

أوفيس، إكس بوكس وغيرها.

“غوغل” تستغني عن “تيرا بيال”
تس��تعد “غوغ��ل”  لبيع  
قس��م التصوير باألقمار 
له��ا  التاب��ع  الصناعي��ة 
“ت�ي���را ب�ي����ال”، إل��ى  
شركتها الُمنافسة “بالنت 
الب”، في عملية ته��دف 

لتركيزها على أفكاٍر أكثر واقعية وملموسة، على أن تشتري البيانات 
ورسومات الخرائط من الشركات األخرى بعد إتمام الصفقة.

يش��ار الى أن “بالنت” تأسست أواخر 2010، وأطلقت الكثير من 
األقم��ار الصناعي��ة إلى مدار األرض، بينما اس��تحوذت “غوغل” 

على “تيرا بيال” مقابل 500 مليون دوالر عام 2015.

رقم قياسي جديد لعمليات الفدية
دفعت كلية ف��ي لوس أنجلوس 
28.000 دوالر للوصول إلى 
بيانات أجهزة شبكتها الخاصة، 
بعد أن تم اس��تحواذها من قبل 
مجموعة هاكرز، الذين أرسلوا  
مفتاح رقمي س��مح بالوصول 

ُمجدداً إلى البيانات بعد إتمام الدفع بواسطة عمالت البيتكوين.
جدي��ر بالذكر، أن تقاري��ر مكتب التحقيق��ات الفيدرالي األميركي 
تُش��ير إلى وص��ول عمليات الفدية من هذا الن��وع إلى قرابة مليار 
دوالر أميرك��ي ع��ام 2016، بزيادة هائلة عن ع��ام 2015 الذي 

قُدّرت مبالغه ب�24 مليون دوالر فقط.

... وتوفر تقنية لضغط الصور
توصلت “غوغل” 
بواسطة تعلم اآللة 
إل��ى تقني��ة ضغط 
RAISR  توف��ر 
75 % من حج��م 
الص��ورة من دون 

التأثير على جودتها، تحلل نس��ختين م��ن كل صورة إحداها بجودة 
عالي��ة واألخرى منخفض��ة، لتتعلم بنتيجة التحلي��ل ما الذي يجعل 
الص��ورة بحجم كبي��ر وبج��ودة العالية، عندها تطب��ق فلتر يخدع 
العين وتبدو به الصورة المنخفضة كأنها بدقة عالية، وهو ما يعني 

توفيراً بالحجم وسرعة في العرض.
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معرض الذكاء االصطناعي

الروبوتات تسيطر
تم طرح العديد من الروبوتات تماشياً مع التقدم الفائق بمجال الذكاء 
االصطناع��ي ومنظومات انترنت االش��ياء، بدءاً م��ن Olly الذي 
يحاكي مكبرات Echo من Amazon، حيث يمكن للمس��تخدم من 
خالله أن يطرح األسئلة ويتلقى اإلجابة، مع ميزة التعلم السريع من 
سلوك المس��تخدم. ومثله أيضاً Robot-Hubble Hugo من فئة 
الروبوت المس��اعد بتقنية إدراك الوجه للتعرف على حالة الغضب 
لدى المستخدم. كما كشفت Mayfield Robotics المملوكة لبوش 
األلمانية عن Kuri أول روبوت منزلي فعلي بكاميرا 1080 بكسل 
خل��ف إحدى عينيه وميكروفونات ومكب��رات مزدوجة  تم تطويره 

للتفاعل مع األطفال والتحقق من سالمتهم.
التألق األكبر كان ل��� LG، بدءاً من Hub Robot القابل 

للبرمج��ة والذي يتحك��م بأجهزة المن��زل الذكية ويعتمد 
تقنية أليكسا لفهم األوامر الصوتية. كما طرحت روبوت 
مكنس��ة ضخم��ة لش��فط األوس��اخ مجهزة بأس��طوانة 
كبيرة الس��عة، وروبوت قص العش��ب بدقة واعتمادية 
عالية وبحساس��ات متقدمة وشفرة سريعة الحركة. أما 
األهم، فكان المخصص للمطارات لتزويد المسافرين 
بمعلومات تفصيلية عن موع��د الصعود إلى الطائرة 
وإرش��ادهم ومرافقته��م إل��ى األماكن الت��ي يريدون 

الوصول إليها داخل المطار.
المنزل الذكي

ظهر الجي��ل الثان��ي لثالج��ات Samsung الذكية 
Family Hub 2.0 بشاشة 21.5 إنشاً وبإصدارات 
ب�3 و4 أبواب، مع تحسين بمنصتها الذكية ودعمها 
مزي��داً من التطبيقات، حيث تتيح طلب الطعام من 

تألق العديد من الشركات في معرض اإللكترونيات االستهالكية CES للعام 2017، الذي أقيم في الس فيغاس 
ودعمه  االصطناعي  الذكاء  اعتماد  الرئيس،  طابعها  كان  متطورة جداً  تنافسية  تقنيات  وقدمت  األميركية، 

للمستخدم في حياته اليومية.

التطبيقات المختلفة وتوصيله، فض��الً عن ميزة الدفع اإللكتروني. 
وف��ي مجال مش��ابه تم الكش��ف ع��ن Hello-Egg وهو مس��اعد 

افتراضي يدعم ربة المنزل بعرضه لوصفات الطهي وخطواتها.
 MoenU أحد التقنيات الذكية التي ظهرت في المعرض أيضاً، جهاز
الذي يدعم التحكم المس��بق بحرارة المياه لالستحمام، وتحديد وقت 
 LED شاور ذكي بإضاءة Hydrao االستحمام عبر الهاتف، ومثله
تتغير وفقاً لوقت االستحمام الذي يستغرقه المستخدم، في حين كان 
Sleep Number 360 عب��ارة عن س��رير ذكي ي��درك الحرارة 

المنخفضة ألرجل المستخدم لتشغيل التدفئة في قاع السرير.
تنافسية عالية في الكمبيوترات

قدم��ت Dell العدي��د من ابت��كارات الكمبيوتر، مدعوم��ة بنظ�ام 
windows10، ويعد جهازها Alienware13 األصغر في 
 Tobii العالم الذي يدعم الواق��ع االفتراضي ومزوداً بتقنية
Aware لتتبع حركة العين، كما قدمت Xps13 )اثنان في 
واح��د( بمنصة متمفصلة 360 درج��ة وبطارية عمل 15 
ساعة، وزودت Xps27 بأعلى تقنيات الصوت بتعاونها 
مع ج��اك بوي��غ الحائز عل��ى جائ��زة Grammy، كما 
 OptiPlex 5250 اس��تمرت بكمبيوترات الكل بواحد
م��ع شاش��ة Dell24 وكامي��را Full HD لمؤتمرات 
الفيديو. أما Lenovo، فكان توجهها لعش��اق األلعاب 
بكمبيوتري��ن Y720 وY520، ببطاق��ة رس��وميات 
منفصل��ة ومعالج��ات Kaby Lake ولوحة مفاتيح 
 ThinkPad مض��اءة، فضالً عن جهازها المتحول
X1 Yoga واللوح��ي ThinkPad X1، في حين 
Preda� بجهازها الضخم Acer  لفت��ت األنظ��ار 
tor 21 X الفري��د بتصميم��ه ووزن��ه 8.8 كلغ، 
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الضوئي بتجارب مش��اهدة عالية الدقة 4K HDR. ومن منتجاتها 
أيض��اً كاميرا مدمجة RX100 V بق��درة التقاط 24 اطاراً بالثانية 
بش��كل مس��تمر، فضالً عن التصوير بالحركة البطيئة جداً، وأيضاً 
مجموع��ة كاميرات من دون مرآة  Camera 6500 تتميز بالتقاط 
صور بمع��دل 11 إطار في الثانية بتقني��ة التركيز التلقائي وتثبيت 

الصور البصرية بمعدل 5 محاور.
أما Samsung، فطرحت أجهزة Q8 بشاشة منحنية وQ9 بأخرى 
مس��طحة، مع تقنية Quantum Dot التي تقدم تغطية ألوان بنسبة 
 Smart View 100 % للمرة األولى بتلفزيوناتها، مزودة بتطبيق

لدعم التحكم واختيار العروض عن بعد.
هواتف بمهام إضافية

ف��ي مج��ال   Huawei ب��رزت
 Honor الهواتف الذكية وطرحت
6X بكامي��را ثنائية وإمكانية عمله 
 MATE 9 كراوتر الس��لكي، كما قدمت
الحائز على 8 جوائ��ز لتصميمه وأدائه المميزين، 

.Amazon Alexa واألهم دعمه لتشغيل المساعد الشخصي
بدوره��ا Asus، كش��فت ع��ن ZenFone AR، الهات��ف األول 
ال��ذي يدعم منصة Tango للواق��ع المعزز وDayDream للواقع 

االفتراضي، مزوداً بثالث كاميرات إحداها بخاصية تتبع الحركة.
أم��ا ZTE الصيني��ة، فقد كش��فت ع��ن Blade V8 Pro بكاميرا 
  LG مزدوجة وماسح بصمة تم دمجه بزر “الرئيسية”، فيما قدمت
Stylus3 بسماكة 7.4 ملم فقط وبنظام التشغيل األحدث نوغا، بينما 
التي اشتهرت بها.ع��ادت BlackBerry بهاتفها األنيق Mercury وبلوحة المفاتيح 

وأيضاً جهازها Chromebook 11 N7 المتميز بهدوءه من دون 
أي م��راوح تبريد. وفرضت HP نفس��ها بدءاً من إصدار محدث ل�

Spectre x360 بشاشة 15.6 والجيل السابع لمعالجات Intel مع 
خاصية الشحن السريع، وكاميرا ويب تعمل باألشعة تحت الحمراء، 
ويع��د الجيل الثاني من أجهزتها Sprout أحد تقنيات هذا العام، مع 
ميزة ماسحين ضوئيين 3D و2D مدمجين بالحاسب، إضافة للوحة 

لمس تعمل كشاشة فرعية.
تلفزيونات بال حدود

خطفت LG األضواء وبقوة عندما كشفت عن تشكيلة 
LG SIGNA-تلفزيوناتها عالية المستوى 

TURE OLED TV W ب���10 
طرازات تمتاز بعرضها الصورة 
بنظام Dolby Vision وإصدار 

 Dolby Atmos الصوت بمواصفات
وبص��ور أكث��ر واقعية من خ��الل إنتاجه��ا اللون 

 W7 األس��ود التام والتدرج اللوني الواس��ع، ويجسد تصميمها
بأن “البساطة هي األفضل” حيث ال تزيد سماكة الشاشة قياس 65 
 WEB OS 3.5 ع��ن 2.57 مل��م، كما زودت أجهزتها بمنصته��ا
 Amazon للوص��ول للمحتوى المتوفر على اإلنترنت متعاونة مع

.Netflixو
 BRAVIA OLED A1E سلس��لة تلفزيوناته��ا Sony وقدم��ت
 4K HDR processor م��ن دون مكبرات صوت مدعومة بتقنية
 ™Acoustic Surfaceلج��ودة الص��ورة و X1™ Extreme
لخروج الصوت مباشرة من الشاشة مع اهتزازها، كما كشفت عن 
 VPL�VZ1000ES Ultra�Short Throw جه��از عرضه��ا
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روبوت بيضوي من “باناسونيك”
أطلق��ت “باناس��ونيك” روبوت 
لمس��اعدة  بيض��وي  صغي��ر 
االنس��ان ف��ي حيات��ه اليومي��ة، 
ارتفاع��ه 48.9 س��نتم، وقطره 
بعج��ات  م��زود  س��نتم،   29
تمكنه التحرك بسرعة 3.5 كلم 
في الس��اعة، وأجهزة اس��تقبال 
وإرس��ال قادرة عل��ى االتصال 
باإلنترن��ت، م��ع مستش��عرات 

تعمل باألشعة تحت الحمراء لتوجيهه وتحديد موقعه، يتمتع بقدرته 
التواصل صوتياً مع األطفال وأيضاً محاكاة بعض حركات البشر.

هواتف خاصة بالمستكشفين

8K بتقنية Dell شاشة

 +InReach SE عن هاتفين جديدي��ن Garmin كش��فت ش��ركة
والمستكش��فين  الدوليي��ن  للمس��افرين   +inReach Explorerو
 Iridium وأمثاله��م، يرتكزان على تغطية األقمار الصناعية بنظام
وأيضاً اإلرس��ال في اتجاهين ونظام تحديد المواقع في جميع أنحاء 
العال��م، فضاً عن مراس��لة منظم��ات فرق اإلنقاذ واالس��تغاثة، تم 
تزويدهم��ا بخرائ��ط DeLorme الطوبوغرافية وبوصلة ومقياس 
ارتفاع جوي وسرعة، وبطارية تعمل 100 ساعة في وضع التعقب 
النشط، كما يمكنهما إرسال رسائل نصية الى أي رقم هاتف خلوي 

بغض النظر عن تغطية الشبكة الحالية.

ع��ززت Dell من ريادتها 
في مجال الشاشات بطرحها 
 UltraSharp32 لشاش��ة
 Ultra فائق���ة الوض���وح
HD 8K وهي األولى في 
العالم من قياس 32 بوصة 
 8K التي تعم��ل وفق تقنية

المتط��ورة، وتملك أكثر من 1 مليار لون، بدقة 2.33 ميغا بكس��ل، 
وتدرج لوني غير مس��بوق 280 نقطة في البوصة، أكثر ب�4 مرات 
من محتوى دقة الشاشة فائقة الوضوح Ultra HD 4K، وب�16 مرة 

.Full HD من محتوى الشاشة عالية الوضوح والمتكاملة

LG من InstaView ثالجة

Canvas لمطوري ومصممي المحتوى

أطلق��ت LG إلكترونيكس أحدث طرازات 
 InstaView ،ثاجة الب��اب داخل الب��اب
الذكية، بشاش��ة  LCD لم��س 29 بوصة 
وبمزاي��ا متنوعة وتقني��ات خاصة تعزيزاً 
لراحة المس��تخدم، م��زودة بخدمة صوتية 
لمس��اعد أمازون alexa بأكثر من 6 آالف 
وظيف��ة  كالبحث عن الوصفات، وتش��غيل 
الموسيقى، وإضافة مواد إلى قائمة التسوق،  
 Smart Tag كما توفر قائمة عامات ذكية
للمس��تخدم إلمكانية وض��ع ملصقات على 

شاشتها تشير لألطعمة المخزنة وتاريخ انتهاء صاحيتها.

ط��ورت Dell نظامه��ا Dell Canvas، كمبيوتر أفقي ذكي قادر 
على توس��يع نطاق اإلنتاج المبتكر لمطوري ومصممي المحتوى، 
بشاشة 27 بوصة من نوع QHD، وضمن زاوية مائلة أو مسطحة 
على مكتب، م��زود بتقنيات العمل باللم��س والقلم الرقمي وقرص 
التحكم، وتحويل الرسومات إلى جزء من آلية سير العمل الرقمية، 
 Windows وهو مدعوم  بتش��اركية من أي جهاز بنظام التشغيل
10، وبانسيابية وسهولة عالية مع حلول برامج الشركاء بمن فيهم 

.Microsoftو ،Adobe ،Autodesk
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كمبيوتر بثالث شاشات
أع�ل�ن�ت Razer ع���ن 
مش�����روعه�ا الجدي��د 
 Project Valerie
بجهاز كمبيوتر محمول 
متطور يقدم 3 ش�اشات 
17 إنش بدقة 4K، يتم 
التحك��م به��ا من خال 

تقنية Nvidia G-Sync وتبلغ دقة الشاشات معاً 2160×11520 
بيكس��ل، تتموضع خلف بعضها بس��ماكة كلية للجه��از 1.5 إنش، 
م��زوداً ببطاقة رس��وميات واح��دة GeForce GTX 1080 مع 

GB 8 ذاكرة الفيديو، وGB 32 ذاكرة الوصول العشوائي.

أول روبوت بقدمين
نجح��ت ش��ركة هانك��وك مي��راي 
الكورية في تطوير أول روبوت ذو 
قدمين مأهول في العالم، بشكل مشابه 
لروبوت الفيلم الخيال العلمي الشهير 
أفاتار يبلغ طوله 4 أمتار ويزن 1.5 
طن، وقد تمكن الروبوت من المشي 
والتحرك وفقاً لحركة الشخص الذي 
يجلس بداخله، الروبوت الذي ُسمي 
Method-1 عِم��ل علي��ه نحو 30 
مهندس، واستُثمر إلنجازه ما يعادل 

200 مليون دوالر أميركي منذ عام 2014.

روبوت مائي لمحبي الصيد
 Power كش��فت ش��ركة
الصيني��ة ع��ن   Vision
 Power روبوت غطاس
Ray مصمم للعمل تحت 
الماء، وزن��ه 7.7 باوند، 

قادر على الغوص لمسافة 30 متر ببطارية تعمل 4 ساعات، لتوفير 
رؤية واضحة باس��تخدام كاميرا مدمجة 4k UHD تنقل الفيديو إلى 
أجهزة اأندرويد وIOS عن طريق ال�WiFi ويعطي معلومات مفصلة 
عن توزع األسماك وحرارة الماء والعمق من خال التطبيق الموجود 
 PowerVision عل��ى األجهزة المحمولة، ويمكن وصله مع نظارة

للواقع االفتراضي لتوجيهه عن طريق حركات الرأس للمستخدم.

كاميرا FS7 II من “سوني”

SGI كانون” توّسع األفق في“

أطلق��ت ش���ركة 
س���ون�ي كامي��را 
الفيدي���و الجدي��دة 

.)FS7 II(
ويرتك����ز ه����ذا 
الط��راز الجدي���د 
على نق��اط الق�وة 

به��ا  يتس����م  التي 
 ،FS7 الطراز الس���ابق

ويضي��ف مجموع����ة م��ن 
 ND المزايا المتقدمة تش��مل فلتر

الكتروني متغير، وهو جديد وداخلي، ونظام تركيب جديد لعدس�ات 
من نوع E-mount، وتصميماً ميكانيكياً جديداً يتيح إعدادها لتصبح 

جاهزة للعمل بسرعة أكبر.
وتدعم الكاميرا الجديدة نظام “ألفا ماونت” من س��وني الذي يش��مل 
أكثر من 70 عدسة. كما تمتاز بالقدرة على التصوير في فضاء الوان 
Rec 2020، حيث يكون باإلمكان التقاط بيانات ألوان أكثر لصورة 

زاهية، ويضيف مساحة أكبر لمرحلة عمليات ما بعد المونتاج.

قدم����ت 
ش����ركة 
كان����ون 
الش���رق 
األوس��ط 
مجموعة 

من منتجاتها 
وتنوع قدراته�ا 

ف��ي مج��ال الطباعة بالقياس العريض، وتفّس��ر الطريق��ة التي من 
خالها تستطيع مساعدة مزودي خدمات الطباعة بغية إطاق العنان 
إلمكانيات أعمالهم، مع التأكيد على التزامها بالموزعين والشركاء 
والعماء، وذلك في معرض الشرق األوسط  للوحات والتصميمات 

اإلعانية SGI( 2017( في مركز دبي التجاري العالمي.
وم��ن أبرز العناص��ر المعروضة في منصة كانون ه��ذا العام هي 
تكنولوجيا الطباعة UVgel، وعرضت نماذج عن كامل مجموعة 
كان��ون لحل��ول الطباعة، منها أفضل الحل��ول أداًء في فئة الافتات 
الخارجية. كما عرضت وللمّرة األولى في المعرض أجهزة اإلسقاط 

.XEED من فئة
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مبتكر أندرويد ينافس “غوغل”
مط��ّور  روب��ن،  أن��دي  يتج��ه 
ومبتك��ر أندروي��د ال��ذي غادر 
غوغل عام 2014، إلى تأسيس 
 Essential Products شركة
Inc م��ع 40 موظ��ف غالبيتهم 
لش��ركات  س��ابقين  مهندس��ين 
غوغل وآبل، والعمل على تقديم 

منتجات ذكي��ة تعتمد الذكاء االصطناعي بالدرج��ة األولى، بدايتها 
هاتف من الس��يراميك بشاشة 5.7 من دون حواف متوافق مع كافة 
الملحق��ات التركيبية مثل هواتف LG G5 وMoto Z، فضاً عن 

تزويده بكاميرا 360 درجة.

All-in-One من “سامسونغ”
كش��فت “سامس��ونغ” 
الجديد  عن كمبيوترها 
All-in-One، بشاشة 
لم��س 24 ُمدمجة مع 
ُمكبّ��ر ص��وت، يُمكن 
تعديل ارتفاعها حس�ب 
راح��ة ال�مس����ت�خ�دم، 

ومعال��ج Intel Core i5-7400T وذاكرة ما بين GB 8-16 مع 
س��عة TB 1 من نوع HDD، وهي مكونات قابلة للتغيير بحس��ب 
الش��ركة، إضافة الى وجود س��ماعة مدمجة تعمل حتى عند إيقاف 

التشغيل، يُمكن من خالها االستماع للموسيقى.

هاتف نوكيا بمواصفات عالية
لهاتفه��ا  طرحه��ا  بع��د 
Nokia6، تستعد الشركة 
الفنلندية الى اثبات عودتها 
بق��وة، ب��أول ه�وات�ف�ه��ا 
عالية  بمواصفات  الذكية 
Nokia8، وذل���ك ف���ي 
العالمي  الج��وال  مؤتمر 

MWC ف��ي ش��باط/فبراير 2017، بإصداري��ن أولهم��ا بمعال��ج 
 128GB - 64 6 وسعة تخزينGB وذاكرة SnapDragun 835
مع كامي��را خلفية 24MP، في حين يأتي االص��دار الثاني بمعالج 

.4GB وذاكرة عشوائية أقل من SnapDragun 821

HP تطلق هاتفها الكمبيوتر
أعلن��ت HP ب��دء مبيعات 
 HP Elite X3 هاتفه��ا 
وين��دوز  تش��غيل  بنظ��ام 
10، مزوداً بشاش��ة 5.96  
 SnapDragun ومعال��ج 
820 م��ع  GB 4  ذاك��رة 
وGB 64 س��عة تخزي��ن 

أضافة لبطارية كبيرة 4150 ميلي أمبير، وأهم ما يميزه قدرته على 
التحول إلى كمبيوتر ش��خصي ودعمه اس��تخدام شاش��ات ولوحات 
مفاتيح، فضاً عن تزويده ببرمجيات HP الس��حابية التي تستهدف 

العماء المحترفين من الشركات المختلفة.

هاتف لقياس الحريرات في األطعمة
قدم��ت ش��ركة صينية 
جه�ازه���ا الج��دي������د 
 ،ChanghongH2
أول ه�ات�������ف ذك���ي 
يتحس���س الم��واد ف��ي 
العالم بمستش��عر خاص 

به، ويسمح بتحليل خصائص األطعمة، السوائل، األدوية، وغيرها، 
ما سيوفر طرقاً جديدة لتحسين العافية الشخصية.

الهاتف المزود بشاش��ة 6 انش م��ع معالج ثماني النواة، يأتي بهيكل 
من األلمنيوم، وحس��اس بصمة، فضاً عن بطارية بس��عة 3.000 

ميللي أمبير/ساعة.

أكبر ذاكرة USB في العالم
ف��ي   Kingston كش��فت 
معرض CES 2017، عن 
أكبر ذاكرة USB في العالم 
DataTraveler بس��عة 2 
 )GB 2000( تي��را باي��ت
تدعم كافة أنظمة التش��غيل 
والحواس���يب، مس��تخدم�ة 

بتصميمها س��بائك االلمنيوم والزنك لتكون مقاومة للحرارة العالية 
والم��اء ومختلف التأثيرات التي تؤدي إلى تلفها، ونظراً لمس��احتها 
التخزينية فهي تس��مح بتخزين 70 س��اعة من فيديوهات 4k عالية 

الجودة.
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التكلم من دون إزعاج اآلخرين
 CES ُعرض ف��ي معرض
 ،Hushme 2017 جه��از
أش��به بقن��اع صوت��ي يت��م 
تركيبه على فم المس��تخدم، 
كلمات��ه وتوصيله��ا  لتلق��ي 
للهاتف من دون أن يسمعها 
م��ن جواره، ومن��ع وصول 

األصوات المجاورة الى الجهة األخرى، مكون من قطعتين ترتبطان 
ببعضهما، وطبقة إسفنج تفيد العزل، كما تم تزويده بمكبرات صوت 
خارجية لتش��غيل أصوات عند المحادثة من أجل ضمان عدم سماع 

اآلخرين للمكالمة.

Harman عقبات تواجه صفقة استحواذ
تش���ي�ر تقاري��ر ال�ى 
أن صفقة اس�����تحواذ 
س���امس����ون�غ ع�ل�ى 
 Harman ش�����ركة 
المتخصصة باالنظمة 
للس��يارات،  الصوتية 
بمبل��غ 8 مليار دوالر  

مقابل 112 دوالر للس��هم الواحد، تواجه عقبات أهمها عدم رضى 
المس��اهمين الذي يرون أن سامس��ونغ لم تدفع الس��عر المناس��ب، 
وإجماعه��م بتقديم دعوى قضائي��ة إليقاف االس��تحواذ، في خطوة 

تستبق التصويت على االندماج في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

نظارات للمساعدة على التذكر
تعم��ل مايكروس��وفت 
عل��ى تطوي��ر جه��از 
HoloLens ع�ب���ارة 
ع��ن مجموع���ة م��ن 
ن�ظ���ارات ال�واق������ع 
ت�ق�����وم  االفتراض��ي 

بتس��جيل مواقع األش��ياء، ما يتيح للمس��تخدم طلب المس��اعدة من 
النظ��ارات للبح��ث عنها، ولتظهر شاش��ة صغيرة بزاوية العدس��ة 
توح��ي بالمكان ال��ذي ُرصدت فيه هذه األش��ياء. كما يعمل الجهاز 
على إصدار وميض تنبيه عند نسيان المستخدم ألغراضه الشخصية 

المحددة مسبقاً كمحفظته في المطعم على سبيل المثال.

روبوت يكشف كذب المسافرين
بدأت وكال��ة خدمات الحدود 
الكندي���ة بتج���ارب نظ�����ام 
 Automated روبوت جديد
Virtual Agent ي�كش���ف 
كذب المس��افري�ن مس�تخدماً 
للعي��ن  خاص��ة  برمجي��ات 
وأجهزة اس�ت�ش��عار اللتق�اط 
اإلشارات الفسيولوجية، وهو 

يتميز بإسلوبه المهذب في طرح العديد من األسئلة على المسافرين، 
مع قدرته الكشف عن تغيرات حركة العينين والصوت واإليماءات 

والسلوك لتحديد المخاطر المحتملة.

مستوطنة روبوتات على سطح القمر
كش���ف نم���وذج 
تحليلي استخدمته 
ناس��ا أن إيص��ال 
12 طن إلى القمر 
ف��ي ال���20 ع��ام 
س��يكفي  القادم��ة 

إلنشاء مستوطنة روبوتات على أن تكون قابلة للتحكم من األرض، 
وأن المستوطنة ستس��تمر بالتطور بفضل كميات غير محدودة من 
الث��روات الطبيعية والطاقة هناك، خاصة وبحس��ب مختصين فإن 
اإلنت��اج الصناعي على القمر س��يزيد عن مايي��ن أضعاف الطاقة 

الصناعية للواليات المتحدة بعد مرور عدة عقود.

راوتر Linksys لمنزل متعدد الطوابق
كش��فت Linksys ع��ن 
Velop أح��دث أجه��زة 
الراوتر الذي يغطي أنحاء 
المنزل متع��دد الطوابق، 
ويمّكن المس��تخدمين من 
االتصال بسرعات تصل 
الى 2000 ميغا بالثانية، 

يعتمد نظامه على اش��به ما يكون بنش��ر رواترات صغيرة متصلة 
ببعضه��ا، كما يُمك��ن التحكم به عبر تطبي��ق Linksys لألندرويد 
واآليفون وأيضاً خاصية االوامر الصوتية، فضاً عن ميزة الضبط 

التلقائي لسرعات محددة للمستخدمين.
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إيرباص تواصل تحقيق نتائج قوية

وأوضحت الشركة األوروبية أن الطائرات التي تم تسليمها لـ82 عميل في العام الماضي، 
تضمنــت  545 طائــرة من عائلة الطائرات األحادية الممــر A320، 68 طائرة من تلك 
 A330 خيار المحرك الجديد( و66 طائرة من عائلة( A320neo العائلة كانت من طراز
و49 طائــرة من عائلة A350XWB )ذات الهيــكل العريض( و28 طائرة عمالقة من 

.A380 عائلة
وعلى صعيد آخر، كشفت الشركة أنها حققت 731 طلبية من قبل 51 عميل حول العالم، 
منهم ثمانية عمالء جدد، موضحةً أن هذه الطلبيات شملت  607 طلبيات لعائلة الطائرات 
األحاديــة الممــر و124 طلبية لعائالت الطائرات العريضة الهيكل، مشــيرةً إلى أن عدد 
الطلبيــات المتراكمة حتى نهاية عام 2016 بلغ 6,874 طلبية بقيمة 1,018 مليار دوالر 

حسب قائمة األسعار المدرجة.
مواكبة متطلبات قطاع الطيران

وتعقيباً على هذه النتائج قال رئيس الشركة فابريس بريجيه: إن هذه األرقام تعكس تحقيق 
إنجازات ملموســة واســتعدادنا لمواكبة متطلبات القطاع المستقبلية، موضحاً أن “انتظام 
أداء سير عملياتنا التشغيلية مصحوباً بوجود طلب سوقي قوي ومتزايد وحريص على أن 
يتخذ قرارات سليمة عند طلب الطائرات بجميع أحجامها لتناسب االحتياجات، سيمهد لنا 
الطريق لخطواتنا القادمة والتي ستتمحور على عدة جوانب أهمها زيادة أعداد التسليمات 
وتســخير مزايا الرقمية الحديثة وتوسيع محفظة خدماتنا على مستوى العالم”. ومن أبرز 
التطورات التي شــهدها العام الماضي وصول عدد التســليمات اإلجمالية لـ إيرباص منذ 
انطالقها إلى 10.000 طائرة، متمثلة بطائرة من طراز A350XWB واختتام أول رحلة 

اختباريــة لطائــرة A350-1000. وتســليم 
طرازات oA320ne )خيار المحرك الجديد( 
باإلضافــة إلى  إقــالع أول طائــرة إيرباص 
تُصنع فــي الواليات المتحدة األميركية والتي 

.A321 كانت من طراز
ومــن أهم أحداث عــام 2016، دخول طائرة 
A330 اإلقليميــة للخدمــة وبدء بنــاء مركز 
تســليم طائرات A330 فــي الصين ودخول 
طــراز A330neo )خيــار المحرك الجديد( 
خطــوط التجميــع النهائية. واطــالق عالمة 
A330n-  تجاريــة جديدة لمقصورة طائرات
eo  وA350XWB تحت مسمى “إيرسبيس 
 ،Airspace by Airbus ”مــن إيربــاص
 ”Ifly A380“ اطــالق  إلــى  باإلضافــة 
رحالتهم على متن طائرات A380.اإللكتروني الذين يمكن المســافرين من حجز 

سجلت شركة إيرباص رقماً قياسياً جديداً في التسليمات لعام 2016 
بذلك  لتواصل   ،2015 بعام  مقارنًة   %  8 نمو  بمعدل  طائرة،   688 عند 
تسليمات الشركة ارتفاعها للعام الـ14 على التوالي بالتزامن مع تزايد 

الطلب العالمي على الطائرات.
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اتفاقية بين “تاف” و“أفاشن بي أل سي”
أبرمت شــركة تاف لتمويل الطائـرات 
 ،)Tamweel Aviation Finance(
 A321-200 اتفاقية تمويـل طائـــرة 
الثالثة واألخيرة مع “أفاشن بي أل سي” 
)Avation PLC( الشركة البريطانية 
لتأجير الطائرات، والتي يقع مقرها في 
سنغافورة، إذ تعمل هذه الطائرات الثالث 

بموجب عقود إيجار تشــغيلية طويلة األجل مع “فيت جيت” شركة 
الطيران االقتصادي الفيتنامية األســرع نمواً. وقــال المدير اإلداري 
لشــركة نوفوس منير كزبري: يسعدنا ضم شــركة أفاشن إلى قائمة 

عمالئنا المتنامية ضمن محفظة “نوفوس” التمويلية المتخصصة.

مختبر متخصص في قابلية االشتعال

 Lantal أطلقت شــــركة االتحـاد للطيـران الهندســــية وشــركة
Textiles AG، أول مختبر متخصص في اختبار قابلية االشتعال 
على مستوى منطقة الشرق األوسط لخدمة عمالئها اإلقليميين في 
قطاع الطيران، مثل كبار المشغلين ومؤسسات الصيانة واإلصالح 
والعمــرة ومؤسســات التصميــم واإلنتاج ومــوردي التصميمات 

الداخلية للمقصورات.
ويقع المختبر داخل مرفق شركة االتحاد للطيران الهندسية بجوار 

مطار أبوظبي الدولي.

SSJ-100 تستخدم طائرات Interjet
قالت شركة الطيران المكسيكية Interjet، إنها عادت إلى استخدام 
طائــرات SSJ-100 الروســية، وذلك بعد إجــراء عمليات صيانة 
ضرورية، مشــيرةً إلى انها تلقت من الجانب الروسي نبأ صالحية 
الطائــرات المذكورة للتحليــق. وأكدت الشــركة، أن كل الطائرات 
الروســية الـ22 الموجودة في الشركة ستباشــر بالعمل، وذلك جنباً 
إلــى جنب مع 48 طائرة ايربــاص لتنفذ يومياً أكثر من 300 رحلة 

لنقل ركاب الشركة.
يذكر، أن شركة سوخوي للطائرات المدنية الروسية، قامت بعمليات 

الصيانة والتصليح بالتعاون مع الشركة المكسيكية.

“ناس” تشتري 60 طائرة إيرباص
رويترز  وكالة  ذكرت 
إيربــاص  شــركة  ان 
اســتكملت اتفاقــاً لبيع 
أكثــر مــن 60 طائرة 
إلــى طيــران “ناس” 
المنخفضة  الســعودية 

التكلفة. ومن المتوقع أن تشــمل طلبية طيران “ناس” أكثر من 60 
طائرة من طراز A320neo النحيف البدن.

وبأخذ خيارات الشراء في االعتبار، يشمل االتفاق 100 طائرة من 
هذا الطراز بحســب المصادر. وتصل قيمــة 60 طائرة من طراز 

A320neo إلى 6.4 مليار دوالر باألسعار المعلنة.

A380 االماراتية إلى ساوباولو
كشفت شركة طيران 
اإلمارات عن تشغيل 
طائرتهــا العمالقـــة 
 A380 إيـربـــــاص
لخـدمــــة رحلـتـهـــا 
اليوميــة إلــى مدينـة 
ساو باولو البرازيلية 
 26 مـــن  اعتـبـــاراً 

مارس/آذار 2017، لتصبح بذلك أول ناقلة تشــغل هذا الطراز من 
الطائرات ذات الطابقين إلى أميركا الجنوبية، والتي توفر 491 مقعد 

بتوزيع الدرجات الثالث و14 جناحاً خاصاً في الدرجة األولى.
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إعادة تشكيل مجلس إدارة “السعودية”
وافق مجلس الوزراء 
خـالل  الســـــعـودي 
اجتماعــه برئاســـــة 
بن  ســــلمان  الملــك 
عـبـــــد الـعــزيـــــز 
آل سعود، على تعيين 
الدكتـور غـســان بـن 

عبدالرحمن الشــبل رئيســاً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط 
الجوية العربية السعودية.

ووفقاً لوكالة األنباء الســعودية، قرر مجلس الوزراء إعادة تشكيل 
مجلس إدارة المؤسسة كالتالي:

- يكون ممثلــو وزارات، )االقتصاد والتخطيط، والخدمة المدنية، 
والمالية(، وصندوق االستثمارات العامة أعضاء في مجلس إدارة 

المؤسسة.
- عبدهللا بن صالح بن جمعة الدوسري، عبدالمحسن بن عبدالعزيز 
الفارس، مطلق بن حمد المريشــد، سامي بن علي سندي، وعبدهللا 
بن ســليمان الربيعان، )ممثلين عن القطــاع الخاص( أعضاء في 

مجلس إدارة المؤسسة.

“مؤتمر دبي للهليكوبتر”
تقــام الــدورة األولــى مــن 
“مؤتمــر دبــي للهليكوبتر” 
يومي 17 و18 نيسان/أبريل 
2017 في مطــار آل مكتوم 
الدولي. وقال المدير التنفيذي 
لـ “مجموعة دوموس” أحمد 
أبو الهول: أطلقت “مجموعة 
دوموس” هــذا المؤتمر من 
أجل دعم صناعة الطائرات 

المروحية فــي المنطقة بهدف تعزيز هذا القطاع مع إعداد معرض 
متخصص لمعالجة قضاياه ومشاكله.

موقع جديد لـ“غلوبل جت سنتر”
أطلقــت “غلوبــل جت ســنتر” 
موقعها الجديد بعد أن تم تحسينه 
لتمكن عمالءها الذين يحتاجون 
للســفر من اختيار الطائرة التي 
يريدون اســتئجارها بشكل أكثر 
بساطة. وقال الشــريك المنتدب 
نوشــد أحمــد: إن الفكــرة وراء 
إعــادة إطالق موقعنــا هو تقديم 
تجربــة مميــزة لخدمــة العمالء 
من كبار الشــخصيات ابتداء من 

اللحظة األولى التي يصل فيها عمالؤنا إلى منصتنا.

طيران الخليج تحّلق إلى كولومبو
دّشنت “طيران 
الخليج” الناقلـة 
الوطنية لمملكة 
الـبـحـريـــــن، 
تــهــــا  مــا خـد
الـمـرتـقـبــــــة 
إلــى مـطـــــار 

بندارانايكي الدولي مع 5 رحالت أسبوعية إلى العاصمة السيرالنكية 
كولومبو. وقال الرئيس التنفيذي ماهر ســلمان المســلّم، خالل حفل 
التدشين الذي أقيم في مطار البحرين الدولي: يسعدنا تعزيز روابطنا 

بالقارة اآلسيوية بتدشين رحالتنا المباشرة إلى كولومبو.

تسهيالت تجارية من “فالي داماس”
وقعــت شــركة فالي داماس للنقــل الجوي مذكــرة تفاهم مع غرفة 
التجارة والصناعة العراقية الســورية المشتركه بهدف دعم التبادل 
التجــاري بين البلديــن، بحضور المديــر التجاري  للشــركة أيمن 
أركيلي، ورئيس إتحاد المصدرين السوري محمد السواح، ورئيس 
الغرفــة صادق عبــاس جهاكير، وتعهــدت “فالي دامــاس” تقديم 
تسهيالت في نقل االفراد والشحن الجوي لتشجيع الحركة التجارية 
والدفع بعجلة االقتصاد الوطني، بدءاً من حسومات على تذاكر السفر 
بين البلدين لرجال االعمال والصناعين المســجلين بالغرفة، وأيضاً 
شحن عينات البضائع الخاصة بالمصدرين السوريين األعضاء إلى 
العراق مجاناً، وإعطاء األولوية للشــحنات أو العينات المرسلة عن 

طريق الغرفة للشحن على طائرة الركاب.
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سيارات بخيال علمي
خطفت Toyota األضواء، عندما كش��فت عن نموذجها من س��يارات 
المس��تقبل Concept-I بنظام قيادة ذاتية ومساعد ذكي Yui للتعرف 
على الس��ائق والتفاعل معه عبر الصوت أو اإلضاءة أو حتى اللمس، 
وبش��كل مش��ابه قدمت RinSpeed السويس��رية تصوره��ا المبتكر 
للس��يارة االلكتروني��ة Oasis متالئمة تماماً مع حياة المدينة بأس��طح 
زجاجية كبيرة وعجالت أمامية، وبتصميم شبيه لغرفة الجلوس، فضالً 

عن شاشة عريضة للواقع االفتراضي.
التوجه نحو الكهربائية

دخلت ش��ركة  Faraday Future ذات التمويل الصيني في منافس��ة 
حقيقية مع ش��ركة السيارات الكهربائية  العالمية Tesla عندما أعلنت 
عن س��يارتها FF 91 SUV ذات الدفع الرباعي، ببطارية 130 كيلو 
واط ومدى 378 ميل مع محرك 1050 حصان، كما زودتها بشاشات 
ع��رض وكاميرات ومي��زات جديدة كاإليقاف اآللي للس��يارة بالمكان 
 EQ ًبسيارتها رباعية الدفع أيضا Mercedes المناسب، ومثلها جاءت
بقدرة سير 310 ميل قبل شحنها مرة أخرى، وأيضاً عربتها الكهربائية 
Vision Van مزودة بطائرة استطالع تقوم بتوصيل واستالم البضائع 

مع نظام تواصل لتحديد حالة الطرد ومكان تواجده.
أما Chrysler فقدمت سيارتها الكهربائية ذاتية القيادة Portal بطابع 
صوت السائق يعدل من خصائص اإلضاءة ووجهة القيادة.عائلي، وبمس��افة 400 كلم، تمتاز عن منافس��يها بنظ��ام تعرف على 

خطى نحو القيادة الذاتية

أنظمة وإمكانيات بال حدود
طرح��ت Hyundai نموذجيه��ا “رؤية التنقل”، “س��مارت هاوس” 
لتبشر بعهد جديد يتم به ربط السيارة مع المنزل الذكي، لتؤدي وظائف 
 Ioniq تساهم برفع مستوى وجودة البيئة المعيشية ، معلنة عن سيارتها
من دون سائق بواجهة استخدام ونظام قيادة ذكيين من تطويرها نفسها.

أما BMW فاعتمدت مش��روع Tango للواق��ع المعزز في تطبيقها 
BMW-I وأدمج��ت ب��ه بيانات وص��ور للس��يارات بواقعية كاملة، 
ليتمك��ن عمالءها من تجربتها بطريقة جديدة وتفاعلية، كفتح األبواب 
وتش��غيل األض��واء في واجه��ة التطبيق ذاته، كما رك��زت من جهة 
اخ���رى على أح�دث الجه��ود لنظ�ام ع����رض المعلومات والترفي�ه 
 Head-Up Display وجمعت بين مزايا ،HoloActive Touch
 I Inside وتقني��ات التعرف عل��ى اإليماءات عندما قدمت س��يارتها
Future مزودة بتحديات القي��ادة المؤتمتة بالكامل، وأيضاً نموذجها 
 Passenger Mode بنظامها Copilot الجدي��د من الفئة الخامس��ة

ذاتي القيادة أيضاً.

شراكة بهدف التطوير
تهدف Audi في تعاونها مع NVidia لتقديم س��يارة ذاتية القيادة من 
المس��توى الرابع ما قبل التحكم الكامل خاصة في نس��ختها األولية من 
Q7 الرياضية  بنظام مس��اعد ذكي لمراقبة حالة الطرق والس��يارات 

والتنبؤ مسبقا بأي خطر.
 بدوره��ا أعلنت Nissan عن ش��راكتها مع Microsoft الس��تخدام 
المس��اعد الصوتي Crotona  وإخبار السائق بجدول أعماله والطرق 
 SAM / Seamless المختص��رة، كم��ا ط��ورت م��ع ناس��ا نظ��ام
Autonomous Mobility لضم��ان  ق��درة اس��تثنائية على تخطي 
العقبات والمسارات غير المتوقعة وذلك بتحليل معلومات مستشعرات 

وكاميرات سياراتها.

اشـتدت حدة المنافسـة بين شـركات السـيارات 
العالمية بمعرض CES2017 في الس فيغاس، وقدمت 
بدء عصر جديد من  أعلنت عن  نماذج متطورة جداً 

عالم القيادة المؤتمتة بالكامل.
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الجيل الثاني من “ماكالرين”
تس��تعد “ماكالرين أوتوموتيف” لبداية مرحلة جديدة في تاريخها 
خالل شهر آذار/مارس 2017، وذلك مع إطالق الجيل الثاني من 
فئة سيارات “السوبر” خالل الدورة ال�87 لمعرض جنيف الدولي 

للسيارات.
ويعد الطراز الجديد، أول س��يارة من بين 15 سيارة تستعد الشركة 
إلطالقه��ا ضمن خطة عم��ل “تراك 22”، والجي��ل الثاني من فئة 
“الس��وبر”، كما أن��ه أول بدي��ل لمجموعة الس��يارات التي تنتجها 
الشركة البريطانية المصنعة للسيارات الفاخرة الرياضية والسوبر.

وتترك��ز مواصف��ات فئة الس��وبر الجديدة على خفة ال��وزن الفائقة 
والبنية األساسية القائمة على ألياف الكربون.

ميشالن شريك لسباقات روبوريس
ت  ر خت����ا ا
ت  ق�ا س����ب�ا
روبوري�س، 
ش�������رك��ة 
ن  م�يش�����ال
كش�����ري��ك 

رس��مي لإلطارات، حيث عملت ميش��الن بعيداً ع��ن األضواء في 
منش��آت االختبارات، وقدمت لروبوريس أكث��ر من 125 عاماً من 
خبرته��ا، لتطوير حلول حصرية لس��يارة روب��وكار التي صممها 
دانيال س��ايمون، والتي س��تظهر مزودة بالجيل التالي من إطارات 

ميشالن في سلسلة سباقات روبوريس.

هيونداي تعزز استثماراتها في أميركا

أكدت ش��ركة هيونداي موتور غروب أنها تعتزم زيادة استثماراتها 
األميركي��ة 50 % إل��ى 3.1 ملي��ار دوالر أميرك��ي عل��ى مدى 5 

سنوات، مشيرةً إلى أنها قد تشيد مصنعاً في الواليات المتحدة.
وجاء قرار الشركة الكورية بعد تهديدات أطلقها الرئيس األميركي 
دونالد ترامب بفرض ضريبة على الواردات. لكن رئيس الش��ركة 
تش��ونغ جين هان��غ، نفى أن تك��ون الخطة مدفوع��ة بضغوط من 
قب��ل ترام��ب، الفتاً إلى أن الش��ركة تأمل في تحس��ن الطلب على 
السيارات في ظل اإلدارة األميركية الجديدة مع تعهد ترامب بخلق 

فرص عمل.

“كريم” تضاعف أسطولها باإلمارات
ع��ل��ن�������ت  أ
كري��م  ش��ركة 
لمتخصص���ة  ا
خدم��ات  ف���ي 
حجز س��يارات 
ألج����������رة  ا
الخاص��ة عب�ر 

التطبيقات الذكية في منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا وتركيا 
وباكستان، مضاعفة حجم أسطول خدمة “كريم كيدز” في اإلمارات. 
وتتيح الخدمة لآلباء حجز سيارات مزودة بمقعد خاص لألطفال، مع 

توفر خيار إضافة المزيد من مقاعد األطفال عند الطلب.

I.D.Buzz من “فولكس فاغن”
كش��فت فولكس 
فاغ��ن األلماني�ة 
عن ميكروباص 
ك�ه�رب�ائ�������ي 
 I . D . B u z z
ب�إمك�ان�ي�����ات 

تحكم ذاتي، يتس��ع ل�8 أش��خاص، مزود ببطارية تصل إلى مسافة 
270 مي��ل، ويمكنه التس��ارع م��ن 0 إلى 60 ميالً  بالس��اعة في 5 
ثواني، وبس��رعة قصوى محددة تصل إلى 99 ميالً بالس��اعة، مع 
قدرة السائق التبديل بين القيادة اليدوية واآللية، وذلك خالل خططها 

لطرح جيل جديد من المركبات الكهربائية عام 2020.
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بطارية سيارات بتقنية الشحن السريع
 Samsung شركة  أعلنت 
SDI ع��ن بطاري��ة جديدة 
ش��حن  يمك��ن  للس��يارات 
80 % منه��ا ف��ي غضون 
20 دقيقة، مايعادل مس��افة 
600 كيلومتر، ويعتبر ه�ذا 
المعدل س��ريع ج��داً ويقلل 
من أوقات شحن السيارات، 

ومهم مع اإلقبال المتزايد على الس��يارات الكهربائية في الس��نوات 
األخيرة، إال أنه وبحس��ب الشركة نفسها فمن غير المتوقع أن تدخل 

هذه البطارية حيّز اإلنتاج الضخم قبل عام 2021.

Amazon Alexa في سيارات فورد
أعلن�ت “ف��ورد” ع��ن 
تعاونه��ا م��ع ش����ركة 
أم��ازون لجل��ب خدمة 
الش���خصي  المس�اع�د 
 Amazon Alexa
إل��ى س���ياراتها، وذلك 

عبر تقنية Ford SYNC 3 AppLink، ولتبدأ مع فكرة توصيل 
المالك بس��يارته من المن��زل عبر أجه��زة Alexa المتنوعة مثل 
أمازون إيكو، وأمازون تاب، ومن ثم  في مرحلة الحقة االستعانة 
بمه��ارات Alexa المختلفة من خالل اس��تخدام األوامر الصوتية 

أثناء القيادة.

Vanderhallالموديل األرخص لـ
 Vanderhall قدمت 
بإنتاج  المتخصص��ة 
س��يارات رودس����تر 
الثالثي���ة أرخ�����ص 
 ،Venice موديالته�ا
مصنّعة من األلمينيوم 
وم��واد أخرى إلبق�اء 

وزنه��ا 630 كلغ، مع محرك تيرب��و 1.4 ليتر من جنرال موتورز 
بقدرة ترتفع ل�200 حصان وعلبة سرعة سداسية آلية. وهي مزودة 
بوس��ائل راحة وأمان ومانع تزحلق، وتتس��ارع إل��ى 100 كلم في 
الساعة بأقل من 5 ثواني، وتصل سرعتها القصوى الى 210 كلم.

دراجة ذكية بشاشة ونظام أندرويد
 LeEco طرحت
الصينية دراجتها 
الذكي���ة بنظ����ام 
م�زودة  أندرويد، 
 4 ب�ش�����اش�����ة 
ومعال���ج  إن��ش 

Snapdragon 410 م��ع بطاري��ة 6000 ميل��ي أمبي��ر، تس��مح 
باإلتص��ال باإلنترن��ت وتنزي��ل التطبيق��ات المختلف��ة واالس��تماع 
للموس��يقى أثناء القيادة. كما توفر شاش��تها مراقبة التس��ارع وتتبع 
الخريط��ة والتعقب، فضالً ع��ن التنبيه عن الس��يارات القادمة من 

الخلف مستخدمة لذلك مستشعرات وبأدوار محددة.

خدمة جديدة من “كاديالك”
بتقديم  كاديالك  بدأت 
خيار جدي���د بدالً من 
ش���راء س����ياراته�ا، 
عندما أطلقت خدمتها 
 Cadillac Book
التي تعم�ل م�ن خالل 
تطبي��ق خ��اص على 

الهواتف الذكية، يُمّكن المس��تخدم طلب س��يارة ُمعينة لتقوم الشركة 
بتوصيلها إليه، ليس��تخدمها ليوم واحد أو أس��بوع أو حتى شهر قبل 
تغييره��ا إلى موديل آخر حس��ب الطلب، وكل ذلك مقابل اش��تراك 

شهري بقيمة 1500 دوالر أميركي.

GT-R 2017 نيسان
أطلقت نيس��ان 
ع���ام  ط��راز 
م�����ن   2017
س������ي�ارت�ه��ا 
ب���ر  لس�������و ا
ري�اض�ي�����ة، 

GT-R في منطقة الشرق األوسط، وقد نالت السيارة الجديدة عملية 
تطوير تصميمية ش��ملت هيكلها ومقص��ورة ركابها، باإلضافة الى 
تطوير طاول عدداً من تجهيزاتها ومكوناتها الميكانيكية، األمر الذي 
عزز أداءها المتفوق. كما أعلنت الشركة عن توفّر نسخة نيسمو من 

GT-R 2017 في األسواق المحلّية في المنطقة.
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صناعة السيارات تتأثر بترامب

أعلنت مجموعة “فيات كرايس��لر أوتوموبيلز” لصناعة السيارات 
ع��ن عزمها اس��تثمار ملي��ار دوالر أميركي في قطاع الس��يارات 
JEEP التاب��ع له��ا، وتوفي��ر حوال��ى 2000 وظيفة في الس��وق 
األميركي��ة، وذل��ك عبر توس��يع مصانعه��ا في واليتي ميش��يغان 

وأوهايو األميركيتين.
كما تخطط “فيات كرايسلر أوتوموبيلز” أيضاً لنقل إنتاج شاحنتها 
الخفيفة RAM من المكسيك إلى الواليات المتحدة األميركية، في 
خطوة تتفادى بها المجموعة اإليطالية األميركية ضغوطاً قوية من 
جانب الرئيس األميركي المنتخب دونالد ترامب لزيادة استثمارات 
شركات صناعة السيارات في بالده ومن دون أن تتعرض منتجاتها 

لرسوم جمركية باهظة.
يشار الى أن “فورد موتور”، ثاني أكبر منتج سيارات في الواليات 
المتح��دة االميركي��ة، قد أعلنت أيضاً إلغاء خطتها الس��تثمار 1.6 
مليار دوالر أميركي في المكس��يك، واس��تبدالها بخطة الس��تثمار 
700 ملي��ون دوالر في مصنعها القائم في والية ميش��يغان، األمر 
الذي جعل ترامب نفس��ه يش��كر ها في تغريدة ل��ه على “تويتر”، 
ألنه��ا خلق��ت 700 وظيف��ة جديدة في ب��الده. على عك��س تنديده 
وتهديده بضرائب باهظة لخط��ط “تويوتا” اليابانية، إقامة مصنع 
جدي��د لها في المكس��يك، وتصدير الس��يارات منه إل��ى الواليات 
المتحدة األميركية. ما دفع الرئيس التنفيذي لمجموعة تويوتا، أكيو 
تويودا، ليعلن أن ش��ركته ستضع تصريحات ترامب في االعتبار 

عند اتخاذ قرارها النهائي في المكسيك.

طرح خدمة “أودي على الطلب”

طرح��ت عالم��ة أودي، خدمته��ا للتنق��ل “أودي عل��ى الطل��ب” 
للمسافرين إلى مطار ميونخ الذين يمكنهم استخدام هذه الخدمة لتكملة 
رحلتهم الى المدينة بأحدث موديالت العالمة. ويمكن لعّشاق العالمة 
والمس��افرين، أن يجدوا أسطول حصري ومميز من بين موديالت 
الكوبي��ه إلى مركب��ات االداء العالي جاهزة لهم ف��ي المطار، حيث 
يمكن حجز هذه المركبات عبر تطبيق للهواتف المتحركة واستالمها 

من موقع “myAudi” في المطار.
وبذلك، تكون ميونخ هي المدينة األلمانية األولى التي تطرح العالمة 

بها خدمة “أودي على الطلب”.

AMG50 عامًا من النجاحات لـ

تحتف��ل ش��ركة مرس��يدس-AMG التي تأسس��ت على ي��د هانز-
فيرن��ر أوفريخت وايره��ارد ميلكر، بذكراها الس��نوية ال�50. وفي 
س��ياق هذه المرحلة الحافلة التي تمت��د إلى نصف قرن من الزمان، 
حققت مرسيدس-AMG س��جالً من النجاحات العديدة في رياضة 
الس��يارات، عبر تطوي��ر مجموعة فريدة من الط��رازات، ما يؤكد 
مكانته��ا المس��تحقة كعالم��ة متفوقة وناجح��ة لألداء والس��يارات 
الرياضي��ة، وهو أم��ر واضح وأكيد اليوم أكثر من أي وقت مضى. 
وباعتبارها شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة دايملر ايه جي، 
تمثّل الش��ركة الت��ي تتخذ من أفالترب��اخ مقراً لها، الق��وة المحّركة 

للمجموعة في رياضة السباقات.
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خاص، امتياز إصدار النقد لكل البالد تحت االحتالل الفرنس��ي مروراً بالتحوالت 
العدي��دة التي عرفها هذا البنك الذي تبدل اس��مه عام 1924 ليصبح “بنك س��ورية 
ولبنان الكبير” ومن ثم “بنك س��ورية ولبنان” عام  1939. وقد استمر هذا األخير 
بإص��دار النقد الورقي في لبنان حتى س��نة 1964 تاريخ انتهاء امتيازه واس��تبداله 

بمصرف لبنان.
ويقوم الكتاب بشرح كل التفاصيل المتعلقة بكل ورقة نقدية من حيث الجهة الطابعة 
وخصائصه��ا المميزة ومتى وضعت بالتداول، إضاف��ة إلى تحديد مصدر الصور 

التي تظهر عليها.
وم��ن أبرز الص��ور: األرزة، وصورة الجبل المكللة بالثل��وج، وقصر بيت الدين، 
وصخرة الروش��ة، وبرج الساعة المعروف لسكان بيروت، وقلعة بعلبك المعروفة 
ف��ي البقاع، وجامع البداوي في طرابلس، وقلعتا صيدا وصور في الجنوب. كما تم 

استذكار األمير بشير الشهابي في العالمات المائية.

ثالث طبعات في ثالثة أشهر
يؤك��د المؤلف��ان أّن ه��ذا الكتاب يعتب��ر األول من نوعه، إذ يس��د ثغ��رة مهمة في 
معلوماتنا حول تاري��خ لبنان االقتصادي والثقافي ويمنح هواة جمع العملة مصدراً 

موثوقاً يرفع هوايتهم إلى مستوى البحث األكاديمي الجاد والرصين.
ولم��ا كانت الطبعة العربية قد ش��ارفت على النفاد في غضون ثالثة أش��هر، نظراً 
لإلقبال الكثيف من قبل المهتمين والمكتبات، وبناء لطلب مجموعة من المؤسسات 
الخاص��ة، قامت دار النش��ر بالتعاون مع المؤلفين بترجم��ة الكتاب الذي صدر في 
نس��ختين فرنس��ية وانكليزية في كانون األول / ديس��مبر 2016 الماضي، وجرى 

توزيعه كهدية من قبل عدد من المصارف إضافة إلى وزارة الثقافة.
وق��د صدر الكتاب مع تقديم لحاكم مصرف لبنان رياض س��المه، الذي أش��ار إلى 
أّن “المجه��ود البحثي المبذول من قبل المؤلفين في هذا العمل، يجعله مرجعاً ليس 
تاريخ وطننا واإلبقاء على تراثه حياً في ذاكرة األجيال الشابة”.فقط للهواة، بل أيضاً لجميع المهتمين بتاريخ لبنان، وهو محاولة جادة للحفاظ على 

تاريخ النقد الورقي اللبناني

ويعتب��ر الكتاب ال��ذي صدر في أيلول / س��بتمبر 
2016، أول مرج��ع يؤرخ للعمل��ة اللبنانية باللغة 
العربية بشكل منهجي، عبر االعتماد على الوثائق 
الرسمية ومصادر بحثية متعددة تتم دراستها للمرة 
األول��ى كأرش��يف الجرائد الرس��مية والمفوضية 

السامية الفرنسية.
ويأت��ي هذا الكتاب، في فت��رة يتزايد فيها االهتمام 
ب��إرث لبن��ان وازده��ار هوايات متنوع��ة كجمع 
الطواب��ع والبطاق��ات البريدي��ة القديم��ة وتع��دد 
الجمعي��ات الت��ي بات��ت تهت��م بتنظي��م الن��دوات 
والمع��ارض حول تاريخ لبن��ان االجتماعي، هذا 
عالوة عن افتتاح مصرف لبنان لمتحف العمالت 

سنة 2013.

نشأة النقد اللبناني وتطوره
يس��تعرض الكتاب الذي يتمي��ز بطباعته الفاخرة 
والغني��ة باأللوان م��ع تصميم فري��د وجميل، كل 
العم��الت النقدي��ة الورقي��ة اللبناني��ة منذ س��قوط 
الس��لطنة العثمانية وانس��حابها من البالد العربية 
ع��ام 1918 وحت��ى انش��اء مصرف لبن��ان عام 

.1964
وينقس��م كتاب “تاريخ النقد الورقي اللبناني” إلى 

مجموعة من الفصول.
الفصل األول، يسرد نش��أة النقد اللبناني وتطوره 
عبر الزمن منذ قيام س��لطات االنتداب الفرنس��ي 
بمنح البنك الس��وري ع��ام 1919، وهو مصرف 

يوثـق كتـاب “تاريـخ النقـد الورقـي 
اللبناني” (دار درغام للنشر)، للمؤلفين 
طوني عنقـه ووسـام اللحـام، تطـور 
الصـادرة  اللبنانيـة  الورقيـة  العمـالت 
بين عامي 1919 و1964، أي منـذ بدايـة 
االنتـداب الفرنسـي الذي فـرض عملة 
بديلة عن العمالت العثمانية والمصرية 
فتـرات حكـم  أواخـر  المسـتخدمـة 
السلطنة العثمانية، حتى دخول الورق 
النقـدي اللبناني مرحلته الحديثة مـن 
حيث التصميم والشـكل في عهـدي 
الرئيسـيـن كميـل شـمعون وفـؤاد 

شهاب.
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94 مليون مشترك في “نتفليكس”

مهرجان الشرق األوسط لـ“عالم المرأة”

سللجلت خدمللة نتفليكس األميركيللة لعرض األفام والمسلسللات 
والبرامللج التلفزيونيللة عبللر اإلنترنللت زيادة قياسللية فللي أعداد 
مشللتركيها خال األشللهر الثاثللة األخيرة من عللام 2016 ليصل 
مجموع المشتركين إلى 93.8 مليون مشترك. وكان النمو في أعداد 
المشللتركين بالخارج  السبب الرئيسللي وراء هذه النتائج القياسية، 
حيث اسللتطاعت الشللركة إضافة 5.1 مايين مشترك في الخارج 
خال الربع األخيللر من 2016. وبذلك، يكون لدى نتفليكس 44.4 
مليون مشترك خارج الواليات المتحدة يشكلون أكثر من 47 % من 
مجموع المشتركين. كما ارتفعت أرباح الشركة في الربع األخير من 

2016 بنسبة 56 % على أساس سنوي وبلغت 67 مليون دوالر.

من  دبي  تسللتضيف 
فريداً  جديد مهرجاناً 
مللن نوعلله لألفام، 
لجمهور  يقللدم  الذي 
نظللرة  الحاضريللن 
خاصللة علللى العالم 
مللن خللال عيللون 
عبر  وذلك  المللرأة، 
تشللكيلة من األعمال 

السللنيمائية القصيرة المشللاركة ملن مختللف أنحلاء العاللم.
تقام الدورة الرابعة من “مهرجان الشرق األوسط ألفام عالم المرأة 
- واو فيلم فير”، بالتعاون مع كل من فوكس سينما ومول اإلمارات، 
وبمشللاركة أكثر من حوالى 58 فيلمللاً كان لإلناث دور بارز فيها، 
سواء بإخراجها أو انتاجها أو كتابتها أو تحريرها أو تشكيلها، وذلك 

في الفترة الممتدة بين 3 - 8 آذار/مارس 2017.
وقالت الرئيس التنفيذي لشللركة سترايت سللتريت ميديا، هيرموين 
ماكورا: كلنا ثقة أن األفام المشاركة هذا العام ستنال اعجاب عشاق 

السنيما  وتمتعهم.

تذاكر “طيران اإلمارات لآلداب”

تم طرح تذاكر الدورة التاسللعة لمهرجان طيران اإلمارات لآلداب، 
المهرجللان األدبللي السللنوي الذي يسللتضيف مجموعللة من كبار 
الكتّاب في دبي، وتتضمن الدورة التاسللعة فقرات وجلسللات مميزة 
لألديب جيفري آرتشر، وملكة أدب الجريمة كاثي ريتشز، والكاتب 
اإلماراتللي الدكتللور حمللد الحمادي، والشللاعر مريللد البرغوثي، 
والصحفيللة الحائزة العديد من الجوائز كريسللتينا الم، وغيرهم من 

األدباء والمفكرين والمبدعين العالميين.
يمتللاز المهرجان، الذي يقام بدورته التاسللعة فللي الفترة )3 - 11( 

آذار/مارس 2017، ويستمر لل9 أيام، بالعديد من الميزات.

حلقة “ديسكفري سبورت” في لبنان
كشلفت “الند 
روفللللللللر” 
ق  لشلللللللر ا
األوسلللللللط 
ل  شللللللملا و
أفريقيللا عللن 
الفيلم الخامس 
ضمن سلسلة 

“ديسللكفري سبورت #مغامرة_نهاية_األسللبوع”، وذلك في إطار 
.”MYLAND منصتها التواصلية اإلقليمية المبتكرة “أرضي

تصور هللذه الحلقللة، مجموعة من الشللباب اللبنانيين من عشللاق 
المغامللرة فللي رحلتهم عبر المشللاهد الخابة في لبنللان على متن 

سيارتهم من طراز ديسكفري سبورت.
وانطاقللاً من بيروت، يوثق المغامللرون رحلتهم على امتداد 55 
كيلومتر عبر تطبيق “أرضي” للهواتف الذكية من “الند روفر”، 
ويبتعللد الثاثللي عن جنللون المدينة نحللو مدينة البتللرون، إحدى 
أقللدم المدن اللبنانية، ليخوضوا مغامرة حماسللية لركوب األمواج 

بالطائرة الورقية على الساحل الشمالي.
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مصدر جديد اليرادات “فيسبوك”
تسللتعد “فيسبوك”  للكشف 
عن مصدر جديد إليراداتها، 
وهو إعانللات الفيديو التي 
سيبدأ إختبارها قريباً، حيث 
سللتوضع اإلعانات بداخل 
أي فيديو يتم نشللره، لتظهر  

بعد 20 ثانية من بدايته.
ستتقاسم “فيسبوك” إيرادات 

هذه االعانات مع الناشللرين، لتحتفظ بلنسبة 45 % لنفسها وتمنح 
الناشرين 55 % منها، في خطوة مشجعة ألصحاب المحتوى لنشر 

مزيد من الفيديوهات وتطوير محتواهم وكسب المال.

“الال الند” يحصد 7 جوائز تكريمية
حصد فيلللم “الال الند” 
الللذي يللروي قصللللة 
“عازف جاز“، على 7 
جوائللز تكريمية ضمن 
حفللل توزيللع جوائللز 
غولدن في بيفرلي هيلز 
األميلركيللة، وحلصللل 

بطا الفيلم “ريان غوسلللينغ” و“إيما سللتون” علللى جائزة أفضل 
ممثل وممثلة، ومخرجه الشللاب ديميان تشازيل على جائزة أفضل 
مخرج، وأيضاً جوائز أفضل فيلم موسيقي/كوميدي وأفضل سيناريو 

وأفضل أغنية، فضاً عن أفضل موسيقى تصويرية.

الوليد يجتمع مع مايكل بلومبرغ

اجتمع رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة ومالك قناة العرب 
األمير الوليد بن طال، مع مؤسللس ورئيس مجلس إدارة بلومبرغ 
مايكل بلومبرغ، في مقر الشركة بالرياض. وخال االجتماع، تبادل 
الطرفان عدداً من المواضيع االقتصادية واالسللتثمارية واإلعامية 

وآخر التطورات االقتصادية في المملكة.

القصار يكّرم اإلعالميين اللبنانيين
دعللللا رئليللللس 
ملجلمللوعلللللللة 
فللرنلسللللللبلنلك 
عدنللان القصار، 
مييللللللن  عا إل ا
إلللى حفللل غداء 
في  أقيم  تكريمي 

فندق فينيسيا. وقد حضر الحفل نقيب الصحافة اللبنانية َعوني الكعكي، 
نقيب المحررين الياس عون، إضافة إلى حشد من رجاالت الصحافة 
واإلعام وممثلين عن فرنسبنك، حيث قدم القصار درعين تكريميين 

عربون تقدير وامتنان إلى كل من الكعكي وعون.

سنان يوزّع فيلم مارغوت روبي
وقّللع المنتج جمال 
سلللللنلان، علقلللب 
لفعاليلات  حضوره 
مهرجللان األفللام 
 AFM األميركيللة
اللواليللللللات  فللي 
المتحدة األميركية، 
علقلللداً حصلريلللاً 

لتوزيع فيلم النجمة العالمية مارغوت روبي في الشللرق األوسللط  
 The wolf of wall والعالللم العربي، وهو الفيلم المنتظر لنجمة

.the legend of Tarzan وفيلم street

إنستغرام: لتعزيز اإليرادات من اإلعالنات
قالت شركة فيسبوك المالكة 
لموقع إنسللتغرام إن الموقع 
يقوم بضم أكثر من 30 ُمعلنا 
لواحدة من أسرع خصائصه 
)قصللص  وهللي  نمللواً 
محاولللة  فللي  انسللتغرام( 

لتعزيز اإليرادات من اإلعانات. وتتوقع فيسبوك أن يصبح الموقع 
العباً أكثر أهمية في الحفاظ على نمو إيرادات اإلعانات للشللركة 
في عام 2017. ويشللعر المشترون اإلعاميون بالتفاؤل إزاء قدرة 
إنستغرام على الحفاظ على مكانة فيسبوك -الذي يحتل المركز الثاني 

بعد شركة غوغل المملوكة أللفابت- في سوق اإلعانات الرقمية.
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تعيين لـ“جي أف أتش”
عيّنت ش��ركة ج��ي أف أتش 
العقاري��ة، محم��د خليل أحمد 
الش��ؤون  رئي��س  بمنص��ب 
حي��ث  للش��ركة،  التجاري��ة 
التس��ويق  أنش��طة  س��يتولى 
المش��اريع  وإدارة  التج��اري 
قبل  المدارة م��ن  واالص��ول 

الشركة.
ويتمتع أحمد بخبرة عميقة في 

القط��اع العقاري ف��ي الجوانب المتعلقة ب��إدارة عمليات التطوير، 
التصميم، والعقود التجارية.

الشماسي رئيسًا تنفيذيًا لـ“دراية”
عيّنت ش��ركة دراية المالية 
ف�ي الس����ع�ودي�ة، مح�م���د 
بمه��ام  للقي��ام  الش��ماس���ي 
الرئي��س التنفيذي للش��ركة، 
مش��يرةً إل��ى أن الشماس��ي 
يتمت��ع بخب��رات مصرفي��ة 
اكتسبها خالل  واس��تثمارية 
مالية،  عمله مع مؤسس��ات 
وعمله لدى عدة جهات منها 

ش��ركة األهلي المالية والبنك األهلي التجاري وبنك الرياض وبنك 
الخليج الدولي.

تعيين لـ“ستاندرد تشارترد”
عيّ��ن بن��ك س����ت�ان�درد 
تش��ارترد، سعاد بنكريدا 
رئيس��اً لقس��م األس��واق 
المالية في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وستتخذ 
من دب��ي مقراً لها، حيث 
ف��ي  س����تكون عض��واً 
الفري�ق اإلداري الخاص 
ف��ي  المالي��ة  لألس��واق 

منطقة أفريقيا والش��رق األوسط، إضافة لعضوية الفريق اإلداري 
للبنك في دولة اإلمارات.

BMW تعّين سيلكا بريغل
عيّن المقر اإلقليمي لمجموعة 
BMW في دبي المسؤول عن 
عمليات BMW وMINI في 
الشرق األوسط، سيلكا بريغل 

مديراً جديداً للعالقات العامة.
وتخل��ف بريغل ابت��داًء من 1 
لي��ان    2017 ش��باط/فبراير 
بالنكنب��رغ الت��ي تولّ��ت دور 
مدي��ر التس��ويق ف��ي رول��ز-

رويس موت��ور كارز لمنطقة 
آسيا والمحيط الهادئ.

HMH بارسيل مديراً لعمليات
ع�ي�ّن���ت إدارة الضياف����ة 
فيرغال   ،HMH القابضة 
بارس��يل مدي��راً لعملي��ات 

الشركة.
وبارس��يل هو المدير العام 
الس��ابق ل��كل م��ن فن��دق 
القص��ر عجم��ان ومنتجع 
ك��ورال بيت��ش الش��ارقة، 
إقليمي��ة  بخب��رة  ويتمت��ع 
ودولية في صناعة الضيافة 

تمتد ألكثر من 30 عاماً.

تعيين لـ“اريكسون”
عيّنت “اريكسون”، ويتشيك باجدا 
رئيس��اً لوحدة الصناعة والمجتمع 
في منطقة الش��رق األوسط، حيث 
س��يكون مسؤوالً عن تنمية النشاط 
باإلضاف��ة  للش��ركة،  التج��اري 
إل��ى اقتن��اص الف��رص الجدي��دة 
التي تؤمنه��ا أس��واق المنطقة في 
قطاع��ات اقتصادي��ة جدي��دة، مع 
تركي��ز االهتم��ام عل��ى قطاعات 
الطاقة، الخدمات، السالمة العامة، 

االمن، أنظمة النقل الذكية والمدن الذكية.
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بنك مسقط يكّرم الفائزين بـ“إبداع”

كرم بنك مس��قط موظفيه الفائزين في مس��ابقة إب��داع لعام 2016، 
وذل��ك بحض��ور الرئيس التنفيذي عبدالرزاق بن علي بن عيس��ى، 
وبمش��اركة عدد من أعضاء اإلدارة التنفيذية. وخالل االحتفال، قام 
بن عيسى بتكريم الفائزين في المسابقة التي شهدت مشاركة مميزة 

من الموظفين في كافة الفروع وأقسام ودوائر البنك.

“مينا” تكّرم “غلف كرافت”
جوائ����ز  كّرم���ت 
مؤس�س���ة “مينا”، 
ش����رك�ة الخلي���ج 
الق�وارب  لصناع�ة 
غل��ف كراف�����ت، 
االستثنائي  لتميّزها 
العمالء،  في خدمة 

وجهودها في مجال القيادة في األعمال التجارية، حيث حصلت على 
جائزة “بهج��ة العمالء”، كما كّرمت مدير التس��ويق واالتصاالت 
المؤسس��ية لدى الش��ركة محم��ود عيتان��ي، بجائزة “أفض��ل قائد 

أعمال”، وذلك في حفل أقيم في فندق برج العرب.

الحكومة الهندية تكّرم ر. سيتارامان

س��لّم الرئيس الفخ��ري لمؤتمر برافاس��ي بهاراتيا ديف��اس، جائزة 
برافاسي بهاراتيا سامان إلى الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة الدكتور 
ر. س��يتارامان، وذلك تكريماً لمس��اهمته البارزة ف��ي بناء الروابط 
الوثيقة بين الهند وجالياتها المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي 

لمصلحة أفراد جالياتها.

جائزة لـ“األنصاري للصرافة”
حصلت ش��ركة 
ألنص�����اري  ا
 ، ف�������ة للصرا
عل�ى “ج�ائ���زة 
الشارقة ألفضل 
10 منش���آت”، 

التي تمنحها غرفة تجارة وصناعة الش��ارقة للش��ركات المتوّسطة 
والكبي��رة، لحصولها على المرتب��ة األولى في  فئة الخدمات المالية 
خالل حفل توزيع جوائز “الش��ارقة س”، وذلك تقديراً لإلنجازات 
العدي��دة والمس��اهمات القيّم��ة الت��ي حقّقتها الش��ركة ضمن قطاع 

الصيرفة والخدمات المالية في اإلمارات.

تعيين لـ“دويتشه بنك”
عيّ��ن دويتش��ه بنك، فري��د هالل 
الث��روات  إدارة  لقس��م  رئيس��اً 
الخلي��ج  لمنطق��ة دول  الخاص��ة 
وبموجب  الس��عودية(.  )باستثناء 
هذا المنصب، يترأس هالل جهود 
تلبي��ة متطلبات العم��الء في دول 
منطقة الخليج، وذلك من مقر عمله 
في دبي، حيث يتبع إدارياً لرئيس 
قس��م إدارة الثروات الخاصة في 
منطقة الش��رق األوس��ط وأفريقيا 

ستيف واينرايت.

السقاف رئيسًا لبورصة الكويت
عيّنت بورصة الكويت 
أحمد  محمد  بالتزكي��ة 
جديداً  رئيساً  السقاف، 
خلفاً  إدارته��ا  لمجلس 
المحس��ن  عبد  لعصام 
ت��م  ال��ذي  الم��رزوق 
تعين��ه وزي��را للنف��ط 

في الكويت. ويملك الس��قاف خبرة تزي��د عن 25 عاماً في مجاالت 
استراتيجيات تطوير الش��ركات واالستثمارات، وكان يترأس لجنة 
المكافآت والترش��يحات في بورصة الكويت باإلضافة الى عضوية 

اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة البورصة.
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جائزة لـ“أجنحة فرست سنترال”
“أجنح�����ة  ف��ازت 
فرس��ت س��نترال” 
الفندقية، تحت إدارة 
مجموع��ة فن����ادق 
س���نترال ومقره��ا 
دب�ي،  ال�رئ�ي�س���ي 
الذهبي�ة  بالجائ���زة 

“ألفض��ل فندق لعام 2016”، في جوائز امتياز الضيافة - الش��رق 
األوسط وشمالي أفريقيا. وقال مدير عام األجنحة وائل البهي: هدفنا 
أن نوف��ر لعمالئنا األفضل من حي��ث القيمة للنقود مع خدمة رائعة. 

وستستمر الجائزة في تحفيزنا لتقديم األفضل لضيوفنا.

دورات تدريبية لبنك الشام
إدارة  اختتم��ت 
الموارد البشرية 
لدى بنك الش��ام 
خطتها التدريبية  
ي��ة  ير لتطو ا و

لع��ام 2016 بدورات تدريبية، بهدف تطوي��ر مهارات ومعلومات 
موظف��ي البنك بالجوان��ب االقتصادية المرتبطة بالس��وق العالمية، 
 ISO 9001-2008 :ونفذت بالتعاون مع إدارة الجودة دورة بعنوان
Awareness، لتعزي��ز معرفته��م بنظ��ام إدارة الج��ودة، وعرض 
تقنياته وآليات تطبيقه  والتركيز عل��ى ضرورة العمل واإللتزام به 

وبمتطلباته وتقديم الخدمات وفق المواصفات المطلوبة.

MTN باقات “يال” الجديدة من 
 MTN أطلق��ت 
سورية مجموعة 
مميزة من باقات 
الخطوط المسبقة 
الدف���ع، تعتم���د 
توفي��ر الدقائ���ق 
ئ�ل  ل�رس������ا ا و
وانترن��ت الجيل 

الثالث بأس��عار خاصة، ومتوافقة مع القدرة الش��رائية للمشتركين، 
حي��ث يُمكنهم اختي��ار باقة أو أكثر من باقات “ي��ال” الجديدة بنفس 

الوقت من دون الحاجة الستخدام جهاز آخر أو شريحة ثانية.

“مؤتمر اإلنتاج الغذائي 2030”

تستضيف أبوظبي في 21-20 آذار/مارس 2017، فعاليات مؤتمر 
اإلنتاج الغذائي 2030، وذلك على هامش فعاليات المنتدى العالمي 
لالبت��كارات الزراعية 2017. وسيش��كل المؤتمر منصة لمناقش��ة 
التحديات التي تواجه اإلنتاج الغذائي بين الجهات الحكومية، منتجي 
المواد الغذائية، العلماء، والمس��تثمرين، سعياً إلنشاء منظومة إنتاج 

غذائي آمنة ومربحة ومستدامة في المنطقة.

تحضيرات لسيرفكس 2017
أعلنت مجموعة مش��هداني الدولية 
إنته��اء المرحلة التحضيرية لتنظيم 
ال��دورة ال���4 لمعرض س��يرفكس 
2017 لخدمات الش��ركات ورجال 
األعمال، الذي سيقام في فندق داما 
روز بدمشق بتاريخ 7 - 5 - 2017 
تحت شعار يداً بيد نبني سورية الغد.   
ولف��ت مدير ع��ام المجموعة خلف 
مشهداني إلى أنه سيتم التركيز على 

زيادة المش��اركات الخارجية من اختصاصات خدمية تساهم بتوفير 
الوقت والجهد والمال وتطوير األعمال في عالم المال واالستثمار.

“فروستي” في المعرض األول للتصدير
ش��اركت مجموعة الس��اعور 
للصناعة والتجارة “فروستي” 
للتصدي��ر  األول  بالمع��رض 
وتقنيات��ه ال��ذي نظم��ه اتحاد 
المصدرين الس��وري بدمشق، 
بمش��اركة حوالي 100 شركة 

م��ن مختلف القطاعات االقتصادي��ة واإلنتاجية، وأوضح مدير عام 
المجموعة طارق الس��اعور أن الشركة تش��ارك انطالقاً من أهمية 
التصدير كداعم رئيسي لالقتصاد الوطني ولحرصها على المشاركة 
بأهم المعارض الدولية والمحلية إلظهار الصورة الحقيقية لسورية، 

وما وصلت إليه الصناعات الغذائية فيها.
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المس��تثمرين في األعمال والوظائ��ف والباحثين 
عنها.

هل يترتب على شركات القطاع الخاص أن تكثف 
من مبادراتها لتوفير فرص العمل والتدريب؟

إن ت�دري��ب وتأه�ي��ل الك���وادر والك�فاءات من 
جميع اإلختصاصات، س�واءالع�لمية أوالع�ملية، 
ضرورة ملحة وهامة ج�داً للوصول الى األفضل 
في تح�قيق األهداف اإلستراتيجية المثلى لألعمال 
والتوظيف، وذلك من أجل إع�ادة وه�يكلة ال�بنى 
التحتية لبرامج األع�مال في مس�يرة ب�ناء ال�وطن.
ال���ى أي حد يمكن اإلس���تفادة من هذا المعرض 
وهل سيكون هناك فرص عمل حقيقة وعروض 

للتدريب؟
نح��ن نعم��ل على ذل��ك اإلتجاه وبم��ا يحقق هذه 
األه��داف. ولذل��ك كان ال ب��د م��ن وضع خطط 
إستراتيجية للتعاون المشترك مع جميع األطراف 
ذات الصلة والمسؤولية المباشرة وغير المباشرة 
لخلق تش��بيك ح�قيقي يرس��م الخطوط المس�قبلية 

للمستثمر والباحث عن الع�مل والوظيفة.

“إبن البلد مسؤوليتنا” معرض التوظيف للخريجين
“إبن البلد ... مسؤوليتنا” معرض لفرص العمل للتوظيف والتدريب، يفتتح في فندق داماروز في دمشق في 18 
شباط/فبراير 2017، وتنظمه المجموعة االقتصادية لترويج اإلستثمارات الدولية ومجموعة البجعة للمعارض 
والمؤتمرات الدولية. عن المعرض تحدث لمجلة البنك والمستثمر رئيس مجلس إدارة المجموعة االقتصادية 

لترويج اإلستثمارات الدولية الدكتور محمد نبيل مرزوق.

من هي الجهات المش���اركة في المعرض 
وما عددها؟

مختل��ف  م��ن  المش��اركة  الجه��ات  إن 
اإلختصاص��ات، م��ن بينه��ا المصارف، 
ش��ركات التأمي��ن، اإلس���تثمار الع�قاري 
والمنش�آت الصناع�ية التجارية والسياح�ية 
الع�لمية والتع�ليمية والخ�دماتية. وسيلتقي 
في هذا المش��روع ما يقارب 80 مجموعة 
أس���تث�مارية ف��ي برنامج “إب���ن ال�بلد ... 
مس��ؤوليتنا” عبرحلقة مع�رض التوظيف 

والتدريب والتأه�يل.
ه���ل وضعت���م ضوابط وش���روطاً في ما 

يخص الجهات المشاركة وما هي؟
ينظم الملتقى والمع�رض وفق الخصخصة 
المتنوع��ة  المس��احات  عب��ر  ويتمي��ز 

للمجموعات المش�اركة.
ما حج���م التجاوب من قبل المؤسس���ات 

والشركات في القطاع الخاص؟
الملتقى والمع�رض والنشاطات المراف�قة 
لهما ج��اءت نتيج��ة الحاج��ة الضرورية 
لمشاركة كل الفعاليات من اإلختصاصات 
كاف��ة. ونح��ن نع�م��ل م��ن أج���ل ال�ب�لد 
ونتواص��ل مع الجميع عبر لغة التش���بيك 

لألع�م�ال وال�توظيف.
ما الهدف الذي تسعون اليه من إقامة هذا 
المعرض وهل له من خصوصية في هذه 

الفترة؟
بما أن األل�م أصاب الجميع في س��ورية، 
واألزم��ة طال��ت الجميع أيض��اً، فكانت 
العلمي��ة  الكوادروالك�ف��اءات  هج��رة 
والعملية الى خارج البالد نتيجة للظروف 
القاه��رة واألليم��ة، ل��ذا، كان ال ب��د من 
الكوادروالكفاءات وس��د  لهذه  التع�ويض 
الفراغ الذي تعانيه المؤسس��ات في جميع 
اإلختصاصات وفي كل المحاور، ونحن 
نعمل على ملء هذا الفراغ بما يتوافق بين 

ما هي نوعية الوظائف التي س���توفرها 
الشركات لخريجي الجامعات؟

سيشكل خريجو الجامعات “حملة العقول 
النيرة” الش��علة المس��تقبلية لبناء مستقبل 
س��ورية المتج��ددة نحو مواكب��ة العالمية، 
لذلك ال بد لجميع المؤسس��ات من مختلف 
القطاع��ات وكل المحاورإس���تثمار ه��ذه 
الطاقات الش��بابية المثقف��ة والخالقة، أي 
اس��تثمارها نحو تطوي�رأعمالها وإنتاجها، 
وتحقي��ق أه�دافه��ا اإلس��تثمارية الوطنية 
نحو ب�ناء المجتم��ع االقتصادي المع�رفي 

والمتعافي المشترك.
ما ه���ي الدعوة التي توجهونها للباحثين 

عن فرص عمل أو برامج تدريب؟
من الم�هم ج�داً على من يبحث عن الع�مل 
أوالوظيفة أن يع�مل ويتوجه الى ال�تدريب 
دراس��ته  لصق��ل  الش��خصي  والتأه�ي��ل 
ومؤهالته ومهنته من خالل برنامج يسمح 
بمتابعة الس��وق ومتطلباتها لتحقيق أفضل 
النتائج المستقبلية. فمن المهم جداً أن يحسن 
الباحث ع��ن فرصة عم��ل التعرف على 
مقدراته الشخصية العلمية والع�ملية لتعزيز 
ال�ثقة في شخصيته وتسويق هذه المقدرات 
من خالل اإلعداد الش��خصي للدخول في 

عالم األع�مال “الع�مل والوظيفة”.
ما م���دى ثقتك���م بنجاح المع���رض وما 

المقياس الذي تستندون اليه في ذلك؟
التج��اوب الحقيق��ي للعمل المش��ترك مع 
مجموعة الجهات ذات الصلة والمسؤولية 
المشتركة من كل اإلختصاصات ستشكل 
الهدف الرئيس��ي لتحقيق النجاح المشترك 
لبناء الوطن. فإبن البلد مس��ؤوليتنا، وهي 
مس��ؤولية إنس��انية اجتماعي��ة اقتصادي��ة 
وطنية بامتي��از. لذا، نصنع معاً مس��تقبل 
االقتصادي المعرفي لمواكبة العالمية.سورية المتجددة، إضافة الى بناء المجتمع 

 د. محمد مرزوق
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ال��ذي أكد على العمل متحدين لصياغة المس��تقبل 
من خالل االلتزام بالعمل معاً وإقامة شراكات مع 
الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع ككل من أجل 
مواجهة التحديات الت��ي يواجهها العالم، وتطوير 
أو تحديث الخطط البرلمانية االستراتيجية الحالية 
لمواجه��ة تحديات المس��تقبل، وذل��ك من منظور 
االتجاه��ات الكبرى والتحدي��ات وتضمين جهود 
االس��تراتيجيات البرلمانية قدرة البرلمانيين على 

االسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

“اعالن أبوظبي” يرسم خارطة طريق  لمستقبل أفضل

بحثت القمة العالمية لرئيسات البرلمانات (جي إس دبليو إس 2016) التي استضافتها العاصمة اإلماراتية أبوظبي، 
والتي تعتبر األولى من نوعها في العالم، القضايا السياسية واالجتماعية واالقتصادية والبيئية والديمغرافية 
المرتبطة بعالمنا اليوم، باإلضافة إلى المتغيرات السياسية والتكنولوجية واالقتصادية التي تطرح العديد المن 

التحديات على مستقبل األجيال القادمة.

وس��لطت القم��ة الت��ي نظمه��ا المجل��س 
الوطن��ي االتح��ادي ف��ي دول��ة اإلمارات 
بالتع��اون مع االتح��اد البرلمان��ي الدولي 
تحت شعار “متحدون لصياغة المستقبل”، 
الض��وء عل��ى استش��راف المس��تقبل في 
ظ��ل المتغيرات والتحديات التي يش��هدها 
العال��م حيث ركزت رئيس��ات البرلمانات 
والخب��راء والمس��ؤولون المتحدثون على 
القضاي��ا المتعلق��ة بكيفي��ة تعزي��ز األمن 
والسلم وتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين 
الجنس��ين والتحديات التشريعية والقانونية 
التي تطرحها التحوالت التكنولوجية على 
القوانين والتش��ريعات القائمة. كما ناقشوا 
كيفية تفادي وتخفيف آثار الصراعات التي 

يمكن أن تنتج عن هذه التحوالت.
وش��هدت القمة مش��اركة 34 من رئيسات 
البرلمانات العالمي��ة، و400 من الممثلين 
البرلمانيي��ن وأكث��ر من 1000 مش��ارك 
ومش��اركة من كل أنح��اء العالم، بما فيهم 
علماء ومؤثرين وصانعي سياسات ورواد 

أعمال وممثلين حكوميين.

“اعالن ابوظبي”
خلصت القمة إلى صياغة إعالن أبوظبي 

وأعلنت رئيسة المجلس الوطني االتحادي 
في اإلمارات العربية المتحدة رئيسة القمة 
العالمية لرئيس��ات البرلمانات أمل عبدهللا 
القبيس��ي، ف��ي مؤتم��ر صحفي مش��ترك 
عقدته مع رئيس االتحاد البرلماني الدولي 
صابر شودري، إعالن أبوظبي الذي حمل 
عنوان “متحدون لصياغة المس��تقبل، من 

أجل عالم أفضل”.

تعزيز األهداف واإلجراءات
وحس��ب اإلعالن س��يتم تقدي��م مقترحات 
للتنس��يق داخ��ل االتح��اد  آلي��ة  إلنش��اء 
البرلمان��ي الدولي لمناقش��تها في اجتماع 
اللجن��ة التنفيذي��ة لالتح��اد وف��ي منت��دى 
النس��اء البرلمانيات خالل انعقاد الجمعية 
العمومية لالتح��اد البرلماني الدولي رقم 
نيس��ان/أبريل  بنغالدي��ش،  )دكا،   136
2017(، لوضع الجداول الزمنية الالزمة 
لتنفي��ذ البن��ود المذكورة أع��اله، وتوفير 
الموارد المالي��ة لتنفيذ بنود هذا اإلعالن، 
باإلضافة الى استخدام اجتماعات الجمعية 
الدول��ي  البرلمان��ي  لالتح��اد  العمومي��ة 
هذا اإلعالن.لتعزيز األهداف واإلجراءات الواردة في 
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الشام راٍع ذهبي لمعرض التصديرسورية الدولي االسالمي

برعاية ذهبية من بنك س��ورية الدولي اإلس��امي أقام معهد الش��ام 
العالي بمجمع الش��يخ أحمد كفتارو فعاليات ملتقى الخريجين األول 
ومعرض “طابنا ذهب” بحضور عميد معهد الشام العالي ومعاون 
وزي��ر األوقاف وآخرين غيرهم، وأكد نائب الرئيس التنفيذي للبنك 
بش��ار الست، أن هذه الرعاية تأتي في إطار إيمان البنك أن الشباب 
ه��م النواة األولى لبناء مجتم��ع واعٍ ومثقف، وبأهمية دعم المعرفة 
والطلبة وقطاع التعليم الذي يمثل ركيزة أساسية لتطور أي مجتمع، 
وضم��ن مس��ؤوليته المجتمعية وتحمل��ه للدور الملق��ى على عاتقه 

للمساهمة في تنمية المجتمع.

الش�����ام،  بن��ك  وقّ��ع 
المصرف اإلس���امي 
األول ف�ي س�����وري�ة، 
مع اتح��اد المصدري�ن 
الس���وريين، عقد تقديم 
رعاية ذهبية لمعرض 
“التصدي��ر وتقنيات��ه” 
المق��ام بفندق داماروز 
افتتح�ه  الذي  دمش��ق، 
وزير االقتصاد أدي���ب 
ميالة وس���في�ر العراق 

في دمش��ق وسفير سورية في بغداد وآخرون غيرهم. وحول أهمية 
المشاركة صّرح الرئيس التنفيذي للبنك أحمد اللحام أن هذه الخطوة 
تأت��ي إيماناً بأهمية تعزي��ز ودعم االقتصاد الس��وري وانطاقاً من 
رسالة البنك الهادفة لتطوير وتنمية القطاع التجاري والصناعي وفئة 
المصدري��ن وتحفيز رواد األعمال على االس��تثمار في  القطاعات 
بمختل��ف المج��االت، فضاً عن توفي��ر حلول تموي��ل الصادرات 

رة. وتوفير االستشارات المصرفية المناسبة للشركات المصدِّ

“بروج” خالل “عرب بالست 2017”سقالوي كّرم أجراء انتهت خدمتهم

كّرم��ت إدارة حص��ر التبغ والتنباك اللبناني��ة “الريجي”، عدداً من 
األَج��راء الذين انتهت خدمتهم، ومجموعة من الموظفين المتميّزين 
من كل المديريات والمصالح، وذلك بحضور أعضاء لجنة االدارة 
المهندسون جورج حبيقة وعصام س��لمان ومازن عبود، وممثلون 
ل��وزارة المالية. وش��دد رئي��س “الريجي” مديرها الع��ام ناصيف 
س��قاوي خال احتفال التكريم الذي أقيم في فندق هيلتون الحبتور، 
عل��ى أن “الريجي” تعتز “بالنجاح��ات واإلنجازات” التي تحققها، 

لكّن موظفيها “مصدر اعتزازها األّول واألخير”.
وقدّم سقاوي درعاً تكريمية لرئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال 
دوغان، مشيراً إلى أنها “كانت فرداً أساسياً من أفراد أسرة الريجي 

الكبيرة وأعطت الكثير في كل منصب تولّته”.

استعرضت شركة بروج للبتروكيماويات في اإلمارات، مجموعتها 
المتنوعة من الحلول الباس��تيكية المتطورة والمبتكرة عالية القيمة 
التي تمت إنتاجها محلياً، وذلك خال مشاركتها في معرض “عرب 
باس��ت” 2017 أكب��ر مع��رض متخصص في قطاع الباس��تيك 
والبتروكيماوي��ات والمطاط في منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال 
أفريقيا. وفي جناح الش��ركة في المعرض الذي يقام في مركز دبي 
التجاري العالمي قام فريق “ب��روج” باطاع الزائرين على حلول 
بروج الباس��تيكية الفريدة واألصناف المميزة لمختلف البوليمرات 
التي توفرها بروج لقطاع البنية التحتية والطاقة والتغليف والرعاية 
الصحي��ة والزراعة وغيرها م��ن القطاعات الصناعية. وتش��ارك 

بروج في المعرض كراعٍ رئيسي.
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“اإلمارات لآلفاق االقتصادية 2017”ملتقى السيدات لإلستدامة

استقطبت الدورة السنوية الثانية من ملتقى السيدات لاستدامة والبيئة 
والطاق��ة المتجددة، التي ُعقدت في أبوظبي تحت ش��عار “خطوات 
عملية نحو االبتكار المستدام”، مجموعة من الشخصيات الحكومية 
واألكاديمي��ة وق��ادة األعم��ال، حي��ث قامت ش��ركة أبوظبي لطاقة 
المس��تقبل “مصدر” بتنظيم الفعالية بالشراكة مع جائزة زايد لطاقة 
المس��تقبل. وناقش الملتقى، الدور التعاوني ال��ذي تلعبه الحكومات 
والشركات في ترسيخ االبتكار المستدام والتأكيد على أهمية إشراك 
الم��رأة في هذه الح��وارات. وتم تنظيم الفعالية ف��ي أبوظبي لتكون 
منصة تتيح للمش��اركين فيها التعلم من الخبراء الذين قضوا سنوات 

حياتهم لدعم مفهوم االستدامة وتعزيز مشاركة المرأة في االبتكار.

اختتم��ت فعالي��ات ال��دورة الرابع��ة من ملتق��ى اإلم��ارات لآلفاق 
االقتصادي��ة 2017، التي ينظمها كل من دائرتي التنمية االقتصادية 
بدبي وأبوظبي، في فندق فيرزاتش��ي تحت عنوان “استباق انطاقة 
الغد: االبتكار وريادة األعمال لتحقيق نمو متنوع ومستدام”. وترأس 
الجلسة مذيع في شبكة اإلذاعة العربية ريتشارد دين، وشارك فيها كل 
من المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة 
والمتوس��طة عبد الباس��ط الجناحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في 
“حي دبي للتصميم” محمد سعيد الشحي، رئيسة مجموعة المسكري 
القابضة الدكتورة شيخة المسكري، ورئيس االستراتيجية االقتصادية 

في بنك اإلمارات دبي الوطني شادي شاهر البورنو.

الزياني يزور “جويك” في الدوحة“إنجاز البحرين” ومنسقي الشركات

نظمت مؤسس��ة “إنجاز البحرين”، اجتماعاً مع منسقي الشركات 
الممثلة في مجلس إدارته��ا، وذلك إلطاعهم على خطط وأهداف 

العام الدراسي الجديد 2017/2016.
ترأس االجتماع الذي عقد في فندق فريزر س��ويتس منطقة السيف 
برعاية بنك إثمار، الرئيس التنفيذي للمؤسس��ة الشيخة حصة بنت 
خليف��ة آل خليف��ة. وتتوقع المؤسس��ة أن يس��تفيد حوال��ى 23 ألف 
طال��ب م��ن 15 برنامج تقوم بتطبيقه في جمي��ع المدارس الثانوية 
واإلعدادية، واالبتدائية الحكومية والجامعات والمدارس الخاصة. 
وس��يقوم بتنفيذ ه��ذه البرامج أكثر من 900 متط��وع أغلبيتهم من 

القطاع الخاص لهذا العام الدراسي.

زار األمي��ن الع��ام لمجلس التعاون لدول الخلي��ج العربية الدكتور 
عبد اللطيف بن راش��د الزياني، مقر منظمة الخليج لاستش��ارات 
الصناعي��ة “جويك” ف��ي العاصمة القطرية الدوح��ة، حيث التقى 

األمين العام عبد العزيز بن حمد العقيل.
يذك��ر ان الزيان��ي اطل��ع خال الزي��ارة من العقي��ل، على جهود 
المنظمة وما تقوم به من أنش��طة لدعم العم��ل الصناعي الخليجي 

المشترك.
كما استمع إلى عرض تقديمي عن برامجها وفعالياتها ومبادراتها، 
إضاف��ة إل��ى دورها األساس��ي في توفي��ر البيان��ات والمعلومات 

اإلحصائية حول القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون.
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تفاهم بين الشوا وجامعة غزةنشاط “الوليد لإلنسانية”

استقبلت مؤسسة الوليد لإلنسانية، التي يرأس مجلس أمنائها األمير 
الوليد بن طال، وفد نس��ائي تابع لمنظمة زوجات رؤس��اء البعثات 
الدبلوماسية المعتمدين في مقر المؤسس��ة بالرياض. وكانت زيارة 
الوفد امتداداً لجهودهم الهادفة إلى التعرف على مش��اريع المؤسسة 
القائم��ة وإنجازاتها، حي��ث تضمن الوفد 31 زائرة واس��تقبل الوفد 

األمين العام للمؤسسة األميرة لمياء بنت ماجد بن سعود آل سعود.
يذكر أن منظمة زوجات رؤس��اء البعثات الدبلوماسية في الرياض، 
معتمدة في الس��عودية، وتتضمن 50 عضوة يمثلن السفارات حول 

العالم باإلضافة إلى منظمات األمم المتحدة.

ق���������ع  و
ف����ظ  مح�ا
س�����ل�ط�ة 
ل�ن�ق�������د  ا
لفلسطينية  ا
ع��������زام 
الش������وا، 
ورئ�ي����س 
جام�ع�����ة 

غ��زة عبد الجليل صرصور، بمقر س��لطة النقد ف��ي غزة، مذكرة 
تفاه��م يه��دف ال��ى التعاون المش��ترك بي��ن الجانبين  ف��ي خدمة 
القطاع االكاديمي والط��اب في جامعة غزة من خال القيام بعدة 
نش��اطات مش��تركة أهمها: تنظيم برامج تدريبية عملية في سلطة 
النقد لطاب كلي��ات التجارة واالقتصاد، تزويد مكتبات الجامعات 
بمختل��ف االصدارات والتقارير الصادرة عن س��لطة النقد، تنظيم 
محاض��رات توعوي��ة وتثقيفي��ة في المج��ال المصرف��ي والمالي 
بمختلف الجامعات، وتنفيذ أبحاث مش��تركة باالس��تفادة من الكادر 

االكاديمي من الجامعات.

افتتاح “عرب بالست” 2017“100 يوم من اإليجابية”
ش��ارك طلبة 
م�������دارس 
يمي������ا  د كا أ
الدولية لحلول 
والتي  اإلدارة 
ي���������ر  ت���د
م�درس����ت�ي 
ال�م�واك�����ب 

بالقرهود والبرشاء والمدرسة الدولية للفنون والعلوم )ISAS(، في 
مبادرة “100 يوم من اإليجابية” وذلك عبر تنظيم عدد من الفعاليات 

التي بثت روح األمل والسعادة في قلوب الطلبة والمعلمين.
تأتي مش��اركة م��دارس أكاديميا الثاث في مب��ادرة “100 يوم من 
اإليجابية” في سياق تفاعل المؤسسة التعليمية مع المحيط المجتمعي 

وبث روح اإليجابية واالبداع في عقول الطلبة.
وأش��ادت وزيرة الدولة للس��عادة عهود بنت خلف��ان الرومي، أثناء 
زيارتها لمدرس��ة المواكب بالقرهود بمختلف الفعاليات التي نظمها 
الطلب��ة والمعلمين على هامش مش��اركتهم بالمب��ادرة التي أطلقتها 

الوزارة بالتعاون مع هيئة المعرفة.

افتت��ح رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي ماجد س��يف 
الغرير، فعاليات معرض “عرب باس��ت 2017” أحد أكبر ثاثة 
مع��ارض عالمية في مجال الباس��تيك والبتروكيماويات والمطاط 
واألضخم في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، وذلك في مركز دبي 

الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وشهد معرض “عرب باست 2017”، زيادة في عدد العارضين، 
حيث ارتفعت بنسبة 12 % عن الدورة الفائتة، حيث بلغت أعدادهم 
972 ش��ركة، في حين زادت المش��اركة اإلماراتية بنسبة 18 %. 
وكان الجناح الصيني األكبر، في حين س��جل الجناح التركي اقباالً 

كبيراً في اليوم األول.
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“مصرف العام” لـ“لبنان والمهجر”جائزتان لبنك لبنان والخليج
م��ن��ح�������ت 
ش���������رك��ة 
 Corporate
 Publishing
 International
 Financial
 ) C P I
 )Financial

بنك لبن��ان والخليج، جائ��زة “Best Credit Card” وهي بطاقة 
ائتم��ان ماس��تركارد العالمية مصممة لتوفر فوائ��د متميزة للعماء 
الرفيع��ي المس��توى وترافق قائمة واس��عة من الفوائ��د هذه البطاقة 
البريميوم. وجائزة “Best Co-branded Credit Card” وهي 
بطاقة ماس��تركارد باتينوم، توفر لحامليها األمن، وخدمة العماء 
االس��تثنائية وقبول عالم��ي. وقال نائب رئيس مجل��س إدارة البنك 
 CPI المدير العام، سامر عيتاني: إن البنك فخور بأن تمنحه شركة
Financial هاتين الجائزتين ألنها معروفة بتقديم األخبار المالية 
والتحاليل األهّم للمصرفيين والش��ركات في جميع أنحاء الش��رق 

األوسط وخارجه، بشفافية تاّمة.

حاز بنك لبنان والمهجر، جائزة “مصرف العام لس��نة 2016” من 
ش��ركة فيزا العالمية. تّم تقديم الجائزة بحضور المدير العام لشركة 
فيزا في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا إيهاب أيوب، المدير 
اإلقليمي في فيزا لمنطقة المش��رق العرب��ي نبيل طبّارة، مدير فيزا 
ف��ي لبنان والعراق رمزي الصبوري، رئي��س مجلس إدارة ومدير 
عام البنك س��عد أزهري، مدير ع��ام البنك الياس عرقتنجي، ومدير 
عام مساعد في البنك جوسلين شهوان، وذلك خال اجتماع أقيم في 
المرك��ز  الرئيس��ي للمصرف في فردان. وأثن��ت “فيزا” على أداء 

البنك المستدام وعلى منتجاته المبتكرة والخدمات التي يقدّمها.

تكريم فائزي “اإلبداع العربي”“بسمة” نشرت فرح الميالد

أقامت جمعية بس��مة موس��م األعياد عام 2016 حفل غداء للمسنين 
في مطعم البس��مة التابع للجمعية، كما نظمت حفلة ميادية ألطفال 
بس��مة وعائاتهم في بيروت سيتي سنتر بحضور ملكة جمال لبنان 
لعام 2016 س��اندي تابت، وأنابيا هال، وماريتا حاني، وطوني 
أبو جودة، وجورج خباز، وس��يلفيو ش��يحا، وJane Kids إضافة 
إلى عدد من أصحاب المدونات االلكترونية. وجمعت الحفلة حوالى 
350 ول��د م��ع عائاتهم في جو من الفرح، حي��ث لعب األوالد في 
صالتي Magic Planet وPlanet 51  المليئتين باأللعاب المسلية، 

واستمتعوا بعروض سحرية مضحكة.

احتفت مؤسس��ة الفكر العربي بالفائزين ف��ي جائزة اإلبداع العربي 
في دورتها العاشرة لعام 2016، وذلك عشية اختتام فعاليات مؤتمر 
“فك��ر15” ف��ي أبوظبي. وتمنح المؤسس��ة جائزة اإلب��داع العربي 
ف��ي 8 مجاالت ه��ي: اإلبداع ألهم كتاب، اإلب��داع العلمي، اإلبداع 
التقن��ي، اإلبداع االقتصادي، اإلبداع المجتمعي، اإلبداع اإلعامي، 
اإلبداع األدبي، اإلبداع الفني. وفاز هذه السنة بجائزة اإلبداع العلمي 
رائد يوس��ف مصلح )األردن(، واإلبداع التقني محمد يوس��ف فتاح 
)العراق(، واإلبداع المجتمعي مناصفة بين سالين توفيق السمراني 
)لبنان( وعبد الرحمن علي الزغلول )األردن(، واإلبداع اإلعامي 
أحم��د عصم��ت علي )مصر(، واإلب��داع األدبي وج��دي الكومي، 

واإلبداع الفنّي عبد المسيح أبو جودة )لبنان(.
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وسام جوقة الشرف الفرنسي لبيفاني
منح السفير الفرنسي 
ف��ي لبن��ان ايمانويل 
ب���ون، المدي�ر الع�ام 
المال�ي�����ة  ل���وزارة 
اللبنانية آالن بيفاني، 
وس��ام جوقة الشرف 
الفرنس��ي م��ن رتبة 
فارس ف��ي حفل أقيم 
في قصر الصنوب��ر، 
بحض��ور ع���دد من 
الشخصيات السياسية 
بل�وم�اس������ي�ة  لد وا

واالقتصادية واالجتماعية. والقى بون كلمة قال فيها: “من خال تكريم آالن بيفاني، 
أردنا تكريم شخصية بارزة في هذا البلد، شخصية قررت أن تسّخر حياتها في خدمة 
بلده��ا”، مضيف��اً: أن  بيفاني يمثل إحدى أوجه الصداقة اللبنانية - الفرنس��ية، ويمثل 

أيضاً قيمة في طريقة اداء الخدمة العامة.
وتابع السفير الفرنسي قائاً: “إن مالية الدولة ليست مسألة سهلة، إنه مال طبعاً، لكنه 
أيضاً ما يسمح للمجتمع الوطني بالعيش معاً، بالعمل معاً، بتحديد األولويات وبتأمين 
المش��اريع. وآالن بيفاني هو الرجل في المكان المناس��ب، فهو من الذين تمكنوا من 
إيجاد الحجج الكافية للس��لطات السياس��ية، للذهاب بالمشاريع الى النهاية، وهو نجح 

بإقناع السلطات السياسية بوضع قوانين مهمة للحفاظ على صدقية لبنان”.

من جهته، توجه بيفاني بالش��كر للذين حضروا االحتفال، وللرئيس الفرنس��ي الذي 
كّرمه، وقال: “إن التكريم يأتي بعد سنين طويلة من العمل ومن المساهمة المتواضعة 
في العاقات الثنائية مع فرنسا”، واصفاً تلك العاقات ب�“الفريدة من نوعها في قوتها 

وفي ناحيتها العاطفية، وفي درجة الثقة التي تتمتع بها”.

يذكر أن بيفاني يشغل منصبه منذ 17 عاماً، وقد لعب أدواراً الفتة من موقعه االداري، 
ال س��يما على صعيد اقتراح االصاحات الضريبية وإعادة تكوين حس��ابات الدولة 
المالية منذ عام 1992، والدفع باتجاه العودة الى االحكام الدستورية والقانونية لجهة 
وضع موازنة عاّمة س��نوية وش��املة ضمن المهل المحددة، فضاً عن عمله وفريق 
الوزارة على مجموعة من االستراتيجيات والبرامج والقوانين، التي اعتبرتها الدولة 

الفرنسيّة من اإلنجازات المهّمة لمنحه أهم أوسمتها.
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إبراهيم حيدر

إعتقل اإلنتحاري الذي كان يريد قتل الناس في شارع الحمراء. كان يريد تفجيرهم عشوائياً. 
لكن ال أحد يعرف تماماً ما إذا كان سيفجر المقهى ذاته، أم أنه كان محطته األولى لإلنتقال 
ال�ى مكان أكثر اكتظاظاً بالجالس�ين ف�ي مقهى، أو الراقصين في مله�ى أو اآلمنين في 
الش�ارع. إال أن الحصيلة واحدة لو أنه تمكن من تفجير نفس�ه، فهو ال يعرف من يقتل وال 

قيمة المكان الذي سينتقل منه الى “الحور العين” ليحتفل هناك بالقتل.

األكيد أن المجرم وقبله مجرمون كثر فجروا أنفس�هم وقتل�وا األبرياء في مناطق لبنانية 
كثيرة، ال يعرفون حقيقة المكان وال تاريخه، هم ينفذون فقط القتل واإلنتحار في بالد اهلل 
الواسعة. األكيد أن اإلنتحاري ال يعرف الكوستا في الحمراء وال يكترث لصورة صباح المرأة 
التي تنتصب ش�امخة على حائط المبنى الذي يضم المقهى المس�تهدف، فهو ال يعرف 
صب�اح ولم يس�تمع ألغانيها وال يهمه ت�راث البلد وتاريخه، كما ال يع�رف أيضاً وال يكترث 
لش�ارع طالما احتضن كل الناس، الش�عراء والمثقفين والتجار والمهمشين والمنبوذبين 
والمناضلين والسياس�يين والفنانين والالجئين، وهو الشارع الذي كان بطقوسه يعبر عن 

لبنان التنوع وتلك المرحلة من نهوضه وعصره الذهبي.

ال يهت�م اإلنتح�اري للناس، المهم أنه يريد قتلهم، هو تس�لل لياًل كي ال يش�عر أن الناس 
يرونه، وأن صباح الشامخة تنظر بأسى إليه، قبل أن تتذكر مقهى “الهورس شو” الذي كان 
منذ عام 1959 كأول مقهى رصيف في الش�ارع وملتقى للمثقفين اللبنانيين والعرب على 
اختالف مشاربهم وعقائدهم وأحالمهم، قبل أن يقفل في التسعينات من القرن الماضي، 
ويعود في المكان نفس�ه مع الكوستا. وهذا القاتل ال يعرف أن ساحات النقاش واإلنفتاح 
كان�ت تحتضنهم�ا مقاهي الم�ودكا والويمبي وكافي�ه دو باري وإكس�بريس ومانهاتن 
وإلدورادو وستراند، وحولهما صاالت السينما، من الحمراء الى الكوليزيه والساروال واألورلي 
وقص�ر البيكاديللي الش�اهد على تاريخ لبنان، إلى مقاه وحان�ات لم تعد موجودة، فطواها 

التاريخ بعدما كانت الماضي الجميل.

ال يع�رف اإلنتح�اري كل ذلك، هو جاء من بيئة متطرف�ة، وتعّلم القتل ونبذ اآلخر. لم يتعلم 
إال تل�ك الطقوس التي تتناقض مع ش�ارع الحمراء وحياة اإلنفت�اح والتواصل مع اآلخر. وإن 
كانت الحمراء اليوم تختلف عن الس�ابق، إال أن الزائر لمقاهيها ولش�وارعها ال يس�تطيع 
أن يخب�ئ حنين�ه لذلك الزمن الجميل والماضي الذي ال يس�تطيع أحداً مح�وه من ذاكرتنا 
بطقوسه وإشاراته وقصيدته التي مألت حناياه وزواياه التي تحول جزء منها محال تجارية، 
ففق�دت دفئها، وتفرق عش�اقها، لكنها ل�م تحتضر، إذ بقي الش�ارع بتاريخه جاذباً لكل 

الناس والفئات، ومن بينهم الشعراء والمثقفين.

هذا الشارع سيبقى ذاكرة المدينة وروحها، وستبقى اإلنسانية تقف في وجه هذا القتل 
واإلنتحار.

شارع الحمراء وصورة الكوستا
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