
20
17

س 
مار

 /
ذار

- آ
 1

95
د 

عد
 ال

ر |
م

تث
س

م
وال

ك 
بن

ال
A

l-B
an

k 
W

al
-M

ust
at

hm
er

 | 
N

o  1
95

 - 
M

ar
ch

 2
01

7

العدد 195 - آذار/ مارس 2017

“التجاري السوري” يوّسع مروحة قروضه“التجاري السوري” يوّسع مروحة قروضه

الضرائب جتتاح
موازنة 2017
يف لبنان



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AMB Can do ad 20.5 x 27.5.pdf   1   1/3/17   14:26



46 الموضوع الرئيسي:  

العدد رقم: 195 - آذار / مارس 2017

عالم االستثمار

عالم البنوك

تراجع إيرادات أسواق الضيافة في المنطقة
التكنولوجيا أبرز أجندات “المالية اإلماراتية”

أرقام كبيرة يحققها قطاع السياحة في دبي

بنك عوده: نمو الودائع ونتائج قوية في 2016
إنجاز بيع أسهم عائلة الحريري في البنك العربي

12
18

28
29
30

الضرائب تجتاح موازنة 2017 في لبنان

25 لاير | 4 دينار | السعودية  250 ل.س. | األردن  7500 ل.ل. | سورية  | لبنان 
| دينار   2 الكويت   | 10 لاير  | قطر  دينار   2.5 البحرين   | 25 درهم  اإلمارات   |
| 500 لاير  اليمن   | دنانير   5 العراق   | جنيهات   10 مصر   | 2.5 لاير  عمان   |
| درهم   70 المغرب   | دينار   200 الجزائر   | دنانير   7 تونس   | دنانير   10 ليبيا   |

| Austria euro5 | Belgium euro5 | Cyprus C£ 3.5 | France euro5 |
| Germany euro5 | Italy euro5 | Netherlands euro5 | Spain euro5 |
| U.S.A. 8 $ | Sweden euro5 | Switzerland F 10 | U.K. £ 3 |

عالم االقتصاد
بوادر أزمة بين المغرب واالتحاد األوروبي

تهم الفساد تالحق أثرياء الصين
سياسة ترامب والخطر على التجارة العالمية

43
44
45 19 بنك أوف أميركا: ازدياد تفاؤل المستثمرين

جديد
63
67
89

أول مركز لحماية السالحف في جزر المالديف
حلول متعددة لمنع سرقة بيانات الحسابات

سالمه مكرماً: 2017 سنة اإلستقرار النقدي

تقارير
55
56

العالمات التجارية األكثر  ألفة في اإلمارات
سوق الوظائف في الخليج تستعيد نشاطها





نهال النملي

5

ي موازنته يتخطى االأربعة مليارات دوالر، وهو رقم يشكل خطراً 
يسجل لبنان عجزاً �ف

 . كي عىل االقتصاد ويرفع من حجم الدين العام الذي تخطى الـ75 مليار دوالر أم�ي
ويقع لبنان تحت عبء خدمة دين للسنة 2017 تتخطى االأربعة مليارات و600 مليون 
ي مستوى خطر ال يمكن عدم 

ي أن الضغط عىل المالية العامة صار �ف
دوالر، ما يع�ف

ي والبدء 
عتبار للعمل المؤسســا�ت اث لمضاعفاته جدياً، ع�رب إجراءات تعيد االإ ك�ت االإ

بمعالجة مكامن الهدر وحرص النفقات وإطالق مشاريع منتجة ترفع من نسبة النمو 
وتحارب التضخم.

ية أو رصف االعتمادات،  ي ع�رش
ث�ف ولعل إقرار الموازنة والخروج من الرصف عىل قاعدة االإ

، علماً  ، ومعرفة مكامن الخلل المالي ف نضباط المالي�ي يشكل مدخالً النتظام الرصف واالإ
ي بلد بات الفساد ينخر 

ي أسبابها، �ف
اً �ف أن المشكالت معروفة وال تحتاج ال التفك�ي كث�ي

الكث�ي من مؤسساته، إضافة ال تضخم القطاع العام، والرصف غ�ي المنضبط الذي 
ي 

يرادات محدودة وهي أصالً �ف شيد. ونحن نعلم أن االإ ي غياب ال�ت
يؤدي ال الهدر �ف

ر ومشاريع غ�ي مكتملة جّراء الخالفات  حالة تراجع، وفقاً لما نشهده من إنفاق غ�ي م�رب
ي لم تحل مشكلة النفايات ولم تعد تأهيل الكهرباء، وتؤدي ال هجرة الشباب بحثاً 

ال�ت
عن فرص العمل.

ف وأخذ معه  لقد حان الوقت للتصدي فعالً لذلك الفراغ الذي اســتمر أك�رش من سنت�ي
البلد ال حافة الهاوية. فال يمكن النهوض مجدداً إال باالإصالح وتصويب السياسة 
المالية، علماً أن مرصف لبنان عىل ســبيل المثال كان يتلقى الصدمات حماية للمال 

واالقتصاد  والبلد.

خفض العجز وخدمة الدين

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2017
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كش��فت صحيفة وول ستريت جورنال، أن شركة النفط 
السعودية أرامكو اختارت ثالثة بنوك لالضطالع بدور 
المتعهدين الرئيس��يين لتغطية االكتتاب في الطرح العام 
 JPMorgan :األولي المزمع للش��ركة. والبنوك ه��ي

.Chase & Co ،Morgan Stanley ،HSBC
وتهدف السعودية إلى إدراج ما يصل إلى 5 % من أكبر 
شركة منتجة للنفط بالعالم في البورصة السعودية وسوق 
عالمية، في طرحٍ أولي قد تجمع منه 100 مليار دوالر. 
ويمث��ل إدراج أرامكو أحد ركائز خطة المملكة الرامية 
لتحويل اقتصادها عن طريق جذب االستثمارات وتنويع 

الموارد وتقليص االعتماد على النفط.

ثالثة بنوك في طرح “أرامكو”

توقّ��ع رئيس مجلس 
لبن����ان  بن���ك  إدارة 
والمه�ج��ر س�����ع��د 
أزه��ري أن يس��تمر 
المصرف��ي  القط��اع 
بأدائ��ه الجي��د خالل 
ع�����ام 2017، وأن 
يص����ل النم��و إل��ى 
7 % أو حت�ى 10 %  

وأكثر، إذا ما ترجمت االنفراجات السياسية إلى زيادة في 
الثقة وإيجابيات اقتصادية، وأنه مع انتقاء الشركات وبدء 
التنقيب عن النفط والغاز، فإن هذا سيساهم بزيادة النمو 
إلى حد بعيد. ولفت الى أن نتائج الهندسات المالية، التي 
ق��ام بها مصرف لبنان ع��ام 2016 كانت ناجحة، وأنها 
كان��ت ضرورية، كون عجز ميزان المدفوعات تجاوز 
9 مليارات دوالر بين 2011 و2015، ما اضطره القيام 
بعمليات مالية لتعزيز موجوداته األجنبية، التي ارتفعت 
ال��ى 41 مليار دوالر، مع تس��ّجيل مي��زان المدفوعات 

فائضاً قدره 1.24 مليار دوالر في 2016.

نمو في القطاع المصرفي اللبناني

سعد أزهري

ال ضرائب جديدة على المواطنين

أك��د وزي��ر المالية الس��وري 
الدكت��ور مأمون حم��دان، أن 
الوزارة لن تفرض أي ضريبة 
جديدة أو ترفع من أي ضريبة 
عل��ى المواطني��ن، وأنه يجب 
التفريق بين الضريبة والرس��م 
الذي يفرض مقابل خدمة معينة 
كالمغ��ادرة عب��ر المط��ار أو 

رسوم السيارات، الفتاً إلى أن هناك مشكلة لدى المكلفين فيما يتعلق بالثقافة الضريبية 
في المجتمع، ويجري العمل من قبل اللجان الهندسية في الوزارة على أتمتة الضرائب 
لالستغناء عن عنصر العامل البشري وتحقيق الهدف المرجو من التحصيل الضريبي.

أما حول إجراء منع سفر بعض المواطنين أشار حمدان، إلى أن هذا اإلجراء يتخذ في 
الوزارة بناءاً على حكم قضائي، وأن هناك حاالت تتعلق بعدد من المتوقفين عن سداد 
القروض قد صدر بحقهم حكم من المحكمة المختصة بناًء على دعوى من المصرف، 
منّوه��اً أن وزارته تعمل على إتاحة االقتراض مجدداً للمتعثر عن س��داد القروض إذا 
أثبت أنه سيكون بهدف شراء مواد أولية لتشغيل معمله أو منشأته المتوقفة عن العمل.

ً د. مأمون حمدان متحدثا

1.9 مليار دوالر تمويل دولي للبنان

كش��ف مكتب المنس��ق المقيم لألمم المتحدة في لبنان 
فيليب الزاريني، عن حجم التمويل الدولي للبنان خالل 
ع��ام 2016، وال��ذي وصل لنح��و 1.9 مليار دوالر، 
ويضم ه��ذا المبلغ م��ا مجموعه 1.57 ملي��ار دوالر 
أعطته��ا الجهات المانحة ع��ام 2016، و344 مليون 
دوالر متبقية من 2015 ضمن حسابات وكاالت األمم 
المتحدة والبن��ك الدولي والمنظم��ات غير الحكومية. 
وتبيّن البيانات الموحدة االرتفاع المستمر لحجم الدعم 

للبنان من قبل المانحين خالل 2016، في حين أفادت الجهات المانحة أنها خصصت 
للبنان مبلغاً إضافياً يتجاوز ال�1.3 مليار دوالر أميركي خالل عام 2017 وما بعده.

فيليب الزاريني

تركيا: سندات ممتازة غير مضمونة

أص��درت الجمهورية التركية، س��ندات عالمية ممتازة غير مضمون��ة بقيمة ملياري 
دوالر. وتق��دم هذه الس��ندات بال��دوالر األميركي كوبون نصف س��نوي بقيمة 6 %، 
ويكون االس��تحقاق في 25 آذار/مارس 2027. كما تقدم للمس���تثمرين عائد بنس���بة 
6.15 % )نصف سنوي(، أي ما يعادل هامش بواقع 375.7 نقطة أساس أعلى من نسبة 

2 % لسندات الخزينة األميركية، واستحقاق في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
يذكر أن QNB كابيتال قامت بدور مدير مش��ارك ومدير االكتتاب للعملية إلى جانب 

بنوك باركليز وسيتي وغولدمان ساكس.
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مصارف فلسطين تلتزم المعايير الدولية

أكد محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا، أن 
جميع المصارف العاملة في فلسطين والمرخصة 
من قبل س��لطة النقد ملتزمة باألس��س والمعايير 
المصرفي��ة الدولي��ة، وبالقواني��ن والتش��ريعات 
الفلس��طينية الخاص��ة بالقط��اع المصرفي وفي 
مقدمته��ا قرار بقان��ون رقم )20( لس��نة 2015 
بشأن مكافحة غس��ل األموال وتمويل اإلرهاب. 
وأعرب الشوا عن كامل ثقته بالجهاز المصرفي 
الفلس��طيني ال��ذي حقق نقل��ة نوعية، ف��ي كافة 
مج��االت العم��ل المصرف��ي مم��ا خل��ق قطاعاً 

مصرفياً آمناً ومستقراً، والذي يعتبر من أهم القطاعات االقتصادية في فلسطين.
من جهة ثانية،  أطلقت سلطة النقد الفلسطينية النسخة الثانية من نظام الشيكات المعادة 
ونظم التقارير االئتمانية والتسويات الرضائية والشيكات الموقوفة والمفقودة، وذلك في 
إطار الحد من المخاطر المصرفية المتنوعة وأتمتة العمل المصرفي وتطويراً للصناعة 
المصرفية في فلسطين. وقد تمت مباشرة العمل بهذه األنظمة من قبل المستخدمين في 
الجهاز المصرفي ومؤسسات اإلقراض المتخصصة. وأشار الشوا، إلى أن هذه األنظمة 
تم تطويرها داخلياً بجهود كوادر سلطة النقد بالشراكة مع شركة األندلس للبرمجة، وقد 
جاءت عملية التطوير لتلبية احتياجات المستخدمين من الجهاز المصرفي ومؤسسات 
اإلقراض لتقديم الخدمة المصرفية المناس��بة للمواطنين بجودة عالية وبس��رعة زمنية 

قياسية وبما يتوافق مع المعايير والممارسات الدولية الفضلى ذات العالقة.
على صعيد آخر، وقّع الش��وا ومحافظ بنك الس��ودان المركزي حازم عبد القادر أحمد 
بابكر، في العاصمة السودانية الخرطوم، مذكرة تفاهم، لتوثيق أواصر العالقة الثنائية، 
وتعزيز التعاون المشترك، لدعم وتطوير العمل المصرفي والمالي في كل من السودان 

وفلس��طين، بما يتف��ق مع توصيات 
للرقاب��ة  ب��ازل  لجن��ة  ومق��ررات 
المصرفي��ة والمعايير الصادرة عن 
مجلس الخدمات المالية اإلسالمية، 
وبم��ا يس��هم ف��ي تحقي��ق أهدافهما 
المتعلقة باالس��تقرار المالي في كال 

البلدين الشقيقين.

عزام الشوا

كش����ف محاف���ظ 
البن��ك المرك��زي 
ي  ل�م�ص��������ر ا
ط����ارق ع�ام�ر، 
أن ب����الده تلق��ت 
4 مليارات دوالر 
ط���رح  حصي�ل�ة 
السندات الحكومية 
ف���ي  المصري����ة 
الدولية،  األس�واق 
وه���و ال�ط�����رح 

األكب�ر ف�ي تاري��خ مص��ر والق��ارة األفريقي��ة.
وتضمنت آجال الطرح الخاصة بالسندات 3 فئات، هي 
كاالت��ي: لم��دة 5 أعوام بمعدل فائ��دة 6.12 %، و10 
أع��وام بمع��دل فائدة 7.5 %، و30 عام��اً بمعدل فائدة 

 .% 8.5
يذكر أن  حجم االحتياطي من النقد األجنبي لمصر بلغ 
نحو 24.3 مليار دوالر أميركي في نهاية ش��هر كانون 

األول/ديسمبر 2016.

 4 مليارات دوالر
لـ“المركزي المصري”

طارق عامر

ق�����ال ن��ائ����ب 
رئي����س ب�ن����ك 
مص�ر عاك����ف 
ال�م�غ�رب�������ي:  
إن م�ص�رف������ه 
ف��ّوض مصرف 
ب��وظ�ب���������ي  أ
اإلس�������الم��ي 

للتروي��ج لتموي����ل إس����المي مش��ترك م��ن البن��وك 
الخليجية بأكثر من 150 مليون دوالر أميركي.

ويعمل بن��ك مصر- ثاني اكبر بنك حكومي في البالد- 
على إبرام عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات القروض 

لتعزيز موارده الدوالرية.
وكان البن��ك قد وقع في كانون األول/ديس��مبر 2016 
مذكرة تفاه��م مع البنك الصناع��ي والتجاري الصيني 
)آي.سي.بي.س��ي( القتراض 500 مليون دوالر. كما 
حص��ل على 170 مليون دوالر هي الدفعة األولى من  

قرض يرتبه كريدي سويس.

بنك مصر يعزز موارده

عاكف المغربي  

7

تخفيض الفوائد على القروض السكنية في لبنان

انخفض معدل الفائدة على القروض الس��كنيّة الممنوحة من المؤسس��ة العامة لإلسكان 
بالش��راكة مع المصارف اللبنانية المتعاونة معها بنس��بة 33 %، حس��بما كشف وزير 
الشؤون االجتماعية بيار بو عاصي. وسيبلغ معدل الفائدة في المرحلة األولى من سداد 
الق��رض 3.73 % و3.285 % ب��دالً م��ن 5.07 % و4.67 %، على أن يترافق ذلك 
مع بدء العمل بموجب قرار ثاني يقضي بتخفيض معدل الفائدة المترتبة من 3 % إلى 
2.5 %، خالل المرحلة الثانية. وتأتي هذه التخفيضات بموافقة األطراف الثالثة المعنيّة 
ببروتوكول التعاون، أي المؤسسة العامة لإلسكان ومصرف لبنان وجمعية المصارف.
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ب��دأ بنك أوني كريديت أكبر عملية بيع أس��هم ش��ركة 
ف��ي إيطاليا في مس��عى لجمع 13 ملي��ار يورو إلعادة 
بناء رأس مال المصرف، خاصة وأن خسائره في عام 
2016 الماضي وصلت إلى 11.8 مليار يورو، وذلك 
نتيجة خس��ائر غير متكررة نشأت عن شطب قروض، 
وفي وقت يس��تعد فيه للتخلص من دي��ون رديئة بقيمة 
17.7 ملي��ار يورو بموجب خطة إعادة هيكلة تتضمن 
أيضاً تس��ريح ثالث��ة آالف و900 موظ��ف في إيطاليا 
ضمن خطته الرامية لتسريح 14 ألف عامل في موعد 

أقصاه عام 2019.

أموال إعادة اإلعمار غير كافية

أكبر عملية بيع أسهم بإيطاليا

أعلن��ت النائ��ب عن محافظ��ة نينوى في��ان دخيل، أن 
األم��وال المخصصة والموجودة ف��ي صندوق إعمار 
المناطق المحررة والذي يعود للحكومة العراقية، غير 
كافي��ة العمار البنى التحتية في تلك المناطق وخاصة 
مناط��ق األقليات، وال يمك��ن أن تضاهي حجم الدمار 
الذي وصل في بعضها ألكثر من 80 % من المنازل 

والبنى التحتية فيها.
من جهة أخرى، كش��ف المدير اإلقليمي للبنك الدولي 
في منطقة الشرق األوسط فريد بالحاج، أن البنك ينوي 

تقدي��م الدعم المالي للعراق توازياً مع مش��اريع رعاية المصالح��ة بعد إلحاق الهزيمة 
بتنظيم داعش، بهدف ضمان استدامة إعادة البناء بعد سنواٍت من الصراع،

فيان دخيل

“العملة المحلية” بين تركيا وإيران

بدأ نائ��ب الرئيس التنفي��ذي للبنك 
المرك��زي التركي ممت تاش��كين 
والمدي��ر الع��ام للف��روع الدولي��ة 
اإليران��ي  المرك��زي  للمص��رف 
طه��ران  ف��ي  يعقوب��ي  حس��ن 
مفاوضات إللغ��اء اعتماد الدوالر 
واليورو في التب��ادل التجاري بين 
البلدين واعتم��اد العمالت المحلية 
بينهما، في خط��وة تهدف لتعزيز 

التعاون االقتصادي رغم خالفاتهما بمواضيع سياس��ية، كما تم بحث تس��وية العقبات 
المصرفية مع إقامة لجنة مصرفية مشتركة بشكل مستمر.

اعتب�ر  صن�دوق 
النق����د الدول���ي 
أن ح��ل مش��كلة 
المتعثرة  الديون 
م��ن التحدي���ات 
الرئيس���ية لدولة 
كازاخس����ت�ان، 
أع��ل����ن  ال�ت��ي 
نائ��ب مح�اف���ظ 
البن�ك الم�ركزي 
ف�ي�ه��ا أول�ي����ج 

سمولياكوف خططها لضخ ما يقارب 6.2 مليار دوالر 
أميركي في صن��دوق دعم البنوك المتعث��رة المملوكة 
للدول��ة، وذل��ك به��دف ش��راء األص��ول الرديئة من 
البن��وك المحلية، في حين لف��ت وزير االقتصاد تيمور 
س��ليمانوف، أن تلك األموال ستأتي من ميزانية الدولة 
ل جزئياً من زيادة التحويل من صندوق النفط  وس��تموَّ

الحكومي.

دعم البنوك المحلية
في كازاخستان

تيمور سليمانوف

RBS يدفع غرامة بـ85 مليون دوالر

أم��رت لجنة تداول العقود اآلجلة للس��لع األولية األميركي��ة مصرف رويال بنك أوف 
س��كوتالند )RBS( بس��داد غرامة قدرها 85 مليون دوالر كجزء من تس��وية جرى 
التوصل إليها بشأن اتهامات بمحاولة التالعب في سعر قياسي للصرف. وقالت اللجنة 
في بيان: إن المصرف حاول التالعب في سعر هيئة المبادالت والمشتقات الدولية للدوالر 

م��ن ع��ام 2007 إل��ى آذار/م��ارس 
2012، موضح��ةً أن “روي��ال بن��ك 
أوف سكوتالند انخرط في ذلك السلوك 
غير القانوني لتحقيق منفعة لمراكز في 
مش��تقات بعينها بحوزته كانت مسعرة 
أو مقيمة دون س��عر هيئ��ة المبادالت 

والمشتقات الدولية القياسي للدوالر”.
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عق��د بن��ك اإلمارات 
اإلس��المي، اجتم�اع 
العمومي��ة  الجمعي��ة 
الس��نوية ف��ي دب��ي، 
حي��ث ق���دم خالل��ه 
رئيس مجل��س إدارة 
البن��ك هش��ام عبدهللا 
القاسم، ونائب رئيس 
م�ج��ل������س اإلدارة 
والعض��و المنت����دب 
ب�ن����ك  لمجم�وع���ة 

اإلمارات دبي الوطني، تقريراً عن السنة المالية المنتهية 
في 31 كانون األول/ديسمبر 2016.

وق��ال القاس��م: يس��رنا أن نعل��ن ع��ن النتائ��ج المالي��ة 
ل�“اإلمارات اإلس��المي” لع��ام 2016، والتي أظهرت 
ارتفاعاً في إجمالي الدخل بنس��بة 3 % لتصل إلى 2.5 
مليار درهم )680.4 مليون دوالر أميركي(، وارتفاعاً 
ف��ي إجمالي األصول بنس��بة 11 %، إضافة إلى زيادة 

ودائع العمالء بنسبة 5 % مقارنة بعام 2015.
وأض��اف: تعتب��ر ه��ذه النتائ��ج على درج��ة كبيرة من 
األهمي��ة ودليالً واضحاً عل��ى مرونة البنك في مواجهة 
التحديات الراهنة في األسواق العالمية، في الوقت الذي 
نواصل فيه إرس��اء مكانتنا الرائ��دة في قطاع الصيرفة 

اإلسالمية في الدولة.

صفقة تأجير بنظام “شركات األغراض الخاصة” “اإلمارات اإلسالمي”
يعقد اجتماعه السنوي

استكمل بنك الخليج األول، 
إحدى المؤسس��ات المالية 
في دولة اإلمارات العربية 
واحدة  بنج��اح  المتح��دة، 
من أول��ى صفقات تمويل 
“شركات  عبر  الطائرات 
األغ��راض الخاصة” من 
نوعها في أبوظبي، وذلك 
بالتعاون مع سوق أبوظبي 

العالمي.
وجاءت هذه الصفقة التمويلية كجزء من نظام “شركات األغراض الخاصة” المبتكر 
الذي أطلقه سوق أبوظبي العالمي مؤخراً، وذلك بهدف ترتيب إعادة تمويل طائرتي 
“إيرب��اص ايه 380” التابعتين لش��ركة االتحاد للطي��ران بتمويل طارئ، واللتين تم 
تمويلهما باألس��اس من قبل البنك واس��تحقت دفعتهما في شهر كانون األول/ديسمبر 

.2016
وق��د قامت ش��ركة التمويل االس��تثمارات الفرنس��ية “ناتيكس��يس ليزين��غ” بضمان 
العطاءي��ن لكال الطائرتين، حي��ث تم تمويل إحداهما جزئياً في وقت س��ابق من قِبل 
البنك بموج��ب هيكلية اإليجار التمويلي بقيمة 302 مليون دوالر. ولعب البنك دوراً 
فاعالً في تقديم فريق “ناتيكس��يس” لس��وق أبوظبي العالمي انطالقاً من موقع البنك 
كمستش��ار ومقدم تس��هيالت، حيث يواصل البنك تعاونه مع س��وق أبوظبي العالمي 

الستقطاب المزيد من “شركات األغراض الخاصة”.

هشام عبدهللا القاسم

تمديد اتفاق “ترانس غارد” و“جونيبو”

م��ددت مجموع��ة “ترانس غ��ارد” المتخصصة 
ف��ي مج��ال خدمات دع��م األعمال على مس��توى 
دول��ة اإلمارات، ش��راكتها الحصرية مع ش��ركة 
“جونيب��و” المزود العالمي لحلول إدارة الس��يولة 

النقدية.
وتتضمن اتفاقية التعاون المشترك عمليات مناولة 
الس��يولة النقدي��ة المؤتمتة باإلضاف��ة إلى خدمات 
النقل والتخزين والعد. وكان��ت االتفاقية األصلية 
لمدة س��نتين، وتم تمديدها لمدة 5 س��نوات لتغطي 

عملي��ات أجه��زة اإليداع الخاصة بالش��ركات والعمالء على حد س��واء، إضافة إلى 
وح��دات التكامل المصرفي الرئيس��ية والتي تعتبر مثالية لف��روع البنوك المزدحمة 

وفروع الشركات.
وق��ال الرئي��س التنفيذي للمجموعة الدكتور عبدهللا الهاش��مي: س��اهمت هذه الحلول 
بإحداث نقلة نوعية في قطاع إدارة الس��يولة النقدية في اإلمارات ولعمالئنا وخاصة 
متاج��ر الس��وبر ماركت والفن��ادق وتج��ار التجزئة والمعاه��د التعليمي��ة والهيئات 

الحكومية والقطاعات الصحية وغيرها، وذلك من حيث توفير الوقت والمال.

د. عبدهللا الهاشمي

حظر مصرف اإلمارات المركزي استخدام كافة العمالت 
االفتراضي��ة في الدولة، وم��ن أبرزها عملة “بيتكوين” 
بهدف حماية المتعاملين من عمليات االحتيال خاصة وأنها 
ال تتبع لنظام المصرف وال تخضع لمراقبته وإشرافه، كما 
انها ليست ملموسة وال يمكن طباعتها وتعد منفذاً لغسيل 
األموال. وتم الزام كافة بنوك االمارات دون استثناء بما 

فيها األجنبية، بعدم 
إتاح�ة المدفوع�ات 
ت  ل�ع�م�������ال ب�ا
أو  االفتراض�ي����ة 
أجه��زة الص�راف 

اآللي.

حظر تداول العمالت االفتراضية
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ABN Amro يسرح 60 % من كبار المديرين

يعت��زم بنك ABN Amro تس��ريح 60 من أصل 100 من كب��ار المديرين، على أن 
يتم مراجعة وضع المديرين المتبقيين س��نوياً. وم��ن المقرر ان يقلص البنك الهولندي 
ع��دد المديرين والتنفيذيين ف��ي مجلس اإلدارة من 19 إلى 9 أعضاء على أن يش��مل 
مجلس اإلدارة الجديدة رؤس��اء أقس��ام التجزئة والخدمات المصرفية التجارية إضافة 

إل��ى الخدم��ات المصرفي��ة للش��ركات 
والصيرفة الخاصة.

وكان  البنك قد كشف في تشرين الثاني/
نوفمب��ر 2016 ع��ن خطط��ه إللغ��اء 
1500 وظيف��ة بم��ا يع��ادل 13 % من 

قوته العاملة بحلول عام 2020.

أكاديمية البنوك المراسلة في الشرق األوسط

نظم بنك ستاندرد تشارترد الدورة الثانية من مبادرة 
أكاديمية البنوك المراس��لة المخصصة لعمالئه من 
المؤسس��ات المالي��ة والبنوك المراس��لة في منطقة 
الش��رق األوس��ط. وته��دف الفعالية الت��ي تأتي في 
إطار استراتيجية البنك الهادفة إلى “تقليل المخاطر 
من خالل نش��ر الوعي والتثقي��ف” والتي قام البنك 
بإطالقه��ا بهدف إدارة مخاط��ر الجرائم المالية في 
محفظة البنوك المراسلة لدى البنك، ودعم النمو في 

األسواق الناشئة وتعزيز سياسة االحتواء المالي.
وق��ال الرئيس التنفيذي اإلقليمي لمنطقة الش��رق األوس��ط وأفريقيا في البنك س��ونيل 
كوش��ال: تلعب خدمات البنوك المراسلة دوراً محورياً في تسهيل التجارة عبر الحدود 
وزيادة التمويل - وهذا أمر مركزي في مفهوم عملنا كبنك، لذلك نحن مصممون على 

التميّز من خالل تعزيز سالمة النظام المالي والوقاية من اإلقصاء في هذا المجال.

سونيل كوشال

رئيس تنفيذي لمجموعة سامبـا

عيّن مجلس إدارة المجموعة السعودية “سامبا المالية”، 
رانيا محمود نش��ار رئيس��اً تنفيذي��اً للمجموعة مع قبول 
اس��تقالة المدير العام س��جاد رازفي لظروٍف ش��خصية. 
ولفتت المجموعة إلى أن الرئيسة الجديدة تمتلك خبرات 
واس��عة باإلعم��ال المصرفي��ة لقرابة 20 ع��ام، تبوأت 
خالله��ا العدي��د م��ن المناص��ب القيادية، كم��ا أنها أول 
سعودية تحصل على شهادة اختصاصي معتمد بمكافحة 
غسيل األموال من جمعية اختصاصيي مكافحة األموال 
المعتمدين في الواليات المتحدة األميركية، وهي تش��غل 

عضوية مجلس إدارة بنك سامبا المحدود في الباكستان وشركة سامبا لألسواق العالمية.
رانيا محمود نشار

دش��ن ميث��اق للصيرفة 
بن��ك  م��ن  اإلس��المية 
تمويل  منت��ج  مس��قط، 
المش��تريات الشخصية 
والمتواف��ق م��ع أحكام 
الش���ريع�ة اإلس���المية 
ويس����ت�ن�د على م�ب��دأ 
المرابح��ة، حيث يقوم، 
بدالً من إقراض الزبون 
مبلغ��اً نقدياً، بش�����راء 

المنت��ج المطلوب م��ن البائع ويعيد بيعه للزبون بس��عر 
محدد مس��بقاً يقوم الزبون بعدها بدف��ع المبلغ اإلجمالي 

للمنتج على شكل أقساط شهرية متفق عليها.
وقال نائب الرئيس التنفيذي لألعمال المصرفية اإلسالمية 
سليمان بن حمد الحارثي: إن هذا المنتج هو احد المنتجات 
الجديدة التي يقدمها ميثاق، ويتم طرحها تلبيةً الحتياجات 
الزبائن لالس��تفادة من المزايا والتس��هيالت المصرفية 

المتوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية.

منتج تمويل المشتريات الشخصية
من “ميثاق”

سليمان بن حمد الحارثي

وقع كل من بن��ك الدوحة وماس��تركارد، اتفاقية طويلة 
الم��دى لطرح العدي��د من حلول الدفع ف��ي قطر، حيث 
ينصب تركيز الشركتين بشكل كبير على اإلدماج المالي. 
وتتضم��ن االتفاقية طرح منتجات جديدة، تس��تفيد منها 
الق��وى العاملة، كما تتضمن طرح مجموعة من الحلول 
لمعالجة األجور في السوق من خالل تبني نهج متكامل 
لمعالج��ة الدفع��ات والتي تش��مل ع��روض التحويالت 
المالية والمدفوعات من خالل االتصال غير المباش��ر. 
وتع��زز هذه المب��ادرة الجهود المبذولة م��ن قبل وزارة 
العمل والشؤون االجتماعية ومصرف قطر المركزي، 
الت��ي تهدف إلى تأمين بيئة عم��ل آمنة للعمال وضمان 

تحويل األجور الكترونياً إلى حساباتهم المصرفية.

اتفاقية بين ماستركارد وبنك الدوحة
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الوس��يط رقم 446(، خّصص البنك هذه المداخيل اإلستثنائية لرصد 
مؤون��ات ناتج��ة عن التقيي��م اإلجمالي بحيث يش��كل مجم��وع هذه 
المؤونات 2 % من الموجودات المرّجحة بمخاطر االئتمان الخاّصة 
بمحفظة التس��ليف ومؤونات أخرى لتدنّي قيمة الشهرة لدى عدد من 
الوحدات. وإضافةً إلى ذلك، قام البنك بإطفاء اس��تثماراته في سورية 
والسودان، األمر الذي استتبع تحّمل أعباء إضمحالل وأعباء أخرى 
ناتج��ة عن فروق تحويل عمالت أجنبيّة كانت مس��ّجلةً أصالً ضمن 
األموال الخاّصة. وتظهر هذه المعالجة المحاسبيّة األخيرة في البيانات 
الماليّة المجّمعة تحت بند “النتيجة بعد الضريبة للنش��اطات المتوقّفة 
أو قيد التصفي��ة”. وبناًء على توصيات مص��رف لبنان، خّصصت 
اإلدارة العاّم��ة الرصيد المتبقّي على النحو التالي: 70 % كاحتياطي 
لزيادة الرأسمال يُحتَسب ضمن حقوق حَملة األسهم العاديّة و30 % 
كمطلوبات آجلة تُحتسب ضمن األموال الخاّصة المساندة. وعليه، فإّن 
هذه المداخيل االستثنائيّة لم تؤثّر إطالقاً على النتائج الصافية المجّمعة 
التي حققتها المجموعة والتي يتناولها هذا البيان. في حين أّن أرباح بنك 
عوده - مصر وأوديا بنك في تركيّا أس��همت بشكل أساسي في زيادة 
األرباح المجّمعة. ويدّل تطور نس��ب نوعيّة الموجودات والتسليفات 
على مناعة محافظ هذه الوحدات في مناخ سياسي واقتصادي ضاغط.

تفاصيل العمليات
ارتفع��ت الموجودات المجّمع��ة لبنك عوده خالل ع��ام 2016 من 
42.2 مليار دوالر أميركي في نهاية كانون األّول/ديس��مبر 2015 
إل��ى 44.4 مليار دوالر أميرك��ي في نهاية كانون األّول/ديس��مبر 
2016، أي بزيادة قدرها 2.2 مليار دوالر أميركي، ونسبتها 5 %، 
وتص��ل هذه الموجودات المجّمعة إل��ى 55.2 مليار دوالر أميركي 
لدى احتساب الودائع االئتمانيّة وحسابات األسهم والسندات المدارة.
ف��ي المقاب��ل، ارتفعت ودائ��ع الزبائ��ن المجّمعة م��ن 35.6 مليار 
دوالر أميرك��ي ف��ي نهاية كان��ون األّول/ديس��مبر 2015 إلى 36 
ملي��ار دوالر أميركي في نهاية كانون األّول/ديس��مبر 2016، أي 
بزي��ادة قدرها 346 مليون دوالر أميركي، في حين س��ّجل صافي 
التس��ليفات المجّمعة تراجعاً بنس��بة 2.9 % بحيث بلغ 17.3 مليار 
دوالر أميرك��ي في نهاية كانون األّول/ديس��مبر 2016. وال ش��ّك 
في أّن هذه النتائج المس��ّجلة تأثّرت بهبوط أس��عار صرف العملتَين 
المصريّة والتركيّة، ألنّنا لو اعتمدنا سعر الصرف الثابت )كما في 
نهاية كانون األّول/ديس��مبر 2015(، لكان��ت زادت ودائع الزبائن 
بقيمة 3,6 مليار دوالر أميركي )10+ %( متأتّية بشكل أساسي من 
الوحدات العاملة في لبنان، ولكانت التس��ليفات قد زادت بقيمة 1.7 

بنك عوده: نمو الودائع ونتائج قوية في 2016

ومن أجل احتواء هذه التطّورات المعاكس��ة، قامت السلطات النقديّة 
في بلدان عدّة، وبخاّصة في مصر وتركيّا ولبنان، باتّخاذ إجراءات 
استباقيّة، فأتت النتائج متفاوتة بالنسبة إلى كّل منها. وفي هذا السياق، 
سّجلت أس��عار العمالت المحليّة في مصر وتركيّا تراجعاً في العام 
2016 بنس��بة 58 % و18 % توالياً، غي��ر أّن اقتصادهما واصل 
تحقيق نمو بنسبة 3.8 % في مصر و2,9 % في تركيّا، ما أّمن نمّواً 

مقبوالً ألهّم المجاميع المصرفيّة في هذَين البلدّين.
ثبات معدالت الفوائد اللبنانية

كان لبنان البلد الوحيد الذي حافظ على ثبات معداّلت سعر الصرف 
والفوائ��د والتضّخم، م��ا صان بل عّزز مناعته النقديّ��ة. فالواقع أّن 
الهندس��ات الماليّة التي أطلقها مصرف لبن��ان في أيّار/مايو 2016 
الماضي أتاحت له بلوغ أهدافه األساس��يّة: أّوالً، تعزيز احتياطيّاته 
من القطع األجنبي ورفعها إلى مس��توى قياس��ي قدره 40,7 مليار 
دوالر أميركي حاليّاً - ثانياً، تنش��يط نمو الودائع المحليّة التي بلغت 
7,6 ملي��ارات دوالر أميركي في األش��هر األحد عش��ر األولى من 
الع��ام 2016 في مقاب��ل 5.4 مليارات دوالر فقط ف��ي الفترة ذاتها 
من الع��ام 2015 - ثالثاً، ولعلّه الهدف األهّم، تحويل رصيد ميزان 
المدفوعات من عجز بقيم��ة 1,7 مليار دوالر أميركي في النصف 
األّول م��ن العام 2016 إلى فائض بقيمة 1.3 مليار دوالر في نهاية 

كانون األّول/ديسمبر 2016.
وفي هذا الس��ياق، وعلى الرغم من هبوط أس��عار الجنيه المصري 
واللي��رة التركيّة، حقّق بنك عوده نتائج جيّدة في العام 2016، حيث 
بلغت أرباحه الصافية المجّمعة 470 مليون دوالر أميركي، بزيادة 
نسبتها 17 % مقارنةً مع العام 2015. وقد جاء نمو األرباح مدعوماً 
بنم��و م��واٍز للموجودات المجّمع��ة التي بلغ��ت 44.4 مليار دوالر 
أميركي في نهاية كانون األّول/ديسمبر 2016. وعلى أساس أسعار 
الص��رف الجارية )كما ف��ي نهاية كانون األّول/ديس��مبر 2016(، 
زادت ه��ذه الموج��ودات بقيمة 2.2 ملي��ار دوالر أميركي، أي بما 
نس��بته 5.2 % مقارنةً مع كانون األّول/ديس��مبر 2015. أّما على 
أساس أس��عار الصرف الثابتة )كما في نهاية كانون األّول/ديسمبر 
2015(، فتك��ون ق��د ازدادت بقيمة 6.3 ملي��ارات دوالر أميركي، 

وبنسبة 14.9 %، ما يدعم بالتالي نمو األرباح المسّجل.
الجدير ذكره، أّن بنك عوده حقّق خالل عام 2016 مداخيل استثنائيّة 
غير متكّررة بما يقارب المليار دوالر أميركي، جّراء مش��اركته في 
عملياّت الهندس��ة الماليّة التي أتاحها مصرف لبنان بش��روط مجزية 
ولفترة مح��دودة. والتزاماً بتوجيهات المص��رف المركزي )التعميم 

كان عام 2016 صعباً بالنسبة إلى منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا بكاملها. وقد اّتسمت بتباطؤ حركة 
الرساميل الوافدة، ما أّثر على السيولة المحلّية في عدد كبير من البلدان، ال سّيما بالعمالت األجنبّية، وانعكس 

ذلك على موازين المدفوعات والوضعّيات الخارجّية مستتبعاً ضغوطاً على أسعار الصرف والفوائد.
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العاديّ��ة Common Equity Tier1. وإذا أضي��ف إلى ما س��بق 
على صعيد األموال الخاّصة النظاميّة التأثير اإليجابي لعمليّة زيادة 
رأس��مال أوديا بنك في تركيّا، وكذلك الرصيد المتبقي من المداخيل 
االس��تثنائيّة المذكور أعاله والبال��غ 302 مليون دوالر أميركي بعد 
الضرائب، واإلصدار الجديد لألسهم التفضيليّة فئة I بما قيمته 250 
مليون دوالر أميركي، تكون نس��بة المالءة وفق بازل3 قد تعّززت 
من 13.4 % في نهاية كانون األول/ديس��مبر 2015 إلى 15.3 % 
في نهاية كانون األول/ديسمبر 2016 من ضمنها 9.5 % نسبة حقوق 
حملة األس��هم العاديّة، وذلك بالرغم من االنعكاس الس��لبي لتدهور 
سعر صرف العملتَين التركيّة والمصريّة بإزاء الدوالر األميركي. 
وف��ي المقابل، تعّززت الس��يولة األّوليّة المودع��ة لدى المصارف 
المركزيّ��ة والمصارف األجنبيّة فبلغ��ت 21.8 مليار دوالر، أي ما 
ي��وازي 60.5 % من ودائ��ع الزبائن المجّمعة، وهي نس��بة عالية 
مقارن��ةً مع المتوّس��طات اإلقليميّ��ة والعالميّة. ووفق ه��ذه النتائج، 
بلغ العائد على متوّس��ط الموجودات 1.1 % والعائد على متوّس��ط 
األم��وال الخاّصة العاديّة 14.7 %. وفي م��وازاة ذلك، ارتفع ربح 
الس��هم العادي الواحد إلى 1.1 دوالر أميرك��ي فيما ازدادت القيمة 

الدفتريّة للسهم العادي إلى 7.5 دوالرات أميركية.
مناعة المجموعة

ف��ي الحصيل��ة، تؤّكد نتائ��ج الع��ام 2016 مّرةً جدي��دة على مناعة 
المجموع��ة العالية في قدرتها على مواجهة تطّورات معاكس��ة في 
أس��واق عمله��ا، والمحافظة عل��ى معداّلت نمو مؤاتية لمؤّش��رات 
النش��اط واألرباح في موازاة توطيد أساس��يّات المصرف ومرونته 
الماليّة. وتتطلّع المجموعة باستمرار إلى أن تصبح أكثر فأكثر شريكاً 
مميّزاً في خدمة الزبائن في منطقة الش��رق ألوس��ط وشمال أفريقيا 
والخدمات المصرفيّة في خدمة الزبائن، أفراداً ومؤّسسات.وتركيّا من خالل توفير باقة متنّوعة، واسعة ومبتكرة من المنتجات 

مليار دوالر )10+ %( محقّقة في البلدان الثالثة التي تشّكل الدعائم 
األساسيّة للمجموعة: لبنان، تركيّا ومصر.

عوامل تحقيق النمو
تحقّ��ق ه��ذا النمو في م��وازاة تعزي��ز نوعيّة محفظة التس��ليف، إذ 
قام��ت اإلدارة العاّمة في عام 2016 برص��د مؤونات صافية على 
محفظة التسليف بما يوازي 313 مليون دوالر أميركي، منها 178 
ملي��ون دوالر مؤونات ناجمة ع��ن التقييم اإلجمالي ُرصدت تطبيقاً 
لتوصي��ات مصرف لبن��ان. وعليه، بلغ إجمال��ي المؤونات الناتجة 
ع��ن التقييم اإلجمالي 290 ملي��ون دوالر أميركي في نهاية كانون 
األّول/ديسمبر 2016، أي ما نسبته 2 % من الموجودات المرّجحة 
بمخاطر االئتمان الخاّصة بمحفظة التس��ليف و1.67 % من صافي 
التس��ليفات، مقابل 0.91 % في نهاية كانون األول/ديسمبر 2015. 
وفي موازاة ذلك، ش��ّكلت نسبة الديون المشكوك بتحصيلها 2.4 % 
فقط من إجمالي التس��ليفات فيما حافظت نس��بة تغطي��ة هذه الديون 
بالمؤون��ات المخّصصة على مس��تواها البال��غ 68 %، وهي تصل 
إلى 102 % لدى احتساب الضمانات العينيّة. وعليه، انحسرت نسبة 
صافي الديون المشكوك بتحصيلها من إجمالي التسليفات من 0.93 % 
في نهاية كانون األول/ديس��مبر 2015 إل��ى 0.8 % فقط في نهاية 
كانون األول/ديسمبر 2016. وعالوةً على ذلك، قام المصرف، وفقاً 
لتوصيات مصرف لبنان، باستخدام جزء من اإليرادات االستثنائيّة 
المحقّق��ة من أج��ل مؤونات إضافيّة لتدنّي قيمة الش��هرة بما يوازي 
128 مليون دوالر، وإطفاء إس��تثماراته في س��ورية والسودان بما 
يوازي 205 ماليين دوالر أميركي، وهو مسّجل تحت بند “النتيجة 
بع��د الضريبة للنش��اطات المتوقّفة أو قيد التصفي��ة”، ومنها 136 
مليون دوالر خس��ائر ناجم��ة عن فروقات تحوي��ل عمالت أجنبيّة 
كانت مس��ّجلة أصالً ضمن األموال الخاصة، ما تُرجم زيادة مماثلة 
ف��ي األم��وال الخاّصة، ال س��يّما على صعيد حقوق حَملة األس��هم 
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التي تمت تس��ويتها وتس��ديدها الى إجمالي 
الدي��ون العامة للمص��رف 26 %، وقد بلغ 
مجم��وع المتعثري��ن 3560 متعث��راً بمبالغ 
تنوف على 85,6 مليارات بالليرة السورية 
و165,6 ملي��ون دوالر اميرك��ي بالقط��ع 
االجنبي، وتتوزع بمع��دل 3407 متعثرين 
بالليرة الس��ورية بقيمة ق��روض تبلغ 21,9 
ملي��ار ليرة أو ما يعادل 42,5 مليون دوالر 
أميركي، ف��ي حين بلغ مجم��وع المتعثرين 
بالقط��ع االجنبي 153 متعثراً بقيمة قروض 
تبل��غ 123,1 ملي��ون دوالر اميرك��ي أو ما 
يع��ادل 63,6 مليارات ليرة س��ورية، وبلغ 
مجموع التسويات واإلعادة للوضع الطبيعي 
150 تسوية بمبلغ 28,3 مليار ليرة سورية 
أو م��ا يعادل 54,9 ملي��ون دوالر أميركي، 
تتوزع بالليرة الس��ورية على 145 تس��وية 
بقيم��ة 3,39 ملي��ارات لي��رة أو م��ا يعادل 
6,5 ماليي��ن دوالر أميركي، إضافة الى 5 
تسويات بالقطع األجنبي بقيمة 48,3 مليون 
دوالر أميركي أو ما يعادل 24,9 مليار ليرة 

سورية.

أما بالنس��بة إلى من س��دد كام��ل المديونية، 
فمجموعهم وصل الى 690 بمبلغ يصل الى 
1,67 مليار ليرة س��ورية أي ما يعادل 3,2 
ماليين دوالر أميركي، وتتوزع على 687 
تس��ديداً بقيمة 1,2 مليار ليرة سورية، أو ما 
يع��ادل 2,3 ملي��ون دوالر أميركي، مقابل 
3 تس��ديدات بالقطع األجنب��ي بقيمة تقارب 
ملي��ون دوالر أمركي أو م��ا يعادل 464,5 

سلمان: التجاري السوري تجاوز الحظر وقروضنا توسعت

إنعكسـت النتائج اإليجابيـة التي حققها المصرف التجاري السـوري خالل العـام 2016 ارتياحًا لدى القطاع 
المصرفي عامًة، لجهة ارتفاع حجم الودائع مع زيادة تمويل متطلبات الحياة اليومية للمواطنين وتأمين مختلف 

مستلزماتهم، إضافًة الى ارتفاع نسب السيولة وهي ناحية مّكنت المصرف من الوفاء بجميع التزاماته.
وقال المدير العام للمصرف التجاري السوري فراس ابراهيم سلمان في حديث لمجلة البنك والمستثمر: إن ارتفاع 
نسب السيولة جاء نتيجة اإلستراتيجية التي اتبعها المصرف وأدت دوراً هاماً في استمراره بمنح القروض 
لمؤسسات القطاع العام المعنية بتأمين السلع األساسية للمواطن والقطاع العام نفسه، بالتوازي مع قدرة 
المصرف في الفترة الحالية على منح القروض نتيجة تحسن السيولة، حيث استمر بمنح قروض تمويل رأس 
المال العامل خالل 2016 لدعم اإلنتاج الزراعي (النباتي والحيواني) والصناعي وتفعيله، وكذلك الحرف اليدوية 
التقليدية، مع االخذ باالعتبار أن هذا التمويل تم لصالح المشاريع الصغيرة التي تعتبر حجر زاوية في تفعيل اإلنتاج.

وفي ما يلي نص الحديث:

ما ه���ي مؤش���رات المصرف ع���ن العام 
المنصرم 2016؟

لقد حقق المص��رف نتائج مهمة خالل العام 
الماضي حيث أظهرت النتائج ش��به النهائية 
حتى نهاية شهر تش��رين الثاني/نوفمبر من 
العام الماضي وجود سيولة بالقطع األجنبي 
بنس��بة 35,23 %، في حين بلغت س��يولته 
باللي��رة الس��ورية 51,30 %. أما الس��يولة 
بكل العمالت، فقد بلغت 40,57 %، كما بلغ 
إجمالي ودائعه تحت الطلب 399 مليار ليرة 
سورية، والودائع ألجل 104 مليارات ليرة 
س��ورية مقابل 52 ملياراً هي إجمالي ودائع 
التوفير. ويضاف الى ذلك األموال الجاهزة 
والت��ي بلغت بالقطع االجنبي 496,4 مليون 
دوالر أميرك��ي، أما بالليرات الس��ورية فقد 
بلغ��ت 359,2 ملي��ار لي��رة س��ورية، كما 
بلغت كتلة القروض والتسهيالت الممنوحة 
لمؤسسات القطاع العام المختلفة 337 مليار 

ليرة سورية.

ال تزال القروض المتعثرة تشكل عبئاً على 
المصرف، كم بلغت تحصيالتها؟

م��ن المؤكد ان الق��روض المتعثرة تش��كل 
الملف األثقل بين ملفات المصرف، وقد بلغ 
اجمالي القروض المتعثرة بالليرة الس��ورية 
27 ملي��اراً، ف��ي حي��ن تبلغ ب��كل العمالت 
ومنه��ا اللي��رات الس��ورية م��ا يع��ادل 90 
ملي��ار ليرة، ومع ذلك، بلغت نس��بة الديون 

مليون ليرة سورية. وبالنسبة إلى التسويات 
واالعادة مع التسديد الكامل، فقد بلغ عددهم 
840 بمبلغ يصل بالليرة الس��ورية الى 30 
ملي��اراً أو م��ا يع��ادل 58,1 ملي��ون دوالر 
أميركي، وهي أرقام تتوزع على التسويات 
باللي��رة الس��ورية والت��ي بل��غ عددها 832 
تسوية بقيمة 4,6 مليارات ليرة أو ما يعادل 
8,9 ماليي��ن دوالر أميرك��ي، وتس��ويات 
بالعمل��ة االجنبية وعددها 8 تس��ويات بقيمة 
49,2 ملي��ون دوالر أميرك��ي أو ما يعادل 
25,4 ملي��ار لي��رة س��ورية. أم��ا المبال��غ 
المحصل��ة بنتيجة البيع بالم��زاد العلني تبعاً 
للتعثر وعدم إبرام التسوية أو تسديد األقساط 
المس��تحقة لجدولة القرض، فقد بلغت قيمتها 
اجماالً 305,8 ماليين ليرة س��ورية تحققت 
ببي��ع 57 عق��اراً، كما بلغ ع��دد المتعاملين 
الذين ص��در بحقهم قرار منع الس��فر 957 

متعامالً.

كي���ف توافق عمل المصرف مع المتغيرات 
الحاصلة تبع���اً للمخاطر والعمل المصرفي 

والتسليف؟
لق��د عملنا عل��ى جملة من التغيي��رات التي 
من ش��أنها التناغم مع م��ا يطرأ من ظروف 
ومتغيرات وبما يتناس��ب مع مزاج الس��وق 
أوالً والعم��ل المصرف��ي ثاني��اً، من خالل 
الدراسة المتأنية للمخاطر المتوقعة واإلدارة 
الفعالة للس��يولة النقدية للحف��اظ على أموال 
المودعي��ن وزي��ادة األرب��اح واالس��تمرار 
المباش��رة  التس��هيالت اإلئتماني��ة  بتجدي��د 
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ش��بكة عالقات مع الدول الصديقة من أجل 
التخفيف من أثر العقوبات االقتصادية على 

القطاع المصرفي.

م���اذا عن الخدم���ات االلكتروني���ة في ظل 
الحظر المفروض على المصرف التجاري 

السوري في هذا المجال؟
ال ش��ك ف��ي أن للحظ��ر أث��ر س��يء عل��ى 
القط��اع المصرف��ي عموم��اً، ولك��ن تمكن 
المص��رف التجاري الس��وري م��ن تجاوز 
الج��زء األكب��ر م��ن مفاعي��ل ه��ذا الحظر 
وبدأ يتوس��ع في خدم��ات الزبائن من خالل 
توليف��ة م��ن البرام��ج المتميزة الت��ي تؤمن 
الس��هولة والراحة للزبون والمتعامل، وفي 
ه��ذا المج��ال تم االنته��اء م��ن اإلختبارات 
عل��ى عين��ة مح��دودة لخدمة دف��ع الفواتير 
ع��ن طريق الهاتف الجوال باس��تخدام تقنية 
)USSD(، والعم��ل على إط��الق الخدمة 
فور تجهيز البنية التحتية القادرة على حمل 
ه��ذه التطبيقات، إضافة الى دراس��ة إدخال 
خدم��ات جدي��دة على قن��اة الدف��ع بالهاتف 
الجوال، كاإلس��تعالم عن الرصيد وكش��ف 
الحساب المختصر وتحويل األموال، وكذلك 
التنسيق مع ش��ركات الفوترة لتقديم خدمات 
دفع الفواتي��ر كالكهرباء والمي��اه والفواتير 
المستحقة لمصلحة المحافظة )أية محافظة(، 
والفواتير المرورية أيضاً عن طريق قنوات 
الدفع الموجودة ل��دى المصرف، بالتوازي 
مع توقيع مذكرة تفاهم مع إحدى الش��ركتين 
المش��غلتين للهاتف الخليوي لتقديم مجموعة 

من الخدمات االلكترونية.

ولضمان س��هولة السحب النقدي للمتعاملين 
والزبائ��ن برغ��م انقطاع��ات الكهرب��اء تم 
اجراء دراسة فنية لتأمين التغذية الكهربائية 
الالزمة للص��راف اآللي باس��تخدام الطاقة 
الشمس��ية من خالل نموذجي��ن مجانيين في 
دمش��ق وف��ي مدين��ة صافيتا ف��ي محافظة 

طرطوس.

لم���اذا باش���رتم تمويل ق���رض بمليارات 
الليرات رغم تقييد القروض الضخمة؟

 مولن��اه ألنه قناة تس��ليفية جي��دة ومضمونة 

كالس��ابق وتفعيل منح التسهيالت اإلئتمانية 
غير المباش��رة بالعمالت األجنبية، وتطوير 
النظ��ام المصرفي بما يتوافق م��ع المعايير 
الدولي��ة وقرارات مجلس النقد والتس��ليف، 
مع تش��كيل لجنة لتعديل نظام التس��ليف بما 
ينسجم مع التطورات في األنظمة والقوانين، 
وأخ��رى لتعدي��ل عق��ود التأمي��ن للقروض 
اس��تصدار  عل��ى  والعم��ل  والتس��هيالت، 
الموافقات الالزمة لتمويل مش��اريع الطاقة 
البديلة، مع دراس��ة إمكان منح قرض للسلع 
المعمرة الالزمة للمواطن في حياته اليومية، 
ومتابعة اإلج��راءات التنفيذية ف��ي الملفات 
التنفيذي��ة العائدة لف��روع المصرف، والبيع 
بالمزاد العلني لكل الضمانات والحجوزات 
الموضوع��ة في ه��ذه الملفات بم��ا يضمن 

حقوق المصرف.

كم��ا يعمل المص��رف على متابع��ة إجراء 
دراس��ة لميزانيته من خالل احتساب بعض 
النس��ب المالية، إضافة لتطوير الدراس��ات 
المقارنة م��ع المصارف الخاص��ة وإجراء 
اختب��ارات جه��د عل��ى الس��يولة وفجوات 
اإلس��تحقاق ف��ي المص��رف، م��ع دراس��ة 
وتحديث برنامج الس��يولة واحتساب بعض 
النس��ب المالية التي تبي��ن وضع المصرف 
التج��اري الس��وري، وكذل��ك العم��ل على 
نس��ب  الحتس��اب  جدي��د  برنام��ج  إع��داد 
المخاط��ر التش��غيلية للمص��رف وفروع��ه 
وف��ق نم��اذج التحقق المعم��ول بها بموجب 
ب��ازل2، وبرنامج ثاٍن الحتس��اب المخاطر 
التش��غيلية للمصرف وفروعه كافة، وثالث 
تقني جديد الحتساب نس��بة السيولة اليومية 
يق��وم  نفس��ه،  الس��ياق  وف��ي  والش��هرية. 
المصرف التجاري الس��وري بإعادة دراسة 
السياس��ات واإلجراءات المعتم��دة لديه بما 
يتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غس��يل 
األم��وال وتموي��ل اإلرهاب، كم��ا تم إعداد 
دراس��ة ش��املة عن قانون “فاتكا” المتعلق 
الذين  للمتعاملين  باالقتطاع��ات الضريبي��ة 
يحملون الجنسية األميركية أو اإلقامة، فيما 
يتم إعداد دراسة خاصة لتطوير البرمجيات 
بم��ا يخ��دم متطلب��ات “فاتكا” واس��تخراج 
التقارير الالزمة لذلك، بالتوازي مع تأسيس 

النتائج تبعاً لجملة من العوامل التي تحكم هذا 
القرض البالغة قيمته 20 مليار ليرة سورية 
وال��ذي يديره المصرف التجاري الس��وري 
ويم��ول الج��زء األكبر منه، كم��ا أنه يعتبر 
بداي��ة جيدة لمس��ألة الق��روض بالنظر إلى 
أن��ه مقدم لمحافظة دمش��ق وهي من جهات 
القطاع العام، لتنفيذ مش��روع المرسوم رقم 
66 الخاص بتنظيم منطقة بس��اتين الرازي 
في دمشق وتحديداً البنى التحتية فيه، ناهيك 
بمسألة معدل المخاطرة المنخفضة فيه بشكل 
كبير لدرجة تقارب الصفر، لكون المشروع 
رابح وذو ج��دوى اقتصادية ممت��ازة، وفقاً 
لما أش��ارت اليه دراس��ات الجهات المعنية 
اقتصادي��اً ودراس��ات المص��رف التجاري 
الس��وري نفس��ه قبل أن يقدم عل��ى الموافقة 
والتموي��ل، وذل��ك بالت��وازي م��ع األرباح 
التي س��يحققها المصرف ج��ّراء تمويل هذا 
المش��روع، وهي أرباح تضاف الى أرباحه 
المتحقق��ة س��نوياً منذ ثالث س��نوات وحتى 
اليوم، على اعتبار هذا القرض قناة تس��ليفية 
مّكنت المصرف من توظيف كتلة مهمة من 
السيولة ولو كانت على مراحل، واألهم في 
ج��دوى القرض هذا هو الضمانات العقارية 
المقدمة من قبل محافظة دمشق في المنطقة 
التنظيمي��ة األولى من المش��روع، بموجب 

عقود رهن رسمية، هذا من جهة.

من جهة أخرى، فإن القرض لن يمنح بشكل 
كامل دفعة واحدة بل المس��الة منوطة بنسب 
اإلنجازات التي تحققها محافظة دمش��ق في 
هذا المش��روع بحيث يصار الى تمويل كل 
مرحل��ة على ح��دة، وقد تم في هذا الس��ياق 
ص��رف الدفع��ة األول��ى من مبل��غ القرض 
والبالغة تقريباً 2 مليار ليرة سورية، مع فترة 
م��ن الس��ماح ال تتجاوز س��نة واحدة )دورة 
زمني��ة واح��دة( بحي��ث ال تس��دد المحافظة 
خاللها أية مبالغ م��ن أصل القرض بل يبداً 
الس��داد في السنة التالية لسنة صرف الدفعة 
األول��ى، في حين تس��دد المحافظ��ة الفوائد 
المترتبة على المبالغ المستجّرة، ضمن مدة 
متفق عليها ال تقل عن 5 سنوات، ويتم سداد 
ذلك زمنياً.القرض على أقس��اط س��نوية وليس أقل من 
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ضم��ن إطار توجهات الحكومة، مع األخذ باالعتبار أن النس��بة األكبر من 
اإلقراض منحت لمختلف أنواع الصناعات والحرف اليدوية.

وتتك��ون توظيف��ات المص��رف للقط��اع الصناع��ي م��ن ق��روض طويلة 
ومتوس��طة وقصيرة األجل لتأسيس المش��اريع الصناعية وتمويل الشراء 
باألجل لحس��م السندات ولتسهيل الحس��اب الجاري المدين لتمويل الدفعات 
الطارئ��ة لمتعامل��ي المص��رف، م��ن دون إغف��ال أن التوظيف��ات الفعلية 
للمصرف الصناعي تراجعت خالل الس��نوات األخيرة بمقدار ضئيل تبعاً 
لظروف األزمة، ولكن اإلجراءات التي عمد الى اتخاذها حالت دون مزيد 
م��ن التراجع ليبقى الفارق ضمن هامش مقبول تبعاً للظروف التي يمر بها 
المص��رف كما بقية المص��ارف، ورغم ذلك اس��تمر المصرف الصناعي 
بتقدي��م الخدمات والتس��هيالت المصرفية من خالل قب��ول الودائع والعمل 
على زيادتها لتوظيفها في مختلف انواع القروض والتسهيالت المصرفية، 
حيث بلغت التوظيفات الفعلية للمصرف حتى نهاية ش��هر تش��رين الثاني/
نوفمبر من العام 2016 حوالى 27 مليار ليرة س��ورية مقابل ما يزيد على 

29 مليار ليرة في نهاية عام 2015.

أما في عام 2014 فقد بلغت قيم التوظيفات الفعلية 29,9 مليار ليرة سورية 
بسبب التوقف عن التوظيف نتيجة األزمة الحالية وما تعرضت له سورية 
من هجمات إرهابية وحصار اقتصادي جائر فرض على ش��عبها وحظر، 
مصرفي فرض عل��ى قطاعها وما أفرزه ذلك من اإلنخفاض الحاصل في 
اإليداع��ات، في حين بلغ��ت التوظيفات مع نهاية ع��ام 2013 نحو 30,2 

زيتون: موجودات “الصناعي” تنتعش والتوظيفات تزداد

وفيما يلي نص الحديث:

كم بلغت ودائع “الصناعي” خالل العام األخير؟
من المؤكد أن الودائع تعتبر المصدر األساس��ي لتوظيفات 
المص��رف وتش��كل النس��بة األكبر فيها، في إطار س��عي 
المص��رف على الدوام لتطوير عمله بما يتناس��ب ووضع 
الس��وق المصرفية والوض��ع الراهن، من حيث اإلقراض 
والخدم��ات المصرفي��ة وتعدي��ل س��عر الفائ��دة الدائن��ة 
والمدين��ة حس��ب التط��ورات االقتصادية والسياس��ية في 
البالد، وضمن توجهات الحكوم��ة وقرارات مجلس النقد 
والتسليف وخصوصاً في مجال السيولة النقدية والتسليفات 
المصرفي��ة وتصني��ف الدي��ون وحجم المؤون��ات للديون 
المتعثرة. وقد قدرت قيم الودائع حتى نهاية ش��هر تش��رين 
الثاني/نوفمبر من الع��ام 2016 بحوالى 35,5 مليار ليرة 
سورية، في حين كانت حتى نهاية عام 2015 نحو 31,3 
مليار ليرة سورية. أما في ختام عام 2014 وحتى نهايته، 
فق��د بلغت 29,5 مليار ليرة س��ورية مقارن��ة بمبلغ 31,7 
مليار ليرة في نهاية عام 2013، أما مع نهاية عام 2012، 

فقدرت الودائع وقتذاك بنحو 27 مليار ليرة سورية.

هل أنتم راضون عن معدالت توظيفات المصرف؟
يعتبر المصرف الصناعي التوظيفات نش��اطاً نموذجياً له 

السوري من ظروف  الصناعي  المصرف  عانى 
بسبب  المنصرمة،  السنوات  خالل  صعبة 
مولها  التي  القروض  من  الثقيلة  المحفظة 
خالل تلك السنوات وتعثر الجزء االكبر منها، 
المطبق  الحظر  بعد  أعباؤه  زادت  حين  في 
على المصارف السورية، ليعاود ترميم سيولته 
قنوات تسليفية جديدة  البحث عن  ويباشر 

تمكنه من زيادة النهوض وزيادة األرباح.

الذي تحدث  العام قاسم زيتون  لمديره  ووفقاً 
الى مجلة البنك والمستثمر، فإن ودائع المصرف 
وتوظيفاته قد تطورت خالل العام الماضي 2016 
كوادره  لتنمية  المستمر  سعيه  مع  بالتوازي 
وموارده البشرية كي تكون قادرة على مواكبة 
السـوق المصرفية واحتياجـات الزبائن، واألهم 
مواكبتهـا للمتغيرات االقتصاديـة وما تحمله 

 قاسم زيتونمن تحديات على الُصُعد كافة.
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ول��م ينج��ح في المرة األول��ى والثانية والثالث��ة حق له أن 
يتملك الضمانة التي عرضها للبيع، وهو تملّك مستمر لمدة 

ثالث سنوات ال بد بعدها أن يوجد من يرغب بالشراء.
وال ب��د أيضاً من االيض��اح بأن المص��رف ال يهدف من 
وراء ذل��ك إلى التملك بل تحصي��ل حقوقه، ودليل ذلك أن 
من يتملك له المصرف ضمانة بإمكانه أن يستعيدها خالل 
س��نة إن س��دد ما ترتب عليه من أموال وأقساط متراكمة، 

أما إذا لم يرغب فذلك شأن خاص به.

أال يفترض هذا النشاط مواكبته بتطوير كفاءة العاملين؟
التأهي��ل والتدريب مجال حيوي وضروري لتطوير عمل 
المصرف، حيث يحتاج لإلس��تمرار ف��ي متابعة الدورات 
التدريبية الخارجية والداخلية التي تخص العمل المصرفي 
لزي��ادة الخبرة والمعرف��ة للعاملين ل��دى المصرف، وقد 
ق��ام “الصناع��ي” بتنظيم دورات تدريبي��ة عدة في مجال 
الكمبيوت��ر والمعلوماتي��ة لبرام��ج المصرف المحاس��بية 
والمالية وادارة الموارد البشرية على أيدي خبراء في هذا 
المج��ال لتقدي��م الخبرة والتدريب لفئة مهم��ة من العاملين 
في المجال التقني والموارد البش��رية في اإلدارة المركزية 
للمص��رف وفروع��ه ف��ي دمش��ق وريفها، وق��د بلغ عدد 
العاملين الملتحقين والمس��تفيدين م��ن هذه الدورات خالل 

العام المنصرم نحو 75 عامالً.

ما الذي يلزم المصرف لالنطالق بقوة أكبر؟
م��ا يلزم المصرف الصناعي جملة من النواحي أوجزناها 
في مقترحات رفعت للجهات الوصائية حتى نكون قادرين 
عل��ى تغيي��ر واقع العمل وزيادة المس��احة التي يس��تحوذ 
المصرف عليها في السوق السورية تبعا لحيوية القطاعات 
التي يتخصص ف��ي تمويلها، والعمل معه��ا كالمخترعين 
والحرفيين والصناعيين، ويمكن إيجازها باالس��تمرار في 
تهيئ��ة البنية المعلوماتية وتطوي��ر نظام األتمتة بما يتالءم 
مع خدمات ومنتجات الصيرفة الش��املة، ومتابعة عمليات 
الربط االلكترون��ي بين االدارة والفروع لتس��هيل مراقبة 
عمل الفروع والس��رعة في خدم��ة الزبائن، بالتوازي مع 
ض��رورة إيجاد منتجات مصرفية جديدة باس��تمرار تالئم 
احتياجات الس��وق المحلية، مثل تموي��ل التجارة الداخلية 
بصيغ مختلفة كحس��م الكمبياالت التجاري��ة واالعتمادات 
المس��تندية الداخلي��ة وس��واها، وكذل��ك تموي��ل التج��ارة 
الخارجي��ة عن طريق االعتمادات المس��تندية، إضافة الى 
زي��ادة رواتب وتعويضات موظف��ي المصرف بما يتالءم 
مع مثيالتها في البنوك الخاصة، وافتتاح مكاتب للمصرف 
البشرية لضمان إمكانية التوسع مستقبال.ف��ي الم��دن والمناطق، وزي��ادة المالك الع��ددي لكوادره 

مليار ليرة سورية، مقابل 30,4 مليار ليرة مع نهاية عام 2012.

ماذا عن البنية التقنية وهي عصب العمل المصرفي؟
رغ��م كل الظروف التي طالت األتمت��ة والبنية التحتية لتقنية المصرف إال 
أننا مستمرون في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، من خالل عملية 
الرب��ط االلكتروني بين اإلدارة المركزية للمصرف وفروعه لتوفير خدمة 

جيدة للزبائن.

كم��ا ت��م اعتماد برنامج محاس��بي ومال��ي حديث ومتطور ف��ي كل فروع 
المصرف عدا فرع دمش��ق1، حيث يتم حالياً تهيئته ليكون جاهزاً لتطبيق 
البرنام��ج المصرفي باعتبار أنه في طور التجريب واالس��تالم االولي من 
االكاديمي��ة العربية للعل��وم المالية والمصرفية، كما ت��م ربط جميع فروع 
المص��رف م��ع اإلدارة العام��ة بخطوط اتص��ال، فيما تراس��ل المعطيات 
يضمن تبادل البيانات، ولكن جزءاً منها توقف عن العمل بس��بب الظروف 
الراهنة، كما يتم بناء مركز معلومات عصري متكامل يضمن اس��تمرارية 
العم��ل والتدخ��ل عن��د الحاجة وحف��ظ البيان��ات لجميع الفروع ف��ي ادارة 
المص��رف، إضافة الى حفظها في الفرع مع تزويد جميع الفروع بوحدات 
تأمين التيار الكهربائي خاصة في وحدات المخدّمات، ما يؤمن استمرارية 

عمل تجهيزات التقنية في حال انقطاع الكهرباء.

مع االشارة الى أن عدد الصرافات اآللية التابعة للمصرف الصناعي يصل 
الى 18 صرافاً وكلها مرتبطة بمحول المصرف العقاري، ولكن قسماً منها 
متوقف عن العمل بس��بب تخريبه على أيدي العصابات االرهابية المسلحة 

في مناطق مختلفة من سورية.

ما هي أبرز الصعوبات التي يعانيها المصرف الصناعي؟
يمك��ن إجم��ال الصعوبات بانخف��اض االيداعات منذ بداي��ة األزمة وحتى 
اآلن، م��ا انعك��س على توظيفات المص��رف، إضافة ال��ى صعوبة العمل 
في بعض الفروع بس��بب نقل مقراتها، وخاص��ة منها فروع داريا ودرعا 
والرقة وإدلب وجس��ر الش��غور نتيجة تخريب وتدمير مقراتها على أيدي 
االرهابيين، وكذلك فرع دير الزور رغم وجوده في مقره االصلي بس��بب 

الوضع  الراهن هناك نتيجة االرهاب.

أم��ا العقبة المش��تركة كما كل المص��ارف فهي انخفاض نس��بة التحصيل 
ف��ي الق��روض المتعثرة نتيجة األزمة التي تمر به��ا البالد، وهو ما عملت 
عليه اإلدارة العامة للمصرف من خالل تش��كيلها لجنة متخصصة لحصر 
الضمان��ات المقدمة من قب��ل المقترضين المتعثرين واس��تبعاد كل ضمانة 
يمك��ن بيعها على حدة، بحي��ث أصبح لدى المص��رف رؤية واضحة عن 
الضمانات التي يس��تهدفها، وهو ما جرى بالفعل حيث تم التواصل مع كل 
فرع من فروع “الصناعي” وإبالغه بالضمانات التي يجب التركيز عليها 
ف��ي الفترة الحالية حتى تباع بالمزاد العلن��ي ويحول ثمنها إلى المصرف، 
مع األخذ في االعتبار أن قانون إحداث المحاكم المصرفية قد أتاح المجال 
واس��عاً للمصرف الس��تعادة حقه، فإن أعلن المصرف عن مزاد للبيع علناً 
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اس��تقرار الجهاز المصرفي في المملكة بما تضمنته من مؤش��رات ايجابية 
حول متانة هذا القطاع وجاذبيته اإلس��تثمارية، األمر الذي عكس��ه عدد من 
المس��تثمرين في هذه الصفقة والتي حظيت بقبول الجهات التنظيمية. وأشار 
هؤالء الى ارتياح المصري إلتمام الصفقة، كونها جسدت مكانة البنك العربي 

والثقة الراسخة التي يحظى بها في اوساط المستثمرين محليا واقليمياً.

حصة مؤثرة
وبإتم��ام الصفق��ة، تنتقل ملكية اكبر حصة مؤثرة ف��ي البنك العربي، والتي 
كان��ت متركزة في يد عائلة الحريري من��ذ ما يزيد عن عقد من الزمن، الى 
مجموعة أوسع من المستثمرين، والذين شكل االردنيون نسبة 70 % منهم. 

وقد كانت قبل الصفقة ال تتعدى ال�40 %.
وأش��ارت المصادر إلى ارتفاع حصة مؤسسة الضمان االجتماعي األردنية 
في أس��هم البنك إلى 20 %، وهي أكثر من حصة وزارة المالية الس��عودية 

التي تراوح بين 18 % و20 %.
يش��ار إل��ى أن مجموعة البنك العرب��ي كانت قد اعلن��ت نتائجها عن العام 
2016، والتي ش��هدت نم��واً كبيراً في األرباح بل��غ 20 % مقارنة بالعام 
أميركي.2015. وق��د بلغ��ت ب�ع�د الض�رائب والمخص�ص���ات 533 مليون دوالر 

إنجاز بيع أسهم عائلة الحريري في البنك العربي

الحريري  أخيراً صفقة بيع أسهم شركة “أوجيه ميدل ايست هولدنغ” والمملوكة من قبل عائلة  أنجزت 
في البنك العربي الى مجموعة من المستثمرين األردنيين والعرب بقيادة رئيس مجلس ادارة البنك العربي 

المستثمر صبيح المصري.
ووفقًا لمصادر مطلعة على مجريات الصفقة، فإن حصة عائلة الحريري والبالغة 127,096,290 سهمًا والتي 
تشكل ما يقارب 20 % من أسهم البنك العربي انتقلت ملكيتها مقابل 1.12 مليار دوالر الى مجموعة تضم ما 

يقارب 40 مستثمراً يترأسها صبيح المصري والذي قاد عملية التفاوض مع عائلة الحريري.

ووفق ما نقلته المصادر المتابعة، فإن صبيح المصري قام 
بجهود حثيثة خالل األس��ابيع الماضي��ة لتأمين المتطلبات 
وتنظيم اإلجراءات الخاصة بإتمام صفقة ش��راء األس��هم. 
وعل��ى رغم م��ن المدة الزمنية القصي��رة لمتابعة تنفيذ هذه 
الصفقة، إال أن المصري ومن خالل عالقاته اإلس��تثمارية 
الواس��عة على مس��توى المنطقة تمكن من تأمين اإلستثمار 
المطل��وب وقي��ادة المس��تثمرين إلنجاز الصفق��ة في زمن 

قياسي.
وبإتم��ام الصفقة تنتقل ملكية أكب��ر حصة مؤثرة في البنك 
العرب��ي والتي كانت متركزة في ي��د عائلة الحريري منذ 
م��ا يزيد ع��ن عقد م��ن الزمن ال��ى مجموعة اوس��ع من 
المس��تثمرين والذين شكل االردنيون منهم نسبة تصل الى 
ما يقارب 70 %. ويرى المراقبون أن هذه الصفقة سوف 

تساهم في توسيع قاعدة ملكية البنك العربي.
وبحسب المحللين فإن االستثمار في اسهم البنك العربي كان 
وم��ا يزال من بين أبرز االس��تثمارات االس��تراتيجية على 
صعي��د القطاع المصرفي في االردن والمنطقة، وال س��يما 
أن البنك العربي يعتبر أحد اقدم المصارف العربية واكثرها 
انتشاراً على المستوى العالمي والذي يتميز بتنوع مصادر 

إيرادته واتساع رقعة األسواق التي يعمل بها.

صفقة وحلول
وأشار خبراء الى أن الصفقة كانت مناسبة لعائلة الحريري 
ولالقتص��اد األردن��ي في الوقت نفس��ه، إذ أنه��ا تؤدي الى 
إنفراج��ات مالية ل��دى عائلة الحري��ري، خصوصاً رئيس 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري وإن عائلة الحريري، وذلك 
بسبب المشكالت المالية التي تمر بها بعض شركات العائلة، 
خصوصاً “سعودي أوجيه” التي تعاني من أزمة مالية في 
الس��عودية، أدت الى تراكم الديون عليها وعدم قدرتها على 

سدادها ودفع رواتب موظفيها في المملكة.
في المقابل، يرى خبراء في الشأن االقتصادي والمصرفي 
أن هذه الصفقة جاءت مهمة لالقتصاد األردني والذي يشكل 
البنك العربي احد روافعه األساس��ية، فمن ش��أنها أن تعزز 

 صبيح المصري
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العام المقبل.
8. تحســــنت مخصصات االســتثمار في أســـهم دول األســواق الصاعدة 

إلى 5 % مقارنة مع 6 % خفضوا حصتهم الشهر الماضي.

توجهات المستثمرين
وتعليقاً على هذه التطورات، قال كبير المحللين االستراتيجيين لالستثمارات 
العالمية في شــركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية، مايكل 
هارتنِت: تواصل توجهات المستثمرين في تخصيص استثماراتهم وتحديد 
مواقعهــم بناًء على توقعاتهم بارتفاع أســعار صرف الــدوالر، وقد يؤدي 
الموقف المتشــدد الذي تبنته رئيســة البنك االحتياطي الفيدرالي األميركي 
جانيت يللين، خالل شهادتها نصف السنوية أمام الكونغرس األميركي وفقاً 
لقانون َهمفري هوِكنس، إلى تعزيز ارتفاع أســعار صرف الدوالر، نظراً 

للتوقعات الخجولة الراهنة الرتفاع أسعار الفائدة األميركية.
بدوره، قال محلل األسهم األوروبية والمحلل االستراتيجي لعناصر التقييم 
المالي الَكّمي مانيش كابرا: في الوقت الذي تحســنت فيه مشــاعر مديري 
صناديق االســتثمار العالمية إزاء أوروبا بشــكل طفيف، تتزايد المخاوف 
من المخاطر السياســية التــي تتهدد االتحاد األوروبي، وســط تراجع حاد 

للمشاعر إزاء األسهم الفرنسية بصفة خاصة.
يشــار إلى أن االســتطالع أجري خالل الفترة الممتدة من 3 إلى 9 شباط/ 
فبرايــر 2017، وشــارك فيــه 210 عمــالء يديرون 632 مليــار دوالر 
أميركــي من األصول. وقد اســتجاب 175 مشــترك يديــرون 543 مليار 
دوالر من األصول ألســئلة االســتطالع آلراء مديري صناديق االستثمار 
مديري صناديق االستثمار اإلقليمية.العالمية، و99 مشــارك يديرون 224 مليار دوالر ألسئلة االستبيان آلراء 

بنك أوف أميركا: ازدياد تفاؤل المستثمرين

وتوقــع 43 % حــدوث “ركــود طويل األمــد” )أدنى من 
توجهــات النمــو والتضخــم(، بانخفاض حــاد عن 88 % 

توقعوا ذلك قبل عام.

وشملت النتائج أيضاً:
1. يقع مؤشر بنك أوف أميركا ميريل لينش العالمي للخدمات 
المالية الخاصة باالقتصاد الكلّي حالياً في خانة “الشراء”، 
بينما انخفضت مستويات الحيازات النقدية إلى 4.9 % في 
شــباط/فبراير بعــد أن كانت 5.1 في كانــون الثاني/يناير، 
لكنها ال تزال أعلى مما كانت عليه قبل شــهرين، ما يشكل 

حافزاً لالستثمار في األصول عالية المخاطر.
2. اعتبــر 36 % أن االنتخابــات األوروبيــة التــي تهدد 
نتائجها بتفكك االتحاد األوروبي أكبر المخاطر التي تواجه 
االقتصاد العالمي، تليهـا مخاطـر نشـــوب حرب تجاريـة 

)32 %( وانهيار أسواق السندات العالمية )13 %(.
3. يعتقد 28 % من المستثمرين، أن أسعار صرف الدوالر 
األميركي مبالغ بها، كما يعتقد 41 % أن االستثمار طويل 

األجل بالدوالر هو األكثر استقطاباً للمستثمرين.
4. يرجــح 34 % أن تشــكل “الحمائيــة” أكبــر عامــل 
الستقطاب السوق الهابطة، تليها “أسعار الفائدة المرتفعة” 

)بنسبة 28 %( و“الحدث المالي” )18 %(.
5. يعتقد المســتثمرون أن الذهب يشــكل أفضل اســتثمار 
وقائي، حيث يرى 15 % منهم أن أســعار الذهب أقل من 

قيمته الحقيقية.
6. ارتفعت مخصصات االســتثمار في أســهم دول منطقة 
اليــورو إلــى أعلــى مســتوياتها خالل 8 أشــهر، وزادت 
حصتها في المحافظ االستثمارية بنسبة 23 % مقارنة مع 

17 % الشهر الماضي.
7. فــي الوقت الــذي لم تتغير فيه مخصصات االســتثمار 
فــي األســهم اليابانية بشــكل يذكــر، رفعت شــريحة من 
المســتثمرين الراغبين فــي زيادة حصة تلك األســهم في 
محافظهم االســتثمارية من تلك الحصة إلى 14 % خالل 

ميريـل  أميركا  أوف  بنـك  استطالع  أظهـر 
االسـتثمار  صناديـق  مديـري  آلراء  لينــش 
لشـهر شـباط/فبرايـر 2017، ازديـاد تفاؤل 
المسـتثمرين بتحـسن أداء االقتصاد الكّلي 
وســط توقـع 23 % منهـم حدوث “طفرة” 
(تتجاوز توجهات النمو والتضخم) مقارنة مع 

توقع 1 % منهم فقط قبل عام.
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أص��درت مؤسس��ة النق��د العرب��ي الس��عودي )البن��ك 
المرك��زي( تعميماً لش��ركات التأمين وش��ركات المهن 
الح��رة العامل��ة ف��ي القط��اع يلزمها بتوطي��ن عدد من 

الوظائف بحلول تموز/يوليو 2017.
وذكرت المؤسسة في بيان انها ستلزم الشركات “بالعمل 
على توطين جميع الوظائف المتعلقة بإدارات مطالبات 
المركبات ويشمل ذلك فروع ومراكز استقبال المطالبات 
المعاينين إدارة الحطام واالسترداد وكذلك توطين جميع 
الوظائف المتعلقة ب��إدارات العناية بالعمالء والوظائف 
المتعلق��ة بمهام معالجة الش��كاوى وذل��ك لجميع فروع 
التأمين”. وستلتزم الشركات بتوطين الوظائف المذكورة 
بمختلف درجاتها ومستوياتها وفي الشركات المسند إليها 

بعض أو كل هذه الوظائف.

السعودية: توطين وظائف
في شركات التأمين

أعلنت ش��ركة ب��روج للتأمين التعاوني، عن اس��تالمها 
خطاب عدم ممانعة من مؤسس��ة النقد العربي السعودي 
بخص��وص رفع الحظر عن أس��هم المؤس��س ش��ركة 
مجموعة البترجي الصناعية التي تملك في شركة بروج 
للتأمين التعاوني 1,250,000 سهم تمثل نسبة 5 % من 
أسهم الشركة. كما أعلنت في بيان رفع الحظر عن أسهم 
المؤس��س عمر محمد جمجوم ال��ذي يمتلك 500,000 
س��هم تمثل نسبة 2% من أس��هم الشركة ونقل ملكيتهما 
إلى ياسر يوسف ناغي الذي يمتلك 1,126,923 سهماً 

تمثل نسبة %4.51.

رفع الحظر عن أسهم “بروج”

إعفاء من ديون التأمينات

وافق مجلس الوزراء في س��ورية برئاس��ة عماد خميس، على مش��روع قانون إعفاء 
أصحاب األعمال المش��تركين لدى المؤسس��ة العامة للتأمينات االجتماعية من الفوائد 
والمبالغ اإلضافية المترتبة عليهم، وكل الفئات المدينة للمؤسس��ة والمشمولة بأحكامه 
لغاية 5 من يناير/كانون الثاني عام 2018. وبيّن المجلس أن القانون هذا يهدف لتخفيف 

األعب��اء ع��ن أصح��اب المنش��آت 
والفعاليات المتضررة ومس��اعدتهم 
عل��ى تس��ديد اإللتزام��ات المترتبة 
عليه��م لمصلحة مؤسس��ة التأمينات 
االجتماعية وتش��جيعهم على العودة 
للعم��ل واإلنت��اج نظ��راً للظ��روف 

االستثنائية التي تمر بها البالد.

أورينت تسدد تعويض “العنوان”

سددت شركة أورينت للتأمين مبلغ 660 مليون درهم )179.6 مليون دوالر( لشركة 
إعم��ار العقارية ضمن اتفاقية التس��وية الموقعة 
بينهما لتعوي��ض األخيرة عن حادثة حريق فندق 
“العن��وان” ف��ي دبي بمبل��غ 1.22 ملي��ار درهم 
)272,175 ملي��ار دوالر(، عل��ى أن تس��تكمل 
“أورينت” بقية المبلغ نهاية مارس/آذار 2017.

بدوره��ا أفادت “إعمار” أنه��ا ألغت المخصص 
المال��ي المتعل��ق بالحادثة وال��ذي كانت قد تمت 
إضافت��ه إل��ى البيان��ات المالية في ع��ام 2015، 
وقيمته 301 مليون درهم )81.9 مليون دوالر(، 
لتعود وتسجله كدخل للشركة خالل الفترة المنتهية 

في 31 ديسمبر/كانون األول 2016.

3 جوائز عالمية لـ“نيكزس”

ومقره��ا  نيك��زس  مجموع��ة  ف��ازت 
اإلمارات، بجائزة “أفضل شركة وساطة 
التأمي��ن في مجال الخدم��ات التجارية”، 
وجائزة “أفضل شركة وساطة التأمين في 
مجال خدمات األفراد”، وجائزة “شركة 
وساطة التأمين األكثر ابتكاراً لهذا العام”، 
وذلك خالل حفل توزيع جوائز التأمين في 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا 2017. ويأتي هذا التكريم ليزيد عدد الجوائز التي فازت 
بها الشركة على مدار السنوات ال�11 الماضية والتي تزيد عن 20 جائزة. وتهدف هذه 
الجوائز إلى تكريم شركات التأمين التي تقدم خدمات متميزة، وتطرح منتجات مبتكرة.
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أوستراليا: إجراءات ضد االستثمارات األجنبية

أجبرت الس��لطات األوسترالية مس��تثمرين أجانب 
على بيع عقارات تبلغ قيمتها االجمالية اكثر من مئة 
مليون دوالر أوسترالي )77 مليون دوالر أميركي( 
منذ تشديد القانون حول االستثمارات االجنبية الذي 

تبنته الحكومة في كانون األول/ديسمبر 2015.
وقال وزير المالية األوس��ترالي سكوت موريسون: 
إن حكومته اجبرت مستثمرين خالفوا القوانين على 
بي��ع 61 عقاراً، بينم��ا تجري تحقيقات بش��أن 36 
عملية بيع اخرى، مش��يراً إلى أن الحكومة مصممة 
على تطبيق القوانين ليتم التعرف إلى االجانب الذين 

يملكون عقارات بطريقة غير قانونية، وإجبارهم في التخلي عنها. ويأتي الصينيون على 
رأس الئحة المخالفين )25 عملية بيع( يليهم البريطانيون فالماليزيون واالندونيسيون.

سكوت موريسون

روسيا تعرض “كالشنيكوف” للبيع

تعتزم شركة روس تيخ الروسية بيع 26 % ناقص سهم واحد من حصتها في مجموعة 
كالش��ينكوف الروسية المنتجة لألس��لحة الخفيفة، لمساهمين في القطاع الخاص، هما 
أندريه بوكاريف وألكسي كريفوروتشكو. وفي حال الحصول على الموافقات الالزمة، 
فإن حصة المس��تثمرين من القطاع الخاص قد تزيد إلى 75 % ناقص سهم واحد، في 

حين أن الدولة س��تحتفظ بحصة نس��بتها 25 % 
زائد سهم واحد. وقال المدير العام ل�“روس تيخ” 
سيرغي شيميزوف: إن بيع أسهم “كالشينكوف” 
إلى مستثمر استراتيجي من شأنه أن يمكن الشركة 
م��ن الحصول على موارد مالي��ة إضافية الزمة 
لتنفيذ برنامج اس��تثماري طويل األجل، وتحقيق 

مؤشرات متعلقة باالستراتيجية المؤسساتية.

أكد القائم باألعمال االيراني في مس��قط محمد توتونجي 
أن محادثات مشتركة جرت بين شركات ايرانية وعمانية 
بهدف إنشاء وتدشين مصنع إلنتاج السيارات في سلطنة 
عمان، مشيراً إلى أن بالده تعتزم إنشاء مصنع لصناعة 
الس��يارات في منطقة “الدق��م” االقتصادية الخاصة في 

السلطنة.
ونوه توتونجي إلى أن حجم التبادل التجاري بين طهران 
ومس��قط ارتفع بنسبة 35 % خالل عام 2016، كما أن 
حجم التبادل التجاري بين البلدين قد وصل إلى 1.350 

مليار دوالر أميركي.

مصنع للسيارات
في سلطنة عمان

المساهمة بمشروع المحطة النووية

أكد رئيس هيئة الطاقة الذرية األردنية خالد طوقان، 
أن الش��ريك األردني س��يدفع فقط نصف المساهمة 
برأس الم��ال المدفوع لمش��روع المحط��ة النووية 
األردني��ة، البالغ قيمته 2.1 ملي��ار دينار أي 30 % 
من كلفة رأس المال اإلجمالية 7 مليار دينار اردني، 
بينما سيتم تغطية ال�70 % المتبقية على شكل قروض 
من مصادر تمويل مختلف��ة كبنوك تجارية، وبنوك 

دعم الصادرات في دول المنش��أ وجهات تمويل اقليمية، وذلك من دون كفالة الحكومة 
األردنية، حيث س��تتحمل شركة الكهرباء النووية والشريك االستراتيجي ضمان الدين 

الذي سيُغطى من خالل بيع الكهرباء المولدة بالمحطة النووية لمدة 20 عاماً.

خالد طوقان

باع��ت ش��ركة محم��د 
عبد المحس��ن الخرافي 
ش��ركة  ف��ي  حّصته��ا 
 - يون��س  “رس����امني 
لبنان” وفي “رس��امني 
يونس - س��ورية” وفي 
“رس����امني يون���س - 
المملكة المتحدة” بمبلغ 
إجمال��ي قيمت���ه 13.5 

مليون دوالر.
وبحسب إعالن نشرته شركة رسامني يونس المعروفة 
باس��م “ريمكو”، فإن الصفقة تمت بين شركة الخرافي 
وبين شركة شفت ش.م.ل. )هولدنغ(. وهذه األخيرة هي 

مملوكة بنسبة 98 % من فايز رسامني.
وأش��ار البي��ان إل��ى أن المجموع��ة الكويتي��ة باع��ت 
3,133,066 س��هماً من الفئة ب في ش��ركة رس��امني 
يونس للسيارات بس��عر 3,07 دوالرات للسهم الواحد. 
وبذلك، بلغت النسبة الجديدة لفايز رسامني في رأس مال 

“ريمكو” نحو 38.07 %.

“الخرافي” تبيع حّصتها
في “ريمكو”

فايز رسامني
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والت ديزني تسيطر على يورو ديزني

زادت وال��ت ديزن��ي حصتها في يورو ديزني عن طريق مبادلة حصة نس��بتها 9 % 
في مدينة المالهي الفرنس��ية مع “المملكة القابض��ة” المملوكة لألمير وليد بن طالل. 
وقالت “المملكة القابضة” إنها بادلت 90 % من أسهمها في “يورو ديزني” مع حصة 
في “والت ديزني” محققة ربحاً قدره 61 مليون دوالر من الصفقة. وستحوز الشركة 

السعودية ملكية مباشرة لحصة نسبتها 1 % 
في “يورو ديزني” من خالل الصفقة التي 
قالت إن قيمتها 151 مليون دوالر وتتوافق 
مع استراتيجيتها االس��تثمارية واستمرار 
ثقتها في عالمة ديزني التجارية. وبموجب 
الصفقة ارتفعت حصة “والت ديزني” في 

“يورو ديزني” الى 85.7 %.

كش��ف نائب وزي��ر المالية المصري أحم��د كوجك أن 
اس��تثمارات األجانب ف��ي أدوات الدين المصرية بلغت 
500 مليون دوالر في كانون الثاني/يناير 2017 ارتفاعاً 
من 250 مليون دوالر في كانون األول/ديسمبر 2016، 
موضحاً أن هذه االس��تثمارات س��اهمت ف��ي انخفاض 
أس��عار الفائدة على أدوات الدي��ن المصرية. ويأتي ذلك 
بع��د أن ق��رر البنك المركزي المص��ري في الثالث من 
تشرين الثاني/نوفمبر 2016 تحرير سعر صرف الجنيه 
في خطوة تهدف إلى جذب التدفقات األجنبية وحل أزمة 

نقص النقد األجنبي التي تخنق االقتصاد.

مصر: استثمارات أجنبية بأدوات الدين

أحمد كوجك

الصين تنسحب من مشروع مصري ضخم

انس��حبت ش��ركة “س��ي أس سي إي س��ي” الحكومية 
الصينية من المش��روع المقترح إلنشاء عاصمة إدارية 
جدي��دة في مص��ر بس��بب تع��ذر التوصل إل��ى اتفاق 
م��ع الحكومة المصرية، وذلك بعد انس��حاب الش��ركة 
اإلماراتي��ة التي كان من المقرر أن تنفذ المش��روع في 
البداي��ة. وق��ال رئيس مجل��س إدارة ش��ركة العاصمة 
اإلداري��ة للتنمي��ة العمراني��ة أيمن إس��ماعيل: إن تنفيذ 
الحي الحكومي بالعاصمة اإلدارية الجديدة سيوكل إلى 

شركات المقاوالت المصرية. وكانت الحكومة المصرية 
قد أعلنت عن مش��روع إنش��اء العاصمة اإلدارية الجديدة على بعد 45 كيلومتراً شرق 
القاهرة في آذار/مارس 2015، لكن المشروع واجه أولى العقبات حين انسحبت الشركة 
اإلماراتية التي كانت ستتولى تنفيذه، فضالً عن شكوك كثيرة تحيط بالمشروع وجدواه.

أيمن إسماعيل

س��نتامين  ش��ركة  قال��ت 
المش��غلة لمنج��م الذه��ب 
ف��ي  الوحي��د  التج��اري 
مص��ر، إنه��ا تتوق��ع دفع 
نح��و 100 ملي��ون دوالر 
أميرك��ي خ��الل أول عام 
كامل من تقاس��م األرباح 

مع الحكومة في 2017.
التنفيذي  الرئيس  وأوضح 

ل�“سنتامين” أندرو باردي: أن الشركة أنتجت 551 ألفا 
و36 أونصة ف��ي 2016 بزيادة 26 % عن إنتاج العام 
السابق وتقترح توزيعات نهائية بواقع 13.5 سنت للسهم 

عن أرباح العام.
وس��اعدت زيادة اإلنتاج وارتفاع أسعار الذهب الشركة 
عل��ى تحقي��ق زي��ادة ف��ي األرباح قب��ل خص��م الفوائد 
والضرائب واإلهالك واالس��تهالك بواقع 145 % إلى 

373 مليون دوالر في عام واحد.

“سنتامين” تدفع 100 مليون دوالر
لمصر

أندرو باردي

“ويلو” تدشن أعمال بناء منشأتها في دبي

احتفل��ت ش��ركة ويل��و المتخصصة في 
صناعة المضخ��ات وأنظمته��ا، بوضع 
حجر األس��اس لمكتبها التمثيل��ي الجديد 
ف��ي المنطقة الحّرة لجب��ل علي “جافزا” 
بدبي، بحضور الرئيس التنفيذي لش��ؤون 
العمليات في “جافزا” طالل الهاش��مي، 
وعضو المجلس التنفيذي كارستن كروم. 

وس��يضم مجّمع “ويلو” الذي يمتد على مس��احة 8000 متر مربع، خط تجميع خاص 
ب��ه باإلضافة إلى مس��احات للمكاتب وصاالت العرض ومركز للخدمات اللوجس��تية 

وقاعات مخّصصة للتدريب أطلق عليها إسم “أكاديمية ويلو”.
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كش��ف وزير الطاقة 
السعودي خالد الفالح 
أن المملك��ة  قد تزيد 
النفطية  استثماراتها 
في الواليات المتحدة 
بناء على س��ياس��ات 
إدارة  ال�رئ�ي�������س 
األميركي دون�ال�����د 

ترام��ب المس��اندة لهذا القط��اع، مبدي��اً ترحيبه بخطط 
ترام��ب ف��ي انتهاج سياس��ة للطاقة تعتمد عل��ى الوقود 
األحفوري. وقال الفالح: إنه ليس قلقا بشأن وعد ترامب 
بالس��عي لالس��تقالل في مجال الطاقة، مش��يراً إلى أن 
بالده اس��تثمرت مليارات الدوالرات في صناعة النفط 
األميركية. وفي ش��أن زيادة المعروض في سوق النفط 
العالمية، قال: إنه يرح��ب بإمدادات النفط األميركية ما 
دامت تنمو بوتيرة تتسق مع الطلب العالمي على الطاقة.

“دافزا” في “آراب هيلث 2017” السعودية تستثمر
في النفط األميركي

عرضت س��لطة المنطقة الحرة في مط��ار دبي “دافزا”، 
محفظتها المبتكرة من حلول االعمال المتكاملة المصممة 
خصيص��اً لدفع عجل��ة نمو الش��ركات الدولي��ة ومتعددة 
الجنسيات ضمن األسواق اإلقليمية، وذلك خالل “معرض 
ومؤتم��ر آراب هيل��ث 2017”، في مرك��ز دبي الدولي 
للمؤتم��رات والمعارض. ونظمت سلس��لة م��ن الورش، 
جرى خاللها تسليط الضوء على المزايا التنافسية والحوافز 
االس��تثمارية المتاحة، التي توفر بوابة مثالية للش��ركات 
الدولية لالس��تفادة من الفرص في قطاع الرعاية الصحية 

والصيدلة في اإلمارات. وقال مدير التس��ويق في عبد العزيز الحمادي: يمثل المعرض 
منصة ألبرز المزايا التنافسية والحلول الذكية والخدمات االستثنائية المتاحة لدى “دافزا”.

عبد العزيز الحمادي خالد الفالح

وقعت مجموعة 
ل�ت�ج���������ارة  ا
اإللكترون�ي������ة 
“عل��ي ب�اب���ا” 
عق��داً لم�دة 12 
سنة بقيمة 800 
مليون دوالر مع 
اللجنة األولمبية 

الدولية، لمس��اعدتها في تنظيم األلعاب األولمبية، وبناء 
منص��ة إلكترونية س��حابية تق��وم من خاللها بتس��ويق 
البضائ��ع األوليمبي��ة في الصي��ن. وس��تجري دورات 
األلع��اب األولمبية الث��الث المقبلة في قارة آس��يا، التي 
تعتبر مركز الثقل الرئيس��ي للمجموعة الصينية، حيث 
تنعقد ف��ي كوريا الجنوبية عام 2018، وفي اليابان عام 

2020، وتستضيفها الصين عام 2022.
على صعيد آخر، تُجري “علي بابا” وهي المالك لشبكة 
االنترن��ت UCWeb في الهند، محادثات مع ش��ركات 
االتصاالت ومزودي خدمة WiFi هناك، لتقديم خدمات 
وبيانات مجاني��ة، فضالً عن خططها رئيس المجموعة 
“جاك ما” الستثمار 29 مليون دوالر في السوق الهندية 

ومعها اإلندونيسية أيضاً خالل العامين المقبلين.

“علي بابا” راٍع لأللعاب األولمبية

منتدى كوريا لالستثمار 2017

انطل��ق ف��ي دب��ي وبرعاي��ة 
منت����دى  االقتص��اد،  وزارة 
كوري��ا لالس����تثمار 2017، 
الذي نظتم��ه وكال���ة الترويج 
التج���اري واالس����ت�ث�م�اري 
الكورية الجنوبية، بهدف إلقاء 

الضوء عل��ى أبرز القطاع��ات ذات اإلمكانات الواعدة للتجارة واالس��تثمار المتبادل 
وتعزيز الروابط االقتصادية مع مجتمع األعمال اإلماراتي لبناء شراكة تحقق مصالح 
البلدين. وأوضح وكيل وزارة االقتصاد لش��ؤون التجارة الخارجية والصناعة عبد هللا 
بن أحمد آل صالح، أن التعاون االقتصادي في عدد من القطاعات الحيوية كان عامالً 

مهماً في خدمة األجندة االقتصادية التي تتبناها الدولتان.
من جهته، أكد الرئيس والمدير التنفيذي للوكالة جاي هونغ كيم، أن كوريا ملتزمة بتقديم 

كافة التسهيالت للمستثمرين اإلماراتيين.

“فورسيزونز” توّسع محفظتها العالمية

مع وجود أكثر من 50 مش��روعاً قيد اإلنش��اء، تس��تمر 
بتعزي��ز  فورس��يزونز  ومنتجع��ات  فن��ادق  مجموع��ة 
حضورها في عالم الفنادق والوحدات الس��كنية الفاخرة. 
وال يقتصر التزام المجموعة بتوفير الخدمة الراقية على 
الضي��وف فقط، وإنما يمتد ليش��مل الُم��الك أيضاً. وقال 
الرئيس والمدير التنفيذي للمجموعة أالن س��ميث: تعمل 
فورس��يزونز على تعزيز الطابع الخاص الذي يميز كل 
منش��أة في جميع ما تقوم به، وذلك لمساعدة الُمالك على 

أالن سميثتحقيق القيمة القصوى الستثماراتهم.
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تتجه قطر القابضة التابعة للصندوق السيادي لجهاز قطر 
لالستثمار، إلى استثمار 250 مليون دوالر في صندوق 
لإلسكان االقتصادي تديره شركة أرث فيدا الهندية، مع 
تحقيق عائ��ٍد داخلي ال يقل عن 18 %، يأتي ذلك عقب 
إعالن الهند عن ميزانية عامة تتضمن إعطاء اإلس��كان 
االقتصادي وضع البنية التحتية، ما يتيح لشركات العقار 
تدبير التمويل بأس��عار فائدة منخفضة وأيضاً بإعفاءاٍت 

ضريبية.
وتحتاج الهند  بحلول عام 2022 لبناء 19 مليون وحدة 
سكنية ضمن ش��ريحتي الدخل المنخفض والمتوسط ما 
يتطلب تمويالً قدره تريليون دوالر وفقاً لتقديرات “أرث 

فيدا”.

قطر تستثمر
في إسكان الهند

8.8 مليارات دوالر إيرادات “فايسبوك”

ارتفعت اإليرادات الفصلية ل�“فايس��بوك” 50.8 % 
في الربع األخير من عام 2016 مع استمرار الشركة 
في االستفادة من خدمات الهواتف المحمولة والفيديو. 
وش��كلت إعالن��ات الهواتف المحمول��ة 84 % من 
إجمالي إيرادات  الشركة من اإلعالنات والتي بلغت 
8.63 ملي��ار دوالر. وارتف��ع صافي ربح الش��ركة 
العائ��د للمس��اهمين إل��ى 3.56 ملي��ار دوالر. وزاد 

إجمالي اإليرادات إلى 8.81 مليار دوالر.
على صعيد آخر، أعلن مؤس��س “فايس��بوك” مارك 
زوكربي��رغ، نيته االس��تثمار وتمويل العش��رات من 

العلماء، ضمن منظمته CZI التي يديرها مع زوجته بريس��يال تش��ان، بهدف المساعدة 
في “عالج جميع األمراض، مع التركيز على االستثمار في البحث العلمي على المدى 
الطويل، وتخصيص 3 مليارات دوالر لتمويل المشاريع، إضافة لتقديم 50 مليون دوالر، 
توزع على 47 باحث من جامعات بيركلي وستانفورد وسان فرانسيسكو لتمويل أبحاثهم.

أطلقت شركة التجاري للوساطة المالية، وألول مرة في 
الكويت، نظام تداول األسهم خارج المنصة على موقعها 
اإللكترون��ي وتطبيقه��ا اإللكترون��ي لنظ��ام األندرويد 
ونظام ال�IOS خالل أس��بوعين، وذلك بما يتماش��ى مع 
قواني��ن ونظم التداول المعمول بها في ش��ركة بورصة 
الكويت، بدعم من موقع “الموازي.كوم” التابع لش��ركة 
الموازي لإلستشارات المالية واالقتصادية المتخصصة 
بالش��ركات الغير مدرجة منذ ع��ام 2007. وتم إطالق 
نظام التداول خارج المنصة بعد فحصه وتجربته، حيث 
سيتمكن المتداولون من استخدامه وفق عدة خطوات تبدأ 
بتس��جيل ملكية األس��هم الغير مدرجة عند البدء بإتاحة 
التعام��ل فيها خارج المنصة، بناء على طلب يتم تقديمه 
م��ن المس��تثمر، وعند حص��ول العميل عل��ى الموافقة 
سيعمل النظام الجديد على تسجيل جميع تصرفات البيع 
والش��راء التي ترد على األس��هم المتعام��ل فيها خارج 

المنصة بشكل آلي.

“التداول خارج المنصة”
من “التجاري للوساطة”

174 مليون دوالر أرباح “إمباور”

أعلنت مؤسس��ة اإلم��ارات ألنظمة التبري��د المركزي 
“إمب��اور”، عن تحقيقه��ا 641 مليون دره��م )174.4 
مليون دوالر( أرباحاً صافية ع��ام 2016، وأن العوائد 
االجمالية للمؤسس��ة بلغت 1.84 ملي��ار درهم )500.8 
مليون دوالر(. وقال الرئيس التنفيذي أحمد بن ش��عفار: 
إن “إمباور” تستهدف تحقيق معدل نمو مماثل خالل عام 

أحمد بن شعفار2017، مشدداً على أهمية العامل البشري في الشركة.

“دبي لالستثمار” تبحث الفرص مع بريطانيا

اس��تضاف مق��ر مجل��س العم��وم 
البريطان��ي بلن��دن، ملتق��ى نظم��ه 
النادي الدبلوماس��ي لألعمال وبدعم 
من مؤسس��ة دبي لتنمية االستثمار، 
رّكز وألول م��رة على الدور الرائد 
لدب��ي ودولة اإلم��ارات عموماً في 
تس��هيل التج��ارة العالمي��ة وتوجيه 

االستثمارات في األسواق المحتملة. وحضر الملتقى 80 شخصيةً من كبار صناع القرار 
في المملكة المتحدة، إلى جانب مس��ؤولين من دائرة التنمية االقتصادية ومؤسس��ة دبي 
لتنمية االستثمار. وقال نائب مدير عام دائرة التنمية االقتصادية علي إبراهيم: ثمة فرص 
هائل��ة الي��وم لتعزيز العالقات التاريخية بين اإلم��ارات والمملكة المتحدة في المجاالت 
االقتصادية والثقافية. ولطالما كانت دبي وجهةً مفضلة للمغتربين والخبراء البريطانيين.
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تعتزم شركة جونسون آند جونسون األميركية لمنتجات 
الرعاية الصحية االستحواذ على “أكتيليون” السويسرية 
المتخصص��ة في التكنولوجيا الحيوي��ة مقابل 30 مليار 
دوالر، تس��دد نقداً وتشمل بيع وحدة األبحاث والتطوير 
التابعة ألكتيليون. وتمنح صفقة االس��تحواذ “جونسون 
آند جونسون” حق التحكم في خطوط إنتاج أدوية باهظة 
الثمن لعالج أمراض نادرة في المجموعة السويس��رية 
ما يس��هم بتنويع قطاعه��ا من األدوية ف��ي وقت يواجه 
فيه أكب��ر منتجاتها، وهو عقار ريمي��كاد لعالج التهاب 
المفاصل، منافسة من أنواع أرخص ثمناً. وجاء العرض 
بدفع 280 دوالراً لكل س��هم بعد أس��ابيع من المحادثات 

الحصرية ووافق عليه مجلسا اإلدارة في الشركتين.

حزمة استثمار يابانية لترامب

“جونسون آند جونسون”
تشتري “أكتيليون”

ذك��رت وكال��ة رويترز نقالً عن  مص��ادر حكومية مطلعة، أن الياب��ان أعدت حزمة 
مشروعات ستوفر 700 ألف وظيف في الواليات المتحدة وستخلق سوقاً قيمتها 450 
مليار دوالر لتقديمها إلى الرئيس األميركي دونالد ترامب. وأشارت  المصادر إلى أن 
الخطط تتضمن استثمارات في مشروعات للبنية التحتية مثل القطارات الفائقة السرعة 
واألمن اإللكتروني. ويتوافق االستثمار في مشروعات البنية التحتية بالخارج مع إحدى 
الركائز الرئيسية في استراتيجية النمو التي يتبناها رئيس الوزراء الياباني  شينزو آبي 
وهي تصدير تكنولوجيا البنية التحتية “العالية الجودة”. وقالت المصادر: إن الحكومة 

قد تستخدم احتياطاتها من النقد األجنبي في تمويل جزء من الحزمة.

“ريكيت بنكيزر” تشتري “ميد جونسون”

اتفقت شركة ريكيت بنكيزر على شراء ميد جونسون األميركية لصناعة أغذية األطفال 
مقابل 16.6 مليار دوالر، لتدخل ش��ركة الس��لع االس��تهالكية البريطانية مجاالً جديداً 
وتوس��ع وجودها في األس��واق المتقدمة. وستدفع الش��ركة البريطانية 90 دوالراً نقداً 
مقابل كل سهم في ميد جونسون بعالوة 30 % عن سعر إغالق السهم في اليوم السابق 

إلع��الن الش��ركة ع��ن إجرائه��ا محادثات 
ف��ي مرحلة متقدم��ة مع الش��ركة المصنعة 
لحليب األطفال إنفاميل. ومع أخذ ديون ميد 
جونس��ون في الحس��بان تبلغ قيم��ة الصفقة 
17.9 ملي��ار دوالر، وه��ي كبرى صفقات 

ريكيت بنكيزر على اإلطالق.

7.9 مليارات دوالر إيرادات “تايم وارنر”

ارتفعت اإليرادات الفصلية لشركة تايم وارنر بنسبة 11.47 % الى 7.89 مليار دوالر 
بدعم من نجاح فيلم Fantastic Beasts and Where To Find Them. لكن صافي 
دخل الشركة من العمليات المستمرة هبط إلى 317 مليون دوالر في الربع األخير من 
عام 2016 الذي انتهى في 31 كانون األول/ ديسمبر الماضي، من 857 مليون دوالر 

قبل عام. وباس��تثناء بعض البنود، ربحت 
الشركة 1.25 دوالر للسهم.

يذكر أن “ايه ت��ي آند تي”  لالتصاالت، 
عرضت 85.4 مليار دوالر لالس��تحواذ 
عل��ى “تايم وارنر”، لك��ن العرض قوبل 
بمعارضة ترامب خالل حملته االنتخابية.

تعتزم الشركة الكويتية لالستكشافات البترولية الخارجية 
)كوفبيك( االستحواذ على حصة شركة رويال داتش شل 
في حقل بونجكوت للغاز في تايالند  مقابل 900 مليون 
دوالر أميركي. وقالت كوفبيك: إن االستحواذ سيوفر لها 
68 ملي��ون برميل نفط مكافئ من االحتياطيات المؤكدة 
والمحتمل��ة وإنتاجا يبلغ معدله نحو 39 ألف برميل نفط 
مكافئ يوميا. وستش��مل الصفقة  حصة ش��ل في الحقل 
البالغة 22 %  ومساحة بحرية متاخمة تتكون من الرقع 

.”G12/48“ 15 و16 و17 والرقعة

“كوفبيك” تستثمر 900 مليون دوالر
في تايالند
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من ١ آذار لـغـايـة ٣٠ نـيـسـان

مع بطاقة
VISA AIR FRANCE KLM – BANQUE LIBANO-FRANÇAISE

 دوبل عدد أميال الترحيب واربح سفرة َع باريس

Flying Blue اطلب البطاقة اليوم وا�ستفد من 3،000 ميل اإ�سافي بينزاد َع ح�سابك

Flying Blue الجديدة و5،000 ميل اإ�سافي بينزاد َع ح�سابك Platinum اإذا �سرفت 2،000 د.اأ. ببطاقة

اإذا �سرفت 3،000 د.اأ. ببطاقة Signature الجديدة قبل 31 اأيار 2017.

وم�س ب�س هيك، رح تدخل ب�سحب اأ�سبوعي لتربح وحدة من 8 تذاكر �سفر “Air France” روحة رجعة َع باري�س*.

والأحكام ال�سروط  بتطّبق 
*
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أفضل المدن
وخالل عام 2016، سجلت سوق دبي أعلى معدل إليرادات الغرفة 
الواح��دة المتاحة عن��د 200 دوالر أميركي، تليه��ا مدينة جدة التي 
س��جلت 196 دوالراً أميركياً. كما استحوذت دبي أيضاً على أعلى 
معدل إش��غال في عام 2016 بنس��بة 80 ٪، في حين سجلت رأس 
الخيم��ة ثاني أعلى معدل إش��غال عند 72.1 ٪. وتم تس��جيل أعلى 
أس��عار غرف في عام 2016 في المملكة العربية السعودية، بمعدل 
يومي بلغ 287 دوالراً أميركياً في مكة المكرمة، بينما بلغ في جدة 
277 دوالراً. وش��هدت س��وق الضيافة في القاهرة نمواً على جميع 
مؤش��رات األداء الرئيسية في عام 2016، ما أدى إلى تحقيق أعلى 
نس��بة ارتفاع في إي��رادات الغرفة الواحدة المتاح��ة مقارنة مع عام 
2015، بنس��بة 62.7 ٪، وذلك بسبب استمرار االستقرار السياسي 

في البالد.
أضاف يوس��ف قائالً: “من المتوقع أن يش��هد س��وق الضيافة في 
الش��رق األوس��ط وش��مال إفريقيا خ��الل ع��ام 2017 أداًء بطيئاً 
م��ع توجه االقتص��اد نح��و اتفاقيات تجاري��ة جديدة، واس��تمرار 
تقلبات أس��عار العمالت. ومن الممكن أن تس��تفيد بعض األس��واق 
م��ن حوادث رئيس��ية س��نوية مثل الح��ج، ومهرجانات التس��وق، 
آخر مليئاً بالتحديات لقطاع الضيافة”.والمؤتمرات العالمية، إال أن الش��عور العام هو أننا سنش��هد عاماً 

تراجع إيرادات أسواق الضيافة في المنطقة

سوق بيروت
وش��هد س��وق الضيافة في بيروت زي��ادة بنقطة مئوي��ة واحدة في 
معدالت اإلشغال مقارنة بالعام 2015، إذ وصلت معدالت اإلشغال 
إلى 59 ٪ في عام 2016. ومع ذلك، انخفض متوسط أسعار الغرف 
بنس��بة 15 ٪ م��ن 162 دوالراً أميركياً في ع��ام 2015 إلى 138 
دوالرا أميركياً في عام 2016، ما أدى إلى تراجع متوسط إيرادات 
الغرف��ة الواحدة المتاحة إل��ى 82 دوالراً في عام 2016، بانخفاض 

نسبته 13.5 ٪ مقارنة مع 94 دوالراً أميركياً في عام 2015.
يش��ار إلى أن تقري��ر EY حول قطاع الضيافة في منطقة الش��رق 
األوس��ط، يوفر نظرة عن األداء الش��هري والس��نوي ألهم الفنادق 
في منطقة الش��رق األوسط. وتشمل مجموعة الفنادق التي يتضمنها 
التقرير، فن��ادق العالمات التجاري��ة الدولية، والوح��دات العقارية 

المدارة عبر قطاعات الخمس نجوم واألربع نجوم.
وف��ي س��ياق تعليقه عل��ى نتائج التقري��ر، قال رئيس قس��م خدمات 
االستش��ارات العقارية لمنطقة الشرق األوسط وش��مال إفريقيا في 
EY يوس��ف وهبة: “تأثر س��وق الضيافة في شكل كبير بانخفاض 
أس��عار النفط خ��الل عامي 2015 و2016، م��ا اضطر العديد من 
الفنادق إلى تخفيض أسعار غرفها، بينما كانت تعاني أيضاً من نسب 
إشغال أقل. ومع ذلك، فقد تمكنت بعض المدن، مثل القاهرة ورأس 
الخيمة، من تحقيق زيادة في معدالت اإلش��غال وأسعار الغرف، ما 

انعكس زيادة في إيرادات الغرفة الواحدة في شكل عام”.

أظهر تقرير إرنست ويونغ (EY) عن قطاع الضيافة في المنطقة، أن أسواق الضيافة في الشرق األوسط وشمال 
إفريقيا قد شهدت أداًء سلبياً في عام 2016 مقارنًة بالعام الذي سبقه. وقد عانت غالبية األسواق من انخفاٍض 
في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بسبب تباطؤ االقتصاد العالمي، ما جعل من 2016 عاماً مليئاً بالتحديات 

بالنسبة الى قطاع الضيافة.
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االبت��كار في س��بع قطاعات رئيس��ية، إضافة إلى المش��اريع التي 
قدمته��ا وزارة المالية لتوفير الحلول المالية للمبتكرين مثل إطالق 

صندوق محمد بن راشد لالبتكار.
وجمع “الحوار” كرس��تين الغ��ارد مع عدد من المبتكرين العرب 
ودول��ة االمارات، الذين اس��تعرضوا أفكارهم في مجاالت مختلفة 
منه��ا التعليم والصحة والطاقة، والتي تحولت بفضل جهود أغلبها 
فردية إلى مش��اريع عل��ى أرض الواقع. ومن هن��ا أكدت الغارد 
ض��رورة االبتكار كمحرك أساس��ي للتنمية المس��تدامة، والحاجة 
الماس��ة للمبتكرين، مش��يدةً بالدور الريادي الذي تتخذه اإلمارات 
ف��ي المنطقة العربية من خالل إط��الق العديد من المبادرات لدعم 
االبتكار سواء كان ذلك من خالل سن تشريعات وسياسات داعمة، 

أو من خالل تقديم الحلول المالية.

لقاء مع رجال األعمال
إل��ى ذلك، نظمت الوزارة لقاء بي��ن الغارد وكبار رجال األعمال 
في الدولة، بحضور عدد من المس��ؤولين، حيث ناقش اللقاء قطاع 
الخدم��ات المالي��ة باعتباره عنصراً أساس��ياً في دع��م نمو وتنويع 

االقتصاد والذي يساهم في ازدهار قطاع األعمال.
وخ��الل اللقاء، ن��وه الطاير أن لدولة اإلم��ارات تجربة ناجحة في 
دعم قطاعات األعمال والش��ركات الخاصة، فهي تعتبر الش��راكة 
مع القطاع الحكومي، ذات إس��هامات ف��ي عملية النهضة التنموية 
التي ش��هدتها الدولة، مما جعلها نموذج رائد على مستوى المنطقة 
ومق��ر للراغبين في تأس��يس أعمالهم، وذلك لالس��تفادة من البنية 
التحتي��ة والخدم��ات العالي��ة الج��ودة والتس��هيالت التجارية التي 
تقدمها. مضيفاً أن هذه اللقاءات بين القيادات المالية الدولية ورجال 
والمتغيرات االقتصادية والمالية.األعم��ال في اإلمارات تمثل منصة لالس��تفادة من كافة التطورات 

االبتكار والتكنولوجيا أبرز أجندات وزارة المالية في اإلمارات

وأكد وزير الدولة للش��ؤون المالية، عبيد حميد الطاير، أن الهدف 
من المشاركة في تنظيم القمة العالمية للحكومات، هو دعم وتعزيز 
الموضوعات المالية التي س��يتم مناقش��تها من خالل هذه المنصة 
الرائ��دة إقليمياً وعالمي��اً والتي تجمع القي��ادات الحكومية وصناع 
الق��رار، ورواد الفك��ر والقط��اع الخاص، لمناقش��ة س��بل تطوير 

مستقبل الحكومات.

جلسة تكنولوجيا الخدمات المالية
وتقدم حضور الجلسة ولي عهد لوكسمبورج األمير جيوم، ومدير 

عام صندوق النقد الدولي كرستين الغارد.
وفي بداي��ة الجلس����ة قدمت الغ����ارد كلمة افتتاحية ملهم��ة حول 
أهمي��ة التكنولوجي��ا في دع����م تطوير منظومة العم��ل المالي في 
العال��م، وأهمي�ة االس����تفادة م���ن التج�ارب والممارس����ات التي 
تعتمد عليها بع�ض الدول الس���باقة في ه��ذا المج�ال، حيث أكدت 
على أن دعم االبتكار هو العنصر األساسي في تحقيق النمو القابل 
لالس��تمرار في عالم اليوم الذي يتس��م بالتغيي��ر، واإلمارات تقود 

المسيرة.
وبحس��ب الطاير، فقد عرضت الجلس��ة التحدي��ات والفرص التي 
تقدمها تكنولوجيا الخدمات المالية، وضرورة اس��تجابة السياسات 
والجهات التنظيمية للتطورات في القطاع، فضالً عن اس��تعراض 
س��بل تحقي��ق الت��وازن المطلوب بي��ن معالجة المخاطر وإس��اءة 
اس��تخدام التكنولوجيا من جانب، وتجنب اإلفراط في التنظيم الذي 

قد يحد من اإلبداع.

حوار االبتكار
وج��اءت الجلس��ة الثاني��ة بعن��وان “ح��وار االبت��كار”، حيث تم 
اس��تعراض أهم المب��ادرات الت��ي تبنتها حكومة اإلم��ارات لدعم 

تأكيداً على استراتيجيتها في دعم 
االبتكار ضمـن بيئة العمـل المالي، 
والتزاماً بدورها كشريك استراتيجي 
فـي  والمشـاركة  التحضيـر  في 
فعاليات القمة العالمية للحكومات 
2017، نظمـت وزارة الماليـة فـي 
دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة 
على هامـش فعاليات اليوم الثانـي 
مـن القمــة، جـلســتيـن وعـدد 
مـن اللقاءات، التي تناولـت أحـدث 
التطـورات واالتجاهات المستقبلية 
للوزارة بالتعـاون مع صنـدوق النقـد 

الدولي.
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الراح��ة وس��هولة الوصول، كم��ا نواصل العمل مع ش��ركائنا من 
ش��ركات الطيران، وقطاع السياحة والس��فر، وقطاع الفنادق لتقديم 
برامج ترانزيت مناس��بة لألسواق الرئيس��ية لجذب المسافرين من 
أستراليا والواليات المتحدة والشرق األقصى، ممن يتوقفون في دبي 

ثم يستأنفوا رحالتهم.
فنادق ومشاريع

خالل عام 2016، س��اهمت اإلم��ارة بزيادة المعروض من الغرف 
الفندقية بنسبة 5 %، لتصبح ضمن المدن العشرة األولى في توفير 
أكث��ر م��ن 100 ألف غرفة فندقية. أيض��اً، احتفلت بافتتاح عدد من 
الفنادق الفخمة مثل: “دبليو دبي”، و“باالتزيو فرساتش��ي”. وهناك 
اهتمام كذلك بتدش��ين مجموعة فنادق الفئة المتوسطة الجديدة لتمنح 

المزيد من الخيارات أمام السيّاح.
وم��ن اإلضافات المميزة، افتتاح “دب��ي باركس آند ريزورتس”، 
أكبر وجهة ترفيهية متكاملة في الش��رق األوس��ط، و”أي إم جي” 
عال��م من المغامرات. وهناك أيضاً التوس��عة الجديدة في “س��يتي 
ووك”، إحدى وجهات التسّوق المميزة. بينما يعتبر افتتاح “متحف 
االتح��اد” و“دب��ي أوب��را”، وتطوير “منطق��ة دب��ي التاريخية” 
والتراث.خطوات أولية تستهدف أذواق ش��رائح محدّدة تعنى بالثقافة والفن 

أرقام كبيرة يحققها قطاع السياحة في دبي

ويس��اهم األداء الق��وي للقطاع الس��ياحي لإلمارة، ف��ي منح الزخم 
للوصول إلى الهدف المتمثل في اس��تقبال 20 مليون س��ائح س��نوياً 
بحلول 2020، وبالتالي المس��اهمة بنس��بة أكبر ف��ي الناتج المحلي 

اإلجمالي.
وفي هذا اإلطار، قال المدير العام لدائرة السياحة والتسويق التجاري 
بدبي هالل س��عيد المري: مع اس��تقبال هذا العدد من الس��ياح، فإن 
دبي تعّزز من مكانتها كرابع مدينة ضمن قائمة أبرز وجهات العالم 
استقطاباً للمس��افرين الدوليين، الذين يتمتعون بمستويات عالية من 
اإلنفاق، مع تأثير ذلك اإليجابي على االقتصاد المحلي، ال سيما مع 
احتاللها للمركز األول كأكبر الوجهات السياحية في العالم من حيث 

معدل إنفاق الزوار الدوليين.
نظرة على األرقام

مجلس التعاون الخليجي: ظلّت هذه المنطقة المصدر اإلقليمي األهم 
لرفد اإلمارة بالسيّاح، بإجمالي 3.4 مليون سائح، وبزيادة 5 % عن 
2015، حيث اس��تمرت السعودية في صدارتها بواقع 1.64 مليون 

سائح، تلتها سلطنة ُعمان.
أوروبا الغربية: عززت مكانتها كثاني أكبر منطقة مصدّرة للسيّاح 
ليبلغ عددهم 3.1 مليون س��ائح، وبقيت المملكة المتحدة في المركز 

الثالث.
أسواق جنوب آسيا في شبه القارة الهندية: ساهمت بحصة كبيرة من 
حركة السياحة إلى دبي، مع ارتفاع عدد سيّاح من الهند ليبلغوا 1.8 

مليون سائح.
منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا: مسؤولة عن رفد دبي بحوالى 
1.6 مليون سائح، على الرغم من التحدّيات التي تشهدها المنطقة.  

روس��يا -وكومنولث الدول المس��تقلة- وأوروبا الوسطى: ساهمت 
بنس��بة 5 % من إجمالي الس��ياح، ال س��يما من روس��يا وأوكرانيا. 

ويتوقع أن تبقى في اتجاهها الصعودي في 2017.
أخيراً، انخفض أعداد السياح من القارة السمراء بنسبة 7 %، وكذلك 

منطقة أوستراليا بنسبة 9 %.
تعاون مثمر

وتاب��ع المري قائالً: نتوقع أن يش��هد ع��ام 2017 زخماً أكبر مع ما 
نبذله من جهود مش��تركة تس��اهم في تعزيز قدراتنا للمحافظة على 
مكانتن��ا الرائ��دة. فباإلضافة إلى تبس��يط إج��راءات الحصول على 
التأش��يرات، فقد تم التركيز على توس��يع ش��بكة النقل الجوي وفتح 
خطوط مالحية جوية مباشرة لدبي، بما يضمن تقديم مختلف وسائل 

السياحة  دائرة  أشارت إحصائيات جديدة أصدرتها 
والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) إلى أن اإلمارة 
استقبلت 14.9 مليون سائح خالل عام 2016، محّققة 
زيادة بنسبة 5 % مقارنة مع 2015، بمعدل نمو سنوي 

مرّكب قدره 8 % ألربع سنوات (2012 - 2016).
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يوسف
وتحدث أيضاً نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق 
المالي��ة الس��ورية الدكتور علي يوس��ف عن األطراف المس��ؤولة 
عن الحوكمة في الش��ركة، وفيما إذا كان��ت هناك أية اختالفات في 

إجراءات التدقيق المتبعة.
زكريا

أم��ا نائلة زكريا وه��ي عضو مجلس المفوضي��ن، فأوضحت دور 
الهيئة في حماية المس��تثمرين في الس��وق المالية مع ضرورة رفع 
مس��توى الوعي والثقاف��ة االس��تثمارييين، مؤك��دة أن ذلك يتطلب 
مشاركة وتوحيد جهود كل األطراف، سواء تلك الممثلة في القطاع 
الحكومي أو الجهات الخاضعة إلش��راف الهيئة ممثلة بسوق دمشق 
المصدرة لألوراق المالية وشركات الخدمات والوساطة المالية.لألوراق المالية، ومكاتب وش��ركات التدقيق والش��ركات المساهمة 

المعيار الدولي للتدقيق في البيانات المالية للشركات

فضلية
بداية، بيّن رئيس مجلس مفوضي الهيئة عابد فضلية أهمية الورشة، 
من ناحية تطبيق المعيار الجديد لتحقيق االنسجام وإمكانية المقارنة 
بين التقارير المالية مع الش��ركات في ال��دول األخرى، مؤكداً على 
أهمي��ة الكف��اءة العالية في عم��ل المدققين بمنهجية علمية س��ليمة، 
ومشيراً إلى أن الهيئة والمدققين والمحاسبين القانونيين هم في جبهة 
عم��ل واح��دة. وختم حديثه بتأكيده اس��تعداد الهيئة لعق��د العديد من 
المحاضرات واللقاءات الدورية بهدف تعزيز الوعي االس��تثماري 

وتبادل الخبرات.
حصرية

من جهته، قدم مدقق الحس��ابات عبد الق��ادر حصرية مع مجموعة 
م��ن فري��ق عمل الش��ركة، ش��رحاً عن المعي��ار الجديد وأس��باب 
التعديالت على هيكلية تقرير مدقق الحسابات ومضمونه، مع تقديم 
أمثل��ة توضيحي��ة عن كيفية تطبيق المعيار ل��دى دول أخرى. وأكد 
حصرية أهمية توعية المستخدمين لتجنب العواقب المحتملة للتفسير 
الخاطئ للمسائل المهمة في التدقيق، ومشاركة كل الجهات المعنية 
والش��ركات المدرجة في س��وق دمش��ق لألوراق المالي��ة ومدققي 

الحسابات أو المستخدمين.

في  السورية  المالية  واألسواق  األوراق  هيئة  نظمت 
مبنى رئاسة مجلس الوزراء السـوري القديم ورشة 
عمل حول المعيار الدولي للتدقيق الجديد رقم /701/، 
تحت عنوان “اإلبالغ عن مسائل التدقيق الرئيسية في 
تقرير المدقق المستقل”، وذلك في إطار تفعيل الدور 
األساسي الذي تقوم به الهيئة في بناء أسواق مالية 
تعمها الشفافية واإلدارة الرشيدة، إضافة إلى العمل 

على تنمية االقتصاد الوطني.

 عابد فضلية
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الى دمش��ق كمرحلة أخيرة بس��بب الحصار 
االقتصادي الجائر المفروض على الش��عب 
السوري، وهو ما أفرز تكاليف كبيرة، وذلك 
س��بب رئيس��ي في تأخر انتاج بعض الرزم 
الدوائية في سورية، مع االخذ باالعتبار الدعم 
ال��ذي قدمته الحكوم��ة للصناع��ات الدوائية 
ومس��اهمتها في توفير االدوي��ة، ولكن رغم 
ذلك تحتاج الصناعة الدوائية لدعم حقيقي ألن 

انهيارها يعني عدم قيامها بعد االن.
ه���ل ذلك يعني إق���رار النقابة بفقدان بعض 

األدوية من األسواق؟
ال ننكر وجود شح في بعض الرزم الدوائية، 
ولكن وبس��بب ش��كاوى المواطنين مباش��رة 
وعب��ر الصيادلة طالبت نقاب��ة الصيادلة كل 
فروعه��ا في المحافظ��ات بموافاتن��ا بماهية 
المقطوع��ة  الدوائي��ة  وال��رزم  االصن��اف 
ووضعناه��ا بعلم كل الجه��ات الوصائية في 
الحكومة، بدءاً من رئاسة مجلس الوزراء الى 
وزارة الصحة، كما أن الش��ّح بالنسبة ألنواع 
دوائي��ة مح��ددة، على اعتبار انن��ا في فصل 

حسن: التضامن وعودة المعامل يعززان اإلنتاج الدوائي
لم تعش صناعة الدواء السورية في تاريخها ظروفاً مماثلة لما تمر به اآلن بعدما ضرب اإلرهاب فئة ضخمة 
من بنيتها التحتية، وما أفرزته ظروف الحصار االقتصادي من صعوبات في الحصول على المادة األولية لصنع 
الدواء. ورغم ذلك، يبدو التفاؤل جلّياً مع نقيب صيادلة سورية الدكتور محمود حسن، الذي تحدث لمجلة البنك 
والمستثمر، لجهة الترخيص لمعامل دوائية جديدة ونقل مجموعة من المعامل الى المناطق اآلمنة، بالتوازي مع 
تحرير منطقة المنصورة في حلب والتي يتموضع فيها 13 من أهم معامل الدواء في سورية والشرق األوسط، 

ووضع جدول زمني حكومي لمعاودتها اإلنتاج ورفد السوق بالدواء.

وفي ما يلي نص الحديث:
كث���ر الحدي���ث مؤخراً ع���ن توفّ���ر الدواء 

والعالجات، ما حقيقة األمر؟
من��ذ ب��دء األزم��ة لم يقص��ر اإلره��اب في 
ض��رب البني��ة التحتية للصناع��ات الدوائية 
بت أخرى  حيث ُس��رقت ونُهبت معامل وُخّرٍ
وخرج أكثر من 24 معمالً من الخدمة خالل 
الفت��رة الماضي��ة، وقد أعيد نح��و 11 منها، 
ولك��ن بطاقة انتاجية ليس��ت كاملة وال تزيد 
ع��ن 50 %، وبالتال��ي نمر بفت��رة صعبة، 
ولكننا ال نزال ضمن ح��دود األمان الدوائي 
ولم نصل الى الخطوط الحمراء، على الرغم 
من أن الصناعة الدوائية الوطنية تأسست عام 
1987 بمرس��وم من القائد المؤس��س حافظ 
األس��د وب��دأت باإلنتاج ع��ام 1990، أي أن 
عمرها أكثر من ربع قرن، وشكلت في الفترة 
الماضية إحدى دعائم االقتصاد السوري لجهة 
أنها كانت تصدر ال��ى أكثر من 54 دولة في 
العالم، كما كانت تغطي 93 % من احتياجات 
الس��وق المحلي��ة، ف��ي حين كانت تس��تورد 
م��ا نس��بته 7 % من االحتياج��ات ومعظمها 
م��ن األدوية النوعية كأدوي��ة األورام والكلى 
وس��واها، ولوال األزم��ة لكان لدين��ا معامل 
تغطي هذه النس��بة من األدوية النوعية كافة، 

وكنا وصلنا الى االكتفاء الذاتي من الدواء.
ما هي أبرز التحديات التي تعترض النهوض 

بهذا القطاع؟
يعتب��ر إس��تيراد الم��ادة األولي��ة م��ن أبرز 
الصعوب��ات التي تواجه صناع��ة الدواء في 
س��ورية بالنظر الى أن الم��ادة األولية كانت 
تص��ل الى البالد مباش��رة، أما حالي��اً، فإنها 
تسلك طريقاً طويالً جداً قد يستغرق شهر الى 
ش��هرين لجلبها من مط��ار بالدها الى مطار 
وس��يط ومن ثم مطار وس��يط ث��اٍن وصوالً 

الشتاء، وكان من المفروض توفير كل أدوية 
اإللتهاب أو المضادات الحيوية س��ابقاً، ألن 
توفيرها حالي��اً بات من الصعوبة بمكان الى 
جانب أدوية اخرى كأدوية الضغط التي تشهد 
شّحاً في الفترة الحالية نتيجة الحصار وزيادة 
تكاليف اإلنت��اج بالنظر الى أن مس��تلزمات 
االنت��اج باتت مرتفعة الس��عر بش��كل كبير، 
وبالتالي لجأ المنتج��ون الى اختصار توليفة 
األدوية التي كانوا ينتجونها، بسبب الخسائر 
م��ن جهة أو ترتي��ب االولويات ف��ي اإلنتاج 
والمفاضلة بين المهم واألهم من األدوية من 
جه��ة اخرى، بحيث يصار الى تأخير بعض 

االصناف الى حين إنتاج األهم.
يضاف الى ذلك س��بب آخ��ر، وهو الطاقات 
اإلنتاجية لبعض المعامل والتي لم تصل حتى 
الي��وم الى 100 %، ولك��ن وفي لفتة وطنية 
بدأت بعض المعامل التي تعرضت للتخريب 
تصنيع توليف��ة الرزم الدوائي��ة الخاصة بها 
عبر خطوط اإلنت��اج لدى معامل أخرى كي 
ال يكون هناك انقطاع أو فجوات في التغطية 

 د. محمود حسن
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الحد األدنى من الجدوى االقتصادية بالنس��بة 
لهؤالء المنتجين، ألن أصنافاً متعددة خاسرة 
فعالً. ولكن نقابة الصيادلة تقوم بدراسة جدية 
لألصناف الخاسرة، على الرغم من قيام مفارقة 
غريبة تتمثل بأن لجنة تسعير الدواء المشّكلة 
ف��ي وزارة الصحة ال تضم بين اعضائها أي 
مندوب أو ممثل عن نقاب��ة الصيادلة، ولذلك 
التمس��ت النقابة من رئي��س الحكومة تمثيلها 
ف��ي هذه اللجن��ة. وخالصة الق��ول، أن هناك 
مس��تلزمات هامة جداً لإلنتاج يجب توفيرها 
حتى يس��تمر الدواء الفعال وبس��عر مناس��ب 

للمواطن.
أال تشكل األدوية المستوردة والمزّورة تحٍد 

أمام الصناعة الدوائية المحلية؟
ال شك في أن أسعار االدوية المستوردة بشكل 
رس��مي تصل من 8 إلى 10 أضعاف قياس��اً 
ال��ى المحلي، ما يجعلها مكلفة لخزينة الدولة 
كما هي مكلفة للمواطن عند شرائها، وبالتالي 
يج��ب أن تكون مراع��اة المواط��ن في هذه 
المس��الة أولوية، كما هو توفير الدواء له خط 
أحمر غير قابل للنقاش. أما بالنسبة للمزور، 
فق��د ج��اءت مطالبة نقاب��ة الصيادل��ة بدعم 
الصناعة الدوائية والنهوض بها ألجل توفير 
ال��دواء للمواطنين أوالً والقضاء على الدواء 
المزور ثانياً، وقد طالبنا عبر اتحاد الصيادلة 
العرب بالمش��اركة الفعالة في مكافحة الدواء 
المزور، لجهة اعتب��ار أي دواء يدخل البالد 
)أي بالد( عن غير طريق المعابر الرس��مية 
ووفقاً ألوراق قانونية صحيحة دواء مزور، 
وال ش��ك في وجوب مكافحته ألن خطورته 
تتأتّى من نواحٍ عدة، أبرزها عدم احتوائه كلياً 
أو جزئياً على المادة الدوائية الفعالة الالزمة 
لمكافحة الجرثومة المخص��ص لمكافحتها، 
إضاف��ة الى احتم��ال تفاعل مادت��ه مع مادة 
اخ��رى، ما يس��بب األذى للمواطن ال س��يما 
كبار الس��ن واألطفال، كما يمك��ن أن تكون 
مادته الفعالة ممزوجة بعيارات غير دقيقة أو 
حتى مصنّعة بخالف المواصفات والمعايير 

العالمية التي تحكم رمزها الدوائي.
بعد ع���ودة منطقة المنص���ورة بحلب ذات 
المعام���ل الدوائي���ة الثالثة عش���ر، ما هي 

مساهمتها في االكتفاء الدوائي؟
بالنس��بة للمناط��ق التي تم تحريره��ا والتي 

الدوائية للمواط��ن وما يحتاجه من أصناف، 
ما يوضح مغزى مفهوم الصناعة الوطنية.

ماذا عن فعالية الدواء بعد كل ذلك؟
هو مج��رد كالم من غير المتخصصين، وال 
يوج��د دواء أقوى م��ن آخ��ر، وعلى أرض 
الواق��ع ال يوج��د لدين��ا دواء قلي��ل الفعالية، 
فمختبر الرقاب��ة الدوائية الموجود في وزارة 
الصح��ة يعتبر م��ن أفضل المختب��رات في 
الشرق األوسط، وال تطرح أي طبخة دوائية 
في الس��وق ألي معمل قب��ل أن تحصل على 
الموافقة من المختبر، وكذلك األمر بالنس��بة 
لبع��ض األصن��اف التي تكون غي��ر مطابقة 
بشكل كامل للمواصفات القياسية السورية من 
حيث المظهر مثالً دون صلة للفعالية الدوائية، 
ورغم ذلك تُسحب مباشرة من السوق من قبل 
مختبر الرقابة الدوائية، وهي إجراءات تحفظ 

صحة المواطن والسالمة العامة.
كم يبلغ عدد معامل الدواء العاملة حالياً؟

لدينا اكث��ر من 60 معمل منت��ج ولكن بينهم 
11 معمالً يعمل��ون بطاقة انتاجية متواضعة 
ال تتج��اوز 50 % م��ن الطاق��ة الكاملة، مع 
االش��ارة ال��ى أن 5 معامل دوائي��ة قد نالت 
الترخيص مؤخ��راً، فيما تمت الموافقة على 
نقل بعض المعامل ال��ى المناطق اآلمنة من 
المناطق الس��اخنة لضمان اس��تمراريتها في 
العمل، وبالتالي توفير كل احتياجات السوق. 
ولكن الهم الوحيد ل��دى نقابة الصيادلة حالياً 
هو إع��ادة فتح األس��واق الخارجية التي كنا 
نصدّر إليه��ا، وللعلم فلو ع��اد التصدير الى 
قطاع الصناعات الدوائية لن يفقد صنف واحد 
من الس��وق السورية بالنظر الى أن الخسارة 
في هذه الحالة س��تكون صفراً ك��ون الوارد 
من التصدير سيغطي كل نفقات اإلنتاج، كما 
يغط��ي القطع األجنبي الالزم لش��راء المادة 
األولي��ة الالزمة لصناع��ة الصنف الدوائي، 
ولكن ما من أس��واق تصديرية على مستوى 

الطموح حالياً.
أين تقف النقابة من اسعار الدواء ومطالبة 

الصيادلة برفعها؟
ال صلة للصيادلة بذلك، بل منتجي الدواء هم 
من يطالبون به كونهم يخسرون نتيجة عوامل 
متنوعة، وبالتالي ما من مفر من رفع ولو جزئي 
ألسعار الدواء في السوق المحلية للوصول إلى 

تتضم��ن معام��ل دوائية، فق��د أعطى رئيس 
مجلس الوزراء توجيهات بدعم معاملها ألجل 
إقالعها مرة أخرى ولكنها تحتاج فترة زمنية 
ال تقل عن أش��هر بعد كل ما تعرضت له من 
سرقة ونهب ونقل خطوط اإلنتاج الى تركيا، 
م��ع توقعات بأن تكون منطقة المنصورة قيد 
الخدمة واإلنتاج خالل ستة أشهر نظراً لجدية 
التعاطي م��ع تأهيلها مجدداً، إن كان من قبل 
الحكومة أو المنتجين على حد س��واء، ومن 
المتوق��ع ان تؤمن معامل هذه المنطقة نس��بة 
ال تقل عن 50 % من احتياجات سورية من 

الدواء فور مباشرتها اإلنتاج.
كم تبلغ أضرار الصناعة الدوائية في سورية 

حالياً؟
ال يمك��ن تقدي��ر قيمة دقيق��ة أو حتى تقريبية 
لألضرار، ألن التقدير ما زال جاٍر وما زالت 
عمليات التقييم مس��تمرة، ولكن يمكن تخمين 
نطاق عام لهذه األضرار تأسيس��اً على قيمة 
المعامل في الفترة الراهنة، حيث ال تقل قيمة 
أي معم��ل من المعامل الت��ي تم تخريبها في 
سورية عن 50 مليار ليرة سورية، فما بالك 
بالمعامل الكبيرة الضخمة التي كانت تصدّر 
الدواء الى دول غربية! وبالتالي الحديث هنا 
يدور عن أضرار تقريبية في اطارها العام ال 

تقل عن 350 الى 400 مليار ليرة سورية.
ما هي نسبة التس���رب في كوادر الصيادلة 

السوريين؟
وفق��اً إلحص��اءات العام 2015، ف��إن العدد 
اإلجمالي للصيادلة الذين غادروا س��ورية لم 
يتجاوز 750 صيدالنياً أي نس��بة ال تتجاوز 
3 %، أما بالنس��بة للصيادلة الذين اضطروا 
للتوقف عن مزاولة مهنتهم بس��بب اإلرهاب 
والتخري��ب الذي طال مقراته��م فإن عددهم 
يصل الى نح��و 5000 صيدالني، وهو رقم 
يش��كل نح��و 20 % م��ن اجمال��ي الكوادر 
الصيدالنية. وال بد من االشارة الى ناحية من 
االهمية بمكان حيث عمد من بقيت صيدليته 
س��ليمة وفي منطقة آمنة الى تشغيل زميل أو 
أكثر من الصيادل��ة الذين فقدوا محالهم، وقد 
طالب��ت النقابة م��راراً بتأمي��ن فرص عمل 
له��ؤالء عن طري��ق وزارة الصح��ة، ولكن 
وال تشكل فارقاً.األعداد التي تم تأمين العمل لها كانت ضئيلة 
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50 مليار دوالر إيرادات إيران من النفط

توقع وزي��ر النفط اإليراني بيجن 
زنغن��ه أن تص��ل إي��رادات بالده 
م��ن النفط ف��ي ع��ام 2017 إلى 
50 مليار دوالر، متوقعاً أن تبقى 
أس��عار النفط خالل العام الجاري 
ف��ي ح��دود 55 دوالرا للبرميل. 
أن  اإليران��ي  الوزي��ر  وكش��ف 
ص��ادرات إي��ران النفطية زادت 
بمق��دار 1.6 مليون برميل يومياً، 

بعد رفع العقوبات الدولية مطلع عام 2016 والتي كانت مفروضة على طهران بسبب 
برنامجها النووي، مش��يراً إلى أن بعض المراقبين الغربيين اندهش��وا من الزيادة غير 
المتوقع��ة لحج��م صادرات إيران النفطية خالل 3 أش��هر وبهذه الس��رعة، منوهاً بأن 
األعضاء في منظمة أوبك متفقون على أن األس��عار ينبغ��ي أن تصل إلى 60 دوالرا 

للبرميل على األقل.
على صعيد آخر، أعلن زنغنة خالل اجتماعه مع نظيره العماني محمد بن حمد الرمحي 
بطه��ران أن البلدان اتفقا على تغيير مس��ار خط أنابيب بح��ري لتصدير الغاز، وذلك 
لتفادي مروره بمياه تسيطر عليها اإلمارات، وسيربط خط األنابيب هذا بين احتياطيات 
الغاز الضخمة في إيران والمس��تهلكين العمانيين، مع ق��درة  محطات الغاز الطبيعي 
المسال في السلطنة من إعادة التصدير. مع اإلشارة الى أن الدولتان وقعتا عام 2013 

اتفاقية لتوريد الغاز إلى السلطنة بصفقة قيمتها 60 مليار دوالر على مدى 25 عاماً.

بيجن زنغنة

أعل��ن الرئي��س اللبناني ميش��ال عون، أن ب��الده تتوقع 
أن تب��دأ إنتاج النفط ف��ي 2018، على أن تودع إيراداته 
في صندوق ثروة س��يادي، مؤكداً أن “كل ما س��يجري 

تحصيله سيكون لصالح الشعب اللبناني”.
وكش��ف عون  أن اإليرادات ستس��تثمر في مشروعات 
للتنمي��ة وتعهد بزي��ادة الجهود المبذولة لتحس��ين البنية 

التحتية المتهالكة في البالد.
يذكر ان  لبنان أطلق أول جولة لتراخيص التنقيب وإنتاج 
النفط والغاز بعد تأخر ثالث سنوات في خطوة لتطوير 

القطاع الذي تضرر جراء األزمة السياسية.

لبنان قد يبدأ إنتاج النفط
في عام 2018

ميشال عون

ناقش وزير النقل في لبنان يوس��ف فنيانوس مع نظيره 
العراق��ي كاظم الحمام��ي التعاون الثنائ��ي بين البلدين 
عل��ى صعيد النق��ل العام الج��وي والبح��ري وصيانة 
الطائرات والخدمات األرضية وعمل المرافئ، إضافة 
ال��ى مراك��ز تدريب الطياري��ن واالس��تفادة من خبرة 

اللبنانيين على الخطوط الجوية العراقية.
ولفت حمامي أن لبنان أولى من غيره باعتباره مقصداً 
للس��ياحة العالجية والترفيهية، بينما يعد بلده هو اآلخر 

مقصداً للسياحة بخاصية دينية.

إتفاقية بين “مالحة” وميناء كندالتعاون بين لبنان والعراق

وقَّعت شركة مالحة، وهي مجموعة نقل بحري وخدمات 
لوجستية مقرها في قطر، إتفاقية مع ميناء كندال للحاويات 
الدول��ي إلطالق أول خدم��ة نقل مباش��ر للحاويات بين 
الس��عودية والهند. وس��تربط الخدمة األول��ى من نوعها 
بي��ن ميناء كندال ف��ي منطقة غوج��ارات الهندية وميناء 
جبل علي في دبي وموانئ الدمام والجبيل في الس��عودية 
بشكل أسبوعي. وستوفر الخدمة التي سيطلق عليها إسم 
)KDX(، حلوالً منخفضة الس��عر لمصدري األرز في 
ش��مالي الهند لتصريف صادراتهم، حيث س��يقوم ميناء 
كن��دال للحاويات الدولي بتقديم خط قطارات مباش��ر بين 

مستودعات الحاويات في شمالي الهند والميناء. وستوفر هذه الخدمة الجديدة لمصدري 
البتروكيماويات في ميناء الجبيل السعودي ميزة الخط المباشر مع ميناء كندال وسهولة 
الوصول إلى مس��تودعات الحاويات في ش��مالي الهند. وقال الرئيس والمدير التنفيذي 
للش��ركة عبد الرحمن عيسى المناعي: بعد دخولنا الناجح إلى السوق الهندية في شهر 
آذار/مارس 2015 من خالل إطالق أول خدمة نقل مباشر للحاويات بين قطر والهند، 

بدأنا بدراسة عدد من الخيارات الممكنة بهدف توسيع وجودنا في هذا البلد.

عبد الرحمن عيسى المناعي
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خدمة “يا مرحبا” لتنشيط السياحة في سورية

كشف المدير العام للشركة السورية للنقل والسياحة ناصر 
قيدبان، أن الشركة تعتزم إطالق خدمة غير مسبوقة بغية 
تنشيط السياحة في البالد. وستتضمن خدمة “يا مرحبا” 
حزمة من التس��هيالت كتس��ريع إجراءات السفر، خدمة 
الحراسة والحماية والحجز الفندقي، إضافة إلى خدمة نقل 
األمتعة والحقائب مجاناً. وأكد قيدبان أن الخدمة س��تقدم 

باقات مميزة لكبار الشخصيات والعائالت واألطفال.

النفط  وزير  كش��ف 
الس����وداني  والغاز 
محم��د زايد عوض 
ب��دء تنفي��ذ أضخ��م 
إلم��داد  مش����روع 
وتوزي��ع الغ��از في 
الخرط�وم،  والي���ة 
بهدف ضمان إم�داد 

الغاز على نطاق واس��ع، من خالل إنشاء شبكة أنابيب 
في المجمعات الس��كنية الكبيرة، وإقامة مراكز توزيع، 
عل��ى أن يت��م اإلم��داد للمس��تهلكين لمحط��ات التعبئة 

لضمان دقة األوزان وسرعة اإلمداد.
ولفت عوض إلى أن المش��روع بقي لفترة عام ونصف 
الع��ام تحت الدراس��ة، مبدياً تفاؤله ف��ي خفض تكاليف 

النقل والمناولة.

مشروع توزيع الغاز في السودان

محمد زايد عوض

أعل��ن الموق��ع اإللكترون��ي لمش��روع حف��ر أعم��اق 
أيس��لندا )IDDP(، اكتمال محاولة التنقيب عن الطاقة 
الحراري��ة الجوفية في قلب بركان خامد منذ 700 عام 
في البالد، كاش��فاً عن انتهاء أعم��ال الحفر على عمق 
4659 مت��راً، ودرجة ح��رارة تصل إلى 427 درجة، 
ليصبح أعم��ق بئر بركاني في العال��م، ويقدر الضغط 

فيه ب�340 بار.
ويهدف المش��روع للوصول إلى البخ��ار في قاع البئر 
على أمل توفير مصدر للطاقة الحرارية الجوفية، التي 
تمث��ل مصدر طاقة نظيفة متجددة. ويقع البئر في ش��به 
جزيرة رياكغنيس، حيث بدأ الحفر في 11 أغس��طس/

آب 2016 واستغرق 176 يوماً.

استخراج الطاقة من بركان خامد

هيمنة الدوالر تزيد الضغط على دول المنطقة

ي��رى رئي��س اس��تراتيجيات العمالت 
األجنبية لدى “ساكس��و بنك” جون ج. 
ه��اردي، أن اس��تمرار الهيمنة للدوالر 
األميركي في الس��وق س��يلقي بضغوط 
متزاي��دة على كاهل دول المنطقة. وقال 
هاردي: إن من ش��أن سياسات الحماية 
االقتصادية الت��ي أطلقها الرئيس دونالد 

ترامب في خطاب التنصيب، وأعلن دعمه الكامل لها، أن تنعكس بصورة إيجابية جداً 
على دعم الدوالر األميركي. في المقابل فإن سياسة “أميركا أوالً” التي يتبناها ترامب 

تنطوي على مخاوف ومحاذير متعلقة بإمكانية اندالع حرب تجارة عالمية.
وأوضح هاردي في حديث خاص في بيروت، قائالً: إن الدوالر هو العملة االحتياطية 
للعالم أجمع وس��جل تداولها مؤخراً أعلى مس��توياته في سنوات. يجب على العالم في 
اللحظة الراهنة أن يتعرف على ما يجري مع الدوالر، وخصوصاً دول الشرق األوسط 
التي يشكل استمرار هيمنة الدوالر األميركي ضغطاً متزايداً على ربط العمالت فيها.

ملتقى رجال األعمال المصري اللبناني

أكدت وزير اإلستثمار والتعاون 
الدول��ي بمصر س��حر نصر، 
خ��الل ملتقى رج��ال االعمال 
المصري اللبناني في بيروت، 
المصري��ة  العلي��ا  اللجن��ه  أن 
اللبنانية س��تعقد بالقاهرة أواخر 
برئاس��ة   2017 م��ارس/آذار 

رئيس��ي وزراء البلدين بعد إنقطاع 7 س��نوات، وأن هناك اتفاقيات سيتم التوقيع عليها 
بين الجانبين، مع أهمية العمل على تفعيلها والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة. 
ب��دوره أك��د وزير االقتصاد اللبنان��ي رائد خوري، أن رج��ال االقتصاد واألعمال هم 
القادرون على تحدي الصعوبات، مشيراً إلى أهمية إزالة كافة الحواجز الجمركية بين 

البلدين النسياب السلع خاصة بالزراعة والخدمات والسياحة وغيرها.

ناصر قيدبان
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تريليون دوالر خسائر الهجمات االلكترونية

كش��ف رئيس جه��از األم��ن الفدرالي الروس��ي نيك��والي موراش��وف أن القرصنة 
اإللكترونية كبدت االقتصاد العالمي  خسائر تراوحت في السنوات األخيرة  بين 300 
ملي��ار وترلي��ون دوالر، أي 0.4 % أو 1.5 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، 
مش��يراً إلى أنه “يس��تحيل ضمان أمن البرمجيات الحساس��ة المتحكمة بالبنى التحتية 

الحيوية ومنش��آت الدولة”. ولفت موراشوف 
إلى أن جهاز األمن الفدرالي الروس��ي وضع 
مش��روع قانون في أواخر عام 2016، بشأن 
أمن البنية التحتية للمعلومات الحرجة، داعياً 
رجال األعم��ال الى تحمل مس��ؤولية انتهاك 

إدارة عمليات أعمالهم.

أبل��غ وزير الطاقة 
الروس��ي ألكسندر 
نوف��اك الرئي����س 
فالديمي��ر بوتي���ن 
نق��الً ع��ن بيانات 
أولي��ة، أن إنت���اج 
النف���ط العال�م���ي 
تراجع 1.4 ملي�ون 

برمي��ل يومياً في كانون الثاني/يناي��ر 2017، موضحاً 
أن بعض الدول ومن ضمنها روس��يا خفضت أكثر من 

المخطط له وتمضي أسرع من الجدول الزمني.
وق��ال نوفاك خالل اجتماع بمقر إقام��ة بوتين في نوفو 
أوجاريوفو: إنه يتوقع أن تستعيد السوق توازنها بحلول 
منتص��ف الع��ام الحال��ي، وإن أس��عار النف��ط العالمية 
أصبحت أقرب إلى مستوياتها العادلة. وأضاف: نالحظ 
أيضاً تراجعاً كبيراً في ضغوط المضاربة على األسعار.

تراجع إنتاج النفط العالمي

ألكسندر نوفاك

200 مليون دوالر إلصالح طرقات لبنان

خصص البنك الدولي 200 مليون دوالر لتطوير ش��بكة الطرقات في لبنان، متماش��ياً 
بذلك مع الخطة الحكومية اللبنانية التي تصل مدتها الى 5 سنوات، وتبلغ تكلفتها 510 
ماليين دوالر. وبالرغم من اعتراف البنك  خالل إعالنه عن القرض بالضغط الهائل 

على البنى التحتية الذي خلقه وجود أكثر من 
ملي��ون ونصف مليون الجئ ف��ي البلد ،إال 
أن��ه أعطى فقط 45 مليون دوالر من المبلغ 
كمنحة من آلية التمويل الُميسَّر التي يديرها 
البنك، فيما ال�155 مليون دوالر المتبقية هي 
قرض يُس��دَّد على م��دى 32 عاماً ونصف 

عام، منها فترة سماح لسبع سنوات.

كيف سيتأثر الروبل برفع العقوبات؟

توقع محللون اقتصاديون ارتفاع سعر صرف الروبل الروسي مقابل الدوالر في حال 
رفعت الواليات المتحدة العقوبات المفروضة على االتحاد الروس��ي. ورأى المحللون 
الذي��ن اس��تطلعت وكالة بلومب��رغ آراءهم، أن س��عر صرف الروبل، ف��ي حال رفع 
العقوبات عن روسيا، سينمو بنسبة 5 % إلى 10 %. ووفقاً للسيناريو األقل احتماالً، 
فإن قيمة العملة الروسية ستزداد بنسبة تتراوح بين 1 % و5 % وستصل إلى 55 - 57 
روبال مقابل الدوالر. بينما اعتبر محللون آخرون أن تأثير رفع العقوبات على الروبل 

“سيتجاوز كل التوقعات” وسيصل 
إلى م��ا دون ال�50 روب��ال للدوالر 
الواح��د، وهم يعتقدون أيضا أنه في 
هذه الحالة، سيتدخل البنك المركزي 
الروسي لضبط حركة النقد األجنبي 
من أجل إدارة المخاطر والتداعيات 

المحتملة على االستقرار المالي.

كلفت العقوبات التجارية المفروضة من الواليات المتحدة 
واالتحاد األوروبي ضد روس��يا، خس��ائر على إيطاليا 
أيضاً وبأربعة مليارات يور، مع فقدان 80 ألف فرصة 
عمل مباش��رة. كما أسهم تراجع أسعار النفط وانخفاض 
قيمة الروبل الروس��ي في خس��ارة قطاع��ات صناعية 
إيطالية لماليين من اليورو، حيث بلغت خس��ائر قطاع 
المنس��وجات واألحذية مليار يورو، واآلالت الصناعية 
700 مليون يورو، والمواد الغذائية 300 مليون يورو.

كما عانى القطاع السياحي اإليطالي أيضاً، إذ تراجعت 
السياحة الروسية إلى روما عام 2015 بأكثر من الربع 

مقارنة مع مستواها في 2014.

إيطاليا تتأثر بعقوبات روسيا
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16 جهة حكومية للخصخصة في السعودية

كش��ف الرئيس التنفي��ذي للمركز الوطن��ي للتخصيص بوزارة االقتص��اد والتخطيط 
السعودية تركي الحقيل عن جاهزية 16 جهة حكومية للخصخصة، بينها الصحة والتعليم 
والمطارات، بعد دراسة وتقييم 147 جهة، وذلك ضمن برنامج التحول الوطني 2020. 
وقال الحقيل: إن الجهات المستهدفة في المرحلة األولى من برنامج الخصخصة تشمل 
أنش��طة معينة في عدد من الوزارات، منها التعليم والشؤون البلدية والقروية والصحة 

والعم��ل والنقل والمواص��الت بمختلف 
أنواعه��ا، إضاف��ة إلى الخدم��ات العامة 
كتحلية المياه واألندية الرياضية والمؤسسة 
العامة للحبوب والبريد وغيرها، مش��يراً 
إلى أن هناك إقباالً من المس��تثمرين على 
المركز الوطني للتخصيص لالستفادة من 

الفرص االستثمارية.

الرياض تبني مطارين جديدين

حددت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض موقعين لمطارين جديدين، األول بمساحة 24 
كيلومتر مربع، والثاني بمساحة 42 كيلومتر مربع. وأفادت صحيفة الرياض السعودية، 
أن الموقع يمتاز بتوسطه بين التجمعات السكانية في محافظات الخرج وحوطة بني تميم 
والحريق واألفالج، باإلضافة إلى خدمة جنوب مدينة الرياض التي يبلغ عدد س��كانها 
قرابة مليوني نس��مة. ويبعد موقع مطار مرك��ز التنمية الجنوبي عن األحياء الجنوبية 
للرياض 80 كيلومترا، أما مطار مركز التنمية الشمالي، فسيحقق التكامل بين منظومة 

النق��ل الج��وي، وس��كة الحدي��د، 
والنش��اط الصناع��ي، والخدمات 
اللوجس��تية التي تحتضنها مدينة 
سدير للصناعة واألعمال، عالوة 
على جذب االس��تثمارات للمدينة 
الصناعية، وتعزيز أعمال الشحن 

الجوي للمنتجات الصناعية.

توقع الرئي��س التنفيذي 
اإلقليمي ل��دى كوفاس 
الفرنس�ية للتأمين على 
الق�روض م�اس����ي�م�و 
فالس��ي�ون�ي  انحس���ار 
المدفوع��ات المتأخ�رة 
في الس��عودية تدريجياً 
في عام 2017، وذلك 

بعد األموال التي صرفتها الحكومة للشركات في اآلونة 
األخيرة  خصوصاً ش��ركات البناء. وقال فالسيوني في 
مؤتمر صحفي لمناقشة ردود الفعل من 23 ألف شركة 
في الس��عودية واإلم��ارات: إن الموقف في الس��عودية 
سيتحسن قليالً، بدأ جميع عمالئنا في تلقي مدفوعات في 
تش��رين الثاني/نوفمبر وكانون األول/ديسمبر واستمر 
ذل��ك ف��ي كان��ون الثاني/يناير ومعظمهم ف��ي مجاالت 
البن��اء والمعادن والتجارة العامة والتي ترتبط مباش��رة 

بالمشروعات الكبيرة.

انحسار المدفوعات المستحقة
للشركات السعودية

ماسيمو فالسيوني

بريطانيا تزيد من مساعداتها لألردن

أوضحت وزيرة بريطانيا لش��ؤون التنمية الدولية برتي 
باتل، أن بالدها رفعت هذا العام 2017 حجم مساعداتها 
ل��أردن لتبلغ ربع مليار دوالر أميركي، في خطوة منها 
لدعم دول الجوار المس��تضيفة لالجئين الس��وريين، كما 
انها تتطلع إلى مؤتمر بروكس��ل المقبل كفرصة للتركيز 
على دعم الدول المس��تضيفة لالجئين وتحقيق مزيٍد من 
النمو االقتصادي ومس��اعدتها خلق فرص عمل إضافية 

برتي باتلوتحقيق الرفاه لمواطنيها ولالجئين معاً على حد سواء.

وافقت حكومة رئيس 
االردن���ي  ال�وزراء 
هان��ي الملق��ي عل�ى 
رف��ع الح��د األدن��ى 
لأج�������ور 16 % 
دي�ن����ار   220 إل��ى 
دوالرات(،   3 1 0 (
وقررت زيادة بع�ض 
الضرائ�ب وف���رض 

ضرائب ورس��وم جدي��دة، ضمن إج��راءات اقتصادية 
واس��عة لتنفيذ برنام��ج صندوق النق��د الدولي وتخفيف 
الضغ��وط المالية. وقرر مجلس الوزراء إلغاء إعفاءات 
ضريبة س��ابقة، لترتفع بموجب ذل��ك ضريبة المبيعات 
على خدمات اإلنترنت بنس��بة 100 % بأنواعها الثابت 
والمتنق��ل، م��ن 8 % إل��ى 16 %. وأصبحت ضريبة 
المبيع��ات لحدي��د التس��ليح 16 % بدالً م��ن 8 %. كما 
فرضت الحكومة ضريبة على بيع كل خط جديد للهاتف 
المحمول سواء بالنظام المؤجل الدفع أو المدفوع مسبقاً، 
ووافقت على مشروع نظام جديد لرسوم جوازات السفر.

إجراءات اقتصادية جديدة
في األردن

هاني الملقي
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إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في دبي

دّشن العضو المنتدب الرئيس 
التنفيذي لهيئ��ة كهرباء ومياه 
الطاي�ر،  دبي س��ع�ي�د محم�د 
محط����ة تع�م���ل باألل����واح 
الكهروضوئي��ة )PV( إلنتاج 
الشمسية  الطاقة  الكهرباء من 
بق����درة 315 كيلووات على 
س����طح منش����أة مجم�وع���ة 
“ايه بي بي” السويس��رية في 

منطقة القوز الصناعية في إمارة دبي، التي تعتبر إحدى أكبر أنظمة الطاقة الشمسية 
في منطقة الشرق األوسط.

وس��يتم اس��تخدام الطاقة التي س��تنتجها هذه المحطة في إمداد مكات��ب “ايه بي بي” 
بالكهرباء وتصدير الفائض إلى ش��بكة الهيئة، وذلك في إطار مبادرة “ش��مس دبي” 
الذكية التي أطلقتها الهيئة، والتي تسمح ألصحاب المباني بتركيب ألواح كهروضوئية 
إلنت��اج الكهرباء من الطاقة الشمس��ية، وتقوم الهيئة بربطها مع ش��بكة الكهرباء في 
دبي، حيث يتم اس��تخدام الطاقة التي يتم إنتاجها داخلياً مع تحويل الفائض إلى ش��بكة 

الهيئة وإجراء مقاصة بين وحدات الطاقة الكهربائية المنتجة والمستهلكة.

سعيد محمد الطاير

كش��ف صن��دوق النق��د الدول��ي أن نمو اقتص��اد تركيا 
س��يكون دون المتوقع في عامي 2016 و2017 بالنظر 
إلى ضبابية الوضع السياس��ي والعالق��ات المتوترة مع 
أوروبا واضط��راب األمن في داخل الب��الد والمنطقة. 
وتوق��ع الصن��دوق أن يبلغ نمو اقتص��اد تركيا 2.7 % 
ف��ي  2016، وهو أقل من التقديرات الرس��مية التركية 
)3.2 %(، وس��يرتفع إلى 2.9 % فقط في 2017 دون 
األرقام الرسمية. وأضاف الصندوق أن النمو في األجل 

المتوسط من المتوقع أن يزيد إلى نحو 3.5 %.

نمو االقتصاد التركي دون التوقعات

حماية الملكية الفكرية للشركات اليابانية

قام وفد من قطاع الرقابة التجارية 
دائ��رة  ف��ي  المس��تهلك  وحماي��ة 
التنمي��ة االقتصادي��ة بدبي بزيارة 
رس��مية إل��ى الياب��ان، وذلك في 
إطار تب��ادل الخب��رات والمعرفة 
واالطالع على أبرز الممارس��ات 
المتبعة في مجال حماية المستهلك 

والملكية الفكرية.
ضم��ن  الوف��د  زي��ارة  تأت��ي 

اس��تراتيجية اقتصادي��ة دب��ي الرامية إلى تعزيز الش��راكة مع القطاعي��ن الحكومي 
والخ��اص عل��ى جميع األصعدة، وبحث س��بل التع��اون لبلوغ درج��ات المهنية في 
التعامل مع القضايا التي تنتهك حقوق أصحاب العالمات التجارية والملكية الفكرية، 
وبالتالي الحفاظ على السمعة التجارية إلمارة دبي باعتبارها بوابة الستدامة األعمال 

وتنافسيتها عالمياً.
وترأس وفد اقتصادية دبي المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك 
محمد علي راش��د لوت��اه، وتنوعت أجندة الزيارة التي اس��تمرت لمدة 5 أيام في كل 
من مدينتي طوكيو وأوس��اكا، وشملت لقاءات وزيارات لكبرى المصانع والشركات 
العالمي��ة، فضالً عن االجتماعات الرس��مية مع عدد من الهيئ��ات الحكومية اليابانية 
المتخصصة، والتي أثمرت بتوقيع اتفاقية تعاون بين اقتصادية دبي ومؤسسة التجارة 

الخارجية اليابانية بهدف حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات اليابانية.

وافق��ت اليابان على من��ح العراق قرض��اً حجمه نحو 
100 ملي��ون دوالر أميرك��ي لدعم الجهود اإلنس��انية 
ودعم مش��روعات البنية األساس��ية ومكافحة اإلرهاب 
في البالد، حسبما أكد بيان صادر عن السفارة اليابانية 

في العراق.
وكانت اليابان قد وافقت في كانون الثاني/يناير 2017 
عل��ى إق��راض العراق م��ا يصل إل��ى 27.2 مليار ين 
)240 مليون دوالر( إلصالح البنية األساسية للكهرباء 
التي لحقت به��ا أضرار في مناطق انتزعت من تنظيم 

داعش االرهابي.

قرض ياباني  للعراق بـ 100 مليون دوالر
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و”بوريالي��س”  “ب��روج”  ش��ركتا  اس��تعرضت 
المتخصص��ان ف��ي توفير أح��دث المواد البالس��تيكية 
األولي��ة المبتكرة لقط��اع صناعة األس��الك والكابالت 
العالمي، آخر ابتكاراتهما ومنتجاتهما الفريدة والمتطورة 
الخاص��ة بتطبيقات مواد الع��زل وأغلفة كابالت الطاقة 
البالستيكية وذلك خالل مشاركتهما في معرض الشرق 
األوس��ط للكهرباء 2017، حيث سلطت بروج الضوء 
على أحدث ابتكاراتها البالس��تيكية المصنعة من البولي 
إثيلين المترابط منخفض الكثافة )XLPE( والتي أثارت 
اهتم��ام العديد من مصنعي الكاب��الت الكهربائية خالل 

مشاركتهم في المعرض.

مسابقة ألبنية الطاقة الشمسية 2018

آخر االبتكارات
من “بروج” و“بورياليس”

أعلن نائب رئي��س المجلس األعلى 
للطاق��ة ف��ي دبي، العض��و المنتدب 
الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه 
دبي سعيد محمد الطاير، عن اختيار 
مجم��ع محمد ب��ن راش��د آل مكتوم 
للطاقة الشمس��ية ليكون موقع تنظيم 
“المسابقة العالمية للجامعات لتصميم 

األبنية المعتمدة على الطاقة الشمسية”، وذلك في مؤتمر صحفي عقده خالل مشاركة 
الهيئ��ة في القمة العالمي��ة للحكومات في دبي. ويتم التنظيم عبر ش��راكة بين المجلس 
والهيئة مع وزارة الطاقة األميركية، وتس��تضيف دبي دورتين متتاليتين من المسابقة، 
األولى عام 2018 والثانية عام 2020 تزامناً مع استضافة معرض إكسبو الدولي في 

دبي، الذي يتوافق شعاره “تواصل العقول ... وصنع المستقبل” مع هذه المسابقة.

التقنية الروسية أفضل من األميركية

أش��اد وزير الزراع��ة والغاب��ات الس��وداني إبراهيم 
الدخيري بالتقنية الزراعية الروسية ، معتبراً أنها أكثر 
امتي��ازاً من نظيرتها األمريكية رغ��م جودة األخيرة، 
مع وجود تفاهم��اٍت وبرامج تنفيذية وزياراٍت متبادلة 
مع الجانب الروسي، إضافة الى ظهور حركة منظمة 
للقطاع الخاص في بالده عقب رفع العقوبات األمريكية 
مؤخراً، خاصة وأن مراسلي كافة البنوك الذين أوقفوا 
تعامله��م  بس��بب الحظر، بدأوا بالع��ودة والتعامل مع 

إبراهيم الدخيريالبنك المركزي والمؤسسات التمويلية السودانية.

مصادرة 67.7 مليون قطعة مقلدة

التجارية  الرقاب��ة  تمك��ن قط��اع 
وحماية المستهلك في دائرة التنمية 
االقتصادية بدبي من ضبط 67.7 
مليون قطع��ة مقلدة بقيمة إجمالية 
61.1 مليار درهم )315.7 مليون 
دوالر( وه��ي حصيلة ضبطيات 
ع��ام 2016، بزي��ادة 7 % ف��ي 
ع��دد البضائع المقلدة مقارنة بعام 
2015 التي ش��كلت 63.3 مليون 

قطع��ة، وبارتف��اع القيم��ة بنحو 15 %. وتأتي ه��ذه الجهود ضمن مه��ام عمل فريق 
الرقابة في الحفاظ على الملكية الفكرية للعالمات التجارية، ما ينعكس إيجاباً في حماية 

المستهلكين من عملية الغش التجاري، وحفظ حقوق أصحاب العالمات التجارية.

كش��ف وزي��ر المالي��ة 
القط��ري علي العمادي 
أن اإلنفاق على مشاريع 
ع�ال��م  ك���أس  بطول��ة 
2022، التي تستضيفها 
بالده، سيصل إلى 200 
مليار دوالر، وسيستمر 

حتى عام 2021.
وقال العمادي: إن بالده  
منحت 90 % من العقود 

المتعلقة بالبطولة لعدد من الشركات. وتشمل هذه العقود 
إنش��اء المالعب والطرق والس��كك الحديدية والموانئ 
والمط��ارات، وكل م��ا يتعل��ق بالبنية األساس��ية ومنها 

المستشفيات.
وأك��د  الوزي��ر القطري، أن األم��وال المخصصة لهذه 
المشاريع بعيدة عن تخفيضات الموازنة التي نتجت عن 

تراجع أسعار النفط العالمية.

قطر تنفق المليارات
على كأس العالم

علي العمادي
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أكد وزير الطاقة 
ن��ور  الجزائري 
بوطرف��ة  الدي�ن 
اس���ت�ع�داد بالده 
تلبي�ة حاج�ي��ات 
م���ن  ت�ون�����س 
الغ�از المس���ال، 
خاصة المناط�ق 
الح��دودي�������ة، 

وذلك ع�ب��ر أنبوب “ترانس���م�اد”، وقال: أن الش�ركة 
الوطنية لتسويق وتوزيع المواد النفطية “نفطال” لديها 
اإلمكانيات الالزمة لتزويد تونس بما تحتاجه من الغاز 

المسال.
وأشار بوطرفة إلى أن البلدين اتفقتا على تقوية الشركة 
المختلطة “نوميد” التي أنش��أت ع��ام 2003، كما يتم 
اآلن دراس��ة إمكانية تمديد العقود التي تربط الش��ركة 

الجزائرية “سوناطراك” بنظيرتها اإليطالية “إيني”.

الجزائر تزود تونس بالغاز

نور الدين بوطرفة

مشروع ثالثي للربط الكهربائي

وقعت الش��ركة القابضة لكهرب��اء مصر مذكرة 
تفاهم مع ش��ركة “يورو أفريكا إنترناش��يونال” 
القبرصية، إلجراء دراسة جدوى لمشروع الربط 
الكهربائ��ي بين مص��ر وقب��رص واليونان عبر 

جزيرة كريت.
وأعلن وزير الكهرباء المصري محمد شاكر: أن 
المذكرة تتضمن دراسة المش��روع ومدة تنفيذها 
18 ش��هراً قابلة للتمديد، م��ع بنود من بينها تقييم 
الخيارات والبدائل المختلفة لمواصفات المشروع، 

فضالً عن التقييم االقتصادي، وتقييم جميع التكاليف بما في ذلك اإلنشاء والتشغيل.
محمد شاكر

أذنت محكم��ة تجارية في المغرب ببيع أصول ش��ركة 
س��امير المالكة لمصفاة النفط الوحيدة بالبالد، وذلك بعد 
أس��ابيع من تلق��ي الحارس القضائي ال��ذي يتولى إدارة 
الشركة عرضاً من شركة أجنبية لشراء المصفاة بثالثة 
مليارات دوالرات. وقالت المحكمة في قرارها األخير إنه 
يجب أن تقدم عروض شراء المصفاة للحارس القضائي 
محمد الكريمي بعد ش��هر من إعالن قرار المحكمة في 
الصحف المحلية، عل��ى أن تتضمن العروض تفاصيل 
محددة في ما يتعلق بالتوقعات الخاصة بنش��اط المصفاة 
وتمويلها وس��عر الشراء وكيفية س��داده، وتاريخ إنجاز 
صفقة البيع، ومس��تويات التش��غيل وآفاقه، والضمانات 

المقدمة ألجل ضمان تنفيذ مضمون العرض المقدم.

القضاء المغربي
يأذن ببيع مصفاة سامير

مشاريع زراعية في الجزائر

أعلنت وزارة الزراعة الجزائرية توقيع اتفاق بين شركة “األلبان الجزائرية تيفرالي” 
والمجموعة الزراعية الدولية األميركية )أياج( إلقامة ش��ركة مشتركة لتنفيذ مشاريع 
زراعية قيمتها بين 250 و300 مليون دوالر أميركي، على مس��احة 25 ألف هكتار 

بمجاالت الحبوب والبطاطا 
واألس��مدة وغيره��ا، وذلك 
ضمن إطار الجهود المبذولة 
االقتص��اد  م��وارد  لتنوي��ع 
وتقليص اعتماده على النفط 
والغاز، خاصة وأن الجزائر 
تس��تورد معظ��م احتياجاتها 
المنتج��ات الزراعي��ة  م��ن 

لضعف إنتاجها المحلي.

السودان يسمح بتصدير الذهب

أصدرت وزارة المعادن الس��ودانية وبنك الس��ودان المركزي ضوابط جديدة خاصة 
بشراء وتصدير الذهب عبر شركات القطاع الخاص، بعد السماح لها مؤخراً بالعمل 
في هذا المجال وفق سياس��ات محددة. وتتضمن الضوابط الجديدة أن يكون التصدير 
بكل وس��ائل الدفع إلغالق أي باب أمام اإلج��راءات المعقدة التي تكون غير محفزة 
للقط��اع الخاص للعمل. كما تم االتفاق على أن يقوم بنك الس��ودان المركزي بتحديد 

أس��عار يعدها البنك يومياً من واقع األسعار في 
البورصات العالمية.

وتس��مح الضواب��ط الجدي��دة لش��ركات القطاع 
الخاص التي ستعمل في شراء وتصدير الذهب 
ببيع 50 % من الكمية التي تقوم بشرائها لمصفاة 

السودان للذهب، وتصدير الكمية المتبقية.
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السياحة  انتعش��ت 
ف��ي س�����لوفيني�ا، 
مسقط رأس السيدة 
األميركي��ة األولى 
ترام��ب،  ميالني�ا 
بع��د  االنتخ�اب��ات 
س��������ي��ة  ئ�ا ل�ر ا
األميركي��ة، حيث 
أظه���رت أرق����ام 
أول�ي����ة لمكت����ب 

اإلحصاءات الوطني أن عدد الس��ياح األميركيين الذين 
يبيت��ون ليلة واح��دة ارتفع بنس��بة 15.4 % في كانون 
األول/ديس��مبر وبنس��بة 10.2 % خ��الل ع��ام 2016 
بأكمله. وزاد العدد اإلجمالي للسياح من جميع الجنسيات 
الذين يبيتون ليلة واحدة في س��لوفينيا بنسبة 7.6 % إلى 
نحو 11.1 مليون س��ائح في 2016 مقابل زيادة نسبتها 
7.2 % ف��ي 2015. وج��اء معظم ال��زوار من إيطاليا 

والنمسا وكرواتيا وألمانيا وصربيا.

زوجة ترامب تنعش السياحة
في سلوفينيا

ميالنيا ترامب

أك����دت الخ�ب�ي����رة 
االقتصادي��ة جنيف��ر 
هان���ت أن الهج���رة 
عامل مفيد لالقتصاد 
األميركي على المدى 
الطويل، وأن اثاره��ا 
السلبية محدودة أو ال 
تذكر عل��ى معدالت 
التوظي�ف أو روات�ب 
العم���ال المحليي���ن، 

مش��يرةً إلى أن الهجرة س��اهمت في ارتفاع ملحوظ في 
النمو الفردي في أميركا من خالل االبتكار.

وتابعت هانت قائلة: في عام 2000، كان اجمالي الناتج 
الداخل��ي الفردي يتراوح منذ ع��ام 1990 بين 1,5 % 
و2,5 % أعلى مما كان س��يكون عليه من دون الهجرة 
من��ذ ع��ام 1990، كاش��فةً أن المهاجري��ن كان��وا ثلث 
اصحاب براءات االختراع التي سجلت ارتفاعاً ملحوظاً 

بين 1990 و2000.

المهاجرون يدعمون
االقتصاد األميركي

جنيفر هانت

فرنسا األكثر جذبًا للسياح

كشفت  الحكومة الفرنسية أن حوالى 83 مليون سائح 
أجنبي زاروا فرنس��ا في عام 2016، مش��يرة إلى أن 
هذا الرقم يش��كل تراجعاً بالمقارن��ة مع 2015، لكنه 

يبقي البالد الوجهة السياحية األولى في العالم.
وقال وزير الخارجية الفرنس��ي جان-مارك إيرولت: 
إن عام 2016 س��تبقى سنة مختلفة، بسبب الهجمات 
اإلرهابية واألحوال الجوية والتحركات االجتماعية. 
لكنه أعرب عن ارتياحه للجهود التي تبذلها الحكومة 
واالختصاصي��ون إلع��ادة تلمي��ع صورة الس��ياحة 
الفرنسية في الخارج، والسيما “خطة الترويج” التي 

جان-مارك إيرولتخصص لها 10 ماليين يورو.

بريش يعود للصندوق السيادي الليبي

ق��ال عبد المجي��د بريش إنه عاد إل��ى مكتبه في المقر 
الرئيسي للمؤسسة الليبية لالس��تثمار صندوق الثروة 
الس��يادي للبالد بطرابلس في تحد للحكومة المدعومة 
من األمم المتحدة التي حاولت تنحيته. وكانت حكومة 
الوف��اق الوطني التي تدعمها األم��م المتحدة قد عيّنت  
لجنة مؤقتة إلدارة وتس��يير أعمال مؤسسة االستثمار 
في آب/أغس��طس 2016، في إطار س��عيها للسيطرة 
على المؤسسات التي انقسمت بين حكومتين متنافستين.

لكن بريش الذي ُعيّن رئيس��اً لمجلس إدارة الصندوق 
في طرابلس في عام 2013، طعن في هذا القرار، قائالً: إنه أُخرج من مقر المؤسسة 

الليبية لالستثمار في أيلول/سبتمبر على يد حراس يعملون لصالح حكومة الوفاق.
ودخل بريش مقر المؤسسة مجدداً بعدما أصدرت محكمة االستئناف في طرابلس حكماً 

يعطيه الحق في العودة من خالل تجميد قرار تشكيل لجنة تسيير األعمال.

عبد المجيد بريش

تسهيل ائتماني إلعادة اإلعمار

وقع��ت ألماني��ا اتفاقاً مع الع��راق لتقديم تس��هيٍل ائتماني 
500 مليون يورو، وتمويل استثمارات تهدف إلى إعادة 
تش��ييد البنية التحتية التي تضررت في الحرب مع تنظيم 
“داع��ش”، وفي ظ��ل تعهد المستش��ارة األلمانية أنجيال 
مي��ركل ع��ام 2016، بتقديم خ��ط االئتم��ان األكبر من 
نوعه للعراق. وأوضح وزير الخارجية األلماني سيغمار 
غابريي��ل رغبة بالده مس��اعدة الحكوم��ة العراقية على 

إعادة اإلعمار، ليتمكن الذين فروا من إرهاب “داعش” من العودة إلى ديارهم، مشيداً 
باستعادة القوات العراقية لشرق الموصل من التنظيم االرهابي.

سيغمار غابرييل
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ورداً عل��ى ذل��ك، أصدرت المغ��رب بياناً جاء في��ه: أن المفوضية 
األوروبي��ة والمجل��س األوروبي يجب أن يتحمال مس��ؤولية تحييد 
المح��اوالت التخريبي��ة للعالق��ات األوروبية المغربي��ة، من خالل 
خطاب واضح ومتماس��ك … ويج��ب معاقبة كل الذين يقفون عقبة 
أم��ام دخول المنتج��ات المغربية، وفي حال لم تتصرف الس��لطات 
األوروبية وفقاً لهذه الش��روط، فإنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى عواقب 

وخيمة على المستوى االجتماعي االقتصادي.

العواقب
يق��ول البي��ان: “إن أي عائق يح��ول دون تنفيذ االتف��اق الزراعي، 
س��يكون بمثابة هجوم على اآلالف من العاملين على طرفي مضيق 
جبل طارق، خاصة في القطاعات الحساس��ة. باإلضافة إلى احتمال 
تنامي الهجرة مجدداً، والتي سبق للمغرب أن أدارها واحتواها. من 
ناحي��ة أخرى، هدد المغرب بمقاطعة معامالته التجارية مع االتحاد 
األوروب��ي، عل��ى الرغم من أنه��ا تقدر بحوال��ى 70 %. وفي هذه 
الحالة، س��يكون البديل بالنس��بة للمغرب، هو تعزي��ز العالقات مع 

روسيا والصين والهند واليابان ودول الخليج، والجيران األفارقة.

عموم��اً، إن بيان وزارة الزراع��ة وتصريحات وزيرها، ال تعني 
بالضرورة أن المغرب سيفتح األبواب أمام اآلالف من المهاجرين 
المغرب واالتحاد األوروبي ستشهد أزمة جديدة.األفارق��ة المحاصرين هن��اك، إال أنها تؤكد عل��ى أن العالقة بين 

بوادر أزمة بين المغرب واالتحاد األوروبي

هدد المغرب بإعادة فتح أبواب الهجرة غير المنتظمة إلى إسبانيا وجنوب أوروبا، والتي شرع بإغالقها تدريجياً منذ 
تشرين الثاني/نوفمبر 2003، في حالة عدم التزام االتحاد األوروبي بكل مضامين االتفاق الزراعي الموقع عام 2012.

هذه التهديدات جاءت نتيحة إصدار محكمة العدل األوروبية حكماً بأن االتفاقات، التي تشـمل تجارة المنتجات 
الزراعية والمصنعة، ومنتجات األسـماك بين االتحاد األوروبي والمغرب ال تسـري على منطقة الصحراء الغربية 

“ألنها ليست جزءاً من المغرب”، حسب وصفها.

وف��ي هذا الصدد، أش��ار نائب وزير الخارجي��ة المغربي المنتدب، 
ناصر بوريطة، إلى أنه من غير الممكن تحديد مس��تقبل الصحراء 
على يد قاضي المحكمة. ونظراً لعدم وضوح مدى التزام السلطات 
اإلس��بانية واألوروبية بهذا االتفاق، ظهرت العديد من التس��اؤالت 
من الجانب المغربي، حيث أفاد وزير الزراعة، عزيز أخنوش، في 
مقابلة أجراها مع وكالة األنباء اإلسبانية ” إي أف إي”: كيف يريد 
األوروبي��ون أن تعمل الرباط عل��ى عرقلة حركة الهجرة اإلفريقية 
والمغاربية، إذا كانت أوروبا نفسها ال ترغب في العمل معنا اليوم؟. 
وأضاف أخنوش: لماذا نواصل تأمين عدد كبير من رجال الشرطة 
المغارب��ة لحماية الحدود ومن��ع المهاجرين من الدخول إلس��بانيا، 
وتوفير مواطن الشغل للمهاجرين األفريقيين المستقرين في المغرب؟

ارتفاع حدة التوترات
ورغم قرار محكمة العدل األوروبية، إال أن الرباط ترى بضرورة 
تطبي��ق االتف��اق الزراعي، بالنظ��ر إلى ما تم التواف��ق عليه خالل 
المفاوضات، حيث يقتضي االتفاق أن تتواصل نش��اطات الزراعة 
في الصح��راء الغربية. ول��م تلق تصريحات المف��وض األوروبي 
لش��ؤون الطاقة، ميغيل أرياس كانيتي، حول االتفاق المبرم بين كل 
من المغرب وإس��بانيا وفرنس��ا وألمانيا والبرتغال في 17 تش��رين 
الثاني/نوفمب��ر الماضي، بش��أن تبادل الطاقة المتجددة، استحس��ان 
المغرب. حيث قال حينها: إن حالة الصحراء مختلفة ومنفصلة عن 

المغرب، ويجب أن يطبق القانون الدولي على هذه األراضي.

 ميغيل أرياس كانيتي عزيز أخنوش
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السلطات.

هونغ كونغ لم تعد مالذاً آمناً لألثرياء
 إذا كانت هذه السلسلة من الرؤوس المتدحرجة، أسفرت عن قليل 
م��ن العواقب االقتصادية الكلية، فهي تؤدي بالمقابل إلى مزيد من 

التنبه في أوساط األعمال، كما يقول احد المحللين.

وقال كبير الخبراء االقتصاديين للش��ؤون اآلس��يوية في مصرف 
سوس��ييتيه جنرال، كالوس بادر: إن حملة واسعة لمكافحة الفساد، 
غالب��اً ما تحم��ل أصحاب القرار على التردد ف��ي اتخاذ قراراتهم، 

خوفاً من ارتباطها برشاوى أو فساد بطريقة أو بأخرى.

ويبره��ن ويل��ي الم عل��ى ذل��ك بالق��ول: إن االقتصاد والسياس��ة 
والس��لطة القضائي��ة ف��ي الصين متصل��ة ببعضها البع��ض، فإذا 
أوقفت��ك الش��رطة، فال تتوافر ل��ك أي ضمانة لالس��تفادة من حكم 
ع��ادل. ويضيف الم قائ��الً: إن النتيجة، هي أن كثي��راً من أرباب 
العمل، عادوا إلى منازلهم في هونغ كونغ، مطمئنين إلى اس��تقالل 
حصل “لتشياوجيانهوا”.القض��اء الذي  تتمت��ع به، لكنها حالي��اً لم تعد كذلك م��ن جّراء ما 

تهم الفساد تالحق أثرياء الصين

الحصول على دعم رجال السياسة
من الض��روري أن يقوم رج��ال األعمال 
ف��ي الصي��ن بتأمين دع��م من الس��لطات 
حتى تس��تمر أعمالهم، كما يقول األس��تاذ 
ف��ي الجامع��ة المعمدانية ف��ي هونغ كونغ 
ونغ كونغ جان-بيار كابيس��تان. منوهاً أن 
“مس��ؤلين محلين من الحزب الش��يوعي، 
يتس��لمون يومياً هدايا من أرباب العمل ... 

الذين يحتاجون إلى حماية”.

م��ن جهته، ق��ال أس��تاذ العلوم السياس��ية 
ف��ي جامع��ة هونغ كونغ ويل��ي الم، إذا لم 
يحصل رجل األعمال على هذا الدعم، فقد 

يضطر على سبيل المثال إلى دفع مزيد من الضرائب، ألن النظام 
الضريبي متعس��ٌف جدًا في الصين، كما أن المؤسسة نفسها يمكن 
أن تختف��ي، حتى أن الس��لطات يمكنها أن ته��دد بإغالق مصنعك 

ألسباب عدة، كمكافحة التلوث، أو ما سواه.

سالح ذو حدين
يضيف الم: إذا كانت كل األمور على ما يرام للشخص الذي يتولى 
حمايتك، فإنك تربح أمواالً طائلة. لكن إذا ما أُوقف ... سرعان ما 

ينقلب دعمه إلى مصيبة.

وهن��ا، تكث��ر األمثل��ة على مالحقة رج��ال األعم��ال، فإلى جانب 
تش��ياوجيانهوا، هن��اك اعتق��اد ب��أن قط��ب العق��ارات الس��ابق، 
غيووينغي��و الذي كش��فت عالقاته السياس��ية القوية في 2015، قد 
بات في المنفى. ومنذ ذلك الحين، سقط عدد كبير من داعميه على 

مستوى قمة الدولة بتهمة الفساد.

أيضاً، توفي الملياردير تش��و مينغ، المقرب من المس��ؤول السابق 
بو تشيالي، في السجن أواخر 2015. بينما عاود آخرون للظهور 
بع��د اختفائهم، مؤكدين أنه��م تعاونوا مع التحقيق��ات التي أجرتها 

يعاني أرباب العمل األثرياء في الصين من مالحقات قضائية واعتقاالت بتهم فساد تطالهم، حيث يسعون 
إلى الحصول على دعم مسؤولين في الحزب الشيوعي، األمر الذي يشكل سيفاً ذا حدين، كما يقول خبراء. 
وتضم الصين اكبر عدد من أصحاب المليارات في العالم بإجمالي 594 شخصاً، بحسب التصنيف األخير لمجلة 
من  مستفيدين  ثرواتهم  جمعوا  الذين  المؤسسات،  رؤساء  من  كبير  عدد  ومنهم  المتخصصة،  “هورون” 
التطور االقتصادي، لكنهم استفادوا أيضاً من الدعم السياسي الذي تفاوتت مدة استمراره، على غرار الملياردير 
تشياوجيانهوا، الذي اختفى في هونغ كونغ مؤخراً عندما خطفه عناصر من استخبارات بكين، خالفاً للقوانين 

المرعية، كما ذكرت الصحافة المحلية.
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الضريبة وتقليص العجز
ينبغي للضريبة الجديدة أن ترفع أس��عار الواردات، ما سيؤدي إلى تقليص 
العج��ز التجاري وتس��ريع نم��و النات��ج المحلي اإلجمال��ي ورفع معدالت 

التضخم في الواليات المتحدة.
لكن هذه النتائج األولية ستتأثر بعاملين:

أوالً، م��ن المحتم��ل أن تزيد قيمة الدوالر األميركي بس��بب تراجع العجز 
التج��اري وارتفاع أس��عار الفائ��دة األميركية على خلفي��ة ارتفاع معدالت 
التضخ��م. وذل��ك س��يجعل ال��واردات أرخص وس��يقلل القدرة التنافس��ية 
للصادرات، وهو ما س��يزيل جزئياً اآلثار اإليجابية األولية لتعديل ضريبة 

الشركات على العجز التجاري والنمو والتضخم.
ثاني��اً، م��ن المرجح أن تعرق��ل التعرفات سالس��ل التوريد ف��ي الواليات 
المتحدة. وستحتاج الشركات لبعض الوقت لتبدل السلع الوسيطة والخدمات 
الخارجية بمنتجات أميركية. وهذا يمكن أن يزيل ما تبقى من فوائد محتملة 

لقانون الضرائب الجديد.
وفي خارج الواليات المتحدة، س��يكون التأثير على التجارة سلبياً بالتأكيد. 
فلن يقتصر انقطاع سلس��لة اإلم��دادات على الوالي��ات المتحدة فقط. على 
س��بيل المث��ال، فإن العديد م��ن المواد الت��ي تدخل في صناعة الس��يارات 
ف��ي المصانع المكس��يكية تأتي م��ن الواليات المتحدة األميركية في ش��كل 
صادرات. وبالتالي، فإن إغالق مصانع الس��يارات في المكس��يك سيؤدي 
إلى تقليص الواردات إلى الواليات المتحدة، ولكنه سيقود أيضاً إلى تقليص 

الصادرات منها.
عالوة على ذلك، فإن أكبر المخاطر التي تواجه التجارة العالمية هي احتمال 
قواعد التجارة العالمية وبالتالي يرفع من احتمال الرد بالمثل.أن تنظر البلدان األخرى للضريبة الجديدة على أنها رسوم مبطنة، ما يخالف 

سياسة ترامب الحمائية والخطر على التجارة العالمية

خطوات ملموسة
اتخذ ترامب خطوات ملموسة نحو الحمائية التجارية. ففي 
أول ي��وم عمل كامل له في منصبه، انس��حب رس��مياً من 
اتفاق الش��راكة عبر المحيط اله��ادئ، فليس من المحتمل 
أن يتم اس��تبدال هذا االتفاق الذي كان من ش��أنه أن يؤدي 
إل��ى خفض الرس��وم الجمركية في عدد م��ن البلدان التي 
تمث��ل 40 % من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي، باتفاق 
تج��اري ضخم مماثل في المدى القري��ب. وباإلضافة إلى 
ذل��ك، أعلن ترام��ب أنه يخط��ط إلعادة التفاوض بش��أن 
منطق��ة التج��ارة الحرة لش��مال األطلس��ي واقترح فرض 
تعريف��ات جمركي��ة بنس��بة 45 % و35 % على كل من 
الصين والمكس��يك توالياً، إضافة إلى فرض رسوم عامة 
على جميع واردات الواليات المتحدة. ولكن بسبب النفعية 
السياس��ية، فإن المقترح الذي يرجح تنفيذه أكثر من غيره 
ه��و إعفاء الش��ركات م��ن الضريب��ة عل��ى مداخيلها في 
الخارج، أي ما يعرف باس��م “تعديل الحدود”، كجزء من 

القانون الجديد لضرائب الشركات.
وس��يمثل النظ��ام الجدي��د لضرائب الش��ركات تحوالً من 
النظام الضريبي الحالي، حيث لن تكون عائدات التصدير 
مشمولة في الدخل الخاضع للضريبة، ولن تكون الواردات 
قابلة للخصم كتكلفة. وس��يكون للنظ��ام الجديد األثر الكلي 
نفس��ه لفرض تعرفة على الواردات ودعم الصادرات، ما 
يعني أنه س��يتم فرض ضريبة عل��ى اإليرادات والتكاليف 

المحلية للشركات.

هناك بندان رئيسـيـان في سـياسـة 
دونالد ترامب االقتصاديـة - الحمائيـة 
التجارية والتحفيـز المالي، مـن خـالل 
خفـض الضرائب واإلنفـاق على البنية 
التحتية. وفي حيـن ُيرّجـح أن يكـون 
التحفيز المالي األميركي عاماًل إيجابيًا 
لكل من الواليـات المتحدة األميركية 
وبقية العالم، غير أن الحمائية التجارية 
يمكن أن تكون عامـل إعاقـة، بـل قد 

تؤدي إلى إشعال حرب تجارية عالمية.
فمنذ تنصيبه دفـع ترامـب بسياسـة 
الحمائية التجارية قدمـاً، فيما اتخـذت 
التحفيزات المالية مقعداً خلفياً. ولذلك 
يبدو من المرجح استمرار اتجاه التراجع 

 دونالد ترامبفي نمو التجارة العالمية.
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و700 ملي��ار ليرة )18 ملي��اراً و500 ملي��ون دوالر أميركي( إذا 
جرى احتسابها مع تكلفة سلسلة الرتب والرواتب وكلفة تسديد خدمة 
الفوائد. في حين توقع مشروع الموازنة نمواً اقتصادياً عند 2.6 % 

مع نسب تضخم 1.8 %.
ف��ي مقابل النفقات، تبدو االيرادات في مش��روع موازنة 2017 في 
حالة تراجع، وذلك بسبب زيادة النفقات غير المبررة والهدر والفساد 
وفق الخبراء. وإذا كانت اإليرادات المعروفة تبلغ أرقامها 16800 
ملي��ار لي��رة، فإنها غير كافية لتغطية حجم النفق��ات في ظل ارتفاع 
نس��بة العجز في الموازنة، وكذلك خدم��ة الدين العام، وإذا أضيفت 
أكالف سلسلة الرواتب، فإن األمر يحتاج الى إيرادات إضافية، وهو 
األمر الذي فتح نقاش��اً في لبنان حول فرض المزيد من االجراءات 

الضريبية لتوفير إيرادات إضافية للخزينة.

الضرائب المقترحة
من��ذ أن ب��دأ البحث في مش��روع الموازنة 2017 بع��د تقديمها الى 
مجل��س ال��وزراء من قبل وزي��ر المال اللبناني علي حس��ن خليل، 
كان��ت اإلج��راءات الضريبيّة التي يمك��ن اتخاذها عنواناً رئيس��ياً 
في النقاش به��دف زيادة االيرادات لتغطي��ة اإلنفاق اإلضافي على 
روات��ب الموظفين ف��ي القطاع العام، خصوصاً مش��روع سلس��لة 
الرت��ب والروات��ب، وبه��دف خفض العجز ف��ي الموازن��ة. وعند 
تس��ريب المعلومات عن أن الموازنة تتضمن بنوداً ضريبية كبيرة، 

الضرائب تجتاح الموازنة العامة في لبنان

طرح��ت الحكومة اللبنانية مش��روع موازنة 2017 وناقش��تها بعد 
انقط��اع عن إقرار موازن��ات الدولة لما يزيد عن 12 س��نة، لكنها 
جاءت موازنة ضريبية، في محاولة لزيادة اإليرادات وتغطية أكالف 
إضافية، علماً أن الخالف السابق حول قطع الحساب للسنوات المالية 
جرى تجاوزه، مع التزام الحكومة عرض الحسابات المالية النهائية 
الحقاً. وال ش��ك ف��ي أن موازن��ة 2017 ضريبية بامتي��از، وغير 
إصالحي��ة، على رغ��م تضمنها بنوداً يعتبره��ا البعض إصالحية، 
لكنها غير قادرة على إحتواء تنامي العجز والمديونية العامة. ويعتبر 
كثير من الخبراء أن اإلج��راءات الضريبية معّطلة لالقتصاد، فيما 

اإلجراءات غير محفّزة للنمو.

عودة إلى اإلنضباط المالي
يعتبر إقرار الموازنة أساس��اً للعودة ال��ى اإلنضباط المالي، بغض 
النظ��ر ما إذا كان إقرارها يحد من العجز في الموازنة والذي يتوقع 
أن يكون في حدود 8 مليارات ليرة في 2017، اي ما يش��كل أكثر 
م��ن 31 % من إجمالي النفقات مع نحو 9.5 % من الناتج المحلي 
اإلجمال��ي، إضافة الى إمكان الحد من تنام��ي الدين. لكن الموازنة 
اللبنانية تسجل هذه السنة 2017، عجزاً متوقعاً يقارب 6 آالف مليار 
لي��رة لبنانية )4 مليارات دوالر أميركي( وخدمة دين 7 آالف مليار 
ليرة )4 مليارات و667 مليون دوالر أميركي( فيما قد يصل إجمالي 
النفقات للعام المالي وفق األرقام المتداولة والمطروحة الى 24 ألفاً 

جاء مشروع الموازنة العامة للسنة 2017 في لبنان، ليعيد اإلعتبار إلى الشكل القانوني لإلنفاق، فطرحها جديًا 
بعد 12 عاماً على غياب مشاريع الموازنة في لبنان يسمح بانتظام األمور المالية، على رغم ارتفاع خدمة الدين 
العام والعجز الى مستويات قياسية. وقد شهدنا اجتماعات وزارية ماراتونية لمناقشة بنود مشروع الموازنة، 
علماً أن الضرائب فيه تتقدم في معظم البنود، مع تسجيل غياب بنود النفقات اإلستثمارية، باستثناءات تعتبر 

متدنية.
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فعلية، طالما استمر البحث في حلول جزئية غير تصحيحية للمالية 
العام��ة ولمكافهة الهدر والفس��اد في المؤسس��ات، تب��دأ بإجراءات 
هيكلي��ة ف��ي المالية العامة. فالموازنة العام��ة وإن كانت أقرت آخر 
مرة في عام 2005، إال أنها تس��جل منذ العام 2004عجزاً يتخطى 
ال�4 مليارات دوالر كمعدل سنوي، نتيجة الزيادة المستمرة لإلنفاق 
عشوائياً وغياب عملية الترشيد المطلوبة لضبطه. في حين أن عدم 
إقرار الموازنة منذ 2005، شّكل أبرز الثغر في أداء المالية العامة.

وإذا كان��ت الموازنة العامة تعيد الش��كل القانون��ي لقاعدة اإلنفاق، 
إال أن كل الصرف على أس��اس القاعدة اإلثني عش��رية، وإن كانت 
الموازنات العامة في السنوات السابق أعدت لكنها لم تقر، تشير إلى 
أن بن��د األجور والتعويضات والتقاعد اس��تحوذ على الجزء االكبر 
من باب النفقات العامة، وبات يش��كل نح��و نصف إيرادات الدولة، 
في حين أن موازنة الس��نة 2017 تسجل العجزاألعلى، فضالً عن 
خدم��ة الدين القياس��ية، إضافة ال��ى ارتفاع بنود الروات��ب وفقاً لما 
هو مطروح على صعيد سلس��لة الرت��ب والوراتب التي يطالب بها 
األساتذة والموظفون منذ خمس سنوات. ووفق ما أعلنه وزير المال 
أن السلس��لة تكل��ف 1200 مليار ليرة ال يمك��ن دفعها اال بعد تأمين 
اإليرادات من خالل الضرائب، علماً أن النفقات العامة في الموازنة 
المطروحة  تقدّر ب�24701 مليار ليرة لبنانية، حيث تس��تحوذ بنود: 
الروات��ب واالجور )8737 مليار ليرة( وخدمة الدين العام )7100 
مليار ليرة( وتحويالت مؤسس��ة كهرباء لبنان )2100 مليار ليرة( 

على نسبة 72.6 % من اجمالي االنفاق.

هيكلية الموازنة
يبدو أن ما عطل اقرار الموازنات السابقة، خالف سياسي بالدرجة 
األولى، وكذلك ما حكي عن قطع الحساب عن السنوات السابقة التي 
ل��م يكن فيه��ا موازنات. وقد تم تجاوز ه��ذه الناحية في ظل التوافق 
السياس��ي الراهن، وهو ما أكده وزير المال اللبناني ش��رط أن يقر 
مش��روع الموازنة من دون أن يكون مرفقاً بمشروع قطع الحساب 
الع��ام 2015، عل��ى أن تلت��زم الحكومة تقديمه خ��الل مهلة زمنية 
مح��ددة. وأش��ار إلى أن الموازنة للعام الج��اري، تتضمن إيجابيات 
عدة في مقدمها أنها لحظت سلس��لة الرت��ب والرواتب للقطاع العام 
والمقررة بألف و200 مليار ليرة، قبل أن يتم سحبها ثم إعادة إدخالها 
وبرمجتها لس��نوات مقبلة، وأنها تتضمن إج��راءات ضريبية على 
ربحي��ة القطاع العقاري بمع��دل 15 %، باإلضافة إلى زيادة معدل 
الضريب��ة عل��ى فوائد الودائع من 5 إل��ى 7 %، وتغطية اعتمادات 
المحكمة الدولية بقيمة 58 مليار ليرة. أما سلبيات الموازنة، فهي أنها 
تسجل عجزاً مرتفعاً في المالية العامة يقدر ب�7835 مليار ليرة، بما 
نسبته 9.5 % من الناتج المحلي، كما أنها تسجل تنامياً في المديونية 
العامة يفوق الخمس��ة مليارات دوالر ليصل في نهاية العام 2017، 
إل��ى 81 مليار دوالر، أي بما ي��وازي 142 % من الناتج المحلي، 
إضاف��ة إلى أن معدالت النمو ضعيف��ة قاربت 2.6 %، فيما يحتاج 
االقتصاد إلى نمو يفوق الخمسة في المئة، عالوة على أن الموازنة 

انطلق��ت ردود فعل من الهيئات االقتصادي��ة ومن النقابات رافضة 
له��ا، خصوصاً وأن االقتراح��ات الضريبية الت��ي تضمنتها والتي 
تس��اهم كم��ا أعلن في توفير إي��رادات إضافية بقيم��ة 2400 مليار 
ليرة، تعديالت على قانون ضريبة االمالك المبنية، وفرض غرامة 
على إشغال االمالك العمومية البحرية والبرية، وهو أمر أعيد بحثه 
بعنوان تسوية هذه األمالك، بدالً من الغرامات عليها، ورسوم سير 
إضافي��ة،  فرض رس��م طابع مالي على إس��تثمار المي��اه الجوفية، 
وفرض رس��م إستهالك على إس��تيراد المازوت، ورفع معدل رسم 
الطابع المالي النس��بي من 3 في األلف الى 4 في األلف، رفع رس��م 
الطابع المالي على السجل العدلي من 2000 ليرة الى 4000 ليرة، 
رفع رسم الطابع المالي على الفواتير وااليصاالت التجارية، ورفع 
رس��م الطابع المالي على فواتير الهاتف، و مضاعفة الرس��وم التي 
يس��توفيها كتّ��اب العدول لصال��ح خزينة الدول��ة، وفرض ضريبة 
بمع��دل 15 % على أرباح التفّرغ على العق��ارات، وإلغاء المعدل 
المخف��ض للضريبة على توزيعات ارباح بعض الش��ركات، و رفع 
معدل الضريبة على القيمة المضافة من 10 % الى 11 %، وفرض 
رس��م على عقود البي��ع العقاري، ورفع الرس��وم على إس��تهالك 
المش��روبات الروحية المستوردة، ورسوم على خروج المسافرين 
ج��واً وبحراً وبراً، إضافة إلى رفع معدل الضريبة على ش��ركات 
األموال الى 17 %، وفرض ضريبة على رسم إستخراج البحص 
والرمل، وفرض نس��بة من القيمة التخمينيّة في ما يتعلق برخص 
بناء أو إعادة بناء أو إضافة بناء في جميع المناطق، ورس��م نسبي 
على جوائز اليانصيب، ورس��م مقطوع على السلع المستوردة من 

الخارج ضمن مستوعبات.
لكن هذه االجراءات ووجهت باعتراضات كبيرة من فئات اقتصادية 
واجتماعية وحتى سياسية، ألنها ترهق الفئات ذات الدخل المحدود، 
وتعطل النشاط االقتصادي وفق الهيئات االقتصادية، خصوصاً ما 
يتعل��ق منها من ضريبة على فوائد اإليداعات في المصارف، وقد 
تساهم أيضاً في زيادة التهّرب الضريبي، خصوصاً وأن الوضعين 
االقتص��ادي واالجتماعي في لبنان غير مس��تقرين، ما يؤدي الى 
التضخ��م وتراجع النم��و في غياب أي خطة إس��تثمارية تحفيزية. 
وطال��ب المعترضون بحلول بديلة للعديد من هذه اإلجراءات، تبدأ 
بمكافحة الهدر والفساد وإقرار قوانين إصالحية إقتصادية ومالية، 

وإعداد خطط اجتماعية وإطالق مشاريع لتوفير فرص عمل.

أزمة المالية العامة
ساهم غياب الموازنة خالل فترة 12 عاماً في زيادة المشكالت المالية 
في لبنان، وزيادة الهدر أيضاً، ويقول بعض الخبراء االقتصاديين أن 
غي��اب الموازنة أدى الى ارتفاع الدين العام إلى أكثر من 75 مليار 
دوالر اليوم، بسبب الصرف على القاعدة اإلثني عشرية، فيما تشير 
توقع��ات البنك الدولي ال��ى احتمال زيادة الدين الع��ام في لبنان في 
األعوام المقبلة ليصل ال��ى 159.1 % من الناتج المحلي االجمالي 
في سنة 2018. وهذا يعني أن الوضع المالي في لبنان يعيش أزمة 
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تتضمن سلسلة ضرائب تطاول الحياة المعيشية اليومية للمواطنين، 
بينها رفع الضريبة على القيمة المضافة من 10 إلى 11 %، كذلك 

فرض استهالك على المازوت بمعدل 4 %.
ف��ي المقاب��ل، يتم التعام��ل جدياً مع موض��وع الموازن��ة، النتظام 
المالية العامة اللبنانية ، فإقرارها في مجلس النواب أو بمرسوم من 
الحكومة، يش��كل خطوة مهمة كأس��اس إلنتظام عمل المالية العامة 
في لبنان ورس��م خط��ط وبرامج مطلوبة وضروري��ة إلعطاء دفع 
للمشاريع التي تساعد على الخروج من األزمات المالية واالقتصادية 
واالجتماعية التي تعاني منها البالد. كذلك يساهم إنجاز كهذا بتجديد 
التزام لبنان مس��ؤولياته تجاه نفس��ه وتجاه المجتم��ع الدولي. ووفق 
المعطي��ات، إن أرقام موازنة 2017، ال تختلف عن موازنة 2016 
مع إضافات محدودة على األرقام الخاصة بالنفقات االستثمارية التي 
تعدلت إيجاباً وإس��تفادت من انخفاض أس��عار النفط عالمياً. والحظ 
مش��روع موازنة 2017 تقلي��ص بعض النفقات غي��ر الضرورية 
للس��يطرة على نسب معقولة للعجز العام في هذه الموازنة، على أن 
ال يتخطى العجز في 2017 المستوى الذي سجل العام 2016، اي 

نحو 5.7 مليارات دوالر.

الموازنة واإلنماء واإلصالح
بالع��ودة إل��ى هيكلي��ة موازن��ة 2017، فه��ي ليس��ت إنمائي��ة وال 
إصالحية، وهو أمر ال يسمح بتعزيز األوضاع النقدية واالقتصادية 
المالية، حيث يشير تقرير صندوق النقد الدولي عن االوضاع النقدية 
واالقتصادية والمالية في لبنان للعام 2016 إلى ان السياس��ة النقدية 
)أي السياس��ة التي هي من اختصاص مصرف لبنان( كانت ناجحة 
ومفي��دة في تمكين لبنان من تحصيل م��وارد نقد أجنبية اضافية في 

مصارفه ولدى مصرف لبنان. لكن السياسة المالية ال تزال متعثرة 
وفق ما يقول تقرير الصندوق، وان التوجه االنمائي شبه مفقود، وان 
تأثي��ر اللجوء على االنتاج وخدمات المي��اه والطاقة والنقل والتعليم 
والمنافسة في مجاالت العمل والتجارة تساهم في خنق امكانات النمو 
والتي قدرها التقرير ب�1 % عام 2016. ويعني ذلك أن تحقيق النمو 
يحتاج إلى سياسة مالية إصالحية توقف الهدر وتكافح الفساد، وليس 
مجرد زيادات ضريبية قد تؤدي الى مزيد من التضخم، وال تس��اهم 
في تحسين النشاط االقتصادي عبر المشاريع واالستثمارات. وألن 
الزيادات الضريبية س��يكون لها انعكاس��ات س��لبية على القطاعات 
االقتصادي��ة، وذوي الدخ��ل المحدود وعلى فئات ش��عبية واس��عة، 
وس��تؤدي الى ارتفاع البطالة بس��بب االعباء التي ستدفع باصحاب 
المؤسس��ات إلى ترشيد انفاقهم وتقليص عدد عمالهم، كما انها تعيق 
تطور الصناعات اللبنانية. وقدم��ت اقتراحات إلجراءات ضريبية 
بديلة ال تط��اول المواطن أو االقتصاد وال تؤدي الى التضخم، مثل 
إدراج ضريب��ة إس��تثنائية بمعدل 30 % عل��ى المداخيل االضافية 
التي تحققت من الهندس��ة المالية لمصرف لبنان، وإدراج الضريبة 
الموّح��دة على المداخيل، وإقرار مش��روع قان��ون الغرامات على 
االمالك العمومية البحري��ة. علماً أن االقتصاد في لبنان يحتاج الى 
نم��و يفوق 5 % للحفاظ على االس��تقرار االقتصادي واالجتماعي، 
وهو ما يستدعي من الحكومة تحفيز النمو، وتنفيذ مشاريع إستثمارية 
في البنية التحتية بالشركة مع القطاع الخاص ومنح حوافز ضريبية 
ومالي��ة الى قط��اع المعرفة. أما الطريق إلعادة االعتبار والس��وية 
للمالي��ة العامة، فيتطلب إجراءات إصالحية كبرى في المؤسس��ات 
مدخالً الى ذلك.لضب��ط اإلتفاق ووقف الهدر ومكافحة الفس��اد. وقد تكون الموازنة 
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أعلنت ش��ركة دام��اك العقارية، عن قي��ام نجم الغولف 
العالمي تايغر وودز بزيارة ميدانية إلى ملعب الغولف، 
ضمن مش��روع “أكويا أكس��جين” التطويري، “ترمب 
وورلد غولف كلوب دبي”. وهو الملعب الثاني في دبي 
الذي سيتم تشغيله من قبل “مؤسسة ترمب”، وذلك بعد 
“ترمب إنترناش��يونال غولف كلوب دبي”. وقد أتيحت 
الفرصة لوودز، الذي قام بتصميم الملعب، الستعراض 
الخط��ط المتعلقة به، م��ع رئيس مجلس إدارة الش��ركة 
حسين س��جواني، وتقديم المش��ورة في مجال التصميم 

أثناء جولته بموقع بناء الُحفر القليلة األولى.

جولة ميدانية لوودز
في ملعب الغولف

تطوير بحيرتين كريستاليتين في مصر

تعاونت ش��ركة كريس��تال الغونز العالمي��ة المتخصصة 
بتطوير البحيرات الكريس��تالية مع ش��ركة م��دار للتطوير 
العقاري، إلنش��اء اثنتين م��ن البحيرات الكريس��تالية التي 
تحيط بها الشواطئ الرملية في منتجع “أزهى” الذي يجري 
بناؤه في العين الس��خنة بمصر بتكلف��ة 400 مليون دوالر 
أميركي. وتمتد البحيرة األولى على مس��احة 10.2 هكتار، 

والثانية على 6.4 هكتار، بمساحة إجمالية 16 هكتار.
وق��ال المدي��ر اإلقليمي ل�“كريس��تال الغون��ز” كارلوس 
س��االس: يعتبر هذا المش��روع ال�11 في مصر التي تعتبر 

كارلوس ساالسسوقاً رئيسياً لمرافق الراحة والترفيه على مستوى العالم.

موفنبيك تسّرع خططها التوّسعية

سّرعت فنادق ومنتجعات موفنبيك، خططها التوسعية 
ف��ي عام 2016 بتوقيع عدد قياس��ي من عقود اإلدارة 
لمنش��آت جديدة عبر آس��يا وأفريقيا والشرق األوسط 
وأوروبا. وقال الرئيس التنفيذي للشركة أوليفيه شافي: 
كان عام 2016 أكثر األعوام نجاحاً بالنس��بة إلينا من 
حي��ث عدد الفنادق الجديدة الت��ي وقّعنا عقود إدارتها. 
أض��اف: نحن ندخ��ل عام 2017 بثقة عالية، ونس��ير 
على الطريق الصحيح لتش��غيل أكثر من 100 منشأة 

أوليفيه شافيبحلول عام 2020.

المؤسس��ة  تعاق��دت 
العامة لإلس��كان في 
س��ورية م��ع خزانة 
لنقابة  التابعة  التقاعد 
بغرض  المهندسين، 
بناء برجين س��كنيين 
 26 الجزي��رة  ف��ي 
توسع مش��روع دمر 
العاصم��ة  ضم��ن 

دمش��ق، اعتماداً على طريقة المحاصصة في الدراس��ة 
والتدقي��ق واإلش��راف والتموي��ل، وأوض��ح مدير عام 
المؤسسة سهيل عبد اللطيف أن المشروع يأتي في إطار 
التعاون المش��ترك بما يحقق المصلحة العامة والجدوى 

االقتصادية للطرفين.
وكانت المؤسس��ة العامة لإلسكان قد أنفقت عام 2016 
نحو 5.3 مليار ليرة سورية من االعتمادات المرصودة 
لها، وخّصصت قرابة ألفي مس��كن، مع إعالنها مؤخراً  
حاجته��ا ألكثر م��ن 400 مليارليرة إلنجاز مش��اريعها 

المتّفق عليها.

مشروع لبناء برجين سكنيين

سهيل عبد اللطيف

وليد موسى نقيبًا للوسطاء العقاريين

انتُخب وليد موسى نقيباً للوسطاء 
ف��ي  العقاريي��ن  واالستش��اريين 
لبنان خلفاً لمس��عد ف��ارس، على 
إث��ر انتخاب��ات تكميلي��ة الختيار 
4 أعض��اء ج��دد ف��ي المجل��س 
التنفي��ذي للنقاب��ة، وذلك في فندق 
مونرو- بيروت. وأعادت الجمعية 
العمومية للنقابة انتخاب موس��ى، 

أح��د األعض��اء األربعة المنتهية عضويتهم، إضافة إل��ى أعضاء الئحته طوني لحود 
وس��مر عبد الخالق ومحمد س��نو، بدالً من األعضاء الثالثة اآلخرين. واستقال طوعاً 
م��ن عضوية المجلس كل من النقيب مس��عد فارس وطون��ي أبو رزق، فََحلّت محلهما 
المرش��حتان الخاس��رتان في االنتخابات ميراي قراب أبي نصر ومها عطاهلل. وش��دد 
موس��ى على ضرورة “الش��روع بسرعة في تنفيذ خطة العمل الموضوعة”، آمالً في 
“أن تتمكن النقابة من المساهمة في إعادة تنشيط القطاع العقاري بعد مرحلة صعبة”.
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أمنيات العقارية تطرح مشروع ستيرلينغ

كش��فت أمنيات العقارية التي تتخذ من دبي مق��راً لها، عن أحدث خططها التطويرية، 
التي تذهب في اتجاه مغاير للتوجه السائد في القطاع العقاري، والذي يعتمد بناء شقق 
أصغر من حيث المساحة. ويتضمن مبنى ستيرلينغ الجديد شققاً بغرفة نوم واحدة تبدأ 
مساحتها من ألف قدم مربع، فيما تبدأ مساحة الشقق بغرفتي نوم من 1700 قدم مربع. 
أما الش��قق بثالث غرف نوم فتبدأ مس��احتها من 2600 قدم مربع. ويتكون المشروع، 

م��ن برجين مذهلين مع تش��طيب بلون كروم 
معدني، ويقع قرب قن��اة دبي في منطقة برج 
خليفة ويتضمن 343 شقة بمساحات مختلفة. 
وكان��ت أمني��ات العقاري��ة قد عينت ش��ركة 
الش��مس للهندس��ة والمق��اوالت لتتولى مهمة 

المقاول الرئيسي في المشروع.

“سنترال” تتوسع بثالث فنادق جديدة

أعلنت فنادق س��نترال عن خطط 
للتوسع من خالل 3 فنادق جديدة 
م��ن المق��رر افتتاحه��ا ف��ي دبي 
ع��ام 2017. وقال رئيس مجلس 
اإلدارة أحمد عبد هللا األنصاري، 
كاش��فاً النقاب عن المش��روعات 
القادم��ة للمجموعة ف��ي منطقتي 

النخلة والخليج التجاري: س��نفتتح 3 فنادق في تعاقب س��ريع، وهذا التوسع سيرفع ما 
نملكه من 524 غرفة إلى 1200. وقال مدير عام فنادق سنترال عمار كنعان: إن فندق 
الخليج التجاري يقع في حي برج خليفة ويضم 284 غرفة، ومن المتوقع أن يس��تقبل 
ضيوفه خالل الربع الثالث من 2017، يعقبه فندقان آخران يضمان 208 و204 غرفة 

على التوالي في النخلة، والفنادق الثالثة تحمل 4 نجوم وتكتمل بخطى سريعة.

عمار كنعان أحمد عبدهللا األنصاري

اعتب��ر وزي��ر اإلس��كان 
الس��عودي ماج��د الحقيل 
أن برنام��ج “إيجار” من 
المتنوعة  البرام��ج  بي��ن 
التي  التطويرية  والخطط 
عمل��ت عليها ال��وزارة، 
كم�ا يأت��ي راف��داً لما تم 
إطالقه سابقاً مثل الرسوم 
عل��ى األراضي البيضاء 

ومركز خدمات المطورين واتحاد المالك.
ب��دوره أوضح المش��رف الع��ام لتنظيم قط��اع االيجار  
محمد البطي أن التنظيمات الصادرة من مجلس الوزراء 
لها أهميتها القصوى، وهي تقلل من النزاعات المحتملة، 
وتضم��ن الموثوقي��ة الالزمة، مع عدم إش��غال القضاء 
بخالفات مصدرها أخطاء بدائية بعقود اإليجار، كصحة 
بيان��ات المتعاقدي��ن أو عدم صحة س��ند ملكي��ة العقار، 

ومشاكل الوكاالت والصكوك الشرعية.

تنظيمات خاصة بقطاع اإليجار

ماجد الحقيل

وضع��ت “ماجد الفطيم” المتخصصة في مجال تطوير 
وإدارة مراكز التس��وق والتجزئة والترفيه في الش��رق 
األوس��ط وأفريقيا وآسيا، حجر األساس لمشروع “ماي 
سيتي س��نتر صور” بعد تعيين شركة ُعمان شابورجي 
أل أل س��ي وشركة شابورجي بالونجي الشرق األوسط 
أل أل سي مقاوالً أساسياً للمشروع، ويمثل “ماي سيتي 
سنتر صور” أول مركز تسوق تشيّده الشركة في سلطنة 
ُعمان وفق المفهوم المبتكر لمراكز التسوق المجتمعية. 
ويقع في إحدى أكثر المدن الساحلية في المنطقة الشرقية 
توس��عاً. ومن المتوقع أن يجت��ذب القاطنين في المناطق 
المحيطة به واألعداد المتزايد من السياح الذين يزورون 
المعالم الس��ياحية والطبيعية، وتس��تثمر “ماجد الفطيم” 
15.2 ملي��ون لاير عمان��ي )39.3 ملي��ون دوالر( في 

تشييد المشروع، ومن المتوقع اكتماله في عام 2018.

“ماي سيتي سنتر صور” في ُعمان

انخفاض إيجارات الشقق في أبوظبي

انخفض متوسط إيجارات الشقق السكنية في أبوظبي عام 
2016 بنسبة 7 %، فيما انخفض متوسط إيجارات الفلل 
بنسبة 10 %، وذلك وفق تقرير الواقع العقاري في إمارة 
أبوظبي الذي أصدرته ش��ركة تشيسترتنس المتخصصة 
ف��ي مجال الخدمات العقارية. وق��ال المدير اإلقليمي في 
دولة اإلمارات، ورئيس قس��م التقييمات واالستشارات 
في “تشيس��ترتنس” روبن تيه: ساهمت التأثيرات التي 
عانت منها قطاعات النفط والغاز في تقليل حجم الطلب 
في الس��وق العقاري، كما أن المس��تأجرين يبحثون عن 

أسعار أقل، خاصة مع لجوء بعض الشركات إلى تخفيض بدالت السكن لموظفيها.
روبن تيه
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خيارات جديدة ومتنوعة للمستأجرين بدبي

أوض��ح تقرير أصدرته ش��ركة أس��تيكو المتخصصة في 
مجال خدمات االستش��ارات العقارية، أنه سيكون بإمكان 
المس��تأجرين في دب��ي التفاوض أكثر م��ع المالكين حول 
أس��عار اإليجار، وذلك بفضل العدد الكبي��ر من الوحدات 
الس��كنية الجديدة التي س��يتم إطالقها في السوق خالل عام 
2017 . فمن المقرر تس��ليم 31500 ش��قة و12500 فيال 
ف��ي العديد م��ن المناطق بدبي بما في ذلك “س��يتي ووك” 
م��ن “مراس” و“أكويا” من “داماك” و“دبي وارف” من 
“دب��ي للعقارات” و“ميرا” من “إعم��ار”. هذا باإلضافة 

إلى 8750 ش��قة و5000 فيال جرى تس��ليمها عام 2016. وقال المدير التنفيذي جون 
س��تيفنز: يوجد أمام المستأجرين خيارات كثيرة من العقارات المنجزة في عام 2017 
في المجمعات الس��كنية الجديدة والقديمة على حد س��واء، وسيس��اهم حجم المعروض 

الجديد بالتأثير على أسعار السوق على الرغم من التوقعات بزيادة عدد السكان.

جون ستيفنز

“ون بالم” في نخلة جميرا

كش��فت مجموعة أمنيات العقارية عن مش��روع “ون بالم” الذي يوصف بكونه وجهة 
الس��كن األكثر خصوصية ورقياً في المدينة. ويتميز المشروع الذي يمتد على مساحة 
910 ألف قدم مربع، وبارتفاع 100 متر، ويتضمن 90 شقة فقط، كما أنه يثبت حضوره 

كأح��د أب��رز المعال��م المعماري��ة 
التي تتمت��ع بالحصري��ة وليس لها 
مثي��ل على مس��توى المنطقة. ومن 
المتوق��ع أن تكتم��ل أعم��ال التنفيذ 
ف��ي المش��روع ف��ي 2018، وهو 
من تصميم ش��ركة س��وما للهندسة 

المعمارية في نيويورك.

“سنترال بارك” بسيتي الند مول

أعلن “سيتي الند مول” عن تفاصيل حديقة سنترال بارك، التي تمتد على مساحة 200 
ألف قدم مربع، وهي عبارة عن حديقة مفتوحة صممت لتستوعب 7000 زائر في ذات 
الوقت، وتتضمن مالهي مائية، مضمار للجري، مس��رح روماني كبير يضم 3000 
مقعد وعدد كبير من المطاعم. وسيفتتح “سيتي الند مول” في منتصف 2018 وسيكون 

وجهة التسوق للتجمعات الكائنة في منطقة 
دبي الند ومنها المرابع العربية، البراري، 
مجان، اليان، فالكون سيتي وغيرها. كما 
سيتم ربط المركز بالقرية العالمية ليتمكن 
المتسوقين من زيارتها واالستمتاع بوجهة 

التسوق والترفيه العائلية في ذات الوقت.

كش��ف فندق قصر البس��تان، الريتز-كارلت��ون الملقّب 
بجوهرة س��لطنة عمان، عن خطط ترميم الفندق لكونه 
رم��ز للثقافة والضيافة العماني��ة. ويُتوقع أن تبدأ عملية 
الترميم في ربيع عام 2017 الجاري، على أن تنتهي في 
أوائل 2018. ويعتمد هذا المشروع على مكانة المنتجع 
المت��رف كالوجه��ة األولى الت��ي يرتادها المس��افرون 
األثري��اء بمن فيهم ملوك مس��قط ورؤس��اء الدولة. وقد 
وقع االختيار على ش��ركة التصميم WATG واستوديو 
التصمي��م الداخلي ويمبرلي إنتيريورز لإلش��راف على 
المشروع الذي سيشمل التجديد لغرف الضيوف المئتين 
وأجنح��ة الفن��دق الخمس��ين، إضافة إل��ى ردهة بورت 
كوشير األساسية في المنتجع، مراكز وقاعات االجتماع، 
ردهة البهو المهيبة، قاعة الحفالت الضخمة، والمطعم.

ترميم فندق قصر البستان
الريتز-كارلتون

أطلق��ت “عق��ارات جمي��را للغولف” مجم��ع الغولف 
الس��كني في قل��ب دبي الجديدة، 95 من��زل على طراز 
“تاون هاوس” ومستوحى من الهندسة األندلسية ضمن 
مش��روعها الميسور التكلفة “األندلس”. ويأتي ذلك بعد 
نجاح إطالق وحدات الشقق السكنية كجزء من المجمع، 
الت��ي باعت أكثر من 75 % منها منذ إطالقها في أيار/
مايو، لتستمر عقارات جميرا للغولف بتوسيع محفظتها 
من العقارات الفاخرة والميسورة التكلفة، وتقديم منازل 
من غرفتين و3 غرف نوم بأس��عار تبدأ من 1.3 مليون 
دره��م )353.8 ألف دوالر(. ومن المتوقع االنتهاء من 

بناء المشروع في أيلول/سبتمبر 2018.

منازل تاون هاوس
من عقارات جميرا للغولف
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اتفاقية بين “الوطنية العقارية” و“أجيليتي”

وقعت الشركة “الوطنية العقارية” في الكويت، مع أصول 
بقيمة ملياري دوالر في الش��رق األوسط وشمال أفريقيا، 
اتفاقية قرض قابل للتحويل مدته 5 سنوات بقيمة 31 مليون 
دين��ار كويتي )101.5 مليون دوالر( مع ش��ركة أجيليتي 
لالستثمار التابعة لمجموعة أجيليتي”، حيث يمكن تحويل 
قيمة القرض إلى أس��هم في “الوطنية العقارية” قبل حلول 
تاريخ االس��تحقاق. وسيتم اس��تخدام قيمة القرض لتعزيز 
س��يولة “الوطنية العقارية” ودعم استراتيجيتها لالستثمار 

في أس��واقها الرئيسية. ويش��مل ذلك استكمال المش��اريع القائمة التي دخلت المراحل 
األولى من التس��ليم، واستكش��اف فرص جديدة للنمو في الوقت الذي تصبح فيه القيم 
الرأس��مالية أكثر جاذبي��ة. وقال الرئيس التنفي��ذي ل�“الوطنية العقارية” س��ميع الدين 
صديق��ي: إن هذا القرض يرتكز على النتائج المالية اإليجابية خالل الس��نوات األربع 

الماضية، وسيتيح لنا االستثمار في فصل جديد من مسيرة نمونا.

سميع الدين صديقي

“الطابوق الذكي” إلنتاج وحدات بناء مبتكرة

عل��ى هام��ش ن��دوة خاص��ة 
البلدي��ة  وزارة  ف��ي  ُعق��دت 
والبيئة القطرية، أطلقت شركة 
مختب��ر أبحاث النقل-تي أر آل 
العالمية المتخصصة في مجال 
النقل وحركة التنقل، مش��روع 
إلنت��اج  الذك��ي”  “الطاب��وق 
للمساعدة  بناء مبتكرة  وحدات 

بتعزيز االس��تدامة ف��ي قطاع البناء، وذل��ك ضمن البرنامج المش��ترك بين المختبر 
وال��وزارة والصن��دوق القطري للبحث العلمي لتحس��ين االس��تدامة واعتم��اد البناء 
األخضر في قطر وباقي دول المنطقة، حيث تم تمويل المش��روع من قبل الصندوق 
في مؤسس��ة قطر. وشارك في الندوة رئيس معهد دراس��ات البلدية والبيئة بالوزارة 
الدكتور محمد بن س��يف الكواري، والمدير اإلقليمي ورئيس قسم البنية التحتية لدى 

المختبر الدكتور خالد حسن، ومعنيين في قطاع اإلنشاءات.

كش�����ف وزي����ر 
تطوي����ر البني����ة 
التحتية اإلمارات�ي 
الدكت�ور المه�ندس 
عب��د هللا بلحي���ف 
النعيم��ي، ع������ن 
جدي����د  مع��رض 
باالس��تدامة  يعنى 

واالبتكار والسعادة تحت اسم “معرض مدن المستقبل”، 
والذي يق��ام خالل الفترة من 2 ولغاية 4 نيس��ان/ابريل 
2017 في دبي، وينظم بالش��راكة م��ع دائرة االراضي 
واالم��الك بدبي. ويعد المع��رض منصة عالمية يجتمع 
حولها كبرى الش��ركات والمؤسس��ات المعنية بتطوير 
البنى التحتية المتطورة من كافة دول العالم، فضالً عن 
كب��ار المس��تثمرين ورواد األعمال وأصح��اب األفكار 
الخالق��ة والمبدع��ة الذي��ن يس��همون في رس��م مالمح 
تأسيس مدن المس��تقبل من الناحية التكنولوجية والبيئية 

واالقتصادية وغيرها من المجاالت ذات الشأن.

الدورة األولى
من معرض مدن المستقبل

د. عبدهللا بلحيف النعيمي

أعلنت مجموعة س��انت ريجيس للفن��ادق والمنتجعات 
التابعة لعالمة ماريوت إنترناشيونال، عن افتتاح منتجع 
س��انت ريجيس المالديف فوميول��ي، ليكون أول منتجع 
يحت��ل جزي��رة خاصة به يحم��ل هذه العالم��ة. ويفتتح 
المنتجع آفاقاً جديدة من ناحية التصميم المبتكر والرفاهية 
االستوائية ضمن إحدى أكثر الوجهات السياحية رواجاً 
وإقباالً على مس��توى العالم. وبهذا يرتفع عدد منتجعات 
س��انت ريجيس العالمية إلى 15 منتجع تتميز بمواقعها 
الفريدة ضمن أهم الوجهات الس��ياحية الراقية ابتداًء من 
بالي في إندونيسيا ووصوالً إلى بال هاربور في ميامي.

افتتاح سانت ريجيس
المالديف فوميولي

“عالقات المستثمرين” من “داماك العقارية”

أطلقت شركة داماك العقارية، تطبيق “عالقات المستثمرين في داماك”، الذي يهدف إلى 
توفير الراحة واألداء الفوري لألسهم والمعلومات ذات الصلة 
 Apple بالمستثمرين. وس��يعزز التطبيق المتوفر على متجر
وGoogle Play التواص��ل بين دام��اك وأصحاب المصلحة 
المنهمكي��ن ف��ي أعمالهم، وذلك من خالل إتاح��ة الوصول إلى 

معلومات مالية عن طريق منصة سهلة االستخدام.
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تربعت “ديزني” على موقع الصدارة في مؤشر “الحنين”.
أم��ا “نس��كافيه”، فحققت تقدماً الفت��اً عن العام الماض��ي، مدفوعةً 
بنجاحها في تطوير محفظة من المنتجات المصممة خصيصاً لتلبية 
االحتياج��ات الفريدة لألس��واق اإلقليمية، وفي مقدمتها “نس��كافيه 
أرابيانا”، التي تكتس��ب أهمية خاصة كونها القهوة العربية الفورية 

األولى من نوعها.
وعلى غرار الس��وق األميركية، تُظهر صناعة الس��لع الفاخرة في 
اإلمارات أّن أداء العالمات التجارية الراقية، قد ال يرقى إلى مستوى 
التوقعات لبناء روابط عاطفية مع قاعدة المستهلكين، على أن يستثنى 

من ذلك السيدات والعمالء الذين تقل أعمارهم عن 35عاماً.
وعل��ى العكس، تظه��ر العالم��ات التجارية في قطاع��ات اإلعالم 
والترفيه والتكنولوجيا ألفة كبيرة وارتباطاً عاطفياً قوياً مع العمالء، 
خاص��ة “جيل األلفي��ة”، أي جي��ل الثمانينات والتس��عينات، األمر 
استدعى حلوالً  للحد من وتيرة الضغط النفسي.ال��ذي قد يرجع إلى المناخ الغير االيجابي خالل العام الماضي، مما 

العالمات التجارية األكثر  ألفة في اإلمارات

واس��تند تقري��ر “األلفة بين المس��تهلكين والعالم��ات التجارية في 
دولة اإلمارات 2017” إلى تحليل ش��امل لردود 6 آالف مستهلك، 
ودراس��ات تقييمة ل���54 ألف عالمة تجارية من 15 قطاعاً رئيس��اً 
في الواليات المتحدة والمكسيك واإلمارات. وتم تصميم المؤشرات 

الرئيسية في الدراسة، مثل الحنين وتعزيز الشخصية والهوية.
عالقة األداء باأللفة

يرى الشريك في MBLM، جاو هوانج، أن النتيجة الرئيسية التي 
توصلنا إليها من الدراس��ة البحثي��ة، تتمثل في أّن القرارات عاطفية 
بالدرج��ة األول��ى، وليس��ت منطقية. ولك��ن النتيجة األه��م هي أّن 
العالمات التي تدرك هذه الحقيقة، وتعمل تبعاً لها لتحقيق مصالحها، 
ه��ي التي تمتلك اليوم س��جالً حافالً بالنمو ضمن األس��واق المحلية 

واإلقليمية والعالمية.
وأّكد التقرير أّن العالمات العش��ر األكث��ر ارتباطاً مع العمالء هي 
التي نجحت في تس��جيل أداء اس��تثنائي، مدعومةً بمؤش��رات مالية 
قوية على صعيد نمو اإليرادات واألرباح على مدى السنوات العشر 
الماضية. وبالمقابل، أظهرت هذه العالمات تفوقاً من ناحية “السعر 
النس��بي” ومرونةً مالية عالية مقارنة بالعالمات التجارية األخرى 
العاملة ضمن القطاعات ذاتها والتي ال تربطها ألفة مع المستهلكين.

مؤشرات القوة لكل عالمة تجارية
وأف��اد التقري��ر، ب��أّن العالم��ات التجارية ف��ي عال��م التكنولوجيا 
والس��يارات، ه��ي على الدوام ف��ي موقع الصدارة ف��ي من حيث 
االرتب��اط العاطفي مع المس��تهلكين، ضمن كاف��ة الفئات المصنفة 
وف��ق الجن��س والعمر ومس��توى الدخ��ل. وتعد “آب��ل”، العالمة 
التجارية التي اس��تحوذت على النسبة األعلى من “دمج العمالء”، 
والتي تش��ير إلى مدى االرتباط بين العالمة التجارية والمستهلكين 
م��ن األفراد، كما ع��ززت موقعها ف��ي القمة فيما يتعلق بمؤش��ر 

.)Indulgence( ”االنغماس“
بدورها، س��جلت “هيلتون”، التي حلت في المرتبة التاسعة، أعلى 
النتائ����ج ضم��ن مؤش����ري “الهوي��ة” )Identity( و“الحني�ن” 
)Nostalgia( عل��ى صعي��د دول��ة اإلم��ارات. ويعكس مؤش��ر 
“الهوية” الصور الطموحة أو القيم العالية ذات التأثير العميق، في 
حين يركز مؤشر “الحنين” على الذكريات الماضية والمشاعر القوية 
المرتبط��ة بالعالمات التجارية. وفي الوالي��ات المتحدة األميركية، 

وفقاً لتقرير صادر عن “أم. بي. أل. أم” (MBLM)، فقد 
تصدرت “آبل” قائمة العالمـات التجاريـة التي يرتبط 
معها المسـتهلكون في اإلمـارات بعالقة عاطفية 
قويـة، وحّلت “بي.إم.دبليو” و“فورد” في المرتبتين 
قائمة  اشـتملت  التوالي. كما  على  والثالثة  الثانية 
المراكز العشر األولى كل من (ليكزس، أودي، غوغل، 

مرسيدس، لويس فيتون، هيلتون، ونسكافيه).
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نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
قطاع البناء واإلنشاءات: من القطاعات ذات األداء األسوأ. وقالت 
45 ٪ م��ن الش��ركات إنها تنوي خفض أع��داد موظفيها هذا العام، 
ولكن بنس��بة أفض��ل من2016 والتي بلغ��ت 55 %. وتأثر القطاع 
بش��كل كبير م��ن تخفيض الميزاني��ات الحكومية وإلغ��اء أو تأجيل 
المش��اريع، كما عان��ى من تأخر دفع مليارات ال��دوالرات، ما أدى 
في بعض الحاالت إلى عدم دفع رواتب آالف العمال ألشهر عديدة.

االحتياجات المتغيّرة للمهارات
وجدت الدراس��ة أن العديد من الشركات نفس��ها التي تخفض أعداد 
موظفيها، تخطط لتوظيف أفراد جدد خالل2017، حيث أن التخفيض 
الطبيعي في أعداد الموظفين وتغير متطلبات األعمال يولدان شواغر 
يجب ش��غلها. وفي ه��ذا اإلطار، قال المدير التنفيذي لش��ركة جلف 
تالنت، ياسر حاتمي: اكتشفنا أن بعض الشركات، في سياق جهودها 
لخف��ض التكاليف، تلغي مجموعة كبيرة م��ن الوظائف لتقليل حجم 
أقس��امها وتوحيد بيانات الوصف الوظيفي المتعددة ضمن الوظيفة 
الواح��دة. وق��د يكون هذا التوجه خبراً س��اراً لم��ن يتمتع بمجموعة 
م��ن المه��ارات المهني��ة، ولكنه ليس كذل��ك ألصح��اب المهارات 
والتخصصات العالية في مجال واحد. وأضاف أن هذا التوجه أفرز 
وتعلم مهارات جديدة يمكن االستفادة منها في سوق العمل.طلباً على خدمات التدريب للشركات واألفراد بهدف تعزيز القدرات 

سوق الوظائف في الخليج تستعيد نشاطها خالل 2017

وبحسب النتائج، من المتوقع أن يتراجع عدد الشركات التي تخفض 
أعداد موظفيها من 40 % من المشاركين في استطالع 2016، إلى 
23 ٪ هذا العام. كذلك، تعتزم ش��ركات أكثر التوس��ع في اس��تخدام 
العمال��ة لترتف��ع من 41 % ع��ام 2016، إل��ى 47 % في 2017. 
وتمثل السعودية استثناًء واضحاً لهذا التوجه اإليجابي، ويُعزى ذلك 
إلى اعتمادها على عائدات النفط، حيث توقعت 45 ٪ من الشركات 
المشاركة في االستطالع، خفض أعداد الموظفين خالل عام 2017.

تفاوت أداء القطاعات
وأظه��رت النتائج تفاوت��اً في زيادة أع��داد الوظائف بين القطاعات 

المختلفة:
قطاع التصنيع: األكث��ر ايجابية في توقعاته، حي��ث أفادت 58 % 
من الش��ركات، أنها تخطط لزيادة أعداد الموظفين في 2017. ونال 
القطاع تركيزاً رئيس��ياً ضمن جهود التنويع االقتصادي للحكومات 

على مدى العامين الماضيين.
مؤسس���ات الرعاية الصحية: حلت ثانياً، حي��ث تخطط 55 ٪ من 
الشركات للتوسع في عمليات التوظيف. ويأتي ذلك نتيجة للنمو في 
عدد السكان واالس��تثمارات الحكومية، والتغييرات التنظيمية التي 

تتطلب من أصحاب األعمال توفير التأمين الصحي للموظفين.
المصارف: تتوقع س��نة ايجابية نسبياً، حيث بلغت نسبة المصارف 
الت��ي تخطط لزيادة أعداد موظفيه��ا 44 %، بينما تخطط  ٪8 فقط 
لتقليص أعدادهم هذا العام، مقارنة ب�38 ٪ من الشركات التي أرادت 

إنهاء خدمات عدد من موظفيها في 2016.
قط���اع النفط والغاز: يواصل تقليص حج��م عملياته، ولكن بوتيرة 
أكثر اعتداالً، حيث تنوي ثلث الش��ركات خفض عدد الوظائف في 
2017، مقارن��ة مع النصف تقريباً ف��ي 2016. وتوقع 77 % من 
الم��دراء التنفيذيين لش��ركات النف��ط، ارتفاع العائ��دات خالل العام 
الجاري، بفضل ارتفاع أس��عار النفط بعد اتفاق تخفيض اإلنتاج في 

أظهر استطالع أجرته “جلف تالنت” المتخصصة في التوظيف عبر االنترنت، ارتفاعاً في توجهات عمليات التوظيف 
في منطقة الخليج. فبعد عام من موجات إنهاء خدمات الموظفين والعمال نتيجًة النهيار أسعار النفط، تتوجه 

المنطقة نحو مرحلة من االستقرار في خفض أعداد الوظائف، وتحقيق نسبة معتدلة من فرص العمل في 2017.
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أهدافهم المهنية، وأبرز العوائق: االفتقار الى فرص التقدم الوظيفي 
)27,7 %(، ونق��ص التموي��ل )22,6 %(، واالفتق��ار الى الخبرة 
)14,5 %(، وس��وء اإلدارة في الش��ركة )14,3 %(، وعدم وجود 
توازن بين الحياة الش��خصية والمهنية )10,9 %(، ووجود منافسة 

شديدة )5,1 %( والخوف من الفشل )4,9 %(.
وتم جمع بيانات إس��تطالع بيت.كوم حول “التقدم المهني في الشرق 
األوسط 2017” عبر االنترنت خالل الفترة الممتدة ما بين 10 كانون 
األول/ديسمبر 2016 وحتى 13 كانون الثاني/يناير 2017، بمشاركة 
األردن، مصر، المغرب، الجزائر، تونس، اليمن وغيرها.9934 شخصاً من اإلمارات، السعودية، الكويت، ُعمان، قطر، لبنان، 

استطالع: 98 % يبحثون عن وظيفة جديدة في 2017

توقعات ايجابية 
صّرح أكثر من ثلثي المجيبين )68,2 %( بأنهم قاموا بتحديد أهداف 
مهني��ة للع��ام 2017. ومن المثير لالنتب��اه أن حوالى 9 من كل 10 
مجيبي��ن )88,5 %( يتوقعون تحقيق أهدافه��م المهنية في 2017، 
حي��ث قال 6 من كل 10 مجيبي��ن )61,9 %( أنه من المحتمل جداً 
أن ينجحوا في تحقيق أهدافهم. وأظهرت نتائج اإلستطالع أن معظم 
المهنيي��ن في المنطقة حددوا أهدافاً كبي��رة، حيث صّرح 9 من كل 
10 مجيبين )89,5 %( بأنهم س��يتحّملون المزيد من المس��ؤوليات 
الوظيفية في 2017، بينما صّرحت النسبة ذاتها تقريباً )85,3 %( 
بأنها ستتخذ مبادرات جديدة في العمل. من ناحية أخرى، عبّر أكثر 

من 9 من كل 10 مجيبين )91,9 %( عن رغبتهم بتخصيص 
وقت إضاف��ي للتدريب وتطوير مهاراتهم المهنية. وبالنس��بة 
للمجيبين الذين س��يبقون في مناصبهم الوظيفية الحالية، أبدى 
)75,5 %( تفاؤلهم الش��ديد تجاه حصوله��م على زيادة على 
الراتب ف��ي هذا العام، بينما صّرحت نس��بة )74,8 %( عن 

تفاؤلها الشديد تجاه الحصول على ترقية في العمل.
الوظائف على االنترنت

برز الحصول على وظيفة جديدة كهدف أساسي يسعى المهنيون 
لتحقيقه في 2017 )58,6 %(، يليه تطوير المهارات وتعزيز 
اإلنتاجية )22,5 %(. ولتحقيق هذه األهداف، عبّر 8 من كل 
10 مجيبين )83,7 %( عن نيتهم قضاء وقت أكبر في البحث 
عن الوظائف على اإلنترنت. وبالنسبة ألولئك الذين سيبحثون 
عن ف��رص عمل جديدة، قال 53,2 % بأنهم س��يبحثون عن 
طري��ق مواقع التوظي��ف االلكترونية وغيرها من الوس��ائل، 
بينم��ا ص��ّرح 29,8 % بأنهم سيس��تخدمون مواقع التوظيف 
اإللكتروني��ة فقط. وف��ي المقابل، عبّر أقل م��ن واحد من كل 
10 مجيبين عن نيتهم اس��تخدام المواقع االلكترونية للشركات 
)7,1 %(، أو شبكة المعارف واألصدقاء )6,4 %( أو مواقع 
التواص��ل االجتماعي )3,5 %( للبح��ث عن وظائف جديدة. 
وف��ي ما يتعلق بالبالد المفضلة للعم��ل، قال حوالى 9 من كل 
10 مجيبي��ن )87,2 %( بأنه��م يودون العمل في دول الخليج 
في 2017. ورغم التوقعات االيجابية التي أبداها المجيبون في 
المنطقة، صّرح العديد منهم بوجود عوائق تمنعهم من تحقيق 

 جاء العام 2017 يحمل آمااًل بالتوقعات واألهداف الوظيفية للعديد من المهنيين في منطقة الشرق األوسط. 
فقد أظهر إستطالع أجراه بيت.كوم مؤخراً، بعنوان: “التقدم المهني في الشرق األوسط في 2017” أن 98 % من 
المجيبين يخططون للبحث عن وظيفة جديدة في 2017، كما يشعر معظمهم (95,1 %) بأنهم أكثر استعداداً 
وتأهياًل للتقدم الى وظائف جديدة مقارنة بالعام الماضي. وفي ما يتعلق بتقدمهم المهني، عّبر 4 من كل 10 
مجيبين (40,9 %) عن رضاهم عن النمو المهني الذي أحرزوه خالل عام 2016، كما صّرح 52,7 % بأنهم التزموا 
تحقيق األهداف المهنية التي حددوها. وأبدى معظم المجيبين توقعات ايجابية نحو العام الجديد، حيث قال 

أكثر من النصف (55,6 %) أنهم يشعرون بالتفاؤل، في حين قال الخمس (18,5 %) بأنهم يشعرون بالحماس.
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ُعمان بين أفضل 10 مقاصد سياحية

جاءت س��لطنة ُعمان بين أفضل 10 مقاصد س��ياحية التي تستحق 
 The Daily الزي��ارة خالل ع��ام 2017، وذلك بحس��ب جري��دة
Telegraph البريطانية، حيث ضمت القائمة أميركا، انكلترا، كندا، 
نيوزلندا، الهند، تش��يلي، المانيا، فرنس��ا وروسيا. وسلطت الجريدة 
الضوء على المقومات السياحية الفريدة التي تمتلكها سلطنة ُعمان، 
مش��يدةً بأن الس��لطنة تجمع بين الحداثة والماض��ي العتيق في ظل 
حفاظها على الت��راث وإرث الماضي التي تمزج بين هذا وذاك، إذ 
تحافظ الس��لطنة على المزيج بين الع��ادات القديمة والضيافة ضمن 
أجواء البس��اطة الممتعة في ظل االس��تمتاع بالمش��اهد التي تسحر 

األلباب ضمن حرصها على تطوير بنيتها التحتية.

حماية الحياة البحرية في المو أتول

أعلن منتجع “سيكس سينسيز المو” من موقعه االستثنائي وسط مياه 
المحيط الهندي الزرقاء، بالتزام إدارة أعماله بشكل مستدام في اتجاه 
س��عيها لرفع مستوى الوعي البيئي للضيوف والمقيمين حول أهمية 

الحفاظ على الحياة البحرية.
وانطالقاً من تأكيد المنتجع على تجس��يد رؤيت��ه البيئية الرامية إلى 
حماية الحياة البحرية في المو أتول، بدأ عالما األحياء جيني تشوما 
وأوسكار إجنيتيك، بتنظيم مشاريع جديدة تهدف إلى مراقبة السالحف 

البحرية في المنطقة وتقييم صحة وتعافي الشعاب المرجانية.

مجموعة بلو بالست من “أديداس”
 ،ACE 17+ PURECONTROL أطلقت أديداس لكرة القدم حذاء
ضم��ن المجموع��ة الخاّصة ب�“بلو بالس��ت” الّتي تعكس أس��لوب 

.Streetو Cage
 PURECUT SOCK SYSTEM ومن أحدث ميزات الحذاء نظام
الجديد، الذي ابتكر من أجل توفير تحّكم أقصى بفضل المادة المرنة 

المستخدمة في صناعته والتي تثبّت القدم وتتكيّف مع الحركة.
وُجّه��ز الح��ذاء بجزئه األعل��ى ب���PRIMEKNIT اللين إلى حد 
360 درج��ة، مما يكف��ل متانته وضيانه وهو محم��ي بغطاء رقيق 
ج��داً يضمن تكيّفه األمثل. كما يتميّ��ز بتقنيّة حديثة تعتمد على دمج 

تكنولوجيا BOOST التي تطبع تصاميم “أديداس”.

إطالق أول مركبة شحن فضائية
تستعد الصين إلطالق أول مركبة شحن فضائية، في نيسان\أبريل 
2017، ضمن إطار س��عيها إلنش��اء محطة فضائية مأهولة دائمة 
بحل��ول عام 2022، وس��يتم نقل مركبة اإلمداد “تيانتش��و1” هذه 
إلى الفضاء عب��ر صاروخ من طراز لونغ مارش، وهي مُصممة 
لاللتح��ام بالمختبر الفضائي الذي اس��تخدمته الصين في تش��رين 
األول/أكتوبر 2016 إلجراء أطول مهمة فضائية مأهولة لها على 
اإلطالق. وتتمتع “تيانتش��و1” باس��تطاعة كبيرة، مع حمل 6 طن 
من السلع، وطنين من الوقود، إضافة إلى قدرتها على الطيران من 

دون قائد ل�مدة 3 أشهر.
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Breitling في منافسات بطولة العالم  
ش�������ارك ف�ري�����ق 
الس����باق�ات الخ�اص 
 Breitling بش���ركة
المختصة  السويسرية 
بتصني�ع س������اع�ات 
الكرونوغراف لقطاع 
الطيران، في منافسات 

بطولة العالم لسباق ريد بُل الجوي 2017 في أبوظبي، وقاد الطيّار 
 ،Skyracer الفرنس��ي ميكاييل براغ��و الفريق على متن طائرت��ه
ضمن مسار منخفض االرتفاع  ببوابات هوائية وسرعات تصل إلى 

.10G 230 ميل بالساعة مع تحمل قوة جاذبية عالية تصل حتى

معرض لـ“أوميغا” في أوستراليا
افتتح��ت  عارض���ة 
األزي��اء س����ي�ن�دي 
كروف��ورد مع�رض 
للس��اعات  تايم  هير 
السويسرية “أوميغا” 
في مارتين بليس في 
اوس���تراليا. وتمي��ز 

بتصميمه المبهر وباللونين الذهبي واألبيض إلى جانب اكسسوارات 
مميزة للعرض مثل األدراج والجرات على شكل أجراس، في حين 
تألقت كروفورد بإطاللتها من دار فيرساتشي لألزياء مرتدية ساعة 

أوميغا اليدي ماتيك المرصعة باأللماس واللؤلؤ.

العرض األول برعاية “بوكيرير”
اس����تضاف صان����ع 
الس��اعات السويسري 
بوكيري��ر   ف.  كارل 
خ��الل العرض األول 
لفيلم ج��ون ويك نخبة 
م��ن نج��وم هولي���ود 
ب�����ارزة  وبإطالل����ة 

لس��اعاته الفاخرة، حيث ارتدى كيانو ريفز بطل الفيلم س��اعة كارل 
ف. بوكيري��ر باترافي ترافيل تي��ك اثنين المصنوعة من الحديد مع 
لوحة أرقام س��وداء. في حين ظهرالمخرج وسفير العالمة التجارية 

تشاد ستاهيلسكي بساعة باترافي ترافيل تيك من الذهب الزهري.

Radoبيريسليد سفيرة عالمية لـ
أعلنت شركة Rado، عن انضمام 
الممثلة الروس��ية يوليا بيريس��ليد 
كس��فيرة عالمية لعالمتها. ويمكن 
اآلن رؤي��ة بيريس�����لي�د مرتدي��ة 
 Rado م��ن Ceramica س��اعة
المصنوع��ة من الس��يراميك فائق 

التقنية باللون األسود أو األبيض.
أما للس��هرات، فقد اختارت ساعة 
 HyperChrome Diamonds
المصنوعة من س��يراميك البالزما 

فائ�ق التقني�ة، والمرّصع�ة ب�66 حج�راً م�ن األلماس.

ساعة “بيونج تشانج 2018”
تجس��د س��اعة سيماس��تر بالني��ت 
أوش��ن “بيونج تشانج 2018” الدقة 
المتناهية بمواصفات عالمية خاصة، 
حيث تّم تصميمها لتخليد لحظة بدء 
العد التنازلي النطالق دورة األلعاب 
األولمبية الش��توية المقبلة في مدينة 

بيونج تشانج في كوريا الجنوبية.
كما ينف��رد تصميمه��ا بتطوره من 
دون إغف���ال الجوان����ب الجمالي��ة 
عبر اس���تخدام ألوان العلم الكوري 

البارزة المتمثل�ة ف�ي اللوني��ن األزرق واألحم��ر.

ساعة تاغ هوير محمد علي
كش����ف�ت عالم��ة “ت��اغ هوي��ر” 
بالش��راكة م��ع مجموع��ة الماجد، 
النق��اب ع��ن إصداره���ا الجدي���د 
المخصص لمنطقة الشرق األوسط 
من ساعة “تاغ هوير محمد علي”، 
وذل��ك خ��الل مع��رض الدوح���ة 

للمجوهرات والساعات.
ومع هذا اإلصدار الذي اس��ت�وحي 

م��ن طراز س��اعة “هوي��ر رينج ماس��تر” لعام 1975، تتمس��ك 
العالم��ة بش��غفها بالرياض��ة عبر صنعها لس��اعة فاخ��رة تكريماً 

لذكرى أسطورة المالكمة محمد علي كالي.
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نسخة خاصة من سوار جريكا
حلّت النجمة اللبنانية مايا دياب 
ضيفة ش��رف خ��الل احتفال 
فيرساتشي للمجوهرات الراقية 
بالنسخة 22 من مهرجان دبي 
للتسوق، وذلك بإطالق نسخة 
خاصة من سوار جريكا األنيق 

والمذهل في دبي.
يشار إلى ان سوار فيرساتشي 

جري��كا قد صيغ من الذهب األحمر م��ع تزيينه بقطع من األلماس، 
وقُدّم خالل حدث حصري استضافه بوتيك فيرساتشي للمجوهرات 

الراقية في دبي مول.

فشل في مقاطعة منتجات ايفانكا
فش����ل�ت حمل����ة معارض���ة 
دعت ال��ى مقاطع��ة منتجات 
إيفان��كا ترام��ب ابن��ة الرئيس 
األميرك��ي بالتأثير س��لباً على 
أرباح مبيعاته��ا. ووفقاً لموقع 
بالتس��وق  “أمازون” الخاص 
عب��ر اإلنترنت، ف��إن العطر  
النس��ائي ال��ذي يحم��ل اس��م 

إيفان��كا، هو األكثر مبيع��اً على الموقع وبنوعي��ه المختلفين، وعزا 
المش��ترون تفضيلهم ل��ه إلى أنه “مكون من مزي��ج جذاب وأنثوي 

لألزهار الشرقية ليصبح رمزاً للرزانة والجمال معاً”.

افتتاح “باتيلي” للمأكوالت المالديفية
اف�ت�ت���ح م�ن�ت�ج��ع 
جزي��رة ميليده���و 
مطعماً يحمل اس��م 
“باتيل����ي” وه���و 
الوحيد في المالديف 
ال�م�ت�خ�ص������ص 
ك�����والت  ل�م��أ ب�ا

المالديفية. ويشير اس��م المطعم إلى كلمة القارب الشراعي الخشبي 
باللغ��ة المالديفية، ويعكس تصميمه الهندس��ي التراث المالديفي، إذ 
يأخذ شكل 3 قوارب ترسو على شاطئ البحيرة، األول هو المطعم 

والثاني استراحة ومقهى، أما الثالث فهو عبارة عن المطبخ.

احتجاز أكبر يخت في العالم
احتجز حوض بناء السفن 
أك�ب����ر   ،Nobiskrug
يخ��ت ش��راعي خ��اص 
بالعال��م، تع���ود ملكيت��ه 
للملياردي���ر الروس�����ي 
أندريه ميلنيش��ينكو، بعد 
مطالبت��ه تس��ديد الدفع��ة 
النهائي���ة 15.3 ملي���ون 
ي��ورو م��ن ثم��ن اليخت 

ال��ذي بناه الجانب األلماني نفس��ه، ويبلغ طول اليخت 142.8 متر، 
وعرضه 25 متر، بينما تزن حمولته 12.700 طن.

سترة للتحكم بحرارة الجسم
 Omius صممت شركة
كاليفورنيا س��ترة  بوالية 
ذكي��ة مزودة بمستش��عر 
لدرج��ات الح��رارة م��ع 
ش��قوق عرضي��ة تفت��ح 
وتغل��ق تلقائياً م��ن أجل 
الجس��م  ح��رارة  ضب��ط 

لتساعد في تحسين عملية التنفس بمختلف الحاالت، بما فيها الشعور 
بالحر الشديد في األماكن المزدحمة أو حتى أثناء التزلج، كما يمكن 
للمستشعر أن يضبط ويحدد الوقت الالزم التساع وانغالق الفتحات 

تبعاً لدرجات الحرارة الخارجية.

مجموعة ثانية من “أستون مارتن”
طرح��ت أس��تون مارتن 
وهاكي����ت البريطاني���ة، 
لربي��ع  ثاني��ة  مجموع��ة 
وصي����ف 2017، ف����ي 
أعقاب النجاح الذي حققته 
بعد ظهورها ألول مرة في 
مجموعة كبسولة هاكيت. 

وتس��تمد المجموعة التي تضم 22 قطعةً اإللهام من الزورق الس��ريع 
AM37 الذي طورته أستون مارتن ويخوت كوينتيسنس ومن فلسفة 
التصمي��م الجريئة لس��يارة DB11. وهي تتضّم��ن مالبس الخروج، 
األلبسة المحبوكة بالصنارة، قمصان بولو، السراويل واإلكسسوارات.
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انتش��ار الشباك والحطام البحري الذي يمكن أن تتناوله. لكن لحسن 
الحظ، لدينا اآلن مكان مخصص لعاج هذه الس��احف ومساعدتها 

على التعافي من إصاباتها.
رفع مستوى الوعي

بدوره، قام كبير المهندسين في مجموعة كوكو، محمد ديدي، بإنشاء 
نظام آلي ينظم تدفق المياه في المركز ويس��مح إلجراءات مبرمجة 
بتشغيل النظام بأكمله. وقد تلقى المركز 3 ساحف، في حين تنتظر 
س��احف أخرى نقلها إلى المركز تح��ت رعاية الجّراحة البيطرية 
كلير بيتروس، التي تدير عمليات المركز والتي س��تعمل مع أطفال 
الم��دارس في الجزر المجاورة ضمن زيارات ميدانية لتعليمهم عن 

الساحف وسبل تربيتها واالهتمام ببيئتها وطبها، ونشر التوعية.
يش��ار إلى أن مجموعة كوكو تعمل باس��تمرار م��ع المجتمع لرفع 
مس��توى الوعي حول المعرفة المتعلقة بالممارسات البيئية 
“كوكو بودو هيثي” خال مرحلة الحقة.السليمة والمفيدة، على أن تبصر مبادرات مماثلة النور في 

أول مركز لحماية السالحف في جزر المالديف

أهمية المشروع
فضاً عن حماية الس��احف، يهدف المشروع إلى تجميع البيانات 
لتحدي��د أن��واع الش��باك وطرق الصيد المس��تخدمة لمعرفة س��بب 
انجراف هذا العدد الكبير منها في المحيط الهندي. وبدأت مجموعة 
كوكو منذ 2013 بالعمل مع المشروع إلنقاذ الساحف البحرية التي 
تقع ضحية الشبكات. وقد تم عقد فعاليات في منتجعات كوكو لتثقيف 

الضيوف والشركاء حول آثارها الضارة.
وفي هذا اإلطار، قال المؤس��س والرئيس التنفيذي لمش��روع ردلي 
الزيتونية مارتن  ستيلفوكس: منذ البداية قدم ضيوف مجموعة كوكو 
وش��ركائها الدعم للمشروع من خال التبرعات السخية التي قاموا 
بها خال إقامتهم، وها نحن نعبّر عن امتناننا العميق ونشكرهم على 
كرمهم الذي ال يتزعزع. وبقدر ما نحن ماضون في إزالة الشبكات 

التائه��ة م��ن المحيط، تبقى الس��احف 
والحياة البحرية بشكل عام مهددة وسط 

أعلنت مجموعة كوكو للفنادق 
والمنتجعات (تقع في المالديف) 
في كانـون الثاني/ ينايـر  2015، 
شـراكة رسـمية وحصريـة مـع 
مشـروع ردلي الزيتونيـة، بهدف 
إنشــاء مراكز تعنـى بحمـايـة 
تأثيـر  مـن  والحـد  الســالحف 
الشـبكات التائهة على الحيـاة 
البحريـة، لتتوج هـذه الشـراكة 
فـي 2 شــبـاط/فبرايــر 2017، 
حين احتفلت مجموعـة كوكو 
بافتتــاح المركـز األول إلنقــاذ 
السـالحف في منتجـع “كوكو 

بالم دوني كولو”.
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معرض ومؤتمر الصحة العربي
شهد معرض 
ومـؤتـمــــر 
لـصـحـــــة  ا
الـعــربـــــي 
الـذي ُعـقــــد 
فـــي مـركـز 
دبــي الدولي 
للمؤتمــرات 
والمعارض، 

عرض نظام ســينهانس للجراحــة بالروبــوت األول من نوعه في 
المنطقة. ويوفر هذا الجهاز المتطور، عالوة على الدقة والهندســة 
اإلنسانية التي تتحلى بها الروبوتيات، الفوائد اإلضافية المتمثلة بقدرة 

هذا النظام على استشعار رؤية الجراح للتحكم بالكاميرا بسالسة.
وعلــى هامش أعمال المعــرض، عرضت شــركة األلفية العربية 
لتجــارة التجهيزات الطبية، نطاقاً واســعاً مــن تكنولوجياتها الذكية 
ومنتجاتهــا الروبوتيــة والمبتكرة، وذلك في جناحهــا الخاص. كما 
عرضت “جهازاً إعجازياً” يحمل اســم “ســبيتش ايزي” أو النطق 

السهل، من شأنه حل مشكلة التلعثم.

استعراض السجالت في ثواٍن

ســيتمّكن األطباء فــي دول الخليج العربي من اســتعراض الملفات 
الطبيــة للمرضــى في أقل مــن 3 ثواني فقط، وذلك فــي حال تبنّت 
المؤسسات الصحية أحدث تقنيات الرعاية الصحية خالل السنوات 
الـ3 القادمة، وفقاً لشركة هيتاشي داتا سيستمز. ومع ارتفاع تكاليف 
الرعايــة الصحيــة، تســعى دول الخليــج في خططهــا )مثل رؤية 
اإلمارات 2021، الرؤية الســعودية 2030( لالســتثمار في أحدث 
الحلــول التقنية في هــذا القطاع، مثل الســجالت الرقمية للمرضى 
وتطبيقات الجّوال وتحليل البيانات الكبيرة. وأشارت مؤسسة غارتنر 
لألبحاث إلى أن إنفاق منطقة الشــرق األوســط وشمال أفريقيا على 
التقنيات الطبية قد وصل إلى معداّلت قياسية بلغت 3 مليار دوالر.

نظام للتشخيص من “بيكمان كولتر”
طـلـقـــــت  أ
ن  بيكمــــــا “
كولـتـــــــر” 
كـة  لشــــــر ا
لمتخصصـة  ا
فــي  عالميــاً 
تـطــويــــــر 
ت  مـنـتـجــــا
ل  حـلــــــو و
التشــخـيـص 

السريري، نظامها الجديد للتشخيص الجزيئي DxN VERIS في 
دولة اإلمارات، والذي يشــّكل منصة، تهدف إلى التأســيس لمعايير 
جديدة في مجال اختبارات التشــخيص الجزيئــي من خالل إحداث 
تغيير جذري في أتمتة سير العمل، إضافةً إلى تطوير النتائج المخبرية. 
ويعتبر نظام DxN VERIS للتشخيص الجزيئي أداة مؤتمتة بشكل 
كامــل تســتخلص النتائج مــن العينات ومخصصــة للتحليل الكمي 
للجزيئات المستهدفة، فقد ُصمم لضمان قدرة المختبرات على فحص 

أي عينة وفي أي وقت بأقل قدر ممكن من التدّخل اليدوي.

الشركة الخضراء األولى في العالم

حصلت آبل على لقب شركة التقنية الخضراء األولى، للسنة الثالثة 
Green� عن منظمة Clicking Clean  على التوالي، وفقاً لتقرير
peace، وبعالمة A و83 % بحســب مؤشر الطاقة النظيفة، تلتها 
فيســبوك وغوغل بعالمة  67 و56 % علــى الترتيب وبأداٍء جيد، 
بينما ظهرت شــركات مثل نيتفليكس، أمازون وسامسونغ بمراكز 
دنيا بحسب المؤشر نفسه. ويجري التقييم وفقاً لحسابات تتعلق بكمية 
الطاقة النظيفة التي تســتخدمها الشــركات من الموارد المتجددة مع 
استعدادها لجعل استهالكهم من الطاقة متاحة علناً، والتزامها بجعل 

مراكز بياناتها تعمل على الطاقة المتجددة.
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مكتب لـ“أفيجيليتي سوليوشنز”
أطلقت شــركة أفيجيليتي 
سوليوشنز، وهي المزود 
المتخصــص لخدمــــات 
وعلـم  المهنيــة،  الصحة 
الســــــمــوم والنظافــــة 
الصناعيــة لقطــاع علوم 
الحيــاة، مكتــب فرعهــا 
اإلقليمي فــي دبي، لتلبي 
منطقــة الهند، والشــرق 

األوســط وشــمال أفريقيا، حيث ســيكون المقر ذات النمو المتزايد 
سريعاً، في مجّمع دبي للعلوم.

التنبيه قبل نوبات الصرع
باحثين  مجموعــة  طرح 
من معهد ماساتشوســتس  
باالشــتراك مــع شــركة 
Empatica، ساعة ذكية  
Embrace، لهــا قــدرة 
عالمــات  رصــد  علــى 

نوبــات الصــرع والتحذير منها، مع إرســال تنبيــه الصدقاء الفرد  
المحدديــن ســلفاً، تعتمد في عملها علــى مقياس النشــاط في الجلد 
ورصــد تغيراٍت قد تحصــل في الدماغ اعتماداً علــى بياناٍت طبية 
تســاعد بالتعرف على التحوالٍت التي تنذر بوقوع النوبة، كما تقدم 

معلوماٍت تخص أنماط الحركة وحرارة الجسم أيضاً.

عمليات لزراعة شبكية العين
أكد خبراء من معهد أبحاث 
العلــوم الطبيـــة اليابانـــي 
“ريكن”، أنهم بصدد اختيار 
متطوعـيــن إلخضاعـهـــم 
لعمليــات زراعة شــــبكية 
العيــن تــم استنســاخها من 

الخاليــا الجذعية بعدما أعطــت وزارة الصحة التراخيص الالزمة 
إلجــراء تلك التجارب الســريرية بهدف معالجة مــرض “التنكس 
البقعــي” المرتبط بتقدم العمر والذي يؤدي إلى تلف شــبكية العين، 
يأتي ذلك بعد حوالى 10 سنوات من أول عملية الستخالص الخاليا 

الجذعية المتعددة االستخدامات من جلد اإلنسان.

الصين تستهدف زيادة األمطار

كشفت دراسة أعدتها وكالة األرصاد الجوية في الصين، أن األخيرة 
تخطــط الســتثمار 1.5 مليار يوان ) 168 مليــون دوالر أميركي( 
ضمن برنامج استمطار صناعي يهدف لزيادة األمطار في المناطق 
الشمالية المتميزة بجٍو قاريٍ جاف، ومن المقرر أن يستمر البرنامج 
هذا لثالث ســنوات متســبباً بهطول أمطار على مســاحة 960 ألف 
كيلومتــر مربــع، ما يعادل 10 % من مســاحة الصيــن، وهو أحد  
مجــاالت تكنولوجيا التأثيــر الصناعي على الجو التي تســتخدمها 
الصيــن مؤخــراً فــي الوقاية أيضاً مــن الصقيع وموجــات حرارة 

الصيف، وتطهير سمائها من التلوث في المناسبات العامة.

3D عمود فقري بطباعة
فـريــــق  عـمــــل 
الجراحـيـــن  مـن 
فــي الهنـــد علــى 
اســتبدال الفقـرات 
الـمـتـضــــــــررة 
عمــــود  لترميـــم 
لمريضة  الفقــري 
فقــــدت القـــــدرة 
علـــى المشـــــي، 
وذلــك بنســـــخـة 
التيتانـيــــوم  مــن 
مصنوعة بطباعـة 
مجســمـة  ثالثيــة 
البعــد، حيث طبع 

الفريق أوالً عموداً فقرياً مســتعاراً بحجم يناســب جســم المريضة 
تماماً، مــع العديد من التجارب الختبار الميكانيك الحيوي ومقاومة 
اإلجهــادات، إلــى أن أدخلوا القطعــة البديلة بيــن الفقرتين األولى 

والرابعة لملء الفراغ في العمود الفقري المتضرر.
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التطبيقات لسوء اس��تعمال بيانات الحسابات 
فيها من قبل المهاجمين للوصول إليها.

حلول متعددة
قام��ت ش��ركة بال��و ألتو نتوورك��س بطرح 
حل متعدد الط��رق هو األول من نوعه على 
مستوى هذه الصناعة، فضالً عن كونه قابلة 
تحديث وتطوير، فقد تم تصميمه بهدف منع 

حلول متعددة لمنع سرقة بيانات الحسابات

أعلنت شركة بالو ألتو نتووركس، عن تحديث منصتها األمنية للجيل المقبل، والتي توفر للعمالء من المؤسسات 
القدرة على منع سرقة وسوء استعمال بيانات الحسابات، وتعد إحدى الطرق األكثر شيوعاً التي يستعين بها 

قراصنة اإلنترنت إلخضاع المؤسسات، وللمناورة داخل شبكة المؤسسة بهدف سرقة األصول القيمة.

عمليات اإلختراق
عادة م��ا تتضمن عمليات اإلختراق س��رقة 
كلمة السر في إحدى مراحل دورة الهجمات، 
واس��تناداً الى نتائج تقرير فيريزون لحوادث 
إخت��راق البيان��ات )DBIR 2016(، ف��إن 
ثلث��ي عملي��ات اإلخت��راق تقريب��اً الت��ي تم 
تحليلها جاءت نتيجة س��رقة جزء من بيانات 
م��ن  العظم��ى  الغالبي��ة  وألن  الحس��ابات. 
المؤسسات ال تزال تستخدم بيانات حسابات 
قائم��ة عل��ى مب��دأ كلم��ة المرور البس��يطة 
كوس��يلة رئيس��ية لتمكين وصول المستخدم 
إلى األنظمة، عادةً ما يكون من األسهل على 
المهاجم القيام بسرقة كلمات السر عوضاً عن 
إيج��اد طريقة الختراق أو إليجاد ثغرة أمنية 
في النظام، أو النجاح بتجاوز تقنيات الفحص 
والكش��ف عن البرامج الخبيثة والحماية من 

التهديدات.
من جهٍة أخرى، أصبحت الطرق واألساليب 
التقليدي��ة لوق��ف عمليات االحتيال وس��رقة 
بيانات الحس��ابات بدائي��ة ويدوية ومحدودة، 
وتعتم��د أوالً عل��ى ثقاف��ة الموظفين، وعلى 
تصني��ف الموق��ع كمش��بوه ف��ي عملي��ات 

االحتي��ال. وإذا فش��لت المنتجات 
األمنية التي تس��تخدمها المؤسسة 
ف��ي الكش��ف ع��ن أح��د المواق��ع 
المش��بوهة الجدي��دة، فإن الس��بيل 
الوحي��د المتبقي أمامه��ا يتمثل في 
عدم دخول المس��تخدم إلى الموقع 

واستخدام بياناته الخاصة فيه.
عالوةً على ذلك، ال تزال المنهجيات 
األمني��ة القائمة على كلمة المرور 
فق��ط م��ن أج��ل اجتي��از عملي��ة 
المصادق�ة الش����ائعة ج�داً، وذلك 
بسبب التعقيدات التقليدية المرافقة 
لتنفي��ذ عملي��ات المصادقة متعددة 
العوام��ل، ما يع��رض الكثير من 

الهجمات القائمة على بيانات الحسابات. ومن 
ش��أن هذه القدرات الجديدة، المدرجة ضمن 
الجيل المقبل من حلول جدران الحماية التي 
تطرحها الشركة، منع سرقة وسوء استعمال 
بيانات الحس��ابات المس��روقة، وتعزيز آلية 
الحماي��ة م��ن البرمجي��ات الخبيث��ة، ومن��ع 
التهديدات، وحماية وظائف تمكين التطبيقات، 
والكثي��ر غيرها م��ن المزاي��ا المتقدمة التي 
ت��م تطويره��ا من أجل توس��يع نط��اق قدرة 
المؤسس��ات من العمالء عل��ى منع عمليات 

االختراق االلكترونية عبر اإلنترنت.
ومن بين أكثر من 70 ميزة جديدة، تم إدراجها 
ضم��ن ق��درات الجي��ل المقبل م��ن المنصة 
 ،PAN-OS 8.0 األمني��ة كجزء من حل��ول
تعتبر مي��زة منع س��رقة بيانات الحس��ابات 
م��ن أبرزه��ا. وهو أم��ر تحدث عن��ه نائب 
الرئي��س التنفي��ذي إلدارة المنتج��ات ل��دى 
ش��ركة بالو ألتو نتووركس، لي كالريتش، 
قائ��الً: “غالب��اً ما ش��هدنا تص��دّر عمليات 
س��رقة بيانات الحسابات للعناوين الرئيسية، 
وذلك باعتبارها من الطرق الرئيس��ية التي 
يلجأ إليها قراصن��ة اإلنترنت للوصول إلى 

الشبكات، والنظم، واألصول.
وعل��ى م��ر الس��نوات، واجه��ت 
المؤسس��ات صعوب��ة كبي��رة في 
إيجاد وسيلة فعالة وقابلة للتحديث 
والتطوير لمواجه��ة هذا التحدي. 
وإنه لمن دواعي فخرنا وسرورنا 
طرح ه��ذه الق��درات الفريدة من 
نوعه��ا، والرائ��دة على مس��توى 
هذه الصناعة، كج��زء من الجيل 
المقبل لمنصتن��ا األمنية، وتوفير 
ابت��كار آخر، من بي��ن الكثير من 
لمس��اعدة  المصممة،  االبتكارات 
االختراق االلكترونية”.المؤسس��ات عل��ى من��ع عمليات 

لي كالريتش 
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“ياهو” تصدم مستخدميها من جديد
حذّرت “ياهو” مس��تخدميها 
م��ن أن حس��اباتهم ق��د ت��م 
اختراقها خالل عامي 2015 
- 2016، ما يعني أنها المرة 
الثالث��ة الت��ي تكش��ف فيه��ا 
الشركة عن خرٍق أمني كبير 
بخدماتها، وتمكن المخترقون 
من الوصول إلى الحس��ابات 

من دون الحاجة إلى كلمات الس��ر، بس��بب فش��ل ف��ي خدمة البريد 
اإللكتروني س��محت لهم باس��تخدام ملفات كوكيز مزيفة تم إنشاؤها 

ببرنامج ُسِرَق من األنظمة الداخلية لياهو.

“يوتيوب” ... (أوف الين)!
أطل�ق����ت “غ�وغ���ل” 
تطبيقها )يوتي�وب غ��و 
 ، )Youtube  Go
بهدف دعم مستخدميها 
ضمن شبكات اإلنترنت 
الضعيفة، بخيار تحميل 
الفيديوهات لمش��اهدتها 

فيم��ا بعد، مع امكانية تحميلها بج��ودة Basic Quality 144p أو 
بجودة Standard Quality 360p، دون جودة HD. كما يستطيع 
مستخدم Youtube Go مشاركة مقاطع الفيديو التي تم تحميلها مع 

اآلخرين عن طريق البلوتوث.

تطبيق يكشف المشاعر
ط��ّور فري��ق م��ن معهد 
األميركي  ماساتشوستس 
تطبيقاً للس��اعات الذكية، 
المحادثة  بتحليل  يس��اعد 
المشاعر  على  والتعرف 
الكامن��ة وراء كل جزء، 
ويق��وم بجم��ع البيان��ات 

الجس��دية والخطابات لتحليل نبرات الكالم ف��ي الوقت الحقيقي مع 
تحديد األجزاء التي كان فيها المتحدث س��عيداً أو حزيناً، فضالً عن 
تتبع التغي��رات العاطفية في فترةٍ ال تزيد عن 5 ثواٍن كزيادة درجة 

حرارة الجلد ومعدل ضربات القلب.

“أمازون” بدأت بمنافسة “سكايب”
على  المش����رفون  أك��د 
متصفح أمازون، إطالق 
 Chime خدم��ة جدي��دة
تساعد المستخدمين على 
التواص��ل ع��ن طري��ق 
مكال�م����ات ال�ص����وت 
والفيديو، بهدف تس�هيلها 

بين األفراد والشركات، مع أكثر من شخص في وقت واحد، مزودةً 
بميزة تحميل الوثائق وإرسالها بين المستخدمين. وتدخل هذه الخدمة 
ضمن مجموعة Amazon Web Services التي توفر مساحات 

إلكترونية لتخزين المعلومات والفيديوهات والصور.

“غوغل” تزيل ماليين التطبيقات
ته��دف “غ�وغ���ل” 
ال��ى رف���ع ج����ودة 
متجره��ا “غوغ����ل 
بالي”، حيث طالبت 
ف�ي���ه  المطوري����ن 
باعتمادهم سياس��ات 
ف���ي  خصوص�ي����ة 
تطبيقاتهم مع نشرها 

وتوضيحها ضمن صفح��ات التطبيق، وذلك تحت طائلة إزالتها أو 
تقييده��ا، خاصة تلك التي تطلب صالحيات حساس��ة كالتعامل مع 

الكاميرا والمايكروفون وجهات االتصال للمستخدم.

متابعة الفيديو أثناء العمل
ت  أ ب�������������د
مايكروسوفت 
إختب��ار مي��زة 
ة  ي����������د ج��د
 C o m p a c t
في   Overlay
أحدث نس��خها 

من ويندوز 10، تس��مح بمش��اهدة الفيديو بمربعٍ يطفو فوق الشاشة 
أثن��اء متابعة أي عمل آخر، كإمكانية إجراء مكالمة س��كايب فيديو 
والعمل على ملف إكس��ل في آن واحد، وس��تكون هذه الميزة متاحة 

لمطوري التطبيقات الشاملة الستخدامها.

68



جديد معلوماتية

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2017

مركز للحوسبة اإلدراكية في دبي

أعلن��ت ش��ركة “آي ب��ي أم” ومكتب دب��ي الذكية، ع��ن خططهما 
إلط��الق مركز مختص في مبادرات الحوس��بة اإلدراكية في دبي. 
وسيش��رف المركز على إرساء خارطة طريق للحوسبة اإلدراكية، 
بما يسهم في تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمتعاملين في دبي، 
وذلك باستخدام تقنيات الحوسبة اإلدراكية. كما سيفضي هذا التعاون 
إلى تزويد الجيل المقبل من المحترفين بالمهارات الضرورية ضمن 
مج��االت تحليل البيانات والحوس��بة الس��حابية والتقني��ات الجوالة 
والحوس��بة اإلدراكية وتقنية “بلوك تشين”. ووقع االتفاق مدير عام 
المكتب الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، ومدير عام الشركة في 

منطقة الشرق األوسط وباكستان عمرو رفعت.

الصين تشدد رقابة اإلنترنت
ك���������دت   أ
هيئ��ة تنظيم 
اإلنترن�����ت 
ف��ي  بكي���ن 
أن األخي��رة 
ت�خ�ط�����ط 

لمزي���د م�ن 
اإلج��راءات 
ف  ب��ه������د

منع الهجمات اإللكترونية، حيث س��تخضع الش��ركات العاملة إلى 
اس��تضافة خوادمها وبياناتها في العديد م��ن المدن الصينية عوض 

تخزينها في الواليات المتحدة.
كما س��يتم أيضاً فح��ص الكمبيوت��رات والهواتف الذكي��ة التي يتم 
تصديرها إلى سوق الصين  سواء من  أميركا أو اليابان أو أوروبا، 
إن كان تتضم��ن برمجيات تجس��س أو قطع تعمل على ذلك، األمر 
ال��ذي قد ي��ؤدي في نظر الكثيري��ن إلى طرد العديد من الش��ركات 
األميركي��ة في الصين س��واء تل��ك التي تقدم خدم��ات اإلنترنت أو  

المنتجات اإللكترونية.

شراكة  لتعزيز التجارة اإللكترونية
أعلن��ت “س�����وق.

كوم” أن المعامالت 
الرقمي��ة الفوري���ة 
تح�ّوالً  س���تُح�دث 
كبي��راً في مش��ه�د 
التجارة اإللكترونية 
في المنطقة بحل�ول 

عام 2020، وذل��ك خالل إبرام منصة التجارة اإللكترونية الكبرى 
ش��راكة مع “اس ايه بي”. وقال الرئيس التنفي��ذي للموقع رونالدو 
مشحور، إن الموقع يمّكن الشركات الصغيرة والمتوسطة اإلقليمية 

من االنطالق وتنمية أعمالها التجارية عبر اإلنترنت.

تفاهم بين “دبي الذكية” و“اينوك”
وقع كل من مدير 
ع���ام مكتب دبي 
الذكي��ة الدكت�ورة 
عائش��ة بن بشر، 
والرئيس التنفيذي 
لمجموع��ة اينوك 
س����ي�ف حم�ي���د 

الفالسي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في ما يخص أهداف التحول 
الذك��ي، وتحقيق التواصل الفعّال بم��ا يتوافق مع هدف مبادرة دبي 
الذكي��ة المتمث��ل بتعزيز تجارب فعالة على كاف��ة مناحي الحياة في 

مدينة دبي، وذلك عن طريق التكنولوجيات الذكية.

خسائر ملموسة في الشركات
كش��ف تقري��ر 
سيس��كو لألمن 
اإللكترون����ي 
ن  أ  2 0 1 7
أكثر م��ن ثلث 
المؤس��س���ات 

التي واجهت خرقاً أمنياً عام 2016 تعرضت لخسائر ملموسة، بفقدان 
عمالء أو فرص أو حتى إيرادات، بنسٍب تفوق 20 %، ولفت التقرير 
إلى أن 90 % من الشركات تعزز إجراءات الدفاع  بعد الهجوم، من 
خالل الفصل بين وظيفتي تقنية المعلومات واألمن أو بزيادة التوعية 

األمنية الموظفين أو حتى بتطبيق أساليب تخفيف المخاطر .
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الروبوتات يجب أن تدفع الضرائب
غيتــس  بيـــل  صــّرح 
مؤسس مايكروســوفت 
عـلـــى  يـنـبـغــي  أنــه 
تأخـذ  التي  الروبوتـات 
وظائف األشخاص دفع 
الضرائب بشكــل يماثل 
ما يخضــع لــه العامل 

البشــري، وإذا كان العامــل ليس على قيد الحياة مــن الناحية الفنية 
ال يعني ذلك كســبه المال من أجل ال شــيء، كما أن خطوة فرض 
الضرائــب هذه تعتبر فــي المقام األول وســيلة للحفاظ على تمويل 

العديد من الخدمات االجتماعية للمجتمع.

ميداليات طوكيو 2020
أطلــق منظمــو دورة 
األلعـــاب األولمبيـــة 
طوكيو 2020 مبادرةً 
تدعو اليابانيين للتبرع 
بأجهزتهم اإللكترونية 
والهواتـف المحمولــة 
القديمة في سبيل إعادة 

تدويرها واســتخدامها، لتصنيع 5 آالف ميدالية لهذه الدورة موزعةً 
بين برونزية وفضية وذهبية، خاصة وأن نســبة الذهب المستخرج 
من نفايــات اليابان اإللكترونية تقدر بـــ16 % والفضة 22 %، ما 

يجعل المبادرة مثالية إلنتاج الميداليات.

مفاتيح ذكية تحت الجلد
شـــــــــركــة  طــــــّورت 
Newfusion البلجيكيـــة 
المتخصصــة فــي مجــال 
التســويـق الرقمي، مفاتيح 
إلكترونيـــة تغنــــي عـــن 
المفاتيــح التقليديـــة، هــي 
عبــارة عـــن كبســــوالت 

إلكترونيــة بحجم حبة األرز، يمكن زراعتهــا تحت جلد الموظفين 
في الشركات، ليســتخدموها كبديٍل لمفاتيح األبواب المزودة بأقفال 
إلكترونية، كما تحتوي كافــة البيانات المتعلقة بالموظف، ما يمّكنه 

من استخدامها لتشغيل الكمبيوتر الخاص به.

بصمة Sim لتعامالت المصارف
إلـزام  تايالنـــد  تخطـــط 
بـطـاقــــات  مشـــــتـري 
الـSIM تسجيل بصمات 
أصابعهــــم، لتتحــــــول 
جميعهـــا إلـــى قـاعـــدة 
البيانات الوطنية، ما يتيح 
إمكانية تعقب مسـتخدمي 

الهواتــف، في خطوة تهدف لرفع معاييــر أمن الخدمات المصرفية 
والمســاعدة في التحقق أثنــاء الدفع الرقمي أو إجــراء المعامالت، 
خاصــةً بعد تزايد حــاالت االحتيال من خــالل التطبيقات لألجهزة 

وتطور عمليات القرصنة عبر اإلنترنت.

كمبيوتر بحجم الملعب
يـتـجـــه عـلـمـــاء 
بريطانيـون نحـــو 
كمبيوتـر  تصنيــع 
كّمــي عـمــــــالق 
بحجــم ملعب كرة 
قـدم ليكون األكبـر 

واألســرع بالعالم، بقدرة على معالجة عمليات حسابية معقدة تعجز 
مليــارات األجهزة عن القيام بها، مكــون من دارات ومعالجات في 
بيئة مفرغة من الهواء والغازات، وبآلية ربط على األلياف والكوابل 
الضوئيــة مع اعتماد الحقول الكهربائية ما يســّرع من حركة تبادل 

البيانات بمقدار 100 ألف مرة.

جسر بطباعة ثالثية البعد
أول  باحثون  أنشأ 
جسر مشـاة بتقنية 
طباعـــة ثالثيـــة 
البعــد فــي حديقة 
بمدريــد، بطــول 
12 متر وعرض 
1.75 متر، مكون 

من 8 أجزاء كل منها من طبقات مســحوق خرسانة منصهر مدعم 
بمادة البولي بروبلين، وذلك بهدف االســتفادة مــن النفايات وإعادة 
تدويــر المواد  الخام، حيث مّكنت الطابعة الضخمة من ربط المواد 

والرمال والصخور  بخوارزمياٍت تتحدى تقنيات البناء التقليدية.
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فرشاة أسنان ذكية من “فيليبس”
فيليبــس  كشــفت 
عــن فـرشـــــــاة 
أســنان ذكية تقدّم 
مخططـاً واضحـاً 
لفــم المســـتخدم، 
وإرشــــــــادات 
وتنبيهات مباشـرة 

لتنظيف عميق وكامل، مرتبطةً بتطبيق للهواتف الذكية، حيث ترسم 
من خالل المستشــعرات خارطة ثالثية البعد يمكن معاينتها بشــكل 
مباشر على الشاشة، وتتيح التعّرف على الجهة التي يتم تنظيفها، كما 

تنبه في حال الضغط أكثر على منطقة معينة تفادياً إلصابة اللثة.

نظارات تساعد المكفوفين على الرؤية
أصــــدرت شــــــركـة 
نسخة  الكندية   eSight
جديــدة مــن نظارتهــا 
eSight3 التي تســاعد 
المكفوفين على الرؤية، 
أخف وزنــاً وأقل ثمناً، 

مشــابهة إلى حــد كبير نظــارات الواقع االفتراضي، مــع كاميرا 
HD  وشاشتين OLED، وتتم معالجة الفيديو بطريقة حسابية تتيح 
رؤية أفضل، بصــور ملونة فيديوية دون وقت تأخر كبير، وبميزة 
التحكم بالتباين والتكبير بشكل يدوي يصل إلى 24 ضعف، إضافة 

لتزويدها ببطارية تكفي لـ6 ساعات.

Uni لفاقدي السمع
شــــــركـة  أطلـقــت 
 MotionSavvy
كمبيـوتـــر لـوحــــي 
UNI يُســاعد الُصم 
بـالـتـواصـــل مـــــع 
عـبــــر  محيطـهــم، 

تحويــل لغة اإلشــارة إلــى لغٍة مفهومــة، اعتماداً علــى كاميرات 
وتقنيــات تتعــّرف علــى أكثر من 2000 إشــارة، ليقــوم بتحويلها 
لنصوص يفهمها الجميع، بالمقابل يحول كلمات المتحدثين لنصوص 
ورســومات يفهمها األصم، كما يحتوي أيضاً على برنامج يســاعد 

الُمستخدم بإضافة إشاراته الخاصة للنظام في أي وقت.

الطاقة النظيفة لـ6 آالف منزل
بدأت شــركة أبوظبــي لطاقة 
تشــغيل  مصــدر،  المســتقبل 
أول توربيــن رياح في محطة 
دادجون المشروع الثاني لطاقة 
الريــاح البحرية الذي تســاهم 

الشركة بتطويره في المملكة المتحدة، مما سيوفر الطاقة الكهربائية 
لنحــو 6 آالف منزل في بريطانيا. ومن المخطط أن يتم تركيب 67 
توربينــاً في المحطة، بقدرة 6 ميغاواط لــكل منها، وبطاقة إنتاجية 
إجماليــة تكفي لتلبية احتياجات 400 ألف منزل. وتمتلك “مصدر” 
35 % من المحطة، بينما تمتلك شركة النفط والغاز النرويجية شتات 

أويل )35 %( وشركة الكهرباء الحكومية في النرويج )30 %(.

نظارة بحسب الرؤية
صّمم باحثون بجامعة 
يوتــــا األميركيــــة، 
نظارات ذكية تتكيف 
بشـكٍل تلقائي على ما 
ينظر إليــه مرتديهــا 
مـن دون االضطرار 
لتبديلهــا، بأجـهــــزة 

استشــعار للتكيف مع بعد أو قرب مســافة الرؤية، مزودةً بأغشــية 
من الغليســرين  ومحركات على كل عدســة ذهاباً وإياباً تعمل على 
تغيير انحناءها عند النظر إلى شيء محدد، كما يمكن ربط النظارات 

بتطبيٍق على هواتف المستخدمين لمعايرة عدساتها تلقائياً.

M5S ميزو” تكشف رسميًا عن“
كشـــفــت شـــركـة 
MEIZU الصينية 
عـن هاتفهــا الذكي 
 MEIZU M5S
تقنية  يدعــم  الــذي 
الشــحـن الســريع، 
بشاشــة 5.2 انــش 

IPS، مع معالج 8 النواة MediaTek MT6753، وذاكرة وصول 
3GB وســعتي تخزين 16 و32GB، مزوداً بماســح بصمة على 
زر الرئيســية وكامرتين خلفية 13MP مــع فالش حراري دائري 

وأمامية 5MP، في حين أتت البطارية بسعة 3000 ميلي أمبير.

71





جديد طيران

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2017

انطالق أعمال GI Aviation في اإلمارات
أعلنت شركة 
ج��������ي آي 
 GI( للطيران
 )Aviation
لمتخصصة  ا
ف��ي قط����اع 
النقل الج��وي 
الخ��اص ف�ي 
اإلم����ارات، 

ع��ن إتاحة المجال إلج��راء الحجوزات في أعق��اب حصولها على 
 )GCAA( شهادة مش��غل معتمد من الهيئة العامة للطيران المدني

في كانون األول/ديسمبر 2016.
وأج��رت الش��ركة المملوكة للقط��اع الخاص العدي��د من الرحالت 
التجريبية انطالقاً من مقرها الرئيسي في مطار البطين في أبوظبي.
كما كش��فت الشركة الستار عن طائرتها األولى من طراز بيالتوس 

Pilatus PC-12NG خالل حفل في سكاي دايف دبي.
ومن المقرر أن تتس��لم الش��ركة طائرتها الثانية من هذا الطراز في 

شهر شباط/فبراير2017 في مقرها بدبي.

إتفاقية “أليطاليا” و“الملكية األردنية”
خ��ل���������ت  د
إتفاقي��ة الرمز 
المشترك التي 
وقعتها ش�ركة 
ال�خ�ط������وط 
الجوية الملكية 
األردن��ي������ة 
وش�������رك��ة 
ال�خ�ط������وط 

الجوية اإليطالية “أليطاليا” حيّز التنفيذ، وستتاح بموجبها المزيد من 
خيارات السفر أمام مسافري الشركتين، وستعمل “الملكية األردنية” 
على تسهيل حركة إنتقال المسافرين من عمان إلى مجموعة واسعة 
من المدن الس��ياحية اإليطالية وتنش��يط حركة الس��ياحة من السوق 

اإليطالي إلى مدينة العقبة السياحية مروراً بعمان.
على صعيد آخر، قررت “الملكية األردنية” زيادة رحالتها إلى 14 
مدينة عربية وعالمية اعتباراً من صيف 2017. موضحة أن القرار 
يس��تهدف تسهيل حركة إنتقال المس��افرين على جميع مقاطع شبكة 

الخطوط حول العالم، وزيادة الترابط بين المحطات.

مقر جديد لـ“باناسونيك أفيونيكس”

احتف��ت س��لطة المنطقة الحرة بمط��ار دبي “داف��زا” بافتتاح المقر 
الجدي��د ل�“باناس��ونيك أفيونيك��س” المتخصص ف��ي تطوير حلول 

الترفيه واالتصاالت الموجهة لقطاع الطيران.
ويكتس��ب المرفق المتطور الممتد على مساحة 148 ألف قدم مربع 
ضم��ن المنطقة الحرة، والذي يعد األول ل�“باناس��ونيك أفيونيكس” 
الحائ��ز عل��ى تصنيف من الفئ��ة البالتينية وفق “نظ��ام الريادة في 
تصميمات الطاقة والبيئ��ة” )LEED(، أهمية خاصة كونه منصة 
موحدة لتقديم خدمات متكاملة تمكن أكثر من 85 شركة طيران من 
52 دولة من إدارة عملياتها التش��غيلية بكفاءة عالية ضمن أس��واق 

“الشرق األوسط ووسط وجنوب آسيا وأفريقيا”.

تباطؤ نمو شركات الطيران الخليجية

قال الرئيس التنفيذي لش��ركة لوفتهانزا كارس��تن سبور: إن شركته 
تعتقد أن مرحلة النمو الس��ريع لش��ركات الطيران الخليجية توشك 

على نهايتها بما قد يساعد في تخفيف الضغط على قطاع الطيران.
وذكر س��بور بعد توقي��ع اتفاقيات لخدمات التموي��ن والصيانة مع 
ش��ركة االتحاد للطيران ومقرها أبوظبي، أن هناك مؤشرات على 
أن المنافس��ين الخليجيين بصدد الوصول إل��ى نهاية مرحلة النمو 
الذي ش��هدوه في اآلونة األخيرة. وشدد سبور على أن الدعم الذي 
تتلقاه ش��ركات الطي��ران الخليجية، ومن بينها طي��ران اإلمارات 
والخطوط الجوي��ة القطرية واالتحاد للطي��ران، يخلق مناخ عمل 

غير عادل.
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تعاون بين “الطيار” و“أماديوس”
العض��و  م��ن  وق��ع كل 
ال�م�ن�ت�دب والرئ�ي�����س 
التنفي��ذي ل�“مجموع����ة 
الطيار للس��ف�ر القابضة” 
عبد هللا بن ناصر ال�داود، 
ونائ��ب الرئيس لش��ركة 
“أماديوس” في المنطق��ة 
أنط�وان م��دور، اتفاقي��ة 

لتعزيز الكفاءة التش��غيلية في مجال الحجوزات المقدمة للمسافرين 
من داخل وخارج السعودية. ويمتد االتفاق حتى عام 2020، ويشمل 

تعزيز التعاون بينهما من المستوى المحلي إلى اإلقليمي.

طيران الخليج تشيد بـ“سو فرينتش”
ش���ركة  أش��ادت 
طي��ران الخلي��ج، 
بنج��اح مهرج�ان 
“س�و فرينت��ش”، 
ال��ذي رع��ت������ه 
الناقلة كج�زء م�ن 
احتفالها باليوبي��ل 

الذهبي، لتدش��ين خطه�ا إلى باري��س هذا العام 2017.
وق��ال الرئي��س التنفيذي للش��ركة ماهر المس��لّم: يس��عدنا أن ندعم 
المهرج��ان ال��ذي أبرز الف��ن والثقافة والمطبخ الفرنس��ي لش��عب 

البحرين، واحتفل أيضاً بالروابط القوية التي تجمع بين البلدين.

طائرة استطالع بالطاقة الشمسية
كشفت وكالة شينخوا الصينية أن بالدها تخطط العام الحالي 2017 
الختبار طائرة من دون طيار تعمل بالطاقة الشمسية، يزيد طول جناحها 
عن 40 متراً أي أنه أطول من جناح طائرة بوينغ 747، تس��تهدف 
بها الكش��ف عن أهداٍف بعيدة المدى بواسطة رادارها، مع عمليات 
استطالعٍ ورصٍد في المناطق المنكوبة بالكوارث الطبيعية، إضافة 

ال�ى رص���د 
األح�����وال 
الج��وي������ة 
وت�أم�ي������ن 
االت�ص�����ال 

الالسلكي.

سيارة طائرة من “إيرباص”
أكد المدير التنفيذي لش��ركة إيرباص، 
توم إنديرز، أن الشركة تعتزم اختبار 
نم��وذج أول��ي لس��يارة طائرة تتس��ع 
لشخص واحد نهاية عام 2017. ومن 
المتوق��ع أن يجري ه��ذا االختبار في 

والي��ة أوريغون األميركية. وال تحتاج الطائ��رة الجديدة إلى مدرج 
للهبوط، وستكون ذاتية القيادة، وبإمكانها تجنب العوائق والمركبات 
األخرى، وتسعى الشركة إلى أن تبدأ تصنيعها عام 2020. وكانت  
 Urban Air Mobility الش��ركة قد أنشأت عام 2016 قسماً يدعى
مهمته استكش��اف مفاهيم مثل س��يارة لنقل األف��راد أو مركبة على 

غرار طائرات الهليكوبتر يمكن أن تحمل عدداً من الركاب.

“يا مرحبا” لتنشيط السياحة
تعتزم الشركة السورية للنقل والسياحة 
إطالق خدمة غير مسبوقة “يا مرحبا”، 
بهدف تفعيل وتنش��يط القطاع السياحي 
بش��كل حقيق��ي، تتضم��ن حزم��ةً من 
التسهيالت كتس��ريع إجراءات السفر، 
وخدمات الحراس��ة والحماية والحجز 
الفندق��ي، فض��الً ع��ن نق��ل األمتع��ة 
والحقائ��ب مجان����اً وتوفي��ر ص�االت 
االنتظ��ار. ولفت مدير ع�ام الش����ركة 

ناصر قيدبان إلى أن الخدمة ستفعّل الحقاً في مطار دمشق، وستقدم 
باقاٍت مميزة خاصة بكبار الشخصيات، والعائالت واألطفال.

بدء الحجز على السيارة الطائرة
بدأت شركة PAL-V الهولندية 
مرحلة حجز الطلبات المسبقة 
لشراء سيارتها الطائرة المسماة 
PAL-V Liberty ، على ان 
تبدأ بتسليمها للعمالء نهاية عام 
2018. السيارة التي تحتاج إلى 

مساحة لإلقالع تقدم سرعة قصوى على األرض تصل إلى 100 ميل 
في الس��اعة، وإمكانية الوصول ال��ى 60 ميل خالل 9 ثواني، فضالً 
عن الس��ير لمس��افة 817 ميل عبر خزان وقود كام��ل مع كفاءة في 
استهالكه، في حين تصل أقصى سرعة لها في حالة الطيران الجوي 

إلى 112 ميل، مع إعادة تزويدها بالوقود كل 310  أميال.
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“لوفتهانزا” تنهي إضراب طياريها
توصل���ت ش�����ركة 
لوفتهان��زا األلماني��ة 
للطي��ران، إلى اتفاق 
م��ع موظفيها يقضي 
بزيادة رواتبهم بنسبة 
8.7 %، في مسعى 

إلنه��اء خ�الف تس��ب�ب بإضراب��ات من��ذ ع��ام 2014.
يش��مل االتف��اق 5400 طيار في كل من “لوفتهانزا”، وش��ركتيها 
التابعتي��ن جيرمين وينغ��ز ولوفتهانزا كارغو للش��حن، بمجموع 
زي��ادة 85 ملي��ون يورو، إال أنه ال يش��مل الطياري��ن الجدد ممن 

سيقودون الطائرات المضافة مؤخراً.

شركة الطيران األقوى عالميًا
أع�ل�ن�����ت وك�ال������ة 
 Brand Finance
االستشارية  أن شركة 
 A E R O F L O T
الروس����ية للطي���ران 
ه��ي األق���وى عالمياً 

م��ع إعطائه��ا درج��ة AAA، معتم��دة بتصنيفه�ا عل��ى عوام�ل 
كاالس�تثمار والتس�وي�ق والقوة الش����رائية، وعالقتها الوطيدة مع 
مانشس���تر يونايت�د أقوى عالم�ة تجارية لفريق كرة القدم بالعالم، 
فضالً عن سيطرتها على الس�وق المحلية وامتداد خدماتها  إلى 96 

مدينة في 49 دولة حول العالم.

Breitling DC-3 في المنطقة
أعلن��ت “بريتلين��غ”، الش��ركة السويس��رية لتصني��ع الس��اعات، 
والمتخّصصة بس��اعات الكرونوغراف لقط��اع الطيران، عن قيام 
طائرة “بريتلينغ دي سي - Breitling DC-3(  ”3( بجولة عالمية 
تكسر فيها الرقم القياسي، وذلك خالل الفترة الممتدة بين آذار/مارس 
وأيلول/سبتمبر 2017، بمناسبة االحتفال بالعيد ال�77 لهذه الطائرة 
األس��طورية، بحيث تصبح أقدم طائرة تدور حول العالم. وس��وف 
تهب��ط الطائرة خالل رحلته��ا في كل م��ن األردن، البحرين، قطر 
واإلمارات. وهذه الجولة العالمية التي ستش��مل الش��رق األوس��ط، 
الهند، جنوب - ش��رق آسيا، أميركا الش��مالية وأوروبا، وهي ستبدأ 

وتنتهي في سويسرا، البلد األم لعالمة “بريتلينغ” التجارية.

أول طائرة بوينغ لـ“مصر للطيران”
لصناع��ات  دب��ي  س����لّم�ت 
الطي��ران، أول طائ��رة م��ن 
أصل 8 طائ���رات ط����راز 
 Boeing 737-800NG
إلى ش��ركة مصر للطيران، 
حي��ث جرى تس���ليم الطائرة 
)MSN 63799( ف��ي مركز 
التس��ليم التاب��ع لبوين��غ ف��ي 
س��ياتل، ومن المق��رر أن يتم 
تس�ليم الطائرات ال�7 المتبقية 
في وقت الحق من عام 2017.

تكريم المواهب في قطاع الطيران

أعلن��ت ش��ركة إيرباص الش��رق األوس��ط، عن أس��ماء الفائزين 
ف��ي برنامج “انطلق م��ع إيرباص” خالل الحف��ل الختامي لتكريم 
المتأهلي��ن للمرحل��ة النهائية من البرنام��ج وتتويج أفضل 3 فرق، 
وذل��ك بحضور رئي��س مدينة المل��ك عبد العزيز للعل��وم والتقنية 
)KACST( ورئي��س مجلس إدارة ش��ركة تقنية األمير تركي بن 

سعود بن محمد آل سعود.
وت��م تنظي��م الحفل م��ن قبل الش��ركة، ال��ذي اس��تضافته المدينة، 
بحض��ور ش��ركاء البرنام��ج االس��تراتيجيين، من أبرزه��م تقنية 
للطيران، والخطوط الجوية العربية الس��عودية، والش��ركاء الذين 
س��اهموا في نشر البرنامج ضمن أوساطهم باإلضافة الى عدد من 

كبار شخصيات ومتخصصي قطاع الطيران.
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“أوبر” تستعين بمهندس “ناسـا”
عينت “أوبر” المتخصصة 
بخدم�ة التاكسي، مهن��دس 
الطائ��رات  مارك مور في 
منص��ب مدي��ر الهندس��ة، 
لإلش��راف على مشروعها 
“أوبر إليفي�ت” واالنته��اء 
من تجهيز سياراتها الطائرة 

في فترة ما بين سنة إلى 3 سنوات. “مور” الذي عمل لمدة  30 عاماً 
في وكالة ناس��ا، س��يكون له الدور األكبر في تصميم وتخطيط هذه 
الس��يارة التي ستطلق رسمياً عام 2021 متميزةً بهبوطها وإقالعها 

العمودي، وقدرتها قطع مسافة 160 كلم قبل إعادة شحنها.

“القطرية”تسّير أطول رحلة في العالم
أطلقت شركة الخطوط الجوية القطرية أولى رحالتها إلى أوكالند 
ف��ي نيوزيلن��دا من مطار حمد الدولي، لتس��جل بذلك رقماً قياس��ياً 
ألط��ول رحل��ة  جوية ف��ي العالم  حيث اس��تغرقت رحل��ة العودة 
17 س��اعة و30 دقيقة. وأكدت الخطوط القطرية، أنها اس��تخدمت  
طائ��رة م��ن طراز “بوين��غ 777” ألولى رحالتها إل��ى نيوزيلندا 

البالغة مسافتها 14 ألفا و534 كيلومترا.
 وس��اهم التطور التكنولوجي خالل العق��د األخير في زيادة كفاءة 

استهالك الوقود مما يشجع على تسيير رحالت أطول.
يذكر، أن الرقم القياسي السابق ألطول رحلة منتظمة كان لطيران 

اإلمارات.

سابع (بوينغ 787) في “األردنية”
أدخلت شركة الخطوط الجوية الملكية األردنية إلى أسطولها، طائرة 
حديث��ة من طراز بوينغ 787 )دريم الينر(، والتي حطت في مطار 
الملكة علياء الدولي قادمةً من مصانع شركة بوينغ في مدينة سياتل 
األميركية، لتكون بذلك الطائرة السابعة التي تدخل أسطول الشركة 

من هذا الطراز، األحدث في العالم.
عل��ى صعيد آخر، بدأت ش��ركة الخطوط الجوي��ة الملكية األردنية 
 ،)e-Air Waybill( بتطبي��ق نظام بوليصة الش��حن اإللكتروني��ة
الذي طورته دائرة تقنية المعلومات في الشركة بالتعاون مع شركة 
CHAMP المتخصصة بتزويد األنظمة الحاسوبية في هذا المجال. 
ويه��دف النظ��ام إل��ى تمكين وكالء الش��حن األردنيين م��ن إجراء 
حجوزات الش��حن وتنظي��م الوثائق الخاصة به��ا بطريقة ذاتية من 

خالل الموقع االلكتروني الخاص بالنظام.

أول مركبة جوية ذاتية القيادة

أعل��ن مدير عام هيئ��ة الطرق والمواصالت بدب��ي مطر الطاير، 
البدء يتجريب مركبة طائرة ذاتية القيادة صنعتها ش��ركة “ايهانغ” 
الصينية، مع جهوٍد لوضعها حيّز التش��غيل في ش��هر تموز/يوليو 
2017، ويبل��غ طول المركب��ة 3.9 متر، وعرضه��ا 4.02 متر، 

بوزن 250 كلغ، مع أقصى ارتفاع لطيرانها 3 آالف قدم.
وتمتلك المركبة الطائرة ثمانية محركات أساسية إضافة الى شاشة 
لمس امام مقعد الراك��ب، وهي مزودةً بخريطة تتضمن الوجهات 
على شكل نقاط، كما تبلغ سرعتها القصوى 160 كلم في الساعة، 

وسرعتها الثابتة آليا 100 كلم في الساعة.
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سيارتان جديدتان بإنتاج سوري

أطلقت ش��ركة خلوف التجارية بعد توقف دام 5 سنوات، سيارتين 
س��وريتين جديدتين بالتعاون مع  MDF الصينية، وبمزايا عديدة 
ب��دءاً م��ن محركي��ن 16 و24 حصان وعلب س��رعة أوتوماتيك، 
ونظ��ام كهربائ��ي كامل وتحك��م وحماية من الس��رقة، فضالً عن 

عوامل أمان أخرى وكاميرات وشاشة عرض.
وأكد وزير الصناعة  أحمد الحمو أهمية عودة الشركات إلى العمل 
واإلنتاج، واس��تعداد وزارته تقديم المس��اعدة والتسهيالت الالزمة 
لزيادة مساهمة الشركات باالقتصاد الوطني واالستغناء عن استيراد 
المنتجات المماثلة، في حين لفت مدير الشركة معاذ خلوف أن العودة 

تزامنت مع بدء إعادة  دوران عجلة اإلنتاج واإلعمار.

فولكسفاغن األولى عالميًا

سجلت “فولكسفاغن” األلمانية، الشركة األم لعالمات تجارية عدة 
هي: “أودي” و“بورش��ه” و“سيات” و“سكودا” و“بنتلي”، رقماً 
قياس��ياً، عندما أعلنت ع��ن بيعها 10.3 مليون س��يارة خالل عام 
2016 الماضي، بنسبة زيادة بلغت 3.8 %، وذلك على الرغم من 
فضيح��ة محركات الديزل التي واجهته��ا، لتكون بذلك األولى في 
مبيعات الس��يارات، متجاوزةً ش��ركة تويوتا اليابانية، التي هيمنت 
على هذا القطاع منذ عدة سنوات، معلنةً بدورها عن ارتفاع طفيف 

في مبيعاتها بلغت 10.18 مليون سيارة للعام نفسه.

8 خصائص بارزة لـ“كويستر”
كش��فت شركة “ش��احنات يو دي” اليابانية لتصنيع الشاحنات، عن 
8 خصائص أساسية ضمن مجموعة طرازاتها الجديدة “كويستر” 
وخدمات ما بعد البيع من شأنها اإلسهام بمساعدة الشركات في منطقة 
الش��رق األوس��ط على العمل بمزيد من الكفاءة. وتُعدّ “كويس��تر” 
شاحنة متعدّدة المهام يتم استخدامها في العديد من التطبيقات، شاملة 
االس��تعمال على الطرق المعبّ��دة والوعرة، وفي أعم��ال المناجم، 
اإلنشاءات، التوزيع والنقل لمسافات طويلة، وهي تتمتّع بمستويات 
عالمي��ة من الكفاءة باس��تهالك الوق��ود واالعتمادي��ة والمتانة، كما 

تخفّض التكلفة اإلجمالية لتملّك شاحنة بالنسبة لمدراء األساطيل.

سحب 9000 سيارة من أميركا
تخطط شركة BMW لسحب 8752 سيارة من الواليات المتحدة 
االميركية تشمل الموديالت الخفيفة التي تم تصنيعها ما بين عامي 
2011 و2012، بم��ا فيها س��يارة رودس��تر Z4، ويعود الس��بب 
ال��ى احتم��ال وجود خلل في وصالت الس��رعة الثابتة لعامود نقل 
الحركة بين العجالت، التي اعتبرها خبراء اإلدارة غير مضمونة 
بشكل كاف، حيث قد يؤدي تعطلها إلى إلغاء قوة الدفع القادمة إلى 
العج��الت الخلفية، كما قد يس��فر تعطل العم��ود الناقل عن تضرر 

أرضية السيارة.
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“فانكويش أس” من “أستون مارتن”
كثف���ت “أس�����ت�ون 
مارت���ن” جهوده��ا 
بالعمل على سيارتها 
الفائقة “س��وبر جي 
تي” إلنش��اء سيارة 

“فانكوي��ش أس” الجديدة، حيث حدد أس��لوب يمت��از بخطوط أكثر 
وضوحاً، وفاعلية أكبر وزيادة الشكل الرياضي. وأبدى تطور الجيل 
الثان��ي من “فانكويش” إلى مواصف��ات S، اهتماماً فائقاً بالمحرك، 
الهيكل والديناميكية الهوائية إلنش��اء آل��ة مصممة لتقديم إثارة أكثر 
تركيزاً وأداء أكثر تألقاً. وبش��كل مركزي لهذا كان محرك س��حب 
هواء طبيعي 6.0 ليتر V12، الذي ينتج ما يصل إلى 600 حصان.

زيت محركات لسيارات الدفع الرباعي
طرح��ت “غل��ف أويل 
الش�����رق األوس���ط”، 
الجديد  منتجها  رس��مياً 
المحركات  زيوت  م�ن 
ذات التركيب��ة الخاصة 
لسيارات الدفع الرباعي 
 Gu l f  Fo rmula

ULE 5W-40. وق��د ت��م الكش��ف عن زيت المح��ركات الجديد 
بحضور س��فير نادي مانشس��تر يونايتد دوايت يورك، وأسطورة 
النادي بيتر شمايكل، وذلك خالل حفل إطالق إقليمي أقيم في فندق 

تاج دبي.

4 جوائز لـ“ت. غرغور وأوالده”
فازت ش��ركة ت. غرغور وأوالده-لبنان، ب�4 جوائز استحقتها عن 
ج��دارة عن أفضل نمو ضم��ن فئة AMG، وأفضل نمو ضمن فئة 
س��يارات الدفع الرباعي، وأفضل نمو في نس��بة المبيعات، وأفضل 
 ،FZE عام من حيث المبيعات من مرس��يدس-بنز الشرق األوسط

وذلك خالل حفلها السنوي الذي أقيم في دبي.

مركز للتكنولوجيا في “ماكالرين”
أعلن��ت “ماكالرين أوتوموتيف”، إنش��اء مرك��ز جديد لتكنولوجيا 
المركبات في “ماكالرين أوتوموتيف”، الذي يعد أول مركز متطور 
خارج نطاق شركة ماكالرين، وسيقع على مقربة من مركز أبحاث 
التصنيع المتطور في جامعة ش��يفيلد البريطانية. وس��يبنى المركز 
بدع��م من مجلس مدينة ش��يفيلد، لتولي مس��ؤولية تطوير وتصنيع 
هيكل الشاسيه أحادي الخلية وقفص الحماية من ألياف الكربون في 

سيارات ماكالرين التي ستصنع مستقباًل.
وسيعتمد الجيل القادم من الهيكل أحادي الخلية على تقنيات تصنيع 
متطورة وآلية، حيث من المتوقع أن يبدأ تسليم هياكل ألياف الكربون 

في النصف الثاني من عام 2017.

”Quattro 8 ماليين مركبة “أودي
ح�ت�ف�ل������ت  ا
م��������ة  ع��ال
أودي بمناسبة 
خاص��ة م���ن 
 ، ن�وع��ه������ا
وهي إنت�اج 8 
ماليين مركبة 
أودي بنظ���ام 
 q u a t t r o

للدفع الرباعي الدائم، ويأت��ي ذلك بالتزامن من إفتتاح خط االنتاج 
في مصنعها الجديد في سان خوسيه تشايبا.

 ،quattro وأدخل��ت أودي مؤخراً، تحس��ينات متطورة على نظام
وهي مصممة لنماذج المحركات الطولية. وهنا يتم تثبيت التعشيق 
متعدد الطبقات ذو التحكم النش��ط على نهاي��ة ناقل الحركة لتوزع 
عزم الدوران بنسب مختلفة بين المحاور أثناء الدفع الكلي. ويمكن 
للمع��زل )decoupler( على المحور الخلفي فتح اتصال إضافي 
بالعجالت الخلفية، حيث يتم فتح التروس في حاالت القيادة التي ال 

يقدم فيها الدفع الرباعي أي ميزة.
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”Vmotion 2.0 جائزة لـ“نيسان
ح�صلت سيارة 
ن  ن��ي��س��������ا
 Vmotion 2.0
االختباري����ة، 
الت��ي تجس����د 
ت  جه�����ا لتو ا

الجديدة للش����ركة بمجال تصميم س���يارات الس�يدان، على جائزة 
“آي��ز أون ديزاين 2017” للتميز ف��ي التصميم عن فئتي “أفضل 
س��يارة اختباري��ة” و“أفضل اس��تخدام مبتكر لأللوان والرس��وم 
والم��واد”، وذلك خالل حفل توزيع الجوائز الذي أقيم ضمن إطار 

فعاليات معرض أميركا الشمالية الدولي للسيارات.

”i30 للتصميم لـ“هيونداي iF جائزة
نال��ت “هيون���داي 
جائ��زة  موت�ور”، 
iF للتصميم، وذلك 
ع��ن فئ��ة “تصميم 
السيارات”، تكريماً 
 i30 لس����ي�ارت�ه�ا

الجديدة كلياً.
ويأتي هذا الفوز الذي يتحقق ألربع س��نوات متتالي��ة، ليؤّكد التزام 

العالمة التجارية بالتميّز في التصميم والجودة.
وتُع��دّ جوائز iF م��ن بين أرفع جوائز التصمي��م الدولية في العالم، 

ويمنحها سنوياً “منتدى iF الدولي للتصميم” في ألمانيا.

جاهزية لتقنيات الحركة الكهربائية
أس��س�ت “بوش” وح��دةً 
بالحركة  خاصة  تشغيلية 
الكهربائية لتزّويد العمالء 
بكاف���ة تقني����ات الق���وة 
المحركة من قس��م واحد، 
بصفتها ش��ريكاً هندس��ياً 

وتقنياً لشركات صناعة الس��يارات بأنواعها، وهي تخطط لتسخير 
جهودها في تطوير تقنيات محركات االحتراق، خاصة مع توقعاٍت 
بإنت��اج ما يق��ارب 20 مليون مركبة هجين��ة وكهربائية بحلول عام 
2025، إضافةً الى وجود 85 مليون مركبة جديدة بالبنزين والديزل 

على الطرقات.

دراجة نارية بتوازن تلقائي
قدمت “هون��دا” دراجة نارية 
قادرة على التوازن تلقائياً عند 
التوق��ف أو تخفيف الس��رعة، 
بنظاٍم مبتك��ر يطيل من قاعدة 
العج��الت عن���د تش����غيله�ا، 
ويحرك األمامية منها بش��كٍل 
منفص��ل ع��ن المق���ود، م��ع 
مدخ��الت توجيه دقيقة للحفاظ 
عل��ى التوازن وبتقني��ة القدرة 

عل��ى التح��رك ذاتياً، وذلك ف��ي إطار مفه��وم Uni-Cub للتوازن 
الذاتي على عجلة واحدة بالمركبات الكهربائية.

إنفينيتي Q60 رد سبورت 400
ش����ركة  تعت���زم 
إنفينيت��ي إط��الق 
س��يارتها الجدي�دة 
Q60 رد سبورت 
منطقة  ف��ي   400

الشرق األوسط.
وتعتب���ر إنفينيت�ي 

Q60 س��يارة رياضي��ة م��ن فئ��ة الكوبي��ه، وهي م��زودة بمحرك 
البنزين سعة 2.0 ليتر بأربع أسطوانات، بشاحن التيربو إلنتاج قوة 
208 أحصن��ة. أما الطراز األكثر فخامة سيش��مل محرك سداس��ي 

األسطوانات بالتيربو المزدوج سعة 3.0 ليتر، بقوة 400 حصان.

تعزيز جاذبية هيونداي “أيونك”
قالت ش��ركة هيونداي: 
إن انتهاجها أسلوباً يتسم 
بالمرونة تج��اه اعتماد 
أن��واع الوق��ود البدي��ل 
س����يجع�ل مجم�وع��ة 
س���ياراته�ا “أيون���ك” 
العاملة بالوق�ود البدي�ل 

“رائدة في الس��وق” في ظل زي��ادة التركيز المنصب على مصادر 
الطاقة المتجددة في المنطقة. واقترب حجم االس��تثمارات في قطاع 
الطاق��ة المتجددة على الصعيد العالمي، في عام 2016، من تحقيق 

أعلى مستوى له، عند 300 مليار دوالر. 
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“بي بي سي” إلى معرض “ديسكوب”
س��ي”  ب��ي  “ب��ي  ش��ركة  أبرم��ت 
العالمي��ة، سلس��لة م��ن الصفقات في 
البح��ر  ومنطق��ة  األوس��ط  الش��رق 
األبيض المتوس��ط، بمختلف مجاالت 
العمل، تمهيداً للمش��اركة في معرض 

“ديسكوب” دبي.
وقالت مدير عام ونائب رئيس الشركة 
ناتاشا حسين: يسّرنا أن تحقّق الشركة، 
النجاح، إذ يلقى نطاق وعمق برامجنا 

وقنواتنا أصداًء جيّدة محلياً، ونتطلّع للمشاركة في معرض ديسكوب 
دبي، لنعّزز من خالله سمعتنا أكثر فأكثر.

مؤتمر ستب تطلق “ستب ميوزيك”
 STEP تحتفل شركة
Group المتخصصة 
اإلعالم  مج��ال  ف��ي 
الجدي��د والتكنولوجيا 
في الش��رق األوسط، 
ه��ذا الع��ام بال��دورة 
لفعاليته��ا  الخامس��ة 

الب��ارزة STEP Conference، باإلضاف��ة إل��ى إطالقه��ا فعالية 
STEP Music المؤتمر والمهرجان الذي يُعنى بصناعة الموسيقى 
في المنطقة. وس��تقام الفعاليتان تحت اس��م STEP 2017 في نادي 

دبي الدولي للرياضات البحرية، في نيسان/أبريل 2017.

BMWأكثر من 10 ماليين متابع لـ
أصبحت BMW أنجح عالمة 
تجاري��ة للس����يارات ع�ل�ى  
تطبي��ق انس��تاغرام، حي��ث 
تخطت صفحته��ا رقم ال�10 
ماليين متابع. ويُعتبر حسابها 
بالنسبة لفريق التسويق أكثر 
من مج��رد قن��اة تواصل، إذ 
الصفحة  المجموعة  تستخدم 

لمشاركة نمط الحياة الخاص بالعالمة مع متابعيها، وتوفر لهم أحدث 
األخبار بشأن الطرازات القادمة، مع لمحاٍت لما يحمله المستقبل من 
ابتكارات في عالم التنقل، إضافة الى معلومات عن تاريخ المجموعة.

“فايسبوك” تنافس “لينكدإن”

تتجه “فيسبوك” الى منافسة مباشرة مع  شبكة لينكدإن، مع استعدادها 
الط��الق خدمتها الخاصة بالتوظيف، حيث س��تتمكن أكثر من 65 
مليون ش��ركة من التواصل مع زبائنهم، وإدراج طلبات وش��واغر 
توظي��ف على الصفحات، ويمكن للمدراء عن طريق محرر خاص 
إضافة التفاصيل الخاصة كالمسمى الوظيفي وطبيعة الدوام والراتب 
وغيرها، مع وجود زر التقدم للوظيفة Apply Now يمكن خالله 
لمعجبي الشركات بتقديم الطلب والبيانات الشخصية والوظائف التي 
عملوا بها سابقاً، إضافةً إلى صورة الملف الشخصي، ليتم تجميعها 

ووضعها بالطلب وإرسالها الى الصفحة.

OSN على UFC جميع بطوالت
وقع��ت OSN اتفاقي��ة حصرية 

طويلة األمد مع UFC، تكون 
الخي��ار  بموجبه��ا   OSN

األول لعشاق فنون القتال 
المختلطة في المنطقة.

 OSN وبما يعكس التزام
بتقدي��م محتوى حصري 
يتش�����وق المش��ت�ركون 
تضم���ن  لمش�����اهدت�ه، 
الش��راكة الجديدة متابعة 
كل محت��وى UFC بم�ا 

في ذل��ك التصفيات والفعالي��ات والبطوالت والبرام��ج التي تليها، 
إضافة إلى البرنام��ج الواقعي The Ultimate Fighter حصرياً 
 OSN تطلق ،UFC وفي إطار ش��راكتها م��ع .OSN لمش��تركي
خدمة UFC Fight Pass في المنطقة، وتضم الخدمة الرقمية أكبر 
مكتبة قتالية في العالم، متضمنة جميع الفعاليات والبطوالت السابقة، 
والبرام��ج الحصري��ة، باإلضافة ألرش��يف UFC، ومجموعة من 

برامج UFC التمهيدية واألحداث المباشرة الحصرية.

82



جديد إعالم

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2017

OSN تفتح أبواباً جديدة لعالم ديزني

“أجيني” بإيقاعات الطرب األندلسي

تفت��ح ش��بكة OSN الب��اب 
أمام تجرب��ة ترفيهية مميزة 
م��ن ديزني، حيث س��يتمكن 
مش��تركو OSN في الشرق 
األوسط وش��مال أفريقيا من 
مش��اهدة محت��وى ترفيه��ي 
مدهش من م��زود المحتوى 
الترفيهي العائل��ي الرائد في 
العال��م، أوالً وحصرياً عبر 

شبكتهم المفضلة.
وس��تواصل الش��بكة تقدي��م 
مجموعة كبي��رة من أضخم 

األفالم وأش��هر المسلس��الت، وتغطية حفل جوائز األوس��كار في 
إط��ار تجديد االتفاقية طويل��ة األمد. كما تعتزم إط��الق قناة أفالم 
جدي��دة بمس��مى ديزني وبتقني��ة HD ع��ام 2018، باإلضافة إلى 
خدمة عند الطلب Disney Forever في األش��هر المقبلة، والتي 
 Disney Channel س��تتضمن المسلس��الت الكالس��يكية عل��ى

المفضلة للجمهور.

أصدر المطرب والملحن 
والموس��ي�ق�ي المغرب��ي 
محم��د رض�ا، أغن�ي����ة 
جدي�دة تحم��ل ع�ن���وان 
“أجيني”، وهي األغني�ة 
الت��ي اعتم��د في��ه نج��م 
الب��وب المغرب��ي عل��ى 
تقدي��م الث��رات المغربي 
بش��كل عص��ري، إذ قام 

بتقديم مزيج بين إيقاعات الطرب األندلس��ي والثرات الش��عبي في 
قالب عصري خفيف.

توجه جديد لسناب شات

جائزة لـ“ماتريكس للعالقات العامة”

ب��دأت س��ناب ش��ات بع��رض مقاطع 
 Planet حصري��ة من الفيلم الوثائق��ي
Earth 2 قبل عرضه على التلفزيون، 
كم��ا ع�ق����دت اتفاق�ي���ة م����ع قن��اة  
Discovery لنش��ر مقاطع حصرية 
 MythBusters من برامجه��ا مث��ل
وShark Week، م���ع ع����رض 
اإلعالنات أثناء بث الفيديو، األمر الذي 
سيعود بالعائدات على الطرفين، خاصة 

أن Discovery تسعى الستهداف ماليين المشاهدين على اإلنترنت 
ضمن استراتيجيتها التوسعية بعرض المحتوى على الموبايل أوالً.

ش�����رك�ة  ن�ال����ت 
ماتريكس للعالق�ات 
العام��ة الت��ي تع���د 
واح��دة م��ن أع�رق 
ش��ركات العالق�ات 
العام��ة في الش��رق 
األوس���ط، ج�ائ��زة 

“أفضل شركة استشارات صغيرة لسنة 2017”، خالل حفل توزيع 
الجوائ��ز الذي أقامته جمعية العالق��ات العامة واالتصاالت في فندق 
The H دبي، حيث فتح الحفل أبوابه لجميع الشركات االستشارية في 

العالقات العامة واالتصاالت وأصحاب األعمال المستقلة بالمنطقة.

أوسكار 2017
ن�����ال ف�ي�ل�����م

 Moonlight
ب�اري  لمخرجه 
جينكيز، جائ��زة 
أفض�ل ف�ي�ل�����م 
خ��الل ح�ف����ل 
توزي��ع جوائ�ز 
ر  س������كا و أل ا
2017، وعادت 
جائ��زة أفض��ل 

 ،la la land مخرج إلى األميركي الش��اب داميان شازيل عن فيلم
الذي فازت بطلته إيما س��تون بجائزة أفضل ممثلة، فيما آلت جائزة 
 ،Manchester By The Sea  أفضل ممثل إلى كاسي أفليك عن فيلمه
وبجائزة أفضل ممثلة مس��اعدة عن دورها في Fences، أصبحت 
 Emmyو Tony فيوال ديفيز أول ممثلة سمراء تحصل على  جوائز
وOscar، بينما حصل ماهر ش��اال علي عل��ى جائزة أفضل ممثل 
مس��اعد عن فيل��م Moonlight، وهو أول فنّان مس��لم ينال جائزة 

األوسكار منذ نشأتها.
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“إسمنت البادية” بمعرض إبن البلد
ش��اركت شركة اسمنت 
فرص  بمعرض  البادية 
العمل “ابن البلد” بفندق 
دام��ا روز دمش��ق، في 
بدع��م  اهتمامه��ا  إطار 
مبادرات التنمية البشرية 
عم��ل  ف�رص  وتوفي�ر 
للش���ب�اب الخريجي��ن، 

وضمن مس��ؤوليتها االجتماعي��ة وضم أفضل المتقدمي��ن من ذوي 
الخبرة إلى جانب حديثي التخرج، حيث القت الشركة نجاحاً ملحوظاً 

بالمعرض وبزيادة كبيرة في عدد الراغبين باالنضمام لفريق عملها.

Kaizen إل جي” تدعم فريق“
دعمت ش��ركة إل جي 
إلكترونيك����س فري��ق 
Kaizen م��ن ش���بان 
وش����ابات س����وريين 
مبدعين في مشاركتهم 
بمس����ابق�ة التصمي���م 
الهندس��ي ف��ي مج��ال 

الروبوتي��ك EDC 2017 الت��ي أقيمت بالجامعة األميركية بيروت، 
وحص��ل فيها الفريق على المرتبة الثانية، ضمن منافس��ات مع فرق 
عربية ولبنانية وصل عددها إلى 17، وتوجب على كل منها إنش��اء  
وبناء روبوت سيارة ذكية ذاتية القيادة تقوم بتنفيذ مهمات على األرض.

مبادرة “مبدعو دمشق”
أطلقت ش���ركة 
 A s p e c t
 C r e a t i v e
 S t u d i o
قلي�م�ي�������ة  إل ا
والمخ�ت�ص�����ة 

بالمجال الهندسي واإلعالني ومقرها دمشق، مبادرة بعنوان )مبدعو 
دمش��ق( اجتماعية تطوعية غير ربحية ليس لها أي توجه سياس��ي 
أو ديني تهدف إليجاد منصة دائمة لدعم الش��باب الس��وري المبدع 
وإيصال مهاراته وإبداعاته إلى الجهات الداعمة والممولة من خالل 

إقامة لقاءات دورية وورش عمل ونشاطات أخرى.

“شطارة” منتجات بأسعار منافسة
شاركت شركة التنمية 
للصناع���ة  الوطني���ة 
والتجارة “ش���ط�ارة” 
بمهرج��ان ال�ت�س���وق 
ال��ذي أقامت�ه غرف���ة 
صناع��ة دمش���ق في 

صالة الجالء بالمزة.
وقال مدير عام الشركة مازن قباقيبي: إنه تم اختيار المهرجان كنافذة 
تس��ويقية دائمة ليستفيد المستهلك من األس��عار المخفضة ويتعرف 
على منتجات الش��ركة، التي تتواجد بصاالت المؤسس��ة الس��ورية 

للتجارة بأسعار منافسة، وهو المبدأ األساسي لعمل الشركة.

“فروستي” مجدداً في “غلف فوود”
شاركت شركة الساعور 
والتج����ارة  للصناع����ة 
فعاليات  في  “فروستي” 
ال���دورة ال�عش������ري��ن 
العال�م�����ي  للمع���رض 
لألغذي��ة “غلف فوود”، 
في مركز دبي التج��اري 
 20 بمش��اركة  العالمي، 

ش��ركة سورية لصناعة األغذية. ولفت مدير عام المجموعة طارق 
الساعور أن المشاركة هي الخامسة في المعرض، وأن كل منتجات 

الشركة صنعت في سورية وهي ذات مواصفات عالية.

Job Fair بنك الشام في معرض
ش��ارك بن��ك الش��ام 
المصرف اإلسالمي 
األول ف��ي س��ورية 
 Job Fair بمع��رض
ل�ف��رص ال�ع�م�����ل 
والتدريب الذي افتتح 

أعماله تحت ش��عار ابن البلد مس��ؤوليتنا، ضمن اس��تراتيجية البنك 
الرامي��ة للتطوير المس��تمر واجت��ذاب الخبرات الس��ورية وأفضل 
الكف��اءات مع الحرص عل��ى تطوير مه��ارات الموظفين، وتواجد 
فريق من إدارة الموارد البشرية للبنك ليعّرفوا الزّوار بفرص العمل 

والتدريب وآلية تقديم الطلبات، واإلجابة على التساؤوالت.
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جائزة لـ“الماسة كابيتال”

نال��ت “الماس��ة كابيتال” جائ��زة “أفضل مدير أصول في الش��رق 
األوسط 2017”، خالل حفل توزيع الجوائز ألداء مديري الصناديق. 
وألقى أعضاء لجنة التحكيم والعديد من العاملين في هذه الصناعة، 
الضوء على قصة النمو الهائل الذي حققته “الماس��ة كابيتال ليمتد” 

خالل ال�6 سنوات الماضية، مما أدى لمنح الشركة الجائزة.

أفضل صندوق لألسهم في اإلمارات
ف����ازت مجم��وع����ة 
أبوظ�ب����ي المال�ي�����ة 
بجائ�����زة “أف�ض����ل 
صن��دوق لألس��هم في 
اإلم��ارات”، تقدي����راً 
لإلنج��ازات المتمي��زة 
التي حققها صندوقه��ا 

االس��تثماري “غولديلوكس” عام 2016، وذلك خالل حف��ل توزيع 
“جوائز الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا ألداء مديري الصناديق 
2017”، ف��ي فندق الريتز- كارلتون بمرك��ز دبي المالي العالمي، 
حيث تسلم الجائزة الرئيس التنفيذي في المجموعة جاسم الصديقي.

“ألفا وإريكسون إلنترنت األشياء”

أقيم الحفل الختامي لمس��ابقة “ألفا وإريكس��ون إلنترنت األشياء”، 
برعاي��ة وزارة االتصاالت اللبنانية، في فندق هيلتون ميتروبوليتان 
في بيروت، أعلن خالله عن الفرق الثالثة الفائزة وتس��ليم الجوائز 
المادية. وكانت الش��ركتين قد أطلقتا المس��ابقة بالتعاون مع جمعية 
مهندسي الكهرباء واإللكترونيات في لبنان. وحل في المركز األول 

.AUST�من جامعة ال IoTrust فريق

جميرا تكرم الوسطاء العقاريين
احتف��ت ع�ق�����ارات 
جمي���را للغول����ف، 
الغ�ول����ف  مجم���ع 
العالم��ي  الس����كن�ي 
الطراز في قلب دبي 
الجديدة، بإس���هامات 
الوس��ط�اء العقاريين 

ف��ي إنجاح مش��اريعها، عب��ر إقامة الحف��ل األول لتوزي��ع جوائز 
الوس��اطة العقارية. واستضاف كبار مس��ؤوليها في نادي عقارات 
جميرا للغولف أكثر من 60 خبيراً من القطاع العقاري من أكثر من 

30 وكالة عقارية.

جائزة لـ“اكسيوم تليكوم”
ش����رك�ة  ف�ازت 
اكس��يوم تليك��وم 
اإلم�ارات�ي������ة، 
بجائ��زة مح�م���د 
ب���ن راش�����د آل 
مكتوم لألعم�ال، 
وذلك خالل حف�ل 

توزيع الجوائز الذي أقيم بمسرح مدينة جميرة، لنجاحها في تعزيز 
عملياتها الداخلية، وارتقائها بتجربة العمالء من خالل اس��تراتيجية 
عمل فري��دة وغير تقليدية، مع قدرتها عل��ى توفير أحدث األجهزة 

النقالة بمجرد إطالقها في السوق العالمية وقبل أي موزع آخر.

“نيسان” تكّرم موظفيها

كّرمت ش��ركة نيس��ان الشرق األوس��ط موظفيها، األفضل أداًء في 
مجال��ي الخدمات والمبيعات، ف��ي إطار اس��تراتيجيتها المتواصلة 
لتكون في طليعة مزودي خدمات العمالء في المنطقة، وذلك خالل 
حفل توزيع جوائز االمتياز في مسابقتها السنوية للمهارات اإلقليمية، 

الذي أقيم في مدينة ألعاب “اي ام جي وورلد” بدبي.
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منتدى ألمن وسالمة الفعاليات
تنّظم ش���رك�ة 
ريد للمعارض 
ق  لش���������ر ا
األوس������ط، 
بي��ن 25 و27 
ن�ي�س��������ان/   
أبريل 2017، 

المنتدى العالمي ألمن وس��المة الفعاليات بالتعاون مع شركة تنظيم 
الفعاليات الدولية “ميجر إيفنتس إنترناش��ونال”، في فندق س��وفيتل 
بالم دبي، وذلك بهدف تمكين الخبراء الدوليين من التواصل وتبادل 

الخبرات مع الجهات اإلقليمية صاحبة المصلحة.

“وسبا موفنبيك تاال باي” العقبة

تصدّر منتجع وس��با موفنبيك تاال بي العقبة مع 9 فنادق ومنتجعات 
أخرى تابعة لمجموعة موفنبيك، قائمة العقارات المرموقة على موقع 
TripAdvisor، حيث حصل على جائزة أفضل خيار للمس��افرين 
Travelers Choice لع��ام 2017، وعل��ى جائزة أفضل 25 فندقاً 
.Travel Guide Awards للعائالت من حيث الرفاهية المقدمة من

شراكة بين “باركليز” و“إنجاز اإلمارات”

أعلن بنك باركليز عن تجديد ش��راكته مع مؤسسة إنجاز اإلمارات، 
به��دف تنمية المهارات الوظيفيّ��ة وكفاءات ري��ادة األعمال لطالب 
المدارس والجامعات، من خالل برنامج معسكر االبتكار، الذي يهدف 
إلى إعداد الطالب لدخول سوق العمل عبر سلسلة من الورش التدريبية 

التي تحفزهم على إيجاد حلول للتحديات التي تواجه قطاع األعمال.

تعيين لـ“فورد”
الخبي��ر  ف��ورد،  ش��ركة  عيّن��ت 
المتخصص في العالمات التجارية، 
موس��ى ط��ارق بمنص��ب نائ��ب 
الرئيس، والمدير التنفيذي لعالمتها 
التجارية، وذلك في إطار توّسعات 
ف��ورد الهادف��ة كي تصبح ش��ركة 
لصناعة السيارات والنقل، وضمن 
مس��اعيها للمضي إل��ى أبعد مدى 
في التواص��ل والتفاعل مع عمالء 
اليوم. وبدأ طارق بممارسة مهامه 

كمدير تنفيذي للشركة في 30 كانون الثاني/يناير 2017.

تعيين لمرسيدس-بنز في المنطقة
عينت شركة سيارات مرسيدس 
- بنز الش��رق األوسط، أندرياس 
بيوكم��ان نائباً للرئي��س ومديراً 
إلدارة المبيعات والتس��ويق خلفاً 
لديرك فيتزر. ومن المقر اإلقليمي 
للش��ركة في دول��ة اإلم��ارات، 
س��يكون بيوكمان مس��ؤوالً عن 
العملي��ات التش��غيلية للمبيع��ات 
والخدمات، ليدير أعمال سيارات 
مرس��يدس - بن��ز لل��ركاب ف��ي 

أسواق الشرق األوسط.

دورات لتعزيز مهارات العاملين
تح�ت رع�اي����ة 
وزير الس�ي�اح�ة 
الس����������وري 
بش��ر يازج��ي، 
أقام��ت ش��ركة 
لتنظي��م  إرتق�اء 

المع��ارض عدداً م��ن ال��دورات التدريبية لتطوي��ر أداء ومهارات 
الموظفين بالوزارة، تناولت أهمية ادارة الموارد البش��رية وأهدافها 
وامتالك الموظفين مهارات في تنمية األداء والسلوك وزيادة الكفاءة 
الش��خصية، وبحثت مبادئ التس��ويق والتروي��ج وأهميتهما وكيفية 

دراسة السوق ووضع الخطة التسويقية وآلية التسعير.
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حكوم��ة الرئيس س��عد الحري��ري، وتفعيل 
مجل��س النواب، ف��كل ه��ذه العناصر تدعم 

الثقة”.
تابع: “س��جل ميزان المدفوع��ات في لبنان 
فائض��اً بنح��و الملي��ار و300 مليون دوالر 
أميرك��ي ف��ي 2016، األمر ال��ذي نعتبره 
انجازاً ألننا في منطقة تسجل فيها الكثير من 
العجوزات، فكل الدول التي حولنا إما لجأت 
إل��ى صندوق النقد للمس��اعدة، أو اضطرت 
إلى رفع فوائدها وتحديد التعاطي بالعمالت 

األجنبية”.
وأردف قائ��الً: “ارتفع��ت الودائ��ع في عام 
2016 أكث��ر م��ن 6,5 في المئ��ة، ما يعني 
إضافي��ة  دوالر  ملي��ارات   10 هن��اك  أن 
دخلت عل��ى القط��اع المصرف��ي اللبناني، 
وتعتبر موجودات مصرف لبنان بالعمالت 
االجنبية األعلى تاريخياً، االمر الذي تم مع 
الهندس��ة المالية التي أطلقها مصرف لبنان 
أواخر أي��ار وصعوداً، ما يجع��ل لنا قاعدة 
للتس��ليف مهمة، من دون أن ننس��ى ان كل 
ه��ذا التصحيح للوضع النقدي قد جرى دون 
أن نرف��ع الفوائد على الليرة أو على الدوالر 

االميركي”.
المصرف��ي  القط��اع  أض��اف: “نش��هد أن 
وبشهادة صندوق النقد الدولي، الذي أجرى 

سالمه مكرمًا: 2017 سنة اإلستقرار النقدي

كرمت الندوة اإلقتصادية اللبنانية حاكم مصرف لبنان رياض سالمه، في حفل غداء أقامته على شرفه في 
فندق “فينيسيا” - بيروت، في حضور شخصيات سياسية وأمنية ورؤساء الهيئات االقتصادية وجمع من رجال 

األعمال والمصرفيين.

درع تذكارية
ف��ي بداية الحف��ل، ألقى رئيس الن��دوة رفيق 
زنت��وت كلم��ة هنأ فيه��ا “اللبنانيي��ن جميعاً 
بإنجاز اإلس��تحقاق الرئاسي الدستوري، بعد 
عامين و9 أشهر من شبه انهيار للدولة، تمثل 
بفراغ وش��غور في رئاس��ة الجمهورية شوه 
صورة لبنان الديموقراطية، وكلف اللبنانيين 

أثماناً اقتصادية ومالية واجتماعية باهظة”.
وق��ال: “أهنئ الرئيس العماد ميش��ال عون 
على الثق��ة التي أواله إياها ممثلو الش��عب، 
متمني��اً له التوفي��ق في قيادة س��فينة الوطن 
والعبور بها إلى ش��اطئ األمان واإلزدهار، 
بوجود حكومة )استعادة الثقة( التي نأمل أن 
تنجز برئاس��ة رئيس مجلس الوزراء س��عد 
الحريري، كل ما نتمناه على كل االصعدة”.

وختم: “كلنا أمل في العهد الجديد وما أرساه 
م��ن توافق سياس��ي، بإع��ادة انطالق قطاع 
األعمال المستعد دائماً لإلنتاج، ودفع عجلة 
االقتصاد إل��ى الدوران للنه��وض بالوضع 
المت��ردي اقتصادي��ا وخدماتي��اً. فكما انه ال 
خوف عل��ى االقتصاد اللبنان��ي لكونه مبنياً 
على أرضي��ة صلبة، فال خوف على عملتنا 
الوطنية بوجود الحاكم رياض سالمه متبوئاً 

سدة الحاكمية”.
ث��م قدم وأعضاء مجل��س إدارة الندوة درعاً 

تذكارية بإسم الندوة للحاكم سالمه.

سالمه
بدوره، ألقى حاكم مصرف لبنان كلمة، قال 
فيها: إن هكذا مناس��بات تأتي لتذكر بالنتائج 

التي تظهرها أعمالنا.
أضاف: “توص��ل لبنان في عام 2016 إلى 
نتائ��ج تؤهله ليحقق نم��واً في اإلقتصاد عام 
2017، خصوص��اً م��ع الع��ودة إل��ى حالة 
اإلس��تقرار السياس��ي بع��د انتخ��اب العماد 
ميش��ال عون رئيس��اً للجمهورية، وتشكيل 

دراس��ة بطلب منا على قطاعنا المصرفي، 
ونش��ر نتائ��ج ه��ذه الدراس��ة عل��ى الموقع 
اإللكترون��ي الخاص بصندوق النقد، تش��ير 
فعالً الى ان القط��اع لديه القدرات واإلدارة 
والش��فافية، وأنه قد تقدمنا في شكل ملحوظ 
ب��كل ش��يء يجعل لبن��ان متص��ل بالعولمة 

المالية”.
مه��م  المصرف��ي  القط��اع  “إن  وتاب��ع: 
لالقتص��اد، ورأين��ا اليوم ف��ي ايطاليا على 
س��بيل المثال، ان ثال��ث مصرف هناك لديه 
العدي��د من المش��اكل، م��ا دف��ع الدولة إلى 
اقتراض 20 ملي��ار يورو من أجل تعويمه. 
وبالفع��ل هذا األم��ر يدل عل��ى ان مقاربتنا 
ف��ي الملف المصرف��ي هي مقارب��ة لخدمة 

االقتصاد وخدمة لبنان”.

النمو
وخت��م: “إن النم��و ف��ي ع��ام 2016 كان 
ف��ي حدود 2 ف��ي المئ��ة، ونس��ب التضخم 
كان��ت قريبة م��ن الصفر ف��ي المئة، ونحن 
نتمنى لجميع اللبنانيين اإلزدهار، وس��يبقى 
مص��رف لبنان يق��دم كل امكاناته للمحافظة 
عل��ى قدرة التموي��ل واس��تمراريته، وعلى 
بنسب الفوائد”.اس��تقرار س��عر صرف الليرة، واالستقرار 
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“إبن البلد ... مسؤوليتنا”

وق��دّم خالل الملتقى نح��و خمس وأربعون أل��ف زائر من 
مختل��ف االختصاصات و الفئات العمرية خاصة س��يرهم 
الذاتي��ة في الخبرات والكفاءات س��عياً إليجاد فرص عمل، 
وحق��ق الملتقى آالف اللقاءات المباش��رة بين المس��تثمرين 
للتوظيف من مختلف االختصاص��ات، وتضمن أيضاً 24 
ن��دوة تخصصي��ة متنوعة لمختل��ف ال��وزارات والهيئات  
والجامع��ات وغيرها، تس��تعرض األهداف االس��تراتيجية 
اآلتية والمستقبلية ألبناء البلد عبر مجموعة برامج متطورة 
ف��ي خلق الف��رص الذهبي��ة للعمالة والوظائ��ف وأكثر من 
أل��ف منحة تدريبية مجانية قدمت م��ن المجموعة المنظمة 

والمشاركين دعماً لهم نحو برامج التدريب والتأهيل.
كم��ا تواجدت عش��رات المحط��ات والوس��ائل والفعاليات 
اإلعالمية في لقاءات مباش��رة نحو تغطية إعالمية ش��املة 

ومتكاملة لهذا الحدث اإلنساني االجتماعي االقتصادي.
ثمانية أش��هر من الجهود والعمل الدؤوب كانت المجموعة 
االقتصادي��ة لتروي��ج االس��تثمارات الدولي��ة بالتعاون مع 
مجموع��ة البجع��ة للمع��ارض والمؤتم��رات الدولية تقوم 
بالتنظيم عبر لقاءات مباشرة مع مجموعة الفعاليات الداعمة 
والراعية والمشاركة والزائرة لتحقيق االهداف االستراتيجية 
للمش��روع الوطني. وعتبها الكبير على من يتوجب عليهم 
الدعم و الرعاية للمش��روع وكانوا بعيدين عن هذا الواقع، 
مع تأكيدها بالمتابعة نحو محطات وفعاليات متنوعة، وتقديم 
كل الدعم لبناء س��ورية، وبالشعور بمس��ؤوليتها اإلنسانية 
لكل من ساهم بدعم هذا المشروع الوطني.واإلجتماعي��ة، وأن مصلحة البلد لولد الولد، مقدمةً الش��كر 

الســوري  الســياحة  وزير  من  ورعاية  بدعم 
أهم  مع  استراتيجية  وشــراكة  يازجي  بشـر 
المؤسسـات الوطنية “سيريتل” كانت فعاليات 
معـرض “إبن البلد مســؤوليتنا لفرص العمل 
من مختلف  فعاليــة  مئة  حوالى  والتوظيف” 
التأمين  االختصاصات من مصارف وشــركات 
وعقارات واستثمارات وسياحة وجامعات ومعاهد 
وأكاديميات ومراكز تدريبية إضافــة للطيـران 
واالتصاالت واالنترنت واالتصاالت، وأيضـاً نقابات 
واتحادات ومجموعات تجارية، إعالمية، هندسية، 
وغيرها،  وخدمية  غذائية  كيميائية،  نسيجية، 
واألونروا،  أيضاً هيئات ومنظمات دولية  ومعها 
جميعها اجتمعت في هذا الملتقى نحو فرص 
العمل للتوظيف والتدريب وسعياً إليجاد عمالة 

الوزير بشر يازجي يفتتح المعرضوموظفين ولمنح برامج تأهيل.
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عون يستقبل األميران شارل وسيرج

اس��تقبل رئي��س الجمهورية اللبنانية العماد ميش��ال ع��ون، األمير 
ش��ارل هن��ري دو لوبكوفيتش )الذي اس��س وال��ده الراحل األمير 
ادوار مؤسس��ات فرس��ان مالطا الخيرية والطبية في لبنان(، وأمير 
يوغوس��افيا الس��ابقة س��يرج وعقيلته ايليونور وهما من اصحاب 
المبادرات االنس��انية والخيرية لمس��اعدة االطفال والمحتاجين في 
مختل��ف دول العالم، بحضور األمير ش��فيق ابي اللم��ع، وذلك في 
قص��ر بعبدا. وقال األمير دو لوبكوفيتش: إنه واألمير س��يرج الذي 
يشرف على مؤسسة الملكة هيلين العالمية الخيرية، في مهمة إنسانية 
لتقديم مس��اعدات إلى عائ��ات تعيش ظروفاً اجتماعية قاس��ية في 

لبنان، ويسافران إلى سورية لألسباب نفسها.

دعم قدرات البلديات االدارية والماليةمشروع محطات الدراجات في بيروت
أقيم����ت ف��ي 
بي�روت  وسط 
م�ح�ط���������ة 
ن�م�وذج�ي����ة 
لل�دراج�����ات 
ال�ه�وائ�ي������ة 
ل�م�ت��اح�����ة  ا
للعم�وم يري��د 

أصحابه��ا تعزي��ز ثقافة النق��ل النظيف، ودفع الس��لطات الى اتخاذ 
القرارات الازمة إلنجاح المش��روع على نطاق واس��ع، على أمل 
ف��ي تخفيف االزدحام الخانق والتلوث الج��وي الذي يلف العاصمة 
اللبنانية. وس��تكون هذه المحطة “عينة اولي��ة” على أن تتوزع في 
بي��روت 25 محطة مش��ابهة مع حلول أيار/ماي��و 2017، على ما 
يأمل فيه القيمون على المش��روع، حال اصدار التشريعات الازمة 
للس��ماح بإقامة محطات للدراجات في المس��احات العامة، وحماية 
مسارات الدراجات. وستكون الدراجات مركونة في محطات ثابتة، 
ويمكن استخدامها بمقابل 5000 ليرة للساعة الواحدة )3 دوالرات( 

أو اشتراك شهري مخفض.

أقيم��ت 3 ورش عم��ل لممثل��ي 30 بلدية من أقضي��ة بعبدا وعاليه 
وزحل��ة وجبي��ل، في إط��ار مش��روع “إرادة بلدية” لدع��م قدرات 

البلديات اللبنانية في المواضيع اإلدارية والمالية.
ينفذ المش��روع معهد باس��ل فليح��ان المال��ي واالقتص��ادي التابع 
ل��وزارة المال، بالتعاون مع برنام��ج االمم المتحدة االنمائي وتحت 
اش��راف وزارتي الداخلية والبلديات والشؤون االجتماعية، بتمويل 
من الوكالة البريطانية للتع��اون والدولة الهولندية، حيث يهدف إلى 
مساندة رؤس��اء وأعضاء مجالس بلدية منتخبين للمرة األولى على 
فهم تحديات العمل البلدي. وس��بقت هذه الورش الثاث 11 ورش��ة 
أقيمت في البقاع وقضاء صور وطرابلس والمتن الشمالي وكسروان 

ضمن المشروع الذي يستمر حتى نهاية آذار/مارس 2017.

تعاون طبي بين لبنان وفرنسا

وقّع وزير الصحة اللبناني غس��ان حاصبان��ي بروتوكول تعاون في 
مجال��ي الصحة والط��ب، مع وزيرة الش��ؤون االجتماعية والصحة 
الفرنسية ماريسول تورين، في المعهد العالي لألعمال. ونوه حاصباني 
باستمرار الشراكة الفاعلة والشفافة بين البلدين، والتي تنعكس تطوراً 
للكثير من المشاريع الثنائية، مشدداً على أهمية الشراكة، معرباً عن 
ثقته باستمرارها من خال بروتوكول التعاون الجديد “ما يشكل خطوة 
واعدة للقطاع الصحي”. أما تورين، فأش��ارت إلى “أهمية هذا اللقاء 
الذي يؤكد الصلة بين لبنان وفرنسا، خصوصاً على صعيد الصحة”، 
مؤكدة أن “للبنان مكانة خاصة في قلوب الفرنس��يين، فهو بلد يلفحه 

التفاؤل على رغم التهديدات الكثيرة”.
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دبي العطاء تحتفل بعشر سنوات

استضافت دبي العطاء، حفاً خاصاً إلحياء الذكرى السنوية العاشرة 
لتأسيسها والتعبير عن امتنانها للمجتمع اإلماراتي لدعمه الكبير على 
م��دار العقد الماضي، وذلك في فن��دق أرماني دبي، بحضور نائب 
رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، ووزير الدولة لش��ؤون التع��اون الدولي ورئيس مجلس 
إدارة دب��ي العط��اء ريم بنت ابراهيم الهاش��مي، والرئيس التنفيذي 
لدبي العطاء طارق القرق. وقامت دبي العطاء بتسليط الضوء على 
إنجازاتها خال العقد المنص��رم، وتكريم أبرز داعميها ومانحيها، 
وعرض خططها المستقبلية لتلبية احتياجات البلدان النامية ومعالجة 

التحديات التي تواجهها عبر مختلف المجاالت التعليمية.

منصات لـ“العالمية لالقتصاد األخضر”
أطل�ق رئي��س 
لمج�ل�������س  ا
األعلى للطاقة 
في دبي الشيخ 
أحمد بن سعيد 
آل مكت�����وم، 
منصة القطاع 
الخاص وه�ي 

أولى منص��ات المنظمة العالمية لاقتص��اد األخضر التي أطلقت 
بدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي خال القمة العالمية الثالثة 

لاقتصاد األخضر في دبي.
حض��ر الحفل رئيس المنظمة العالمية لاقتصاد األخضر س����عيد 
محم��د الطاي��ر، ومدي��رة برنامج األم��م المتحدة اإلنمائ��ي هيلين 
كارك، إضاف��ة لع��دد كبير من ممثلي القطاعي��ن العام والخاص. 
وتعم��ل المنظمة من خال 7 منصات ه��ي منصة الدول ومنصة 
المدن المس��تدامة ومنصة القطاع الخاص ومنصة القطاع البحثي 
واالكاديمي ومنصة المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني ومنصة 

القطاع المالي ومنصة الشباب.

“الريجي” و“دخانيات إيران”

أك��دت إدارة حص��ر التب��غ والتنب��اك اللبنانية “الريجي” وش��ركة 
دخانيات ايران، خال محادثات بينهما في مقر “الريجي”، عزمهما 
على التعاون ورغبتهما في “مبادرات خاّقة” مشتركة. وقام رئيس 
“دخانيات” مصيب محمديان ش��ومالي، ووفد من الش��ركة بزيارة 
مقر “الريجي”، واس��تُهلت المحادثات باجتماع في مكتب رئيس��ها 
ومديرها العام المهندس ناصيف س��قاوي، بحضور أعضاء لجنة 
اإلدارة، حيث تناول سبل “تعزيز التواصل وخلق فرص تعاون بين 
الجانبين”. وقد أبدى شومالي استعداد “دخانيات” إلقامة تعاون بين 

البلدين بغية اإلفادة من الطاقات الموجودة في المنطقة.

لبنان في “فروت لوجيستيكا”
ل�لس���������ن�ة 
الس����اب�ع��ة 
التوالي  على 
وبرعاية من 
لمؤسس����ة  ا
م������ة  لع��ا ا
ل�تش������جي�ع 
االستثمارات 
ف��ي لبن����ان 

“اي��دال”، نظم اتحاد الغرف اللبناني��ة الجناح اللبناني في معرض 
“ف��روت لوجيس��تيكا” الذي اُقيم  ف��ي ألمانيا، وال��ذي يعتبر نافذة 
مهمة لصادرات القطاع الزراعي اللبناني إلى األسواق األوروبية 

والعالمية.
وأك��د مدير عام “ايدال” نبيل عيتاني “أن الزراعة اللبنانية تزخر 
بالعديد من الفرص الواع��دة والمقومات وتظهر جهوزية للنمو”، 
مش��يراً إلى أن “المنتجات اللبنانية المص��دّرة ال يمكنها ان تنافس 
بالكمية، لذلك هي اليوم تنافس بالنوعية العالية التي تتمتع بها، بعد 

ان باتت تعتمد المقاييس والمعايير الدولية”.
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مكافحة االحتيال في الشرق األوسط

أطلقت دائرة التنمية االقتصادية في دبي، وجمعية محققي االحتيال 
المعتمدين العالمي��ة، فعاليات مؤتمر مكافحة االحتيال في الش��رق 

األوسط 2017، الذي انعقد للمرة الثانية بدبي، في فندق اتانتس.
ورك��ز المؤتمر في أجندته على مدار 3 أيام عقد جلس��ات متزامنة 
لتثقيف الحضور عن كيفية اس��تخدام أح��دث تحليات البيانات في 
تحرياته��م، باإلضافة إلى اس��تعراض دراس��ات عل��ى نحو عالمي 
حول االحتيال، وس��بل إرساء الطرق الفعالة من حيث التكلفة لمنع 
الغش، وكشف حاالت االحتيال. وأشار نائب مدير عام الدائرة علي 
إبراهيم، إلى مدى أهمية آليات وأنظمة مكافحة االحتيال، لجعل دبي 

الوجهة المفضلة لاستثمارات واألعمال.

IMA تستضيف اجتماعًا ماليًا

اس��تضاف معه��د المحاس��بين اإلداريي��ن )IMA(، وه��و جمعية 
المحاس��بين والخبراء الماليين في مجال األعمال، طاولة مس��تديرة 
جمع��ت بعضاً من الرؤس��اء التنفيذيين للش��ؤون المالي��ة في دولة 
اإلمارات لمناقش��ة الش��ؤون االقتصادية الراهنة والتوقعات بش��أن 
عام 2017. وكش��فت الجلس��ة، التي حضرها الرؤس��اء التنفيذيون 
للشؤون المالية ونواب رؤساء الشؤون المالية من قطاعات مختلفة، 
ع��ن توقعات إيجابية في ظل التحديات االقتصادية األخيرة الناجمة 
عن تراجع أس��عار النفط. وناقش الرؤساء التنفيذيون العشرة التأثير 
الهائ��ل لألزمة على القطاع��ات التي يعمل فيه��ا كّل منهم، ولكنهم 
أشاروا إلى تفاؤل بشأن أسعار النفط بحيث يتراوح سعر البرميل ما 

بين 50 و56 دوالر أميركي.

4.2 مليارات دوالر مشاريع زراعية

اس��تقبل نائب حاكم دبي وزير المالية الش��يخ حمدان بن راش��د آل 
مكت��وم، بقصره ف��ي زعبيل رئيس وأعضاء مجل��س إدارة الهيئة 

العربية لاستثمار واإلنماء الزراعي.
واطل��ع الش��يخ حمدان بن راش��د، على المش��اريع الزراعية التي 
أسس��تها الهيئة على مس��توى الوط��ن العربي والبال��غ عددها 40 
مش��روعاً، بإجمالي أصول تقدر بنحو 4.2 مليار دوالر أميركي، 
فضاً عن استثمارات الهيئة في دولة اإلمارات، والتي تقدر بنحو 
110 ملي��ون دوالر أميرك��ي، وبالمش��اريع الزراعية المس��تقبلية 
المزم��ع تنفيذها خال ع��ام 2017 ضمن البرنامج االس��تثماري 

السنوي للهيئة.

شهادات لمحللين ماليين جدد

اس��تضاف مجلس إدارة جمعي��ة المحللين الماليي��ن المعتمدين في 
الكوي��ت، الجمعية المحلي��ة الممثلة لخب��راء االس��تثمار العاملين 
ف��ي الدول��ة، حفل تخريج الدفعة التاس��عة من حملة ش��هاداتها في 
فن��دق مارينا، قاعة س��لوى الصب��اح في الكويت. واس��تقبل نائب 
رئيس الجمعية محمد الصَراف، ضيف الش��رف الرئيس التنفيذي 
لمجموع��ة بيت التموي��ل الكويتي “بيتك” م��ازن الناهض، وقاما 
بتس��ليم 23 خريجاً جديداً شهادات المحلل المالي المعتمد. كما قدّم 
بدوره خبير الذاكرة العالمي تشيستر سانتوس، محاضرة تحفيزية 

حول أساليب تقوية الذاكرة وسبل تحسين الحالة الذهنية.
يذك��ر أن تشيس��تر قد فاز ببطول��ة الذاكرة الوطنية ف��ي الواليات 

المتحدة األميركية.
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ملتقى شراكة مجتمع األعمال

وقع كل من المدير التنفيذي لقطاع الشؤون االستراتيجية المؤسسية 
في دائرة التنمية االقتصادية في دبي محمد ش��اعل السعدي، ونائب 
رئيس الجمعية الدولية للفعاليات الحية “إيليا” الشرق األوسط ليسي 
فير، مذكرة تفاهم لبناء شراكة استراتيجية لدعم مبادرة “ملتقى شراكة 
مجتمع األعم��ال” الرامية إلى توطيد العاقات مع مجتمع األعمال 
من القطاع الخاص بدبي. وستقوم الدائرة ضمن إطار الملتقى على 
مدى الس��نوات الثاث المقبلة، بإط��اق منصات مخصصة لجمع 
الماحظ��ات واألفكار المقدمة من مجتمع األعمال حول المبادرات 
والسياس��ات االقتصادية الحالية والمستقبلية، ومشاركة المعلومات 
المتعلقة بالتوجهات والفرص والتعاون مع الجهات المعنية الرئيسية 

في القطاع الخاص ضمن المجاالت ذات االهتمام المشترك.

لقاء إماراتي كازاخستاني

التقى وزير االقتصاد االماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري 
ووزير تكنولوجيا المعلومات واالتصال بحكومة كازاخستان دارين 
أباييف، بحثوا خاله س��بل تطوير آليات التعاون المش��ترك وتبادل 
الخب��رات والتجارب في نظم المعلوم��ات واالبتكار والمدن الذكية. 
وأكد الجانبان على الدور المتنامي لقطاع تقنية وتكنولوجيا المعلومات 
واالتص��االت، في ظل التط��ورات التكنولوجية المتاحقة واالتجاه 
العالمي لتعزيز دور االبتكار والمعرفة واالرتقاء بمساهمتها في دفع 
عجلة النمو االقتصادي واس��تيفاء متطلبات التنمية المس��تدامة. كما 
اتفق الوزيران على أهمية تعزيز تبادل الزيارات على المس��تويين 
الحكومي والقطاع الخاص لاطاع على أبرز الفرص االستثمارية 

ومجاالت التعاون المتاحة وسبل االستفادة منها.

منتدى “الماسة كابيتال” السادس

اختتمت شركة الماسة كابيتال المتخصصة في مجال إدارة األصول 
البديل��ة في اإلم��ارات، دورة أخرى ناجحة من مؤتمرها الس��نوي 
للمس��تثمرين الذي عقد بفندق ريت��ز كارلتون في مركز دبي المالي 
العالمي، بحضور الرئيس التنفيذي للشركة شاليش داش، وبمشاركة 
نخب��ة من الخبراء المصرفيين واالس��تثماريين م��ن مختلف أنحاء 
العالم. وقد تضمنت فعاليات المنتدى عروضاً تقديمية وحلقات نقاش 
لتس��ليط الضوء على أهم القضايا والمس��ائل التي يواجهها قطاعي 
العقارات والرعاية الصحية والصناعات القائمة على المس��تهلكين 
في المنطقة، فضاً عن مناقش��ة المناخ االقتصادي العام في منطقة 

الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

األولمبياد الخاص 2019 في أبوظبي

كشفت اللجنة الوطنية المنظمة لأللعاب العالمية لألولمبياد الخاص، 
تفاصيل اس��تضافة أبوظبي األلع��اب العالمية الصيفي��ة لألولمبياد 
الخ��اص 2019، م��ن 14 ولغاي��ة 21 آذار/م��ارس 2019، ف��ي 
أبوظبي، بحضور وزيرة دولة لش��ؤون المجلس الوطني االتحادي 
نورة محمد الكعبي، وكبار المسؤولين الحكوميين ومدراء وسفراء 
األولمبي��اد الخاص الدولي. وتتضمن اس��تضافة الدورة، اس��تقبال 
أبوظب��ي 7000 رياض��ي مع عائاتهم من 170 بل��داً حول العالم، 
حيث س��يتنافس الرياضيون المشاركون في 22 لعبة تقام في العديد 
من المواقع، بما فيها مركز أبوظبي الوطني للمعارض، مدينة زايد 

الرياضية، وحلبة شركة االستثمارات البترولية الدولية.

94



جديد نشاطات

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2017

ملتقى المخاطر السيبرانية

تجارب سياحية جذابة في ُعمان

نظم��ت جمعية المصارف العمانية بالمقر الرئيس��ي لبنك مس��قط، 
“ملتقى المخاطر الس��يبرانية وأمن الش��بكات اإللكترونية”، وذلك 
تح��ت رعاية الرئي��س التنفيذي للبنك المرك��زي العماني حمود بن 
س��نجور الزدجالي، وبحضور رئيس جمعية المص��ارف العمانية 

الرئيس التنفيذي لبنك مسقط عبدالرزاق بن علي بن عيسى.
ويه��دف المنت��دي إلى تس��ليط الضوء على أهم مس��تجدات االمن 
الس��يبراني وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسس��ات والهيئات في 
مج��ال مواجهة الجرائ��م االلكترونية وتحديد أفضل الممارس��ات 
العالمي��ة في بيئ��ة العمل واالس��تفادة م��ن الخب��رات العالمية في 
ه��ذا المجال، وتزامناً مع افتتاح الملتقى تم تدش��ين ش��عار جمعية 

المصارف العمانية.

زار الش��يخ ماجد 
الصب��اح مؤخ�راً 
ُعمان،  س����لطنة 
حيث تفق��د العديد 
م����ن الم�واق����ع 
السياحية الجذابة، 
وذل�ك اس����تكماالً 
للنج���اح المبه��ر 
ال���ذي ح�ق�ق�ت���ه 
ال�زي��ارة األول�ى 
خال عام 2016 

ال��ذي تفق��د فيها العديد من األماكن والمقاصد الس��ياحية. وأش��ادت 
وكيلة وزارة الس��ياحة ميثاء المحروقية، بالدور البالغ األهمية الذي 
لعبه الصباح في الترويج لس��لطنة ُعمان كوجهة س��ياحية فريدة في 
المنطقة محلياً وعالمياً، عبر حساباته المختلفة على مواقع التواصل 
االجتماع��ي إلى المايين من المتابعي��ن. وأكدت الوزارة بأن تنظيم 
ه��ذه الزي��ارة تأتي في إط��ار حرصها للترويج عن الس��لطنة عبر 

القنوات اإلعامية المختلفة التي تشمل االلكترونية والتقليدية معاً.

االتحاد العربي للذهب والمجوهرات
عقدت اجتماعات 
ال��ج�م�ع��ي�������ة 
العمومية لاتحاد 
للذه��ب  العرب�ي 
والمجوهرات في 
فندق سميراميس 
انتركونتيننت����ال 
ف���ي القاه�����رة، 

حيث تمت مناقش��ة ج��دول األعمال والذي ابت��دأ بانتخاب لمجلس 
إدارة االتح��اد تح��ت مراقبة أمين عام مجل��س الوحدة االقتصادية 
العربية الس��فير محمد محم��د الربيع، تكللت بفوز ناصر يوس��ف 
الشمالي برئاس��ة االتحاد للدورة من عام 2017 - 2020 )كويتي 

الجنسية(. 
وض��م االتحاد 8 دول عربية في اجتماعه وهي الس��عودية، قطر، 

مصر، لبنان، سورية، اليمن، الجزائر والكويت.
وش��رح الربيع أهم ميزات إنش��اء اتحاد تخصصي في مجال هام 
كالذهب والذي يعتبر سنداً قوياً لاقتصاديات العربية ويشكل داعماً 

رئيسياً للنهوض بمستوى المهن المندرجة ضمن نشاط االتحاد.

العالقات بين بنك مسقط وهارفرد

استضاف بنك مسقط وفداً من كلية هارفرد لألعمال التابعة لجامعة 
هارف��رد، وذل��ك في المقر الرئيس��ي للبن��ك بمرتفع��ات المطار، 
بحضور عدد من أعضاء االدارة التنفيذية وعدد من أعضاء نادي 
الخريجيين في الكلية بدول مجلس التعاون، بهدف تعزيز العاقات 
المتميزة التي تجمع بين البنك والكلية وفتح آفاق جديدة من التعاون 

خال المرحلة المقبلة.
وقدم أس��تاذ إدارة األعمال في التفاوض ووحدة التس��ويق والتنظيم 
بالكلية فرانشيسكا جينو، جائزة تقديرية للبنك تسلّمها الرئيس التنفيذي 
للبنك عبدالرزاق بن علي بن عيس��ى، تقديراً للدور والتعاون الذي 

يقوم به البنك في مجال تعزيز العاقات الثنائية بين المؤسستين.
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أداء متقدم لبنك البركة

تفاهم لـ“سورية الدولي اإلسالمي”

استحق بنك البركة - سورية وثيقة بيان أداء وفقاً للمواصفة الدولية 
للمس����ؤولية االجتماعية ISO26000:2010 بدرج�ة أداء متق�دم 
)4 من 5(، نتيجةً للتقييم الذي أجرته شركة SGS العالمية، ليكون 
أول مصرف في س��ورية يس��تحق هذه الش��هادة التي أت��ت تتويجاً 
لحرصه الضلوع بمس��ؤولياته تجاه المجتمع بش��تّى المجاالت عبر 
االتفاقيات والمس��اهمات والمن��ح التي يقدمها. كما ش��ارك مؤخراً 
برعاية فعاليّة “يوم س��كراتش س��ورية” التي نّظمها فريق “كوكب 
عبقر”، وهي فعاليّة عالميّة تُقام في أكثر من 72 دولة وتركز لتعليم 
األطفال أُسس لغة البرمجة “سكراتش”، وتعريفهم مفاهيم برمجية 

ومنطقيّة مع تصميم األلعاب والرسوم المتحركة.

وقع بنك سورية الدولي اإلسامي مذكرة تفاهم مع جامعة اليرموك 
الخاص��ة في مجال الدراس��ات واالستش��ارات واألبح��اث وتبادل 
الخب��رات، يق��دم البنك من خالها ف��رص تدريبية لط��اب العلوم 
اإلداري��ة والمالية وفق اإلمكانات المتاحة وبما ال يتعارض وأحكام 
الس��رية المصرفية مع فرص توظيف  المتميزين منهم. كما احتفل 
بتخري��ج الدفع��ة األول��ى في الع��ام 2017 من ك��وادره ممن أنهوا 
الدورة التدريبية “العلوم المصرفية اإلسامية” التي تهدف لارتقاء 
بمس��توى األداء وتطوي��ر الك��وادر المصرفية وبل��ورة إمكانياتها 
للوصول إلى أعلى المستويات، في إطار سعي البنك الدائم لتطوير 

أداء موظفيه واالرتقاء بقدراتهم وإمكانياتهم.

تعاون بين MTN و“الموارد البشرية”

وقعت MTN سورية مذكرة تفاهم مع جمعية إدارة الموارد البشرية 
IHRM تقدم من خالها MTN، وبوصفها ش��ريكاً اس��تراتيجياً، 
الدع��م للجمعية التي ستش��ارك بدورها خبرتها ف��ي مجال الموارد 
البشرية وتقديم االستشارات والمعلومات، إضافة إلى نشاطاتها في 
الجامعات والمعاهد السورية. كما أطلقت MTN مشروع “أمنية” 
لعام 2017 بالتعاون مع “ساعد”، إحدى الجمعيات السورية بمجال 
تنمية المجتمع، لتحقيق أمنيات األطفال بعدد من دور األيتام، محققاً  
أكثر من 750 أمنية، عبر زيارة متطوعين ودعوة األطفال لرس��م 
أمنياتهم، ليتم تجميعها وعرضها لمن يود أن يحقق إحداها أو أكثر، 

والحصول على رسومات األطفال بالمقابل.

ورشة فنية حول الهندسة المالية

نّظم المجلس العام للبنوك والمؤسس��ات المالية اإلس��امية، المظلة 
الرس��مية للمؤسس��ات المالية اإلس��امية، ورش��ة عمل فنية حول 
الهندسة المالية وتطوير المنتجات للمؤسسات المالية اإلسامية في 
نواكشوط، باستضافة البنك المركزي الموريتاني، وبدعم من معهد 
الدراسات والبحوث اإلسامية التابع للبنك اإلسامي للتنمية. وتهدف 
هذه الورش��ة إلى فتح آفاق المناقش��ة حول كيفية صياغة المنتجات 
المالية المعاصرة استناداً على المبادئ اإلسامية، ودراسة القضايا 
المتعلقة بتطوير هذه المنتجات. وقد تم افتتاح برنامج الورشة من قبل 
محافظ البنك الموريتاني المركزي عبد العزيز ولد الداهي، واألمين 
العام للمجلس عبداإلله بلعتيق، حيث تم تسليط الضوء على الصيرفة 

المالية اإلسامية بالمنطقة في ظل التطورات الراهنة.
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جديد نشاطات

البنك والمستثمر | آذار/مارس 2017

نشاطات لبنك الشام
ن��ال بن���ك الش�����ام، 
اإلس��امي  المصرف 
األول في سورية ترقية 
لش���هادة إدارة نظ���ام 
الجودة بأحدث إص�دار 
 ISO-9001-2015
تتبنى منهجي��ة  والتي 
التفكي��ر المبني عل��ى 
الح���د من المخاط���ر 

وتفاديها.
ورأى الرئيس التنفيذي أحمد اللحام، أن هذه الخطوة تعكس مدى قّوة النظام اإلداري 

والمصرفي في البنك وفاعلية نظام إدارة الجودة، واتباعه أفضل الطرق وأحدثها.
م��ن جهة أخرى، نفذ البنك بالتعاون مع وزارة الس��ياحة ورش��ة عمل حول “إدارة 
الموارد البش��رية” بحضور 30 موظف م��ن مديريات مختلفة تم تعريفهم على علم 
إدارة الموارد البش��رية وأهدافها وأيضاً معايير وضع األجور والرواتب، وآلية تنفيذ 
تقيي��م أداء ال��كادر الوظيفي. كما اس��تقبل بالتعاون مع فريق س��ند التنموي وفداً من 
الط��اب بجول��ٍة لفروعه ليتعرفوا على مهامها وآلية س��ير عملها كفتح الحس��ابات 
المصرفية وأنواعها، وصرف الش��يكات والسحب واإليداع، مع نصائح حول أهمية 
اإلدخار والتوفير. إضافة الى ذلك، قدم البنك دعمه ورعايته لنش��اط “فرق صغير” 
الذي يقيمه نادي ش��وية فن بالتعاون مع جمعية الّرجاء لذوي االحتياجات الخاصة، 
بهدف دمج األطفال األصحاء من بعض مدارس دمشق مع ذوي االحتياجات الخاصة 
بنش��اطات فنية وثقافية لمدّهم بمه��ارات التواصل مع اآلخرين وإكس��ابهم ثقة أكبر 
وشعور باإلنتماء للمجتمع. وزار وفد برئاسة الرئيس التنفيذي للبنك األطفال مصابي 
مرض السرطان في مشفى األطفال بدمشق، مع األلعاب والهدايا لهم إلدخال البهجة 

إلى قلوبهم، راجين لهم الشفاء العاجل والدعاء بالصحة والعافية.
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إبراهيم حيدر

ها هي سلسلة الرواتب للموظفين والمعلمين في لبنان تناقش مع الموازنة معدلة 
ومختلفة عن نسختها األولى ثم الثانية والثالثة بعد سلسلة جورج عدوان، وقد مّرت 
5 سنوات وأكثر على المطالبة بإقرارها. وال نعرف تماماً كيف سُتقر الموازنة وما هي 
اإليرادات التي س�تغذي اإلنفاق الجديد ومتطلبات السلس�لة، علماً أن البعض يطرح 
اس�تبدالها بزيادة غالء معيش�ة للقطاع العام، وتعديل سالسل الدرجات للمعلمين 
والموظفين. لكن الالفت أن المعلمين والموظفين استمروا في مطالبتهم بسلسة 
الرواتب رافعين الش�عارات ذاتها وملوحي�ن باإلضرابات ومحذرين من التصعيد، وفي 
كل مرة نعود إلى المربع األول، على رغم أن تحس�ين أوضاع المعلمين حق ال يمكن 
إنكاره، ويس�تدعي دعماً، شرط أال تستحيل الزيادات عبئاً على المواطنين بالضرائب 

واالقتطاعات والغالء.

وأياً تكن السلس�لة التي س�تقر، ال ينبغ�ي أن تضع الناس ف�ي مواجهة المعلمين 
والموظفين، إذ أن الزيادات الضريبية المقترحة لتغذية الموازنة وخدمة الدين والتقليل 
م�ن نس�بة العجز س�تطال مختل�ف الفئات، من دون أن نش�هد أي تق�دم أو خطة 
لمكافحة الفساد المستشري في اإلدارات وفي المؤسسات، خصوصاً أن المطالبين 
بالسلس�لة عانوا الكثير من اإلخفاقات عندما وضعوا في مواجهة األهالي والتالمذة 
وال�رأي الع�ام بعد إصدار اإلفادات المدرس�ية عام 2014، ومنذ ذل�ك الحين كان العجز 
عن التحرك والضغط س�مة رئيس�ية ف�ي عملهم. ولذا، م�ا كان ممكناً تحقيقه لو 
ق�در للمعلمين إجراء نقد ذاتي وتقويم لحركتهم النقابية ولتأثير ش�عاراتهم بدمج 
المطال�ب مع رفع ش�عار تعزي�ز جودة التعلي�م ونوعيته، هو أكب�ر بكثير من مجرد 

تقديمات في بنود مشروع الموازنة سيقال عنها أنها سلسلة جديدة للرواتب.

لقد حان الوقت لحس�م ملف السلسلة التي طال انتظارها، هذا مطلب محق. لكن 
يجب التنبه من أن سلسلة في ظل موازين قوى ليست لمصلحة النقابات والرابطات 
المعزولة اليوم عن حاضنتها، ومختلة لمصلحة القوى التي تتشكل منها الحكومة 
ومجلس النواب، لن تكون على قدر الطموحات، ال بل س�تكون منطلقاً لإلنقضاض 
على كل مكتسبات المعلمين التاريخية أو ما تبقى منها، في ظل العجز الذي تعانيه 
الرابطات وعدم قدرتها على الضغط وفقر شعاراتها التي تذكرنا بزمان مضى لكن بال 
سالح قاعدي وال إمكانات، إضافة الى أن تركيبة الرابطات ومكونات هيئة التنسيق 
النقابية ما عادت نفس�ها، بعدما تقاس�متها القوى السياسية وأطبقت عليها في 

ظل ما يحصل للتعليم الرسمي من ارتكابات.

سلسلة الرواتب ومشكالت االقتصاد

البنك والمستثمر | آذار/مارس 982017
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