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وع موازنة 2017 إىل لجنة المال النيابية، عىل وقع الخالف الس��ياسي  أحيل م�رش
. وبينما ارتفعت أصوات  حول قانون االنتخاب والتمديد لمجلس النواب الحالي
كية جديدة، ها هي  ة حذرت من أن لبنان س��يتعرض لضغوط وعقوبات أم�ي كث�ي
ي لبنان إل نقطة الصفر. فإقرار الموازنة ومعها استئناف عمل 

االأمور عادت تقريباً �ف
ي أن لبنان يواجه أزمة 

وع قانون انتخاب، ما يع�ف مجلس الوزراء معلقان بإقرار م�رش
ي سبقت انتخاب رئيس الجمهورية 

سياس��ية ومالية واقتصادية تذكرنا بالمرحلة ال�ت
فادة من استقطابه  طالق مشاريع واالإ والفراغ الذي دفع البلد كلفته، وخ� فرصاً الإ

للودائع واالأموال الهاربة من بعض مناطق االإضطرابات.

ف هذه المواضيع، هو عودة االأمور ال طبيعتها، أي عودة المؤسسات  ما يعنينا ب�ي
يع بهدف تثبيت االس��تقرار، ومساعدة  إل االإضطالع بدورها، ثم مواصلة الت�رش
ي المقدمة 

مرصف لبنان عىل استيعاب ومعالجة أي تداعيات لعقوبات محتملة. و�ف
ف  وع الموازنة العامة 2017 ليقر من دون ان يرتب عىل اللبناني�ي ي م�رش

يجب أن يأ�ت
ائب تحت  ي ما يتعلق بالرصف

أعباء إضافية ال يحتملون نتائجها السلبية، خصوصاً �ف
عنوان “إيرادات جديدة”. 

يع عىل تثبيت  ولعل إقرار الموازنة ينبغي أن يسبقه بحث يتعلق بقدرة الت�رش
ستقرار واشتقاق معادالت لحسم ملف الموازنة بال إمالءات دولية، إذ أن وصفة  االإ
ي قدمها صندوق النقد 

ي الموازنة ال���ت
نفاق لخفض العجز �ف ائب وضبط االإ الرصف

وع بالعمل  ي عن ال�رش
الدولي ودعم أي إجراءات لبنانية مالية تتعلق بها، ال تغ���ف

ائب العشوائية  نفاق بال جراحة الرصف لوقف الهدر وضبط الفس��اد بهدف ترشيد االإ
ي قد تؤدي ال مشكالت اجتماعية، ستكون الحكومة مضطرة معها إىل زيادة 

ال�ت
ها من التقديمات االجتماعية. االأجور وغ�ي

ستقرار وإقرار الموازنة تثبيت االإ

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2017
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لبنان يكافح تمويل داعش بفعالية

أكد المدير التنفيذي لدى هيئة التحقيق الخاصة 
ط��ارق زهران خ��ال منت��دى خب��راء تقييم 
مخاطر تمويل اإلرهاب أن “األجهزة اللبنانية 
وهيئة التحقي��ق الخاصة تكاف��ح تمويل تنظيم 
داع��ش والمنظم��ات اإلرهابي��ة المرتبطة به 
بفعالي��ة قصوى. كما أن لبن��ان حدد التهديدات 
الخط��وات  واتخ��ذ  تعني��ه  الت��ي  والثغ��رات 
التش��ريعية والتنفيذي��ة لس��دها ومنه��ا تعدي��ل 
تعري��ف جريمة تموي��ل اإلرهاب ف��ي قانون 
العقوبات اللبناني لتتماشى مع قرارات مجلس 

األم��ن ومكافح��ة ظاه��رة المقاتلي��ن اإلرهابيي��ن األجان��ب”.
كذل��ك اس��تعرض زه�ران مخاطر اس��تغال أوضاع الاجئي��ن ونجاحات األجهزة 
اللبنانية في قضايا تعاونت بها مع هيئة التحقيق الخاصة والجهود التي بذلت ليصبح 
ل��دى لبنان الئحته الوطنية التي يدرج أس��ماء اإلرهابيي��ن وممولي اإلرهاب عليها، 
حيث كان من أوائل األسماء المدرجة فيها أسماء اإلرهابيين المتورطين في تفجيرات 

ضاحية بيروت في تشرين الثاني/نوفمبر 2015.
وعرض زه���ران اإلجراءات التي اتخذها حاك�م مص�رف لبنان ري��اض س����امه 
بموج��ب تعامي��م لحماي��ة القطاع المصرف��ي والمالي من المخاط��ر إلتزاماً بمعايير 
مجموعة “فاتف” وبق���راري مجل�س األمن 1267 و2253 حول تنظيمي القاع��دة 

وداعش.

طارق زهران

أعل���ن األمي����ن الع�ام 
الت�ح����اد المص���ارف 
فتوح  وس�����ام  العربية 
ع��ن توقي��ع وثي�ق�����ة 
تع����اون مش��تركة بين 
ال�م�ص���ارف  ات�ح���اد 
العرب�ي����ة وات�ح������اد 
ال�غ����رف العرب�ي����ة، 
“انطاق�اً م�ن الس���ع�ي 
الى تعزيز مسيرة العمل 

العربي المشترك، وحرصاً على تعزيز التعاون لخدمة 
االهداف المشتركة لدعم التنمية االقتصادية في المنطقة 
العربية”. وينص االتفاق على  تشكيل لجنة مشتركة من 
االتحادين، والتنسيق في شأن تنفيذ المشاريع المشتركة، 
وتعزيز المشاركة المتبادلة في النشاطات، والتعاون في 
تنظيم وعقد مؤتمر عربي دولي س��نوياً، باإلضافة إلى 
وضع الدراس��ات الازمة لعق��د مؤتمر اقتصادي دولي 

يكون له طابع “دافوس عربي”.

تعاون بين اتحادي المصارف
والغرف العربية

وسام فتوح

أعل��ن رئي��س جمعي��ة 
ل�ب�ن���ان  م�ص�����ارف 
الدولي  االتحاد  ورئيس 
للمصرفيي��ن الع����رب 
أن  طربي��ه،  ج��وزف 
المص����ارف  ح�ص���ة 
اللبناني��ة العامل��ة ف��ي 
الع��راق، م��ن إجمالي 
ميزاني��ات المص��ارف 

غير العراقية، ش��كلت نحو 59 %، وذلك بحس��ب آخر 
اإلحصاءات المتوافرة لنهاية عام 2015، وقال: إن عدد 
المص��ارف اللبنانية التي أنش��أت فروعاً لها في العراق 
يص��ل إل��ى 10، وحصتها م��ن إجمال��ي الودائع تصل 
إلى نحو 65 %. مش��يراً الى أمل المصارف الكبير في  
المس��اهمة بفعالية بتنمية االقتصاد العراقي في مختلف 
قطاعات��ه، حيث ينس��حب التعاون القائ��م بين مصرف 
لبنان والمصرف المرك��زي العراقي على التعاون بين 

المصارف اللبنانية والعراقية الخاصة.

حصة مصارف لبنان في العراق

جوزف طربيه

سالمه يؤكد استقرار الليرة اللبنانية

اعتب��ر حاك��م مصرف لبن��ان رياض س��امه أن 
“فق��دان الثقة يه��دد النمو االقتص��ادي وامكانيات 
تموي��ل االقتص��اد، ويعط��ل بالتال��ي إمكانية خلق 
فرص عمل”، مش��يراً إلى أن “لبن��ان يرتكز منذ 
س��نوات على قاعدة استقرار س��عر صرف الليرة 

اللبنانية”.
وأكد س��امه أن  البنك المركزي “لديه اإلمكانيات 
الازم��ة للحفاظ على هذا االس��تقرار. لكن ذلك ال 
يعني ع��دم ضرورة القيام بإصاح��ات بنيوية في 
ميزاني��ة الدول��ة اللبناني��ة لتكون ه��ذه الثقة أيضا 

مرتبطة بأداء المالية العامة”.
كام س��امه ج��اء ف��ي افتت��اح منتدى الم��ال واالعم��ال ال��ذي نظمت��ه “كونفكس 
انترناش��يونال”، بالتعاون مع مصرف لبنان وبرعاية رئيس الحكومة اللبنانية س��عد 

الحريري.
وأكد سامه أن ارتفاع الفوائد في لبنان يزيد الكلفة على ميزانية الدولة وعلى ميزانية 
القطاع الخاص ويمكنه بالتالي تعطيل النمو االقتصادي، مش��يراً إلى أن البنك ملتزم 

بالحفاظ على سعر صرف الليرة اللبنانية واستقرار الفوائد.

رياض سامه
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تفاهم بين “فرنسبنك” و“التنميةالصينية”

وقع رئي��س مجموعة فرنس��بنك 
عدنان القصار مع رئيس المجلس 
الصين��ي لتنمي��ة التج��ارة الدولية 
CCPIT جيانغ زنغ وي، مذكرة 
تفاهم تؤسس لبدء تعاون شامل بين 
لبنان والصين، وذلك خال زيارة 
قام بها وفد صيني برئاس��ة جيانغ  

إلى مقر فرنسبنك، تم خالها إلقاء الضوء على بيئة االستثمار والفرص التجارية المجزية 
في لبنان. وأعرب الوفد، الذي يُعتبر أهم وفد تجاري يأتي إلى  لبنان في زيارة رسمية، 
عن اهتمامه بدور لبنان في خطط اعادة اعمار سورية والعراق، مع التركيز على مدينة 

طرابلس وميزاتها التي تؤهلها للعب دور رئيسي كمركز إقليمي للصين في المنطقة.

بنك تركي يخضع للرقابة من “موديز”

أصدرت وكالة مودي��ز الدولية للتنصيف االئتماني بياناً 
أعلن��ت خاله إخضاعه��ا بنك “خلق” الترك��ي للرقابة 
لتخفيض تصنيفات ديونه بالعملة األجنبية طويلة المدى، 
وودائعه الطويلة المدى بالعملة المحلية )Ba1( وتصينف 
ودائع��ه الطويلة الم��دى بالعملة األجنبي��ة )Ba2(. كما 
أوضحت  أنها س��تركز على التأثيرات المحتمل وقوعها 
عل��ى األس��س المالية للبن��ك، بفعل تحقيقات الس��لطات 
األميركية بش��أن التعام��ات المزعوم بأنه��ا مريبة مع 

أطراف محظورة، أدت إلى اعتقال نائب رئيس البنك محمد هاكان أتيا في آذار/مارس 
2017، في الواليات المتحدة. وأضافت أنها ستركز على تأثير التحقيقات والفحوصات 
على المس��تثمر وثقة الطرف اآلخر. وذكرت “موديز” أنها س��تقيّم األنشطة التجارية 
للبنك والتغيرات في النمو المحتمل لألرباح. هذا وتحدد “موديز” التصنيف االئتماني 

.Ba1 للبنك بالعمات األجنبية عند مستوى

محمد هاكان أتيا

قدّم البنك اإلسامي للتنمية منحة بقيمة 130 مليون دوالر 
لدعم قطاع الصحة في لبنان واألردن، في إطار الجهود 
التي يبذلها للمساعدة في مواجهة التحديات الناشئة حول 
أزمة الاجئين، معلناً ان مساهمته في تمويل مشروعين 
صحيي��ن ف��ي األردن ولبنان عقب موافقة لجنة تس��يير 
المب��ادرة المالي��ة الدولية ف��ي اجتماعها ال��ذي انعقد في 
واش��نطن بتاري��خ 20 نيس��ان/ابريل 2017 تأتي بهدف 
خفض تكاليف التمويل، وتخفيف األعباء المالية المترتبة 
على البلدين، وتأكيداً للتعهدات التي أعلنها لتمويل مشاريع 

في قطاعات البنى التحتية والتعليم والصحة والمياه.

 منحة من “اإلسالمي للتنمية”
للبنان واألردن

المصارف الروسية تتخلص من الدوالر

تراجعت حيازة المصارف الروسية من األصول المالية المقومة بالعملة األجنبية بمقدار 
7 تريليونات روبل )125 مليار دوالر( بسبب ارتفاع سعر صرف الروبل أمام الدوالر 
بنس��بة 23 % منذ آذار/مارس 2016. وأظهرت بيانات للبنك المركزي الروس��ي أن 
األصول المالية بالعملة األجنبية لدى المصارف في روسيا انخفضت في الفترة ما بين 
آذار/م��ارس م��ن عامي 2016 و2017 من 29 تريليون روب��ل )517 مليار دوالر( 

إل��ى 22 تريليون روبل )392 مليار دوالر(. وكش��فت 
البيانات أن الق��روض بالعمات األجنبية انخفضت منذ 
مطلع ع��ام 2016 بمق��دار 28 ملي��ار دوالر، بالمقابل 
ارتفع��ت خال الفترة ذاتها الق��روض المقومة بالروبل 

الروسي بمقدار 514 مليار روبل )9.2 مليار دوالر(.

مجل��س  رئي��س  واف��ق 
ال��وزراء ف��ي س��ورية 
عل��ى  خمي��س،  عم��اد 
المصارف  مدراء  طلب 
الخاصة بإح��داث اتحاد 
للمصارف، وفق أس��س 
صحيح��ة تك��ون بمثابة 
مع  للمص��ارف  صوت 

الحكوم��ة والمرجعية االستش��ارية للمصارف والقطاع 
المصرفي، مشيراً خال اجتماعه مع مدراء المصارف 
إل��ى أن حكومته جادة في تقديم الدع��م لكافة القطاعات 
الصناعي��ة والتجاري��ة، وه��ي تعتم��د على نفس��ها في 
تموي��ل المس��توردات من خ��ال اس��تثمارات وآليات 
مح��ددة، كما تم رص��د 300 مليار لي��رة لإلقراض في 
العملية اإلنتاجي��ة، وفق ضوابط محددة وواضحة وبين 
أن االجتم��اع يأتي ضمن رغب��ة الحكومة في التواصل 
ووضع رؤى مش��تركة لتطوير قطاعي المال والبنوك، 
خاص��ة أن القائمين على المص��ارف الخاصة يتمتعون 

بخبرة كافية ومعرفة بواقع االقتصاد السوري.

إنشاء اتحاد للمصارف السورية

عماد خميس
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 تسهيالت ائتمانية لدعم الصناعة

أعلن بنك فلس��طين تخصيصه محفظة تسهيات ائتمانية 
بقيمة 100 مليون دوالر أميركي لتمويل مشاريع صناعية 
صغيرة ومتوسطة الحجم، وذلك خال توقيعه اتفاقية مع 
االتح��اد العام للصناعات الفلس��طينية، بهدف العمل على 
تطوير الصناعات الفلس��طينية وتعزيزه��ا وتمكينها من 

الدخول في المنافسة المحلية واالقليمية والعالمية.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك هاش��م الش��وا: إن محفظة 

التسهيات االئتمانية وصلت الى 2.2 مليار دوالر فيما شكلت المحفظة االئتمانية من 
التس��هيات المخصصة للمش��اريع الصغيرة مبلغ 500 مليون دوالر، وأن المحفظة 
المخصصة لدعم المش��اريع الصناعية قابلة للزيادة بش��كل مستمر من أجل النهوض 

بالقطاعات الصناعية في فلسطين.

هاشم الشوا

تعاون مصرفي بين فلسطين والمغرب

وقع مدير عام المؤسسة الفلسطينية لضمان 
الودائ��ع زاه��ر الهم��وز، اتفاقي��ة تع��اون 
مشترك بين المؤسسة ونظيرتها المغربية، 
خال انعقاد المؤتمر االول للجمعية الدولية 
لضامني الودائع في دول الش��رق األوسط 
وش��مال افريقيا في كازابان��كا، بحضور 
محافظ سلطة النقد الفلسطينية عزام الشوا. 

وسيتم بموجب االتفاقية تبادل الخبرات التقنية والفنية بين الطرفين بهدف تعزيز أواصر 
التعاون المشترك ودعماً للعمل المصرفي. وقد رحب والي بنك المغرب عبد اللطيف 

الجواهري بدعوة الشوا للبنوك المغربية لاستثمار في فلسطين.

كش��فت بيان��ات البورصة أن ش��ركة س��عودي أوجيه 
لإلنش��اءات ق�د باعت حصة نس��بتها 2.8 % في البنك 
السعودي لاستثمار وبالتالي تنخفض حصتها في البنك 
إل��ى 5.8 % ف�ي غضون يوم تداول واحد، حيث بلغت 
القيمة السوقية للبنك الذي يقدم خدمات مصرفية لألفراد 
والش��ركات وخدمات الخزين��ة وإدارة األصول حوالى 
2.62 مليار دوالر أميركي بس��عر آخر إغاق للسوق، 
ما يش��ير إل��ى أن عملية البيع ربما جمع��ت حوالى 73 
مليون دوالر. وبعد هيمنتها على س��وق البناء السعودية 
لعدة س��نوات، بدأت “س��عودي أوجيه” المملوكة لعائلة 
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري تواجه صعوبات 
في ظل خفض اإلنفاق الحكومي وتأخر سداد مستحقات.

“سعودي أوجيه” تبيع حصة
في البنك السعودي لالستثمار

“البركة” يوزع أرباح مساهميه

أعل��ن مدير بنك البركة س��ورية محمد حلبي 
أن حج��م القروض غير المس��ددة للمصارف 
الخاصة على رجال األعمال بلغت 200 مليار 
ليرة، أحي��ل منها 100 ملي��ار للقضاء. وفي 
خطوة لمعالجة موضوع القروض المتعثرة، 
وإع��ادة األموال إلى المص��ارف لضخها في 

العمل اإلنتاجي عبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو الكبيرة.
على صعيد آخر، وافقت الهيئة العامة لبنك البركة على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع 
أرباح للمس��اهمين تعادل 15 % من القيمة االس��مية لألسهم بواقع 15 ليرة لكل سهم. 
وص��ّرح رئي��س مجلس اإلدارة عدنان أحمد يوس��ف أن أحداث ع��ام 2016 فرضت 
تحدي��ات كبيرة أم��ام القطاع المصرفي على المس��توى الداخل��ي والخارجي، وعلى 
الرغم من كل هذه التحديات ومن خال إيمانه بمبادئه األساسية بتقديم أفضل الخدمات 

المصرفية بمعايير دولية.

أعلنت الحكومة الس��عودية عن جمع مبل��غ 9 مليارات 
دوالر ف��ي أول إص��دار دولي للصكوك، مقس��ماً على 
ش��ريحتين من الصكوك، األولى تبلغ 4.5 مليار دوالر 
أميركي لصكوك تس��تحق في العام 2022، والشريحة 
األخ��رى تبل��غ 4.5 ملي��ارات دوالر أميركي لصكوك 
تُس��تحق ف��ي الع��ام 2027، وذلك في خط��وة يمكن أن 

تخفف الضغط على االحتياطي األجنبي في المملكة.
يأت��ي ذل��ك، بعد أن توجه��ت المملكة  إلى س��وق الدين 
العالمي التقليدي ألول مرة، وجمعت 17.5 مليار دوالر 
في إصدار للصكوك. كم��ا طرحت الصكوك لاكتتاب 
بالسوق المحلية في مسعى لمعالجة عجز الميزانية الذي 

تسبب به انهيارعائدات النفط منذ 2014.

السعودية تجمع 9 مليارات دوالر
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أنه���ت “أرامكو الس��عودية” تس��عير صكوك إسامية 
مقومة بالريال اس��تحقاق 7 س��نوات، عند س��عر الفائدة 
المع��روض بين البن��وك الس��عودية “س��ايبور” ألجل 
6 أش��هر زائد 25 نقطة أس��اس، مع توقعات أن تسعى 
الش��ركة لجمع 37.5 مليار لاير )10 مليارات دوالر(، 
وأن تبل��غ قيم��ة أول إصدار 7.5 ملي��ار لاير )2 مليار 
دوالر(، والذي س��تقوم بالترتيب ل��ه ش��ركات “اإلنماء 
لاستثمار”، “إتش إس بي سي القابضة”، “جي اي بي 
كابيتال”، “األهلي كابيتال”، “الرياض كابيتال”، “سامبا 
كابيتال” و“الس��عودي الفرنسي كابيتال”. ويأتي تحرك 
“أرامكو” عقب أمر ملكي سعودي بتخفيض الضرائب 

على شركات النفط، وهو ما يساهم برفع تقييمها.

صكوك إسالمية لـ“أرامكو”
للمرة األولى بتاريخها

عمان تحذر المصارف بشأن قطاعات حساسة

حث رئيس وحدة االستقرار المالي لدى البنك المركزي العماني قيس اليحيائي البنوك 
العماني��ة على توخي الحذر بش��أن انكش��افها على قطاعات حساس��ة مثل العقارات 
ف��ي الوقت الذي تتكيف فيه الدولة الخليجية مع أثر انخفاض أس��عار النفط. وجاءت 
تصريحات اليحيائي خال اجتماع لتقييم مكامن الضعف في النظام المالي في سلطنة 

عمان.
على صعيد آخ��ر، باعت حكومة 
عم��ان س��ندات دولي��ة بقيم��ة 5 
مليارات دوالر في ش��هر نيسان/

ابريل الماض��ي لتنتهي من كامل 
خطتها لاقتراض الخارجي لعام 

2017 في إصدار واحد.

لوحة بيانات لإليرادات الحكومية

دّش��نت دائ��رة المالي��ة بحكوم��ة 
دب��ي، “لوحة بيان��ات اإليرادات 
الحكومي��ة”، بهدف إتاحة المجال 
أمام المعنيين لاطاع على جميع 
باإلي��رادات،  المتعلقة  الجوان��ب 
المائم��ة  الق��رارات  واتخ��اذ 
بإدارته��ا، في ض��وء المعلومات 
المحدّثة والشاملة التي تقدّمها لهم.

 وأوضح المدير التنفيذي للحس��ابات المركزية بالدائرة جمال حامد المري، أن اللوحة 
هي األولى من نوعها على المستوى الحكومي في منطقة الشرق األوسط، وأن الدائرة 
اتبعت أساليب مبتكرة في رسم مامح نظام يهدف إلى تحليل أداء اإليرادات الحكومية 
ومراقبته، محققةً بذلك سبقاً تقنياً مبتكراً يعّزز مكانة إمارة دبي ودولة اإلمارات على 

خريطة العمل الحكومي اإلقليمية والدولية.

وافقت هيئة  الس��وق المالية الس��عودية على طلب بنك  
الجزيرة زيادة رأسماله 30 %، عن طريق توزيع أسهم 
منحة للمس��اهمين. وتهدف الزي��ادة  إلى تعزيز القاعدة 
الرأس��مالية للبنك وفقاً للمتطلبات النظامية، وسيتم سداد 
قيمة الزيادة من خال تحويل 1.2 مليار لاير س��عودي 
)320 مليون دوالر( من حساب األرباح المبقاة، ليرتفع 
رأس الم��ال من 4 مليارات لاير )1.067 مليار دوالر( 
إلى 5.2 مليار لاير )1.38 مليار دوالر(. كذلك أوصى 
مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين 
عن عام 2016، بواقع 5 % من القيمة االسمية للسهم، 

وبإجمالي 200 مليون لاير )53.3 مليون دوالر(.

“الجزيرة” يزيد رأسماله 30 %

أول سندات خضراء في الشرق األوسط

أعلن بنك أبوظبي الوطني عن إصداره أول س��نداٍت خضراء، ليجمع بها 587 مليون 
دوالر، في صفقة إصدار هي األولى من نوعها في منطقة الش��رق األوس��ط. وأوضح 
البنك أنه سيتم استخدام عائدات السندات هذه لتمويل أو إعادة تمويل المشاريع المؤهلة 
بيئياً والمس��اعدة في تمويل مش��اريع الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة الطاقة ووسائل 

النق��ل غير المضرة بالبيئ��ة، ومعالجة 
مياه الصرف، مع توقع�ات أن تتراوح 
اإلص��دارات بي��ن 125–150 ملي��ار 
دوالر خال الع��ام الحالي 2017، إثر 
استمرار الطلب على استثمارات البنية 

التحتية المنخفضة الكربون.
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رحبت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي بمصر سحر 
نصر خ��ال اجتماعه��ا بالنائ��ب األول لرئي��س البنك 
األوروب��ي إلعادة اإلعمار والتنمية فيل بينيت، بموافقة 
مجل��س إدارة البنك على اس��تراتيجيته القطرية األولى 
لمصر لمدة 4 سنوات، وعزمه زيادة دعمه لقطاع الطاقة 
في مصر، معربةً عن تقديرها للعاقة القوية بين مصر 
والبنك  حيث س��اهم البنك ب�43 مش��روعاً باستثمارات 
بقيمة 1.9 مليار يورو، وبمساهمات بدعم مشاريع البنية 

االساسية مع تطوير خدمات النقل واالتصاالت.

تمويل ثاٍن من “التنمية اإلفريقي” لمصرزيادة دعم الطاقة في مصر

أعلنت وزيرة االس��تثمار والتعاون الدولي بمصر، 
س��حر نص��ر، أن باده��ا حصلت على الش��ريحة 
الثاني��ة بقيمة 500 مليون دوالر، من التمويل البالغ 
قيمته 1.5 ملي��ار دوالر والذي يمول��ه بنك التنمية 
االفريقي على مدار 3 س��نوات، ف��ي إطار برنامج 
ش��امل للتنمية االقتصادية ودع��م برنامج الحكومة 
اإلقتص��ادي واالجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق 

تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على 3 دعائم هي تحقيق العدالة االجتماعية، 
وتوفير فرص العمل وتحس��ين بيئة األعمال، مشيرةً إلى أن هذا التمويل سيتم توجيهه 

للحماية االجتماعية التي تدخل في احتياجات المواطنين.

سحر نصر

بنك لـ“سايروس” في أوروبا

كش��ف الملياردير المصري، نجيب س��اويرس، إطاقه 
مصرف��اً جديداً “ريف��ر بنك” في أوروب��ا بهدف تعزيز 
حضوره في السوق المالية، في مجال تمويل المشروعات 
الصغيرة والمتوسطة يستهدف به أسواق بلجيكا، هولندا، 
لوكسمبرغ وألمانيا. وقال: إن الحجم المستهدف للقروض 
األساس��ية للبنك بين 750 أل��ف يورو و3 مايين يورو، 
إضافة إلى فرص االس��تثمارات المش��تركة في صفقات 

تصل قيمتها إلى 10 مايين. وأضاف: أن نموذج أعمال البنك يعتمد على التكنولوجيا 
المالية بمعالجة القروض على االنترنت، مع عزمه عام 2018 تقديم العديد من منتجات 

التوفير التنافسية عبر االنترنت والتوسع في نشاط اإلقراض األساسي.

نجيب ساويرس

إطالق أول أداة رقمية لالستشارات

أعلن بنك ستاندرد تشارترد للخدمات 
المصرفي��ة الخاص��ة ع��ن إط��اق 
أداة  وه��و   ADVICE برنام��ج 
سيس��تخدمها  لاستش��ارات  رقمي��ة 
مدي��رو عاق��ات العم��اء في قس��م 
إدارة الثروات في البنك، وتجمع بين 
كامل اآلراء والتوصيات االستثمارية 

الداخلية في البنك ومعلومات الس��وق الفورية المقدمة من ثومس��ون رويترز إيكون، 
وه��ي منصة لمعلومات وتحليات األس��واق المالية، كم�ا يوفر ه��ذا الحل األول من 
نوع��ه في الصناع��ة لمدراء العاق��ات إمكانية اإلطاع من مكان واح��د على اآلراء 
وحلول المنتجات الداخلية الخاصة وربطها ببيانات الس��وق المباش��رة لمجموعة من 
فئات األصول، وإمكانية تقديم المش��ورة بش��كل أسرع وأكثر فعالية بفضل الجمع بين 

الخبرة االستثمارية للبنك، وأيضاً دعم أخبار رويترز وتحلياتها المالية.

ق��رر بنك هوليهان لوكي لاس��تثمار فت��ح مكتب له في 
دب��ي خال الرب��ع الثاني من  2017 بهدف االس��تفادة 
م��ن الفرص المتاح��ة في أنش��طة التموي��ل واالندماج 
واالستحواذ وأعمال استشارية أخرى في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا. ويرى البنك فرصاً في المنطقة لجلب 
رؤوس أموال من الخارج من شركات التأمين وصناديق 
التحوط وشركات االس��تثمار المباشر وغيرها، حسبما  
أك��د العضو المنتدب للبنك أرون ريدي الذي س��يصبح 
رئيس��ا مش��اركا للمكت��ب الجدي��د. ويش��ارك البنك في 
صفق��ات بيع أص��ول يتراوح عددها بي��ن 150 و200 
صفقة س��نوياً، وله نش��اط بالفعل في الش��رق األوس��ط 
وأفريقيا، حيث عمل في صفقات من بينها تقديم المشورة 
للمساهمين الكويتيين في أستون مارتن بخصوص إعادة 

هيكلة ديون.

مكتب لـ“هوليهان لوكي”
في دبي
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التنمية  وزي��ر  أعلن 
واإلستثمار والتعاون 
الدول��ي ف��ي تونس، 
عبد  الفاضل  محم��د 
الكافي، إن المفوضية 
األوروبية خصصت 
 60 بقيم��ة  منح��ة 
لتمويل  يورو  مليون 
برنامج “دعم التربية 
والتجديد”  والبح��ث 

ف��ي تونس، وذلك بموجب اتفاقي��ة موقعة بين الجانبين. 
الفت�����اً إلى أن ه��ذا البرنامج يأتي ضم��ن آلية اإلطار 
الموح��د للدع��م 2014 - 2016 للتع��اون بي��ن تونس 
واالتح��اد األوروب��ي، وأن تنفيذه يمتد على 4 س��نوات 
ويهدف إلى دعم جهود تونس في إس��تراتيجيتها للتنمية 
المس��تدامة من خال تحسين جودة المنظومة التعليمية، 
وتش��جيع انفت��اح مراك��ز البحث العلمي عل��ى المحيط 

االقتصادي.

منحة أوروبية لتونس
بـ60 مليون يورو

محمد الفاضل عبد الكافي

الموازن��ة  تج�اوزت 
للبن����ك  اإلجمالي���ة 
للتج��ارة  المغرب���ي 
 300 الخارج�ي�����ة 
ملي���ار دره��م )30 
ملي���ار دوالر( ف��ي 
وذلك   ،2016 ع��ام 
ألول م�����رة ف�����ي 
تاري���خ المجموع��ة 
المصرفية المغربية.

وبلغ��ت األرب��اح الس��نوية للبنك حوال��ى 200 مليون 
دوالر خال العام الماضي، وارتفعت مساهمة الفروع 
األفريقي��ة في النتيجة الصافية للبنك بنس��بة 9 % على 
اس��اس س��نوي إل��ى 661 ملي��ون دره��م )66 مليون 
دوالر أميرك��ي(، وأصبحت تمثل 32 % من األرباح 

الصافية، مقابل 42 %  لألنشطة الدولية.
وأك��د رئيس البنك عثم��ان بنجلون أن هذه النتائج تأتي 
“كمكاف��أة عادلة” عن مس��اهمة المجموعة في تعزيز 

صابة النظام البنكي المغربي واقتصاد باده.

أداء قوي
لـ“المغربي للتجارة الخارجية”

عثمان بنجلون

قرض جديد من صندوق النقد لتونس

أعلن��ت وزيرة المال التونس��ية لمي��اء الزريبي، أن البنك 
المركزي س��يقلص تدخاته لخفض الدينار تدريجاً، ولن 
يس��مح بانزالق كبير للعملة المحلية محذرة من تداعيات 

االنزالق الكبير للدينار.
م��ن جهة أخرى، يس��تعدّ صندوق النق��د الدولي لصرف 
ق��رض جديد لتونس قيمت��ه 319 مليون دوالر، بعد تلقيه 
تقييماً إيجابياً من بعثتة التي زارت الباد، والتي وافقت مع 

السلطات على شروط استمرار برنامج اإلصاح المتفق عليه، مقابل قرض قيمته 2.9 
ملياردوالر لتكون تونس تلقت 638.5 مليون دوالر من قيمة القرض.

يشار الى أن تونس قد أعلنت سابقاً أن صرف القرض الثاني من المساعدات تم تأجيله 
لتأخير في تنفيذ اإلصاحات.

لمياء الزريبي

ليبيا تعتمد موازنة النقد األجنبي

أعل��ن المجلس الرئاس��ي لحكومة الوف��اق الوطني 
ف��ي ليبيا موازن��ة النقد األجنبي لع��ام 2017 بقيمة 
17.9 ملي��ار دوالر لتغطية االحتياج��ات والنفقات 
العامة للعام الحالي. وأِذن المجلس الرئاسي بتوزيع 
المبلغ اإلجمالي ب�1.3 مليار دوالر لتغطية واردات 
وتحويات القطاع الحكومي، و3.9 مليارات دوالر 
لتحويات القطاع العام “نفقات خارجية”، ومبلغ 3 
مليارات لتوريدات القطاع العام من السلع والمواد، 

ومستلزمات التشغيل، والصيانة وغيرها، فضاً عن توريد المحروقات.
و كان محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ق��د أعلن أن الدين العام تضخم 
وبل��غ معدالت غير مس��بوقة، حيث وصل إلى 66 مليار دين��ار )459 مليار دوالر(، 

نهاية الربع األول من 2017 إضافة الى 15 مليار دينار )10 مليار دوالر(.

الصديق الكبير

المغرب يتجه نحو تحرير عملته

أك��د محافظ البن��ك المرك��زي المغربي عب��د اللطيف 
الجواهري أن الخطوة األولى في برنامج تحرير سعر 
ص��رف العملة المحلية الدرهم س��تبدأ في الربع الثاني 
م��ن ع��ام 2017، مش��يراً إلى أن م��دة كل مرحلة من 
البرنامج ستعتمد على أوضاع السوق. ويعكف المغرب 
م��ع صندوق النقد الدولي على تحرير عملته مع تعزز 
المالية العامة للباد بدعم عوامل مثل انخفاض أس��عار 

النفط العالمية مما يقلص تكلفة استيراد الطاقة.
يذكر ان س��عر الصرف الحالي للدرهم مربوط بس��لة يش��كل اليورو نسبة 60 % من 

وزنها والدوالر 40 %.

عبد اللطيف الجواهري
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قرر مصرف سبيربنك الروسي بيع فرعه في أوكرانيا 
لكونسورتيوم يضم “نورفيك بنك” وشركة بياروسية 
خاص��ة مقابل نح��و 130 مليون دوالر. وتأثر س��عر 
البي��ع بالعقوبات المفروضة ضد المصارف الروس��ية  
والهجوم الذي نفذته العناصر األوكرانية المتشددة على 
مكاتب هذه المصارف في الباد. ويعتبر “س��بيربنك” 
م��ن أكث��ر البنوك الموثوق بها في روس��يا، وبلغ حجم 
أصول��ه في مطلع عام 2017  نحو 22.337 تريليون 

روبل )388 مليار دوالر أميركي(.

“سبيربنك” يبيع فرعه في أوكرانيا

بنك بريكس يعتزم إصدار سندات

يخط��ط بن��ك التنمية الجدي��د الذي أسس��ته مجموعة 
بريكس، لجمع 500 مليون دوالر أميركي من خال 
إصدار س��ندات مق��وم بالروبية الهندي��ة في النصف 
الثاني من عام 2017، حسبما أكد رئيس البنك  ك.ف. 
كاماث. ويأتي الطرح الجديد بعد أن باع البنك سندات 
خضراء مقومة باليوان الصيني بقيمة 435.5 مليون 
دوالر في س��وق بين البنوك بالصي��ن العام الماضي 

به��دف دعم اس��تخدام الطاقة النظيف��ة والمتجددة لتقليل االنبعاث��ات الكربونية. وقال 
كاماث: سنكون جاهزين بسندات ماساال المقومة بالعملة المحلية في النصف الثاني، 

بعد ذلك سنبحث في األسواق األخرى عندما تلوح فرص.
يذكر أن س��ندات “ماس��اال” هي تلك الت��ي يجري طرحها خارج الهن��د لكنها تكون 

مقومة بالروبية الهندية.

ك.ف. كاماث

أع�ل��ن الرئ��ي���س 
الروسي فاديمي�ر 
ب�وت��ي���������ن، أن 
س�����ت�ق�دم  ب��اده 
لقرغ�ي��زس����ت�ان 
بقيم��ة  قرض��اً 
م�اي�ي�����ن   110
أميرك��ي،  دوالر 

وذل��ك عبر مؤسس��ات االتحاد األورآسي االقتصادي 
للتنمي��ة، لتموي��ل مش��اريع البنية التحتي��ة المحددة في 
الب��اد، الفتاً  الى ارتفاع حج��م التبادل التجاري داخل 
دول االتحاد األورآسي بنسبة 38 % في كانون الثاني/

يناير 2015 مقارنة مع كانون الثاني/يناير 2016، في 
حين زاد حجم الش��حنات التجارية من الدول األعضاء 

إلى بلدان ثالثة بنسبة 37 %.
وأشار بوتين الى الدور الهام الذي يلعبه بنك وصندوق 
التنمية لاتحاد األوراس��ي ف��ي معالجة القضايا الملحة 
للنمو االقتص��ادي، وضمان االس��تقرار المالي وتنفيذ 

المبادرات االستثمارية الكبرى.

قرض لقرغيزستان
من روسيا

فاديمير بوتين

 كومرتس بنك يلغي 7800 وظيفة

ذكرت صحيفة هاندلسبات، أن كومرتس بنك، ثاني أكبر بنك في ألمانيا، يعتزم الغاء 
7800 وظيفة في الباد، في إطار إعادة هيكلة أُعلنت في عام 2016، مشيرةً إلى أن 

اإللغاءات ستشمل كل جزء تقريباً من 
البنك. وكان كومرتس بنك قد أعلن في 
أيلول/ سبتمبر الماضي أنه ينوي إلغاء 
9600 وظيفة أي أكثر من خمس قوة 
العمل لديه لكن اتح��اد العمال فيردي 
قال إن اإلجمالي س��يكون أقل من ذلك 
بس��بب تخفيضات متفق عليها بالفعل 
والتناقص الطبيعي ألعداد الموظفين.

تجسس على بنوك خليجية وعربية

نشرت جماعة ه��اكرز Shadow Brokers وثائق وملفات تحمل بعضها ختم وكالة 
األمن القومي األميركية تكش��ف اختراق وتجسس الوكالة على التحويات النقدية بين 
بعض بنوك الش��رق األوس��ط وأميركا الاتينية، وذلك بولوجها إلى شبكة سويفت من 
خ��ال مكاتب الخدمة التي توفر نقطة دخول لنظام س��ويفت لزبائن الش��بكة األصغر 

وبإمكانها إرسال واستقبال رسائل تتعلق بالتحويات النقدية نيابة عنهم.
وأوضح مؤس��س كوماي تكنولوجيز لألمن اإللكتروني في اإلمارات مات سويش أنه 
إذا اخت��رق مكت��ب الخدمة فهذا يعن��ي إمكانية الولوج أيضاً لجمي��ع الزبائن والبنوك، 

كم�ا أن الوثائق المس��ربة تكش��ف تفاصيل 
تع��ود لبن��وك ف��ي قط��ر وأبوظب��ي ودبي 
وس��ورية واليمن وفلس��طين مع ماحظات 
بإصطاحات خاصة تعني النجاح باختراق 

هذه الكمبيوترات.
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رئ�يس����ة  قال���ت 
مجل�س االحتياطي 
جانيت  االتح��ادي 
ق��درة  إن  يلي��ن 
المرك��زي  البن��ك 
األمي�ركي ع�ل���ى 
تنفي���ذ س��ي�اس����ة 
ب�م�ع����زل  نقدي��ة 

عن ضغوط سياس��ية قصيرة األج��ل تتعرض “لبعض 
التهدي��د” من مش��روعي قانونين يش��قان طريقهما في 
الكونغ��رس األميركي، موضحةً أن اس��تقالية مجلس 
االحتياطي “مهمة جداً وينتج عنها عملية أفضل التخاذ 
الق��رارات تركز عل��ى حاجات وس��امة االقتصاد في 

األجل القصير”.
وأشارت يلين إلى أن أحد المشروعين، اللذين يناقشهما 
الكونغرس، س��يلزم مجلس االحتياط��ي بأن يتبع قاعدة 
بس��يطة لتحديد أسعار الفائدة وأن يبرر أي انحراف عن 

تلك القاعدة.

الكونغرس يهدد
استقاللية المركزي األميركي

جانيت يلين

التخلص من ضعف اإلنفاق االستهالكي

أعل��ن محافظ بن��ك اليابان ه�اروهيك��و كورودا 
أن اإلنف��اق االس��تهاكي في طريق��ه للتخل�ص 
م��ن ضعفه، مؤك��داً ثقته باقتصاد ب��اده. وقال: 
إن مع��دالت التوظيف واألجور تتحس��ن بش��كل 
مط��رد، مش��يراً الحتمال منح أغلب الش��ركات 
زيادات باألجر األساس��ي للعاملي��ن لديها خال 
السنة المالية الجارية.أضاف: أن هذه التطورات 

س��تعزز اإلنفاق االستهاكي الذي أظهر ضعفاً في الفترة الماضية، مشدداً على وجهة 
نظره الحذرة بشأن األسعار، وأن التضخم يفتقر للزخم ويحتاج الهتمام وثيق.

هاروهيكو كورودا

أظهر  تسجيل  كشفت عنه “ بي بي سي”  ضلوع البنك 
المركزي البريطاني، )بنك انكلترا( في عمليات تزوير 
بش��أن معدالت فوائد القروض المعمول بها بين البنوك 

.Libor - في لندن، والمعروفة اختصارا باسم ليبور
ويضيف التس��جيل - الذي يرجع إلى عام 2008 - دلياً 
آخر عل��ى أن المركزي البريطاني  ضغط على البنوك 
التجاري��ة خال فترة األزمة المالي��ة لدفعها إلى خفض 
مع��دل تلك الفوائد. ونظ��راً ألنه يمك��ن معرفة تكاليف 
اقتراض البنوك من بعضها بعضاً بواسطة ال�“ليبور”، 
ف��إن له تأثي��ر كبير عل��ى تكاليف الق��روض العقارية، 

والقروض األخرى.

المركزي البريطاني متورط
في فضيحة مالية

حاكمة المركزي األوكراني تستقيل

قدم��ت حاكمة البن��ك المرك��زي االوكران��ي فاليريا 
غونتاريفا اس��تقالتها، معتبرة انه��ا “انجزت مهمتها” 
وحقق��ت االصاح��ات الازمة رغم الضغ��وط التي 

تتعرض لها.
يذك��ر أنه تم تعيين غونتاريفا ف��ي حزيران/يونيو من 
ع��ام 2014، وكان��ت مهمتها الرئيس��ية ادارة األزمة 
المالي��ة ف��ي أوكرانيا الت��ي كانت تش��هد اضطرابات 
أمنية وسياسية حادة أدت الى مقتل 10 آالف شخص.  

وانهارت العملة األوكرانية خال األزمة فيما ارتفع معدل التضخم كثيراً وكادت الباد 
تعجز عن سداد ديونها، وتم تجنب ذلك عبر خطة مساعدة غربية وإعادة جدولة الديون. 
وقالت غونتاريفا، إنها كانت تعتزم في البداية البقاء لفترة أقصر في هذا المنصب لكنها 

“لم تتمكن من ترك إصاح النظام المصرفي في فترة حرجة”.

فاليريا غونتاريفا

روسيا تواجه الدوالر بالذهب

حافظ  البنك المركزي الروسي على المركز األول 
عالمياً من حيث كميات الذهب التي يشتريها  لتعزيز 
احتياطات��ه، حيث اش��ترى 201 طن  م��ن الذهب 
في ع��ام 2016، ويعت��زم ش��راء 250 طناً خال 
الع��ام الج��اري، في زي��ادة قدرها 49 طن��اً، وذلك 
للم��رة األول��ى منذ عام 1998. وق��ال رئيس البنك 
األوراسي للتنمية ياروساف ليسوفوليك: إن شراء 
هذه الكميات من الذهب يندرج بين اإلجراءات التي 

يتخذه��ا المركزي الروس��ي إلحال الذهب محل ال��دوالر، موضحاً أن الذهب يظهر 
قدرة عالية على الصمود في ظل االضطراب المزمن الذي تعانيه سوق المال العالمية.

وأشار ليسوفوليك إلى استمرار المركزي الروسي في تقليص احتياطاته الموظفة في 
األوراق المالية األميركية.

ياروساف ليسوفوليك
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كش��فت الس��لطة الفيدرالي��ة للرقابة على المؤسس��ات 
المالي��ة في سويس��را، في تقرير لها ع��ن تزايد حاالت 
غس��يل األموال في المصارف السويس��رية، وم�ع عدة 
تحقيقات جنائية في عدد من هذه المصارف، ورغ�م ذلك 
أبدت الس��لطة الفدرالية تفائلها بتحسن ثقافة اإلباغ عن 
المعامات المشبوهة، مشيرة إلى أن “كريدي سويس” 
اضحى في بؤرة اهتمام عدة دول في إطار حملة تهدف 
إلى ماحقة أشخاص يُشتبه في تهربهم من دفع الضرائب 
في 5 بلدان. وبحسب الهيئة السويسرية التي تراقب أداء 
المصارف، بلغ عدد الحس��ابات المصرفية المشتبه بها 
 BSI 55 ألف��اً. كما ت��م فرض عقوبات عل��ى مصرفي
وفالكون  السويس��ريين والفرع السويس��ري لمصرف 
كوت��س، في إط��ار تحقيق��ات حول ت��ورط محتمل في 

فضيحة صندوق التنمية السيادي الماليزي.

تزايد في حاالت غسيل األموال

بنوك كبرى تستعد لمغادرة بريطانيا

يستعد بنك “تش��يس جي بي مورغان” 
األميركي للخروج من بريطانيا وشراء 
مكاتب ف��ي العاصم��ة االيرلندية دبلن 
كإحدى استراتيجياته للتعامل مع ضبابية 
خ��روج بريطانيا من االتحاد األوروبي 
“بريكست”، بينما حذر مصرف سيتي 

غروب األميركي موظفيه من االس��تعداد لمغادرة “صعب��ة”. وقدم البنكان توجيهات 
لآلالف من موظفيهما في بريطانيا بش��أن كيفية ضمان استمرار الوصول إلى االتحاد 
األوروبي، في وقت أطلقت فيه حكومة الباد رس��ميا مفاوضات إنهاء عضويتها في 
االتح��اد. ويش��كل خروج بريطانيا من االتح��اد  تهديدا حقيقيا أمام  الش��ركات المالية 

والبنوك العالمية، لما له من تبعات مبهمة على اقتصاد الباد.

بنوك فرنسية تمّول االستيطان اإلسرائيلي

كشف تقرير للفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان أن 4 بنوك وشركة تأمين فرنسية تساهم 
بطريقة غير مباشرة في إنشاء مستوطنات إسرائيلية داخل األراضي الفلسطينية المحتلة 
)الضفة الغربية والقدس الش��رقية(، وذلك من خال التشارك مع البنوك والمؤسسات 
المالي��ة اإلس��رائيلية العاملة في المس��توطنات. وبحس��ب التقرير فإن بنوكا فرنس��ية 
خصصت 288 مليون يورو إلقراض الش��ركات اإلس��رائيلية الحكومية، العاملة في 
مجال مد خطوط الغاز والكهرباء إلى المستوطنات الواقعة داخل األراضي الفلسطينية 

المحتل��ة. وانتق��د التقرير الذي حمل اس��م 
“الص��ات الخطرة بين البنوك الفرنس��ية 
واالس��تيطان اإلس��رائيلي”، دعم البنوك 
والمؤسسات المالية الفرنسية ألعمال البنية 
التحتية والصيانة، ومد ش��بكات الهواتف 

واإلنترنت في تلك المستوطنات.

انكلت��را  بن��ك  دع��ا 
البن���وك البريطاني���ة 
لوضع خط�ة طورائ 
لمواجه��ة تداعي����ات 
رف��ض ب��روكس�����ل 
التفاوض بش��أن اتفاق 
مرحل��ي يتي��ح إجراء 
الحر  بالنظام  صفقات 

بين المؤسسات البريطانية واألوروبية بعد “بريكست”.
وأش��ار رئي��س إدارة تنظي��م إج��راءات المص��ارف 
بالبن��ك المركزي البريطاني س��ام وودز إلى أن البنوك 
االستثمارية العالمية المتمركزة في العاصمة المالية لندن 
تخش��ى احتمال فقدان جزء من عمليات تسوية صفقاتها 
المالية ف��ي أوروبا، كما لفت  أن بنك انجلترا المركزي 
يعمل بدأب على دعم القطاع المصرفي البريطاني عن 
طريق تطوير أداة سيولة جديدة تتفق مع الخدمات، التي 
تقدمها المصارف اإلس��امية، لجذب أنش��طة األعمال 

الرئيسة للتمويل اإلسامي في الشرق األوسط.

خطة طوارئ لمواجهة “بريكست”

سام وودز

مطالبة بإبطاء مكافحة التهرب الضريبي

طالب��ت مالط��ا، الت��ي تتول��ى الرئاس��ة الدوري��ة 
لاتحاد األوروبي 2017، بروكس��ل بإبطاء وتيرة 
االصاح��ات الت��ي اطلقتها في االتح��اد االوروبي 
لمكافحة االحتيال والتهرب الضريبي خشية تأثيرها 
على االقتص��اد االوروب��ي. وصرح وزي��ر مالية 
مالطا، المتهمة غالباً بأنها تعد ماذاً ضريبياً، إدوارد 
ش��يكلونا بضرورة التاكد من أن لدى الدول التي قد 

تتأثر بتنفيذ إصاحات مكافحة التهرب الضريبي نوعاً من “اليقين” بشأن تطبيق هذه 
اإلجراءات، وذلك من خال طرح  باده وثيقة تحليلية من 7 صفحات بعنوان “اليقين 
الضريب��ي في مناخ متبدل” محذرة من التس��رع، وانه “م��ن الضروري اعطاء مهلة 

كافية لضمان الصياغة الصحيحة واالستيعاب والتطبيق السليمين لتشريع مماثل”.

إدوارد شيكلونا
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مصرف سورية المركزي إلى وضع معايير توجه اإلقراض لمستحقيه قدر اإلمكان 
سواء كانوا من الصناعيين أو التجار وغيرهم.

القرارات القديمة
وفيما يتعلق بالقرارات، قال درغام إنه تتم دراس��ة كل القرارات السابقة، والحفاظ 
عل��ى الحصيفة منها، وتطوير ما يحت��اج إلى تطوير وإلغاء ما يتطلب اإللغاء، من 
دون إنكار وجود جهد وقرارات صائبة وجهد في اإلدارة السابقة للمركزي، مؤكداً 

أنه يعمل مع الفريق السابق ذاته في المصرف.
أخيرا أكد حاكم مصرف سورية المركزي ضرورة االحتفاظ بجزء من االحتياطي 
النقدي لأليام “السوداء” حسب وصفه، وضرورة التوفير في النفقات اإلدارية عبر 

األتمتة لتوظيف المبالغ الموفرة لدعم أمور مهمة.

تحديات
م��ن جانبه، تحدث الرئيس التنفيذي لبنك البركة س��ورية، محم��د عبد الل�ه حلبي، 
ع��ن أبرز التحديات التي تواجه العم��ل المصرفي والتي تمثلت خارجياً بالعقوبات 
والحظ��ر الجائ��ر وتوقف البنوك المراس��لة عن تقديم خدماتها للبن��وك العاملة في 
س��ورية، باإلضافة داخلياً إلى انكماش االقتصاد وارتفاع مستوى التضخم وتراجع 
القدرة الش��رائية للمواطن وخروج ألنش��طة اقتصادية م��ن الخدمة وضياع حقوق 

للمصارف في اإلجراءات القضائية، وضعف ثقة المواطن بالمصارف.
وأش��ار إلى ضرورة التحرك باتجاه تش��كيل لوبي في الواليات المتحدة األميركية 
تس��اهم فيه الحكوم��ة والجالية الس��ورية ورجال األعمال للضغ��ط على الواليات 
المتح��دة لرفع العقوبات الجائرة، باإلضافة إلى التحرك لصياغة إجراءات قضائية 
تحفظ حقوق المس��اهمين، وتحويل االهتمام من استقرار سعر الصرف إلى ضبط 

التضخم، واستقطاب السيولة باتجاه المصارف لتوظيفها.
وأوصى المش��اركون بنقاط من شأنها أن تس��اعد في تحقيق االستقرار في السوق 
المصرفية السورية، منها تسريع إدخال أدوات الدفع اإللكتروني، وضرورة إيجاد 
بأسرع ما يمكن، إلعادة توظيفها بعجلة التنمية االقتصادية.حل جذري وعاجل لإلجراءات القضائية بما يحفظ ويعيد حقوق البنوك ومساهميها 

المركزي السوري يكشف خططه لدعم النظام المصرفي

سياسة نقدية فاعلة
وأوضح درغام، انه في ظل ظروف الحرب والعقوبات الظالمة 
أحادي��ة الجانب، يس��عى مصرف س��ورية المرك��زي إلى بناء 
سياسة نقدية فاعلة واستقرار النظام النقدي والمصرفي وتطوير 
القطاع المالي، بما يحقق استقرار سعر الصرف والمستوى العام 
لألس��عار، ودعم النمو االقتصادي والتش��غيل. مش��يراً إلى  أنه 
خالل س��نوات األزمة تم توظيف السياس��ة النقدية في المساهمة 
بتنفيذ الخطط الحكومية الطارئة مما حد من قدرة المركزي على 
تحقيق أهدافه، وبما أن أجواء الحرب ال تسمح بالتخطيط النقدي 
بعيد المدى، يسعى المصرف المركزي إلى تأمين التمويل الالزم 
للعمل الحكومي وتحقيق االس��تقرار النسبي لسعر صرف الليرة 

السورية كشرط الزم  لضبط ارتفاع األسعار المحلية.
ويس��عى المص��رف المركزي إلى تحقيق عدة أهداف وس��يطة 
تتمثل بتحس��ين إدارة النقود المتداولة عبر تطوير إدارة س��يولة 
المص��ارف بش��كل أكث��ر فاعلية، وتحس��ين ضواب��ط عمليات 
التمويل وتطبي��ق معايير أوضح في التس��ليف لخفض مخاطر 
االئتمان وتش��جيع العمليات اإلنتاجية وجعل السياسة االئتمانية 
وقائي��ة وليس عالجي��ة، وضبط عمليات االس��تيراد والتصدير 
وأتمتته��ا وضب��ط أكبر لعمليات تخصيص القط��ع األجنبي بما 
يضم��ن رقابة أكث��ر فعالية على م��وارد واس��تخدامات القطع 
األجنبي، إضافة إلى تطوي��ر أدوات الدفع اإللكتروني لتقليص 
تداول األوراق النقدية وخفض عوامل التالعب بسعر الصرف 
والقيام بالمضاربات. وسيس��مح التحويل الس��ريع لألموال بين 
المص��ارف بتش��جيع اإلي��داع وتحكم أفضل بالس��يولة ورس��م 

سياسات أكثر دقة وفعالية.

نتائج إيجابية
وبناء على الجهود التي بذلت، تحققت نتائج إيجابية منذ النصف 
الثاني من لعام 2016، حيث لوحظ تحقيق التوازن النس��بي بين 
الم��وارد واالحتياج��ات مم��ا أدى إلى انخفاض التقلب��ات الحادة 
في س��عر صرف اللي��رة، وذلك نتيجة عدة عوام��ل أهمها الحد 
م��ن دور مؤسس��ات الصرافة وإع��ادة تفعي��ل دور المصارف 
مم��ا ضبط عملي��ات القطع األجنب��ي، كما أن أج��واء االرتياح 
االقتصادي أدت إلى انخفاض واضح في إجمالي األعباء اليومية 
من القطع األجنبي بس��بب توقف اس��تنزاف القطع في جلس��ات 
التدخل الخاص  والتمويل المبالغ للمس��توردات. وأش��ار درغام 
إلى أن��ه انطالقاً من أهمية زيادة اإلقراض وحس��ن توزيعه بين 
االستهالكي واإلنتاجي، ولوقاية القطاع المصرفي المركزي من 
تكرار سيناريوهات التعثر التي حدثت قبل وأثناء الحرب، يسعى 

كشف حاكم مصرف سورية المركزي، دريد درغام، أهم النقاط التي سيتبعها المركزي لدعم النظام المصرفي 
والمالي بهدف مواجهة تحديات الحرب والعقوبات على سورية، مشيراً إلى أن تطبيق هذه النقاط في عام 2018 من 
شأنه أن يحدث نقلة نوعية في حياة السوريين. جاء ذلك خالل افتتاح ورشة عمل برعاية المركزي حول المصارف 

ودورها كمحرك لالقتصاد السوري، والتي استعرض خاللها السياسة النقدية الحالية وتوجهاتها المستقبلية.
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الفائدة للمدى الطويل تدريجياً بسبب ارتفاع أسعار 
الفائدة األميركية، والذي س��ينعكس على قروض 
الره��ن العقاري وغيرها م��ن تكاليف االقتراض 

طويل األجل بمنطقة اليورو.

وإجم��االً، م��ن المتوق��ع أن يك��ون الدع��م المقدّم 
من برنامج التيس��ير  للبن��ك المركزي األوروبي 
مح��دوداً وأن يقابل��ه ارتف��اع في أس����عار الفائدة 
للم��دى الطويل في ع��ام 2017 الجاري، وهو ما 

دراغي: انخفاض نسبة البطالة وتحسن الوضع االقتصادي

أبقى البنك المركزي األوروبي أسعار الفائدة من دون تغيير في اجتماعه األخير الخاص بالسياسة النقدية، 
لكن رئيس البنك المركزي األوروبي ماريو دراغي تحدث في تصريحات له عقب االجتماع بنبرة متفائلة حول 
تقدم اقتصاد منطقة اليورو، وأشاد بالهبوط المطرد في البطالة وارتفاع بيانات األنشطة االقتصادية والتحسن 
في المزاج االقتصادي بوصفها أدلة على نجاح السياسة النقدية. وقد أدت هذه التطورات بالتضافر مع نمو 
أعلى من المعتاد على مدى العامين الماضيين (2.0 % في عام 2015 و1.7 % في عام 2016) لخلق توقعات 

متفائلة لمنطقة اليورو في عام 2017.

ثالثة عوامل رئيسية تؤثر على النمو في 
منطقة اليورو:

أوالً، البد أن يؤدي ارتفاع أس��عار النفط 
إلى تباطؤ االستهالك، وهو ما كان يمث��ل 
أح����د المحرك���ات الرئ�يس����ي�ة للنم��و 
الش��امل على م��دى العامي��ن الماضيين، 
حي��ث أض����اف عام��ل االس����تهالك ما 
يبل��غ متوس����ط 1.1 نقط��ة مئوي��ة للنمو 
ع�ام����ي 2015 و2016، أو م��ا يق�رب 
م��ن 60 % م��ن النم�����و، ويع��ود ذلك 
لحد كبير إلى انخفاض أس��عار النفط، ما 
عزز مقادي��ر الدخل واألرب��اح الحقيقية 
المتاحة، ومع توقع ارتفاع أس��عار النفط 
من 45 دوالر أميرك��ي للبرميل في عام 
2016 إل��ى 55 دوالر ف��ي عام 2017، 
فإننا نتوقع أن يفرض ذلك عبئاً على النمو 
يبلغ حوالى 0.3 نقط��ة مئوية مقارنة مع 

العام السابق.

ثانياً، من المتوقع أن يتقلص الدعم المتأتي 
من السياس��ة النقدية في عام 2017. وقد 
س��اعد التيس��ير الكمي على زيادة الطلب 
المحلي على مدى العامين الماضيين عبر 
خفض تكاليف اإلق��راض قصير األجل، 
وه��و م��ا أدى ب��دوره بزيادة االس��تثمار  
وس��اعد بتعافي سوق العمل. ولكن معظم 
التيسير قد تم استنفاده سلفاً وتحول النقاش 
اآلن إل��ى الموعد الذي س��يقوم فيه البنك 
المرك��زي األوروبي بتخفي��ض برنامج 

التيسير وزيادة أسعار الفائدة.

فضالً أن��ه من المتوقع أن ترتفع أس��عار 

س��يجعل أثر السياس���ة النقدية على النمو 
في حكم المعدوم.

ثالث���اً، نتوق��ع أن يدع��م ضع��ف اليورو 
صاف��ي الصادرات، لك��ن تراجع الطلب 
الخارج��ي من قب��ل الش��ركاء التجاريين 
الرئيس��يين لمنطقة اليورو س��يقلل جزئياً 

من هذا التأثير اإليجابي.

وس��يؤدي التباي��ن بالسياس��تين النقديتين 
لكل م��ن البنك المركزي األوروبي وبنك 
لتوس��يع  الفيدرالي األميركي  االحتياطي 
فروق أسعار الفائدة بين الواليات المتحدة 
األميركي��ة وأوروب��ا، وهو ما س��يجذب 
التدفق��ات الواردة إلى الوالي��ات المتحدة 
ويزيد من قيم��ة الدوالر األميركي مقابل 

اليورو.

وس��يعزز ضعف س��عر ص��رف اليورو 
تنافسية صادرات منطقة اليورو وسيعمل 

لدفع النمو البطيء بالواردات.

كما تتوق��ع األس����واق أن تنخف��ض قيمة 
اليورو مقاب���ل ال��دوالر األميركي م��ن 
متوس��ط 1.10 في عام 2016 إلى 1.05 
ف��ي عام 2017، أو أنها ستش��هد تراجعاً 

بنسبة 4.5 %.

لقد ظلت الس��ياس����ة النقدية هي الركيزة 
األس��اس���ية لدعم النمو بمنطق��ة اليورو 
خ��الل الس��نوات القليل��ة الماضي��ة، لكن 
حدودها.يب��دو أن هذه السياس��ة ق���د بلغت أقصى 

ماريو دراغي 

سيعزز ضعف

سعر صرف اليورو

تنافسية

صادرات أوروبا

وسيعمل لدفع

النمو بالواردات
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بنسبة 17.3 %.
من جهة أخرى، ارتفعت تكاليف التش��غيل بنسبة 
6.3 % مقارنة بالعام الماضي، ولكنها أقل بكثير 
م��ن مع��دل النمو الس��نوي المركب عل��ى المدى 

تراجع اإليرادات وانخفاض األرباح في البنوك الخليجية

خلصت دراسة أجرتها مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب (بي سي جي)، إلى أن القطاع المصرفي في دول 
مجلس التعاون الخليجي، حقق نمواً بمعدل 5.2 % في عام 2016، بانخفاض 2 % عن معدل النمو في 2015، 
والتي نتجت عن شرائح العمالء الرئيسية مثل التجزئة والخدمات المصرفية للمؤسسات. وفي حين ال تزال 
أرباح البنوك في هذه المنطقة مرتفعة، إال أنها انخفضت للمرة األولى منذ عام 2008 نتيجة للزيادة الكبيرة في 
المخصصات بنسبة 20.8 %. ومع ذلك، يرى الشريك والمدير اإلداري في مكتب مجموعة بي سي جي الشرق 
األوسط رينهولد ليختفوس، أن هذا االنخفاض ليس سبباً لقلق كبير، حيث ارتفع مستوى األرباح بشكل مطرد 

على مدى السنوات القليلة الماضية، وال يزال صحياً جداً، حسب قوله.

قطر تقود موجة النمو
قادت بنوك قط��ر موجة النمو بمعدل بلغ 
24.4 % في اإليرادات، وذلك من خالل 
عملي��ة دمج البن��وك التي تم االس��تحواذ 
الكبي��رة ف��ي  الزي��ادة  عليه��ا. وبس��بب 
 )LLPs( مخصصات خس��ائر القروض
في قطر، انخفضت األرباح بشكل طفيف 

بنسبة 1.8 %.
وتعليق��اً على ذلك، ق��ال ليختفوس: يجب 
اإلشارة إلى التأثير اإليجابي الذي نتج عن 
 FINANSBANK ضم بنك فاينانسبانك
من قبل بن��ك قطر الوطني QNB، ولوال 
هذا االستحواذ، لما نمت بنوك قطر بأكثر 
م��ن 5.4 %، وكذل��ك بالنس��بة لمعدالت 
نمو األرباح التي س��تكون س��لبية بنس��بة 

.% 8.2
وعلى الط��رف اآلخر، لم تش��هد البنوك 
اإلماراتي��ة نم��واً ف��ي اإلي��رادات، ب��ل 
تراجع��ت األرب��اح بنس��بة 4.5 % بع��د 

ارتفاع المخصصات 12.8 %.
وباس��تثناء قطر، ش��هدت جمي��ع البلدان 
انخفاضاً في خانة عش��رية واحدة، وكان 
على جميع دول المجلس مواجهة التطور 

السلبي في األرباح.

زيادة المخصصات وارتفاع التكاليف
ف���ي  الدراس�����ة ارتف�اع���اً  وأظه���رت 
مخصص��ات خس��ائر الق��روض خ��الل 
2016، حيث س�����ج�ل�ت ق�ط���ر أعل�ى 
زيادة بنس��بة 140.2 %، تليه��ا المملكة 
العربية الس��عودية بنسبة 39.9 %، بينما 
خفضت البن��وك الكويتي��ة المخصصات 

الطوي��ل ال��ذي يق��ارب 12 %. واعتمد 
النمو الذي ش��هده القط��اع المصرفي في 
قطر على صفقات االستحواذ ما نتج عن 
ص��ورة غير واضح��ة فيما يتعل��ق بنمو 
التكاليف، وتمكنت جميع البلدان األخرى 
من إبقاء تكاليفها أقل بقليل أو بالقرب من 

معدل إيراداتها.

التجزئة والخدمات المصرفية
وفقاً للدراس��ة، نمت أرب��اح التجزئة في 
دول مجل��س التع��اون الخليج��ي بس��بب 
التط��ور اإليجابي ف��ي المملك��ة العربية 
الس��عودية، وكانت البن��وك القطرية هي 
الوحيدة التي حققت معدل نمو في خانتين 
عش��ريتين بنس��بة 13 %، عكس البنوك 
اإلماراتي��ة التي واجهت انخفاضاً بنس��بة 
13 %. أما البل��دان األخرى فكان معدل 

النمو فيها معتدالً.
عل��ى صعي��د متصل، ش��هدت إي��رادات 
الخدم��ات المصرفي��ة لألف��راد ارتفاع��اً 
إضافي��اً بنس��بة 5.4 %، نتيج��ة الزيادة 
التي ش��هدتها إي��رادات المملك��ة العربية 

السعودية التي بلغت 12 %.
وعل��ى النقي��ض م��ن ذل��ك، انخفض��ت 
للمؤسسات  المصرفية  الخدمات  إيرادات 
ف��ي األس��واق الكب��رى، في حي��ن نمت 
األس��واق الثالثة الصغيرة بمعدل مرتفع، 
إال أن أرب���اح الخ�دم���ات المص�رف�ي���ة 
للمؤسس��ات نمت بقوة في جميع األسواق 
باس��تثناء المملكة العربية السعودية التي 
بنسبة 20 %.تواج��ه البنوك فيه��ا انخفاضاً ف��ي النمو 

 رينهولد ليختفوس

نمت أرباح التجزئة

في دول مجلس

التعاون الخليجي

بسبب التطور اإليجابي

في المملكة

العربية السعودية



19

عالم البنوك

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2017

وفي هذا الس��ياق، قال نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم، س��هيل 
مص��ري: م��ن المهم التع��رف على القطاع��ات األكثر تفضي��اً للعمل في 
المنطقة، السيما وأنه من الس��هل االقتناع باالنطباعات الكاذبة. وفي الواقع 
أصب��ح الموظفون في الوقت الحالي أكثر رضا عن مزايا وظائفهم، س��واء 
كانت فرص التدريب أو التعويضات أو ثقافة العمل. ومع ذلك، يبحث العديد 

من المهنيين عن فرص أفضل باستمرار.

مستوى الرضا
وأظهر االس��تبيان أن )38 %( من المجيبي��ن راضون عن حزمة الرواتب 
التي يتلقونها حالياً، بما في ذلك المزايا غير النقدية. وأبدى )56 %( رضاهم 
ع��ن ثقافة العمل، في حين أفاد )52 %( أنهم راضون عن األمن الوظيفي، 

و)48 %(عن التوازن بين حياتهم المهنية والشخصية.
توازي��اً مع ذلك، ص��رح )49 %( بأنهم “راضون تماما” أو “راضون إلى 
ح��د ما” عن البرامج المتاحة لهم، وعبّر )47 %( عن رضاهم فيما يخص 

نموهم الوظيفي.

تغيير مجال العمل
أشارت النتائج إلى أن )26 %( من المجيبين قاموا بتغيير مجال عملهم خال 
العام الماضي، مدفوعين بثاثة أسباب هي: راتب أعلى )37 %(، وفرص 

أفضل للنمو الوظيفي )26 %(، والمرونة في ساعات العمل )22 %(.
عل��ى صعيد متص��ل، يرغب )37 %( بتغيير مجال عملهم خال األش��هر 
القليلة المقبلة، حيث يبحث )53 %( منهم عن راتب أفضل، و)51 %( عن 

فرص أفضل للنمو الوظيفي، و)32 %( عن مزايا أفضل.
وأضاف المصري: ننصح أصحاب العمل في المنطقة بالتركيز على العوامل 
التجارية ومستويات االحتفاظ بموظفيهم.الت��ي تؤدي إلى إنهاك الموظفين، وندعوه��م للتعاون معنا لتعزيز عامتهم 

القطاع المصرفي والمالي األكثر جاذبية في لبنان

ووفقاً الس��تبيان “أفضل مجاالت العمل في منطقة الشرق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا”، فقد ب��رز القط��اع المصرفي 
والمال��ي والمحاس��بة كأكث��ر القطاعات جاذبي��ة للكفاءات 
)30 % م��ن المجيبي��ن(، في حين ظهر القط��اع التعليمي 
واألكاديمي األكثر جذباً للنساء )39 % من المجيبين(، يليه 

القطاع المصرفي والمالي )36 %(.

جاذبية العمل
صرح 4 من كل 10 مجيبين في لبنان )39 %( بأن القطاع 
المصرف��ي والمالي هو األفضل من ناحية األمن الوظيفي، 
بينم��ا يعتقد )31 %( بأن قطاع الخدمة العس��كرية والدفاع 

والشرطة هو األفضل من هذه الناحية.
وفيم��ا يخ��ص الروات��ب، يرى أكث��ر من رب��ع المجيبين 
أن القط��اع المصرف��ي والمالي والمحاس��بة يق��دم أفضل 
الروات��ب، يليه قطاع العقارات والبناء والتطوير العقاري 
)بنسبة 23 %( والهندسة والتصميم )20 %(. ومن ناحية 
التوازن بين الحياة المهنية والش��خصية، صرح )35 %( 
أن القط��اع المصرف��ي والمالي والمحاس��بة هو األفضل 

لتحقيق هذا التوازن.

اإلجهاد الوظيفي
وبحس��ب النتائج، جاء قطاع الخدمة العس���كرية والدفاع 
والش����رطة كأكثر القطاع���ات إجه�اداً في لبنان بنس���بة 
)24 %(، في المقابل يرى )19 %( أن قطاعات الرعاية 
الصحي��ة والخدمات الطبية واإلعام والصحافة والنش��ر 
هي األكثر إجهاداً. وعلى العكس من ذلك، برزت قطاعات 
الخدمة المنزلية )2 %(، والصيدلة )3 %(، والس��يارات 
)3 %(، وأبح��اث الس��وق )3 %(، واالتصاالت )3 %( 

كأقل القطاعات إجهاداً.
وبالنسبة لساعات العمل، جاء قطاع الضيافة والترفيه على 
رأس القطاعات األطول في ساعات العمل بنسبة )29 %(، 
يليه الرعاية الصحية والخدمات الطبية )23 %(، ثم الخدمة 

العسكرية والدفاع والشرطة )20 %(.

كشــف اســتبيان أجراه “بيت.كوم” أكبر 
موقع للوظائف في الشرق األوسط،  بالتعاون 
مع “يوجوف”، المنظمة الرائـدة المتخصصـة 
بأبحاث السوق، بأن القطاع المصرفي والمالي 
هو القطاع األكثر جاذبية للمهنيين في لبنان 

لعام 2017.

سهيل مصري
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ليون زكي: المصرف المركزي

قادر على منع تدهور العملة السورية

كشف رئيس مجلس األعمال السوري األرميني ليون زكي عن مواقفه اتجاه سير سعر صرف الليرة السورية أمام العمالت الصعبة، وبيّن أنه 
كان من أش��د المعارضين للسياس��ة النقدية التي اتبعها حاكم مصرف سورية المركزي السابق الدكتور أديب ميالة على حين جدد دعمه للنهج 

الذي رسمه الحاكم الحالي للمصرف الدكتور دريد درغام.
وق��ال زك��ي في مداخلته أمام ورش��ة العمل التي أقامتها صحيفة “صاحبة الجاللة” االلكترونية في فن��دق “داما روز” مؤخراً أنه طالب ميالة 
“بإقصاء شركات الصرافة عن التدخل في سوق القطع وتفعيل دور المصارف العاملة” الفتاً إلى أنه سعى مراراً لديه “بحكم عالقتي الطيبة 
مع��ه، بخص��وص ق��رار المركزي بيع مبالغ محددة م��ن الدوالر للمواطنين المحتاجين إليه ألنه يوجه رس��الة خاطئة للخ��ارج عن محدودية 
موج��ودات المص��رف من القطع األجنبي لضخه”، وأكد أنه دعاه إلى “منح الدوالر، بحس��ب الحاجة، لفئات محددة مثل الراغبين بالدراس��ة 
واالستطباب في خارج البالد وغيرهم. فكان رد الحاكم عن خلفية القرار أن الهدف منه مساعدة المواطن للحفاظ على قسط من القوة الشرائية 
لمدخراته بالعملة الوطنية وتمسكت برأيي أمامه وفي وسائل اإلعالم بأنه يمكن لهذا المواطن أن يشتري بدل الدوالر عقاراً صغيراً أو كمية من 

الذهب لتحقيق غايته بدل إنفاق وبعثرة موجودات المصرف من الدوالر”.
وأشار في مداخلته بورشة العمل، والتي قدم فيها “إضاءات على عمل المصرف المركزي” بغية تعزيز اإليجابيات وتالفي السلبيات مستقبالً 
وش��ارك فيه��ا الحاك��م دريد درغام ومدراء مص��ارف خاصة وحكومية، إلى التداعيات الس��لبية التي لحقت بالليرة ج��راء إصرار المصرف 
المركزي “على تنفيذ قراره ببيع الدوالر للمواطنين لفترات طويلة لم تس��اهم في وقف تراجع العملة تجاه الدوالر بخالف ما هو مخطط له”، 
منوهاً إلى ان الضرر “تفاقم بدخول مكاتب وشركات الصرافة على الخط كبديل عن المصارف في التعامالت التجارية ولتحظى باألولوية من 
حصة القطع األجنبي النقدية عدا عن نأي المكاتب والش��ركات بالنفس عن تخفيف الضرر الذي لحق بالعملة الوطنية بس��بب مفرزات الحرب 

على االقتصاد والمضاربة بل واتهمت بممارسة أعمال النصب واالحتيال”.
وأشاد رئيس مجلس األعمال السوري األرميني بحاكم المركزي درغام بسبب وقوفه وراء قرار مجلي النقد والتسليف في نهاية تموز 2016 
والذي قضى بنقل التركيز على مهمة تلبية القطع من شركات الصرافة إلى المصارف العاملة المرخص لها كون الحاكم من المعارضين لضخ 

دوالر التدخل عبر شركات ومكاتب الصرافة.
وجدد تأكيده بأن سعر صرف الليرة الراهن أمام العمالت الصعبة “ما زال مقبوالً مقارنة بالجهود المبذولة ضمن الحرب الكونية الشنيعة التي 
ش��نت وتش��ن بال هوادة على المقدرات االقتصادية والبنية التحتية لس��ورية”، لكنه أوضح بأن الهوة بين الدخول ومتطلبات الحياة لدى غالبية 
شرائح المجتمع السوري باتت واسعة جراء “ارتفاع معدالت التضخم إلى مستويات قياسية وانخفاض الرواتب والقدرة الشرائية والتخلي عن 

سياسة الدعم الحكومية”، والتي سبق وأن طالب مراراً بالتوقف عن االستمرار بها لنتائجها الكارثية على المجتمع.
ورأى زكي أن لدى المصرف المركزي القدرة على التدخل في سوق الصرف في التوقيت المناسب وباألدوات التي يمتلكها لمنع تدهور العملة 
السورية حينما تقتضي الضرورة ذلك، إذ أن إعادة تدوير عملية اإلنتاج في المدن الصناعية ومنها حلب التي غدت آمنة سينعكس إيجاباً على 
عملية التصدير التي ستدر عمالت صعبة تعوض الخزينة بعض ما فقدته خالل الحرب وتهيئ الظروف المناسبة لتحسن سعر الصرف والذي 
يتطلب وضع قواعد قانونية تالئم وتيس��ر إعادة أموال الس��وريين المودعة في الخارج إلى البنوك الس��ورية التي تستلزم عملية إعادة اإلعمار 

تطوير واقع عملها.
وختم مداخلته بالقول: “وما مباشرة بعض المصارف العامة بمنح القروض على الرغم من دخول الحرب على سورية عامها السابع إال دليل 
أوزارها “لتستعيد مصارفنا التي نفخر ونعتز بها دورها المأمول والمنشود في خدمة الوطن والمواطن”.على مرونة وقدرة تلك المصارف على لعب دور في توجيه وتحريك دفة االقتصاد الوطني للوصول إلى شاطئ األمان”. وأمل أن تضع الحرب 
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كشفت دراس��ة صادرة عن شركة س��ويس ري إلعادة 
التأمين، أن الكوارث كلفت ش��ركات التأمين 54 مليار 
دوالر في عام 2016 ونجم عنها خسائر اقتصادية بقيمة 
175 ملي��ار دوالر. وأوضحت الدراس��ة  أن الخس��ائر 
االقتصادية وتل��ك الخاضعة للتأمين في العام الماضي، 
كانت األكبر منذ ع��ام 2012 وبدلت االتجاه  الهبوطي 
ال��ذي س��اد في الس��نوات األرب��ع األخي��رة. وأظهرت 
الدراس��ة أن الك��وارث الطبيعية وتل��ك التي من صنع 
اإلنسان أودت بحياة 11 ألف ش��خص في عام 2016.

الكوارث كلفت شركات التأمين
54 مليار دوالر أميركي

“الهوية” بدياًل عن بطاقة التأمين

أعلن��ت الش��ركة الوطني��ة للضم��ان الصحي 
“ضمان” عن بدء اس��تخدام مشتركيها لبطاقة 
الهوية لدى مزودي الخدمات الطبية المش��مولة 
ضمن ش��بكتها على مس��توى الدولة كبديل عن 
بطاق��ة التأمين، وأكد الرئيس التنفيذي لش��ؤون 
العملي��ات في “ضمان” حم��د عبدهللا المحياس  
أن ه��ذه الخدم��ة ستس��هم ف��ي تحقي��ق أهداف 
توفير خدمات ذكية من ش��أنها تسهيل وتسريع 

إجراءات المشتركين في برامجها التأمينية المختلفة عند توجههم إلى المنشآت الطبية 
باس��تخدام بطاقة واحدة، كما أن اإلجراء الجديد س��يلقى ترحيباً واسعاً من المشتركين 
لما يوفره من راحة، مع االكتفاء بإبراز بطاقة الهوية عند التوجه إلى المنشآت الطبية.

حمد عبدهللا المحياس

أقامت أكثر من 12 شركة تأمين أميركية مرتبطة بشركة 
ترافيلرز ك��وز، دعوى قضائية تطال��ب بتعويضات ال 
تقل عن 4.2 مليار دوالر من بنكين وش��ركات سعودية 
مرتبطة بعائلة أس��امة ب��ن الدن وبضع جمعيات خيرية 
بشأن هجمات 11 أيلول/سبتمبر. وأقيمت الدعوى بمحكمة 
جزائية أميركية بمانهاتن، وتشمل قائمة المدعى عليهم 10 
كيانات منها مصرف الراجحي والبنك األهلي التجاري 
وش��ركتا دلة أفكو عبر البالد العربية وش��ركة محمد بن 
الدن ورابطة العالم اإلس��المي وجمعيات خيرية. وتتهم 
الدعوى تل��ك الكيانات “بالمس��اعدة والتحريض” على 
الهجمات من خالل “أنشطة لدعم القاعدة” في السنوات 
السابقة للهجمات. وطلبت شركات التأمين استرداد مبالغ 
دفعت إلى حملة وثائق تأمين عانوا إصابات وخسائر في 

الممتلكات واألعمال ناتجة عن الهجمات.

دعاوى قضائية للتعويض
ضد بنوك وشركات سعودية

إيقاف الشركة السعودية الهندية

أوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي أنه 
نظراً لعدم التزام الشركة السعودية الهندية 
للتأمين التعاوني “وفا” بالمتطلبات النظامية 
المتعلقة بتس��وية مطالبات تأمين المركبات 
ومعالجة شكاوى العمالء إضافةً لعدم فعالية 
أنظمته��ا التقنية، وقررت من��ع “وفا” من 
إص��دار أي وثيقة تأمين مركب��ات جديدة . 

مش��يرةً إلى أنه لن يتم رفع اإليقاف حتى يثبت تصحيح أوضاعها والتزامها بالمعايير 
الت��ي تضمن حقوق العمالء والمس��تفيدين من التغطية التأميني��ة، وأن القرار ال يُخلي 

مسؤولية الشركة من التزاماتها بوثائق التأمين السارية والمطالبات التي تنشأ عنها.

“ضمان” تحافظ على تصنيفها

ثبت��ت وكالة س��تاندرد آند بورز، تصنيفها للمؤسس��ة 
العربي��ة لضم��ان االس��تثمار وائتم��ان الص��ادرات 
)ضم��ان( بدرجة AA مع نظرة مس��تقبلية مس��تقرة. 
وقالت الوكالة: إن تثبيت التصنيف جاء بفضل الزيادة 
الجوهري��ة بحج��م عملي��ات المؤسس��ة، وأن النظرة 
المس��تقبلية المس��تقرة تعك��س التوقعات ب��أن تحافظ 
“ضمان” على قوة مركزها المالي ومحفظتها التأمينية 

وتطوير أعمالها بما يحقق لها إنجاز أهدافها.
وعبّ��ر المدير العام للمؤسس��ة، فهد راش��د االبراهيم، 
ع��ن س��عادته لنج��اح المؤسس��ة ف��ي المحافظة على 

تصنيفها االئتماني  وذلك للعام العاشر على التوالي، رغم حاالت عدم اليقين السياسي 
واالقتصادي في بعض أسواق عملها.

فهد راشد االبراهيم
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شركات اإلدارة حيث تحتسب األتعاب اإلدارية 
بنس��بة من البدل التأميني، وال تتقاضى الشركة 
أي أتعاب م��ن المطالب�ات الخاص��ة بالمؤم��ن 
له��م، كذل��ك يجري تحوي��ل حص�ة ش����ركات 
اإلدارة م����ن االقتطاع��ات إلى المؤس���س�����ة، 
مع تبني نظام جدي��د للمحاس����بة مع ش���ركات 
اإلدارة يق��وم عل��ى تش��ارك الربح والخس��ارة 
وتبني معدل الخسائر )الذي يمثل نس��بة الزيادة 
في المطالبات قياساً للبدالت( كأساس الحتساب 
أتعاب الشركة التي ستحصل على نسبة من البدل 
فقط. كما أن زيادة معدل الخس��ارة سيرتب على 
الش��ركة أنخفاضاً في األتعاب اإلدارية الخاصة 
بها بحيث تتم المباش��رة بسحب عقودها في حال 
زاد معدل الخسارة عن 150 %، وتتوزع نسب 
مع��دالت الخس��ارة وفق فئات يح��دد بناء عليها 

اإلجراء الذي سيتخذ بحق شركة اإلدارة.
وبن��اء لذل��ك، إذا تراوح معدل الخ�س����ارة بين 
141 % إل��ى 150 % لن تمنح الش��ركة عقوداً 
جدي��دة، مع س��حب 10 % من محفظة الش��ركة 
وإسنادها للشركات التي تحقق أقل معدل خسارة، 
وف��ي الحاالت التي تكون نس��ب الخس��ارة لدى 

السورية للتأمين تقود السوق بمنظومة جديدة
عملت المؤسسة العامة السورية للتأمين خالل الفترة الماضية على إعادة هيكلة شاملة لمنظومة التأمين 
الصحي لديها، وفي مقدمها تعديل تعرفة التأمين الصحي للقطاع اإلداري وإقرار تعرفة جديدة ألسعار الخدمات 
الطبية، بما يرفع من سوية الخدمات الطبية ويتماشى مع الزيادات المتالحقة في أسعار االجراءات الطبية (

أدوية-مشافي-مختبرات وغيرها). مجلة البنك والمستثمر أجرت حديثًا مع المدير العام للمؤسسة الدكتور 
ياسر المشعل الذي تحدث عن مشاريع الهيئة ونشاطاتها وجديدها.

وفيما يلي نص الحديث:

تم مؤخراً إصدار تعرفة جديدة للتأمين الصحي 
للقط���اع اإلداري، ما هي أب���رز التعديالت التي 

طالت بوليصته؟
تضمنت البوليصة الجديدة إجراء تعديالت على 
قيمة التغطيات، فبالنس��بة لألدوية المزمنة تمت 
إضافة مبلغ 25 ألف ليرة س��ورية للسقف المالي 
خارج المستشفى والذي يبلغ 50 ألف ليرة(، كما 
تم اعتبار الس��قف التأميني داخل المشفى )500 
أل��ف ليرة( ه��و الحد المال��ي الس��نوي مع عدد 

زيارات مفتوح.
وف��ي ما يتعلق بنس��ب التحمل وتع��دد الزيارات 
والح��د التأمين��ي، أصبح��ت نس��بة التحمل على 
األدوي��ة والمختب��رات والعالج��ات الش��عاعية 
واإلج��راءات داخ��ل المش��فى 25 % ليتحم��ل 
المؤمن له جزء من التكلفة المتزايدة ويخفف من 
حاالت سوء االستخدام على أن يكون الحد المالي 
لهذه اإلجراءات 50 ألف ليرة س��ورية. وبالنسبة 
الحتس��اب زي��ارات الطبيب فإنه يح��ق للمؤمن 
12 زي��ارة إجمالية خالل الع��ام لكل العالجات، 

باستثناء األدوية المزمنة.
بن���اء للتعديالت، ه���ل هناك زي���ادة على البدل 
التأمين���ي، وفي ح���ال وجودها كيف س���تكون 

نتائجها على المؤمن لهم؟
بالتأكي��د، أصبح بدل التأمين على المؤمن )500 
ليرة سورية( ش��هرياً بدالً من 250 ليرة بحصة 
س��نوية للمؤمن له )6000 لي��رة(. وهذا التعديل 
س��يخفف من حاالت التذمر لدى المؤمن له بعدم 
كفاي��ة الح��دود التأمينية للبوليصة، كما س��يوفر 
خدمة الئق��ة له وفي الوقت ذاته س��يحد ذلك من 

حاالت سوء االستخدام بشكل كبير.
كان تركيزكم خ���الل الفترة الماضية على ضبط 
حاالت س���وء االس���تخدام، هل التعرفة الجديدة 

ستساهم في حل هذه المشكلة؟
بالطبع، كان ايجاد الحل لمش��كلة سوء استخدام 
البطاق��ة التأمينية أحد أبرز النق��اط التي ركزنا 
عليها عند وض��ع التعرفة الجدي��دة، لذلك تمت 
إع��ادة النظر باألتعاب اإلداري��ة التي تتقاضاها 

شركات اإلدارة تتراوح بين 151 % و180 % 
لن تأخذ شركة اإلدارة عقوداً جديدة، ويتم سحب 
25 % من محفظتها الش��ركة، وتسند للشركات 
التي تحقق أقل معدل خسارة. وعندما تصل شركة 
اإلدارة لمعدل خسارة بين 181 % إلى 200 % 
سيتم سحب 50 % من محفظتها وإسنادها لشركة 
أخرى. أما في حال تخطي معدل الخس��ارة نسبة 
200 %، فس��تقوم المؤسسة بسحب كامل العقود 
وإلغاء التعاقد مع الش��ركة. كما طلبت المؤسسة 
العامة الس��ورية للتأمين صالحي��ة أكبر تمكنها 
من فرض عقوبات على مزودي الخدمة، وعلى 
المؤمن لهم في حال إس��اءة االستخدام. وستكون 
ه��ذه اآللية أساس��اً ف��ي اعتماد ش��ركات االدارة 

والرقابة عليها.
قمتم مؤخ���راً بإصدار تعرفة جدي���دة للخدمات 
الطبي���ة، ما الهدف وكيف س���ينعكس ذلك على 

مستوى الخدمة؟
أقرت المؤسس��ة تعرفة جديدة لتسعير الخدمات 
والتعرفات الطبية، تنفيذاً لخطة إصالح منظومة 
التأمي��ن الصح��ي الت��ي أقرتها رئاس��ة مجلس 
ال��وزراء مؤخراً، مع األخذ باالعتبار التغيرات 
الكبي��رة الحاصلة في أس��عار الخدم��ات الطبية 
والمستهلكات وغيرها من األمور ذات العالقة. 
وت��م بذلك توحيد التعرفة ضم��ن إطار بوليصة 
التأمي��ن الصحي، والتي تش��مل الخدمات داخل 
المش��فى وخارجه مع إع��ادة النظر في تصنيف 

.)+A,B,B( ”المشافي ضمن “الباكيج
وف��ي تفاصيل القرار، فقد ت��م وضع صيغة عقد 
موحدة للمشافي تش��مل كل الخدمات التي يمكن 
تقديمه��ا للمري��ض ضمن المش��فى، م��ع تحديد 
أس��عار للخدمات واإلجراءات في المش��فى على 
ث��الث فئات حس��ب التصنيف التأميني للمش��فى 
وإمكانيات��ه. كما تم وضع ب��دل للخدمات الفندقية 
وأج��ور األجهزة الطبية والش��عاعية، إلى جانب 
التدقيق بواقع العقود مع المش��افي واقتراح عقود 

جديدة.
وتم أيض��اً تحديد أجور المعاين��ات في العيادات 
الطبية والمراكز والمشافي لألطباء األختصاصين 
حس��ب عدد س��نوات الخبرة واألطباء العامين، 

د. ياسر المشعل 



23

عالم التأمين

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2017

بخروجها من الحجر مكان التأمين. وتستفيد من 
هذه البوليصة فئة المستوردين.

وتتضمن تفاصيل البوليصة األولى التي أطلقتها 
المؤسسة، موافقة مؤسسة التأمين على )1600( 
رأس بقر بقيمة تتجاوز ملياري ليرة سورية في 
محافظ��ة طرط��وس، وح��ددت البوليصة مبلغ 

اإلعفاء لكل حادث ب�3 ماليين ليرة سورية.
وف��ي المقاب��ل، يتوج��ب عل��ى المؤم��ن له أن 
يمتلك س��جالت تثبت دخول األبقار إلى الحجر 
الصحي، ويعتبر هذا التاريخ هو المحدد لسريان 
العقد، أن يمسك جداول يبين فيه الوضع الصحي 

لألبقار أثناء الدخول.
أما بالنسبة لشروط التأمين، فهي تقتضي الكشف 
على مكان الحجر وصالحيته الستيعاب هذا الكم 
من األبقار من حيث الش��روط الصحية ووجود 
جداول لش��هادات صحية، كم��ا أنه ينطبق على 
العقد ما ينطبق من ش��روط عل��ى عقد الحريق 
ف��ي حال وقوع أي خط��ر حريق أدى إلى نفوق 
األبق��ار. وتأتي أهمية إطالق مثل هذه البوليصة 
من قبل المؤسسة العامة السورية للتأمين، كونها 
أول بوليص��ة من نوعها يتم إطالقها في س��وق 
التأمين الس��ورية ف��ي مجال التأمي��ن الزراعي 
الذي ينعكس بشكل ايجابي على الفالح والقطاع 
الزراع��ي واالقتص��اد الوطني بش��كل عام، ال 
س��يما وأنه خالل الفت��رة األخيرة تركز الحديث 
حول ض��رورة أن تكون لدى ش��ركات التأمين 
الس��ورية بوالص للتأمين الزراعي والحيواني، 
وبالتال��ي جاءت المبادرة األولى في هذا المجال 
من قبل المؤسس��ة العامة السورية للتأمين، على 
أن تكون خطوة أولى تتبعها خطوات الحقة من 
قب��ل الجهات األخرى المعنية بقطاع التأمين في 

سورية، من شركات وهيئات.
كم��ا أن هذه األنواع م��ن التأمين تلبي متطلبات 
السوق في الوقت، من حيث تقاسم عبء الخطر 
م��ع المس��تورد والم��زارع، كذلك فه��ي تؤمن 
أي��رادات جيدة للمؤسس��ة. يض��اف إلى ذلك أن 
نس��بة الخطر في ه��ذه البوليص��ة مقبولة وهي 

توازن بين مصلحة المؤسسة والمستورد.
وعلى صعيد تقديم منتجات تأمينية جديدة، ستبدأ 
المؤسس��ة قريباً بتقديم منتجات التأمين المتناهي 
الصغر، وهو برنامج تأمين )برنامج التأمين على 
الحياة( يس��تهدف األف��راد ذوي الدخل المحدود 
وغي��ر القادرين على ش��راء برام��ج وبوالص 
التأمي��ن التقليدي��ة، حيث لحظت المؤسس��ة من 
خالل دراسة وضع السوق انخفاضاً في الدخول 
وع��دم ق��درة فئة كبي��رة في المجتمع الس��وري 
عل��ى اإلفادة م��ن الخدمات التأميني��ة، وبالتالي 
هذا األم��ر يحتم علين��ا كش��ركات التوجه نحو 

ووضع القرار أسعاراً للمراكز الشعاعية يتناسب 
م��ع وضع العمل في هذه المراكز، س��واء كانت 
ضم��ن المش��فى أو خارج��ه، كذلك تم��ت إعادة 
النظر بأسعار جلس��ات تفتيت الحصى، ووضع 
أس��عار تفضيلي��ة للفحوص القلبية التش��خيصية 

والعالجية وجراحة القلب.
وس��ينعكس هذا اإلج��راء برفع س��وية الخدمات 
الطبي��ة المقدم��ة للمؤم��ن لهم، وضمان حس��ن 

التعامل معهم من قبل مزودي الخدمة.
كيف ستضمن المؤسسة العامة السورية للتأمين 

التزام مزودي الخدمة تطبيق التعرفة الجديدة؟
تضم��ن الق��رار الصادر عن المؤسس��ة، وضع 
شروط جزائية تلزم مزود الخدمة التقيد بشروط 
العق��د، ومن ضمن ذلك أنه يجب على المش��فى 
إعالم المؤسس��ة أصوالً برغبت��ه بفك العقد قبل 
شهر من تاريخ إيقاف العمل بالعقد وإال سيطبق 
حس��م )15 %( من مطالبات شهر غير مسدد، 
وفي حال ورود شكوى مثبتة على المشفى )عدم 
استقبال مريض، تقاضي مبالغ إضافية، استقبال 
مرضى شركة إدارة نفقات محددة وعدم استقبال 
مرضى من ش����ركة أخ�رى ...( يطبق حس����م 

)5 %( من مطالبات ش�هر غير مسدد.
وفي حال تعديل الفواتير أيضاً أو تغيير تسميات 
اإلج��راءات الطبي��ة المقدم��ة للمري��ض بغاي��ة 
تحصي��ل مبالغ غي��ر مبررة أو تصدي��ر فواتير 
للمس��تهلكات أو بدائ��ل صناعية ال تتماش��ى مع 
األس��عار الرائج��ة، فيطب��ق حس��م )5 %( من 
مطالبات ش��هر غير مس��دد، أما في حال تكرار 
الش��كاوى المثبتة على المشفى، فيتم ايقاف العقد 
وإحالة الملف إلى لجنة س��وء االس��تخدام التخاذ 

االجراءات القانونية.
هل م���ن منتجات تأمينية جدي���دة تعملون على 

إطالقها خالل الفترة القادمة؟
أطلقت المؤسس��ة مؤخ��راً أول بوليصة للتأمين 
الزراع��ي والحيوان��ي في الس��وق الس��ورية، 
وش��ملت المرحلة األولى م��ن تطبيق البوليصة 
تفعي��ل الجان��ب المتعل��ق بالتأمي��ن الحيوان��ي 
)األبق��ار - البكاكي��ر أثناء وجوده��ا في الحجر 
البيط��ري(. وتغطي البوليص��ة، حاالت النفوق 
الطبيعي بحيث يس��تثنى النفوق الناتج عن سوء 
الحجر والناتج عن سوء التغذية أو سوء الخلطة 
العلفي��ة، أو الم��رض قبل وصوله��ا إلى الحجر 
-ح��االت االجه��اض- ح��االت ال��والدة ونفوق 
المواليد. وفي حال حدوث حريق تطبق ش��روط 
عقد الحريق. على أن تكون مدة تغطية األخطار 
لهذه البوليصة خ��الل فترة وجود األبقار ضمن 
الحاضن��ة، تب��دأ م��ن تاري��خ اعالم المؤسس��ة 
بوص��ول األبق��ار وتنته��ي بإع��الم المؤسس��ة 

التأمين��ات الصغيرة. ويس��تهدف ه��ذا البرنامج 
الفئات من عمر 18 إلى 55 سنة.

كيف يتجلى دور المؤسس���ة العامة الس���ورية 
للتأمي�ن كمس�����ان�د للش�����رك�ات األخ�رى في 

السوق؟
يمكن القول أن المؤسس��ة بدأت تمارس دورها 
كمس��اند لش��ركات التأمين األخرى، من عملها 
كمعي��د تأمين لعدد من ش��ركات التأمين المحلية 
حيث أبرمت المؤسس��ة اتفاقي��ة إعادة تأمين مع 
الشركة الس��ورية األس��المية للتأمين، وشملت 
تغطية أعمال الش��ركة بموجب ث��الث اتفاقيات 
)اتفاقي��ة الحري��ق والنق��ل والهندس��ي، اتفاقية 
الحياة، اتفاقي��ة الس�يارات(. علماً أن المؤس�س�ة 
العام��ة الس��ورية للتأمين هي مس��اهم مؤس��س 
بالش��ركة الس����ورية اإلسالمية للتأمين وتمتلك 

10 % من أسهمها.
وم��ن خالل ه��ذه االتفاقية، تكون المؤسس��ة قد 
س��اعدت على تجاوز العقوب��ات الخارجية التي 
تس��ببت بع��دم قدرة ش��ركات التأمين الس��ورية 
عل��ى التعاقد مع معيدي تأمين خارجيين لتغطية 
أخطاره��ا، وبالتال��ي أوجدت بدي��الً وطنياً عن 
المعيد الخارجي. وسيس��اهم ذلك أيضاً في الحد 
م��ن اس��تنزاف العمل��ة األجنبية إل��ى المعيدين 
الخارجيين، ما سيؤمن أرباحاً للمؤسسة وموارد 

إضافية ترفد بها الخزينة العامة.
كيف تقيمون وضع المؤسس���ة داخل س���وق 

التأمين السورية؟
اس��تطاعت المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين 
خ��الل الفترة الماضي��ة تحقيق قف��زات نوعية، 
س��واء على صعيد رفع سوية الخدمات التأمينية 
الت��ي تقدمها أو تقديم خدم��ات ومنتجات جديدة 
ال تقدمها شركات التأمين األخرى، وهذا يجعل 
من المؤسس��ة العب رئيسي في س��وق التأمين 
الس��ورية وعنصر فاعل من عناصر تنظيم هذه 

السوق وتطورها.
كم��ا اس��تطاعت المؤسس��ة الي��وم تج��اوز كل 
الصعوبات والمش��اكل التي تعرضت لها خالل 
س��نوات األزم��ة، وبات��ت تس��ير عل��ى خطى 
واضحة معتمدة على استراتيجية محددة لتطوير 

األعمال وتحديث آليات العمل لديها.
وعلى صعيد آخر ما زال العمل جاٍر حالياً على 
تطوير البنية التحتية للمؤسسة وتطوير الكوادر 
وتطوير الش��كل القانوني لها، ليمنحها المرونة 
األكبر واإلدارة الفاعلة، وفي الوقت نفسه تعمل 
على دراس��ة الحاجات التأمينية للسوق السورية 
واقت��راح منتجات جديدة تناس��ب عملها. إضافة 
يسهم في تطوير آليات العمل.إلى اقتراح الحلول التقنية الالزمة وتطبيقها بما 
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والصغيرة، كون أن الحجم األكبر يساعد شركات التأمين على التخفيف من التكاليف الثابتة 
المرتفعة ويزيد من تنافس��يتها. ما يجبر الش��ركات الصغيرة في األسواق والتي تكون فيها 
التسعيرة االكتوارية إجبارية، على وضع تسعيرة أعلى من منافستها الكبيرة، بسبب عبء 

النفقات اإلضافية الذي تتحمله.

)التس��عيرة االكتوارية تعني بأنه على الخبراء حس��اب التسعيرة استناداً إلى توقعات الربح 
والخس��ارة، لكي تحقق أرباح��اً من االكتتاب في الظروف العادي��ة(. بالتالي فإن هذه الهوة 
يمك��ن أن تحفز، وبمس��اعدة المنظمين، على بدء بعض عملي��ات االندماج   خالل العام أو 
العامين المقبلين. ومع ذلك فهناك العديد من فرص النمو في أسواق التأمين األربع الكبرى 

في المنطقة قد تشكل خطراً على ربحية شركات التأمين ورؤوس أموالها.

إدخال لوائح أكثر صرامة
الواض��ح أن عدد ش��ركات التأمين كبير في منطقة مجلس التع��اون، وأن حجم العديد منها 
صغير حتى تتمكن من مزاولة أعمالها بنجاح في ظل اكتظاظ أسواق دول المجلس بشركات 
منافس��ة جداً، والش��ركات ذات رؤوس األم��وال القوية والتي  لديها وق��ت لتعزيز حجمها 

وقادرة لتطوير ميزاتها التنافسية بفعالية هي فقط قادرة على تحقيق النجاح.

إن إدخال لوائح أكثر صرامة والضغط أكثر على التكاليف من المحتمل أن يجبر الشركات 
للتوجه نحو االندماج بقطاع التأمين. لذلك، يعتقد بأن عام 2017 قد يش��هد عمليات اندماج  
عدد الشركات الصغيرة والشركات الخاسرة.طال انتظارها، الس��يما في الس��عودية، وبحد أقل في دولة اإلمارات، في محاولة للحد من 

االندماج هو الحل لشركات التأمين الخليجية

غلوب��ال  ب��ي  آن��د  “إس  وكال��ة  قال��ت 
للتصنيف��ات االئتماني��ة” إنه��ا تتوقع بأن 
يتواص��ل ارتفاع إجمالي أقس��اط التأمين 
باألس��واق األرب��ع الكب��رى ف��ي منطقة 
مجلس التعاون عام 2017، بنحو 30 % 
في الكويت، وبنسبة تصل إلى 10 % في 
الث��الث األخرى. وتس��تند توقعاتها للنمو 
على الخصخصة المقررة لخطط التأمين 
الطب��ي وعلى تواص��ل اإلنفاق الحكومي 
على مش��اريع البنية التحتية، مما سيؤدي 
إلى زيادة أنواع المخاطر القابلة للتأمين.

وه��ذا يعن��ي ب��أن نم��و أقس��اط التأمين 
س��يتجاوز توقعاته��ا لنمو النات��ج المحلي 
اإلجمال��ي الحقيقي عل��ى أن يتراوح نمو 
النات��ج المحلي اإلجمال��ي ما بين 1.5 % 

في الكويت و3.5 % في قطر.

مخاطر محتملة على الربحية
ومن المرجح أن تحافظ  األسواق األربع 
الكب��رى هذه على ربحيته��ا عام 2017. 
لك��ن ومع ذل��ك، فهناك خط��ر يتمثل أن 
المزيد من متطلبات االحتياطي اإلضافية 
بع��د اعتم��اد اللوائ��ح الجديدة ف��ي دولة 
اإلمارات، وف��رض التأمين اإللزامي في 
الطبي  التأمي��ن  الس��عودية، وخصخصة 
ف��ي قطر والكويت، يمكن أن تؤدي لتقييد 
األداء الفن��ي لش��ركات التأمين، كونها ال 
تمتل��ك البيانات الكافية لتس��عير األعمال 
الجديدة بشكل مناسب. وأن هناك مخاطر 

محتملة على الربحية بالمدى القصير.

كما س��تواصل المنافسة الشديدة باألسعار 
توسيع الهوة بين شركات التأمين الكبيرة 

توقعت وكالة “إس آند بي غلوبال للتصنيفات االئتمانية” أن تبقى الظروف االئتمانية لشركات التأمين التي 
ُتصنفها الوكالة باألسواق األربع الكبرى في منطقة مجلس التعاون الخليجي من حيث إجمالي أقساط التأمين 
(السعودية واإلمارات وقطر والكويت) مستقرة عموماً في عام 2017، وذلك بالرغم من التباطؤ االقتصادي الذي 
تشهده حالياً المنطقة، نتيجًة لالنخفاض النسبي في أسعار النفط والغاز، كونها تساهم بشكل كبير في 

الميزانيات الحكومية.
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اتفاقيات نفط وغاز مع شركات روسية

صرح الرئيس الس��وري بشار األسد أن أسواق 
بالده مفتوحة الس��تثمارات الشركات الروسية، 
لتلعب دوراً مهماً، إلى جانب الشركات السورية، 
ف��ي إعادة إعمار البالد. مش��يراً ال��ى العالقات 
الثنائية مع روس��يا في المجال االقتصادي، وأن 
هن��اك بعض العق��ود في مراحله��ا النهائية قبل 
التوقي��ع، خاصة عق�����ود النفط والغ��از. وقال 
الرئيس األس��د: لدينا قوانيننا فيما يتعلق بكيفية 

إبرام العقود مع مختلف الش��ركات. وقد بدأنا أصال مع بعض الش��ركات الروسية بعد 
زي��ارة نائب رئيس الوزراء الروس��ي دميتري روغوزين لدمش��ق مؤخراً، خصوصاً 
وأن الشركات الغربية غادرت سورية ليس بسبب الوضع األمني، بل ألسباب سياسية.

 الرئيس بشار األسد

سورية تقدم فرصاً استثمارية للشركات الصينية

تعت��زم الرابطة العربية - الصينية إقامة مؤتمر اس��تثمار في بكين لتقديم مش��روعات 
وفرص اس��تثمارية في جميع القطاعات، وتحفيز الش��ركات الصينية لالس��تثمار في 
س��ورية. وأكد وزير الصناعة الس��وري أحمد الحمو خالل لقائه وف��د الرابطة أهمية 
مشاركة الشركات الصينية في عملية النهوض بالقطاع الصناعي في البالد، والمساهمة 
في عملية إعادة تأهيل الش��ركات والمنش��آت الصناعية التي تعرضت للتدمير نتيجة 
األعمال اإلرهابية وإدخال اس��تثمارات جديدة، متعهدا بتقديم تسهيالت أمام الشركات 
الصينية. واس��تعرض الحمو المجاالت التي يمكن للشركات الصينية االستثمار فيها، 
مث��ل صناعات اإلس��منت، والزج��اج، واآلجر الرمل��ي، والبازلت، وإنت��اج الخاليا 
الكهروضوئي��ة، وم��ا يتعلق بصناعات الطاق��ات المتجددة، واس��تثمار المواد األولية 

المتوافرة في سورية، والصناعات الغذائية والدوائية.

كش����ف�ت رئيس��ة 
بنغل���ادش  وزراء 
حس���ينة  الش��يخة 
واج��د، أن الهن���د 
س��ت�س���ت�ث�مر م�ا 
ي�ص����ل إل��ى 10 
مليارات دوالر في 
قط�اع��ات متعددة 
في بلدها من بينها 

البنية التحتية، وس��تقدم قرضاً بقيم��ة 5 مليارات دوالر 
يشمل مساعدة عسكرية قيمتها 500 مليون دوالر.

وأوضحت الش��يخة حسينة أن االس��تثمارات ستستخدم 
لتطوي��ر بضع��ة قطاعات ف��ي بنغالدش بم��ا في ذلك 
الكهرباء والطاق��ة والتموين والتعلي��م واألدوية والبنية 
التحتية والسكك الحديدية والطرق البرية والبحرية، وأن 
المس��اعدة العسكرية تشمل تدريبات لعسكريين لضمان 
الس��الم في المناط��ق الحدودية ودوريات مش��تركة في 

المياه الدولية.

استثمارات هندية ضخمة
في بنغالدش

الشيخة حسينة واجد

هيرميس تشرف على صفقات بـ700 مليون دوالر

ق��ال الرئيس المش��ارك لقط��اع التروي��ج وتغطية 
االكتتاب��ات ف��ي المجموع��ة المالي��ة هيرمي��س، 
مصطفى جاد: إن مجموعته س��تقدم المش��ورة في 
5 أو 6 طروح��ات أولي��ة واس��تحواذات في مصر 
والكويت واإلمارات العربية المتحدة حتى نهاية عام 
2017، كاش��فاً أن قيمة االستحواذات والطروحات  
تق��در ب�500 - 700 مليون دوالر، وتغطي القطاع 

االس��تهالكي والصحة والبنوك وقطاعات أخرى. ولفت جاد إلى أن المجموعة، وهي 
أكبر بنك اس��تثمار في المنطقة، قدمت المشورة في طرح ببورصة ناسداك دبي بقيمة 
100 ملي��ون دوالر ف��ي بداية العام الحالي، باإلضافة إلى قيامها بدور مدير مش��ترك 
لمجموعة االمتياز االستثمارية الكويتية لبيع نصف حصتها وشركاتها التابعة في شركة 

هيومن سوفت القابضة بنحو 100 مليون دوالر أميركي.

مصطفى جاد

قدم��ت حكوم��ة تونس 
الجديد  القانوني  اإلطار 
لالس��تثمار في مس��عى 
منه��ا لتش��جيع وجذب 
ومعالجة  المس��تثمرين 
االقتص��ادي  الوض��ع 
في بالدها، حيث أش��ار 
رئيس��ها يوسف الشاهد 
اإلج��راءات  أن  ال��ى 

الجدي��دة للقانون تهدف إلى تبس��يط عملية االس��تثمار، 
وأن تش��جيع االس��تثمار يعتبر نقطة محوري��ة، متوقعاً 
أن يحقق االقتصاد التونس��ي نمواً بنسبة 2.5 % خالل 
عام 2017، بعد الع��ودة التدريجية لإلنتاج، خاصة في 

القطاعات الحيوية، وأيضاً االنتعاش السياحي.
ب��دوره، أوض��ح وزي��ر التنمي��ة واالس��تثمار، فاضل 
عب��د الكاف��ي أن القان��ون الجدي��د يقوم عل��ى حوكمة 
االس��تثمارات والمس��اواة في المعاملة بين المس��تثمر 
األجنبي والمستثمر التونسي، وأيضاً النفاذ إلى السوق 

وتسوية النزاعات.

تونس: قانون جديد
لجذب االستثمارات

يوسف الشاهد
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قانون جديد لشراكات االستثمار المحدودة

أعلن��ت البحرين اس��تحداث قان��ون لتنظيم 
يس��مح  المح��دودة  االس��تثمار  ش��راكات 
للمستثمرين بإقامة شراكات استثمار محدودة 
م��ن دون االقتص��ار على المناط��ق الحرة، 
كما س��يوفر فرص��ة تطوير هي��اكل جديدة 
للمستثمرين مع الفرص االستثمارية المتاحة، 
وسيعتبر دفعة قوية للقطاع المالي، والنمو في 

الصناديق العقارية، وصناديق األس��هم الخاصة، وغيره�ا، وهو ما أش��ار اليه الرئيس 
التنفيذي لمجلس التنمية االقتصادية خالد الرميحي بوجود إمكانات كبيرة في دول مجلس 
التعاون للمس��تثمرين الذين يبحثون عن عوائد مجزي��ة، فضالً عن أن اإلصالحات في 
دفع عجلة نمو هذا القطاع وعدد من القطاعات األخرى ستساهم في جعل البحرين سوق 

تنافسي للمستثمرين الراغبين بالوصول إلى الفرص في جميع أنحاء السوق الخليجي.

اش���ت�رى جه�از 
مش�����روع���ات 
الخدم��ة الوطنية 
التاب�ع ل����وزارة 
الدفاع المصري�ة 
كادك�و  ش����ركة 
التابع��ة لألمي��ر 
الس�ع�ودي الوليد 
ب��ن ط��الل ف��ي 

مصر، ف��ي صفقة بقيمة 1.25 ملي��ون جنيه )نحو 69 
ألف دوالر أميركي(. وذكرت وكالة رويترز نقالً عن 
صحيفة مصرية، أن خسائر الشركة  التي كانت تتولى 
زراع��ة  10 آالف ف��دان ف��ي توش��كى، تجاوزت 89 

مليون دوالر.
يذكر أن كادكو كانت تملك وتدير المش��روع الزراعي 
في األراضي التي كان  الوليد بن طالل قد اشتراها في 

توشكى عام 1998.

الوليد بن طالل يبيع مشروعه
في توشكى المصرية

الوليد بن طالل

فازت شركة “دوس��ان” الكورية الجنوبية للصناعات 
الثقيلة واإلنشاءات المحدودة بعقد إلنشاء محطة لتحلية 
مياه البحر في الس��عودية بقيمة 470 مليار وون )423 

مليون دوالر أميركي(.
وبموجب هذا العقد، س��تقوم الش��ركة الكورية بإنش��اء 
المحطة في الشعيبة التي تقع على ساحل البحر األحمر 

وعلى بعد 110 كيلومترات جنوب مدينة جدة.
وفي حال إنش��اء المحطة التي س��تعمل بتقنية التناضح 
العكس��ي )RO, Reverse Osmosis(، فإنها ستنتج 
400 أل��ف طن م��ن المياه يومياً، وس��يتم توريدها إلى 

المناطق الغربية في السعودية.

“دوسان” تفوز بعقد سعودي
بـ423 مليون دوالر

شراكة لدعم الشركات الناشئة في السعودية

وق��ع برنام��ج “ب��ادر” لحاضن��ات ومس��رعات 
التقني��ة، أح��د برام��ج مدين��ة الملك عب��د العزيز 
للعلوم، اتفاقية للتعاون الثنائي مع ش��ركة أمازون 
العالمية، تهدف لمساعدة الشركات التقنية الناشئة 
في الس��عودية وتحس��ين أدائها باس��تخدام الحلول 
الس��حابية المبتكرة من ش��بكة خدم��ات “أمازون 
ويب”، والتي تُعرف اختصاراً ب�AWS، على أن 
تغط��ي الكثير من المجاالت، م��ع توفيرها حزمة 

من الموارد للشركات الناشئة، إضافة للتدريب وتقديم الدعم للمطّورين.
بدوره، وصف الرئيس التنفيذي لبرنامج “بادر” نواف الصحاف، االتفاقية بأنها نموذج 
فعال، تأتي في سياق الجهود التي يبذلها البرنامج لدعم ريادي األعمال من خالل تبني 
الحلول العالمية المتطورة الرامية إلى تعزيز قدرات الش��باب السعودي بمزاولة ريادة 

األعمال وتأسيس المشروعات الصغيرة.

نواف الصحاف

قطر تستثمر ماليين الدوالرات في القرم

كش��ف رئيس بلدية يالطا أندريه روس��تينكو أن شركة بريميوم كونستراكشن القطرية 
ستقوم ببناء مجمع فندقي كبير مع قاعة للمؤتمرات في شبه جزيرة القرم الروسية بقيمة 
100 مليون دوالر، الفتاً إلى أن البلدية تس��عى إليجاد قطعة أرض مناس��بة بمس��احة 

5 - 10 هكتارات لبناء المش��روع. وقال: إن 
األرض ستكون في المنطقة الساحلية، مشيراً 
إلى أنه س��يتوجه بطلب إلى رئيس جمهورية 
القرم الروسية بهذا الشأن. مشيراً إلى أن إدارة 
بلدي��ة يالطا وقع��ت مذكرة تفاهم مع ش��ركة 

بريميوم كونستراكشن بشأن المشروع.
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شركة استثمار بين الرياض والقاهرة

وقع��ت وزي��رة االس��تثمار 
والتعاون الدولي في مصر، 
اتفاق تأسيس  س��حر نصر، 
شركة مصر لريادة األعمال 
واالس��تثمار م��ع الصن��دوق 
وش��ركة  للتنمية  الس��عودي 

“إن أي كابيتال القابضة المصرية”، برأسمال 451 مليون جنيه )24.81 مليون دوالر(. 
وأشارت نصر الى ان الشركة الجديدة تهدف إلى االستثمار المباشر وغير المباشر في 
الشركات الناشئة وريادة األعمال والشركات الصغيرة، إلى جانب االستثمار في صناديق 
إدارة رأس مال المخاطر، منوه�ةً ان الشركة هي ضمن العالقة االستراتيجية المصرية 
السعودية، وهو ما أوضحه المدير الفني للصندوق السعودي للتنمية حسن العطاس بأن 

االتفاق يأتي في إطار منحة المملكة لمصر بهدف دعم الشركات للتنمية االقتصادية.

مذكرتا تفاهم بين “أرامكو” و“أدنوك” و“مصدر”

وقعت ش��ركة أرامكو الس��عودية مذكرتي تفاهم مع ش��ركة بت��رول أبوظبي الوطنية 
)ادنوك( وش��ركة أبوظبي لطاقة المستقبل )مصدر(. وقالت الشركة إنها ستتعاون مع 
“أدنوك” في تحديد التقنيات التي يمكن أن تس��هم في تحس��ين األداء التش��غيلي ورفع 

مس��تويات الكفاءة في مراحل سلسلة 
القيمة الهيدروكربونية والتنس��يق في 
العمليات.  أم��ا االتفاق مع “مصدر” 
فيهدف إلى التعاون في مجال األبحاث 
والتطوير في مجال الطاقة المتجددة، 
تولي��د كهرباء نظيفة والتقاط الكربون 

في السعودية واإلمارات والعالم.

اتفاقية لتطوير ميناء في الصومال

وقع��ت “موان��ئ ب��ي آن��د أو” اتفاقي��ة 
لتطوير ميناء بوساسو بوالية بونت الند 
الصومالي��ة لمدة 30 عام��اً، بقيمة 336 
ملي��ون دوالر. تتضم��ن بن��اء رصيف  
450 مت��راً، ومس��احة دع��م 5 هكتار، 
مع إصالحات وإزالة رواس��ب وتطوير 
أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالتشغيل 

وتحس��ين عمل الروافع ومعدات المناولة. وأش��ار رئيس الوالية عبدويلي محمد علي 
أن االس��تثمار سيهم بتحس��ين البنية التحتية للصومال، حيث تضع الحكومة تطويرها 
كواحدة من أهم األولويات، كما أكد الرئيس التنفيذي لموانئ دبي سلطان أحمد بن سليم 
حرص “موانئ بي آند أو” لدعم هذا التطور وتقديم خبراتها وقدراتها لتش��غيل ميناء 

بوساسو الحيوي والمساهمة بتنمية المنطقة اقتصادياً واجتماعياً.

وقعت كل من الهند وماليزيا اتفاقيات استثمارية قيمتها 
36 ملي��ار دوالر، ف��ي حف��ل توقي��ع حضرت��ه كبرى 
الشركات الماليزية والهندية في قطاعات البنية التحتية 
والهندس��ة والنف��ط والغ��از. ومن المق��رر أن يتم تنفيذ 
المش��اريع هذه بقيمة 30 مليار دوالر في ماليزيا، م�ع 
تنفيذ الباقي في الهند. وتتضمن االتفاقيات إنش��اء مدينة 
بحرية متكاملة في جزيرة كاري الواقعة جنوب ماليزيا 
باستثمارات نحو 23 مليار دوالر، هذا وتعتبر ماليزيا 
ثال��ث أكبر ش��ريك تج��اري للهند ف��ي مجموعة دول 
جنوب ش��رق آس��يا أو ما تعرف اختصاراً ب�“آسيان” 

بعد كل من سنغافورة وإندونيسيا.

اتفاقيات استثمارية
بين الهند وماليزيا

 وقع�ت غرف�ة 
ط�راب�ل�������س 
ولبنان الشمالي 
برئيس  ممثل��ة 
مجلس إداراتها 
دبوسي  توفي�ق 
اتفاقي��ة تع�اون 
ش�����رك�ة   م�ع 

RUARIA LLC التجارية واالس��تثمارية الروس��ية 
ممثل��ة برئيس مجلس إداراتها س��لطان حمزايف بهدف 
تعزي��ز الرواب��ط التجارية واالقتصادية واالس��تثمارية 
وإعطاء ق��وة دفع الى الص��ادرات الزراعي��ة والغذائية 
اللبنانية لتعزيز حضورها في السوق الروسية. وتضمنت 
االتفاقي��ة تحفيز االس��تثمارات المتبادلة ف��ي العديد من 
القطاعات التي تحوي فرصاً واعدة الس��يما على نطاق 
المناطق التجارية والمناطق االقتصادية في كال البلدين 
والمش��اريع المش��تركة ذات البع��د الدول��ي والتش��اور 
المستمر في كل األمور التي من شأنها تطوير التطبيقات 

العملية المتعلقة باتفاقية التعاون وإزالة كل المعوقات.

تعاون بين غرفة طرابلس
RUARIA LLCو
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أكدت شركة توشيبا اليابانية أنها ستشتري حصة شركة 
إنجي الفرنسية البالغة 40 % في مشروعهما البريطاني 
المش��ترك للطاقة النووية نيوجين مقابل 15.3 مليار ين 
)138.5 مليون دوالر(. وقالت “توش��يبا”، التي تمتلك 
60 % من “نيوجين”: إن الصفقة قد ينتج عنها ش��طب 
أصول بقيمة 49.7 مليار ين )458 مليون دوالر(، لكن 
جرى احتساب ذلك في تقديراتها لتسجيل خسارة صافية 
قدرها تريليون ين )9 مليارات دوالر( في السنة المالية 
التي انتهت في نيسان/ابريل 2017. وأوضحت الشركة 
الياباني��ة أن تقدم وس��تنغهاوس الكتري��ك، وحدة الطاقة 
النووي��ة األميركية التابعة لتوش��يبا، بطلب للحماية من 
اإلفالس اعتبر بمثابة حالة تعثر عن الس��داد مما يسمح 
إلنجي بممارسة خيار بيع حصتها في مشروع نيوجين.

“بيزوس” يستثمر في الصواريخ “توشيبا” تسيطر
على مشروع نيوجين

ق��ال مؤس��س أمازون.كوم جيف 
بي��زوس،  إن��ه يعت��زم بي��ع م��ا 
يع��ادل ملي��ار دوالر من حصته 
في الشركة سنوياً لتمويل شركته 
للصواري��خ بل��و أوريج��ن الت��ي 
تس��عى إلطالق رحالت مدفوعة 
إلى الفضاء مدته��ا 11 دقيقة  في 
عام 2018، كاشفاً أن بلو أوريجن 
تخطط لتصبح شركة معتمدة على 

موارده��ا الذاتية وم��درة للربح وبهدف طويل المدى هو خفض تكلفة رحالت الفضاء 
بحيث يمكن لماليين األش��خاص الحياة والعمل خ��ارج األرض. ويملك بيزوس 80.9 
مليون سهم في شركة أمازون )16.95 % من األسهم( وتقدر ثروته ب�78 مليار دوالر، 

وفقاً لمجلة فوربس.
على صعيد آخر، أصبح بيزوس ثاني أغنى رجل في العالم، بعد إضافت�ه 1.5 مليار 
دوالر الى ثروته، لتبلغ القيمة الصافية لها 75.6 مليار دوالر أميركي وفقاً لمؤش��ر 
بلومبرغ، متقدماً على الرئيس التنفيذي لش��ركة Berkshire Hathaway، وارين 
بوفي��ت، الذي تبلغ ثروت����ه 75.5 مليار دوالر أميركي، ورئي��س مجموع�ة أزي�اء 
Inditex، أمانسيو أورتيغا 74.1 مليار دوالر، ليبقى بيل غيتس األغنى ب�86 مليار 

دوالر أميركي.
وكان بيزوس قد حقق أرباحه األخيرة، بعد أن ارتفع سعر أسهم أمازون بمقدار 18.32 
دوالر بعد يوم واحد فقط من استحواذ أمازون على أكبر منصة للتجارة اإللكترونية في 

.Souq.com الشرق األوسط

جيف بيزوس

“كيم تشاينا” تستحوذ على “سينجنتا”

حصلت “كيم تشاينا” الصينية على موافقة 
مشروطة من س��لطات مكافحة االحتكار 
في االتح��اد األوروبي لالس��تحواذ على 
مجموعة س��ينجنتا السويس��رية للمبيدات 
الحش��رية والبذور في صفقة بلغت قيمتها 
43 ملي��ار دوالر أميرك��ي ربما تس��اعد 
الصي��ن عل��ى دع��م إنتاجه��ا الزراع��ي 

المحلي.
وكان��ت الصفق��ة قد أث��ارت مخ��اوف بع��ض المزارعي��ن م��ن أن موردي��ن أكبر 
حجم��اً وأكثر ق��وة ربما يصبحون في مرك��ز يتيح لهم دفع األس��عار للصعود، لكن 
المفوضي��ة األوروبي��ة أعلنت أن البي��ع المزمع ألصول س��يبدد مخاوفه��ا المتعلقة 

بالمنافسة.
وقالت مفوضة االتحاد األوروبي لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر: إنه من المهم 
للمزارعين األوروبيين والمس��تهلكين في نهاية المطاف أن تكون هناك منافسة فعالة 

في أسواق المبيدات وأيضاً بعد استحواذ “كيم تشاينا” على “سينجنتا”.

مارغريت فيستاغر

أعلنت ش��ركة فورد موتور، عن خطته��ا لتوفير 130 
وظيف��ة، وذل��ك ف��ي إط��ار توس��عاتها بمصن��ع إنتاج 
المحركات في ميتشيغان، وهو جزء من خطة الستثمار 
1.2 ملي��ار دوالر أميركي في 3 مصانع، تش��مل 850 
مليون دوالر في مصنع إنتاج س��يارات “رينجر” نهاية 
ع��ام 2018، وأيض��اً إلنتاج س��يارات “برونكو” عام 
2020، إضافة إلى استثمار 150 مليون دوالر للتوسع 
في مصنع مكونات المحركات و200 مليون دوالر لدعم 
مركز البيانات الجاري إنش��اؤه عام 2017. ويأتي ذلك 
رغ���م توقعات الشركة األميركية بتباطؤ نمو إيراداتها 

لع��ام 2017 نتيجة زيادة النفقات واالستثمارات.

“فورد” تتوسع في مصانعها
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الموافقة لدمج “دوبونت” و“داو للكيماويات”

أعلنت ش��ركتا “دوبونت” و“داو للكيماويات”، المدرجتان بسوق أسهم نيويورك، أن 
المفوضي��ة األوروبية منحت تصريحاً تنظيمياً بأوروبا للدمج المقترح بين الش��ركتين 
ش��ريطة التزامهما تجاهها فيما يتعلق بالترخيص. ويُعد هذا اإلنجاز التنظيمي ُخطوة 
نحو إتمام عملية الدمج مع إتمام الفصل الالحق للش��ركة لتأس��يس 3 ش��ركات مستقلة 
تُطرح أس��همها للت��داول العام ، كم�ا من المتوقع أن ت��ؤدي العملية إلى خفض التكلفة 

بم��ا يصل إل��ى 3 ملي��ارات دوالر مع 
وج��ود فرص��ة تحقيق مع��دل نمو ب�1 
ملي��ار دوالر. وعلى المدى الطويل، قد 
تتي��ح عملية الفصل الثالثي��ة قيمة أكبر 
بكثير للمساهمين والعمالء وفرصاً أكبر 
للموظفين، نظراً ألن كل شركة ستصبح 

رائدة ضمن قطاعات سوقية حيوية.

إيران تستقطب استثمارات بـ12.49 مليار دوالر

أظه��رت بيان��ات  صادرة ع��ن وزارة 
االقتص��اد والمالية اإليراني��ة أن إيران 
استقطبت  نحو 12.49 مليار دوالر من 
االستثمارات األجنبية بعد تنفيذ االتفاق 
الن��ووي، وأن  ألمانيا حلت في المرتبة 
األولى بين الدول المس��تثمرة في البالد 
ب�3.962 ملي��ارات دوالر. وأوضحت 

البيانات أن حجم االس��تثمارات األجنبية في عام 2015  لم يتجاوز 2.5 مليار دوالر، 
لك��ن في ع��ام 2016 ومع دخول خطة العمل المش��تركة حيّز التنفيذ ش��هد االقتصاد 
االيراني انفتاحاً على العالم، حيث سجلت لجنة االستثمارات األجنبية في األشهر األولى 
منه استقطاب نحو 9.176 مليارات دوالر من االستثمارات األجنبية إلى داخل البالد.
وف��ي نهاية العام اإليراني الماضي )الذي انتهى ف��ي 20 آذار/مارس الماضي( بلغت 

االستثمارات االجنبية 12.49 مليار دوالر.

م�دي����ر  كش����ف 
ر  س�������ت�ث�م�ا ال ا
ف���ي ش�������رك��ة 
االس�����ت�ث�مارات 
األجنبية اإليراني��ة 
)آي.إف.آي.سي( 
وحي��د ش�����ري�ف 

أن الشركة تس��تهدف اس��تثمارات في قطاعي الرعاية 
الصحي��ة والتكنولوجي��ا المتقدمة  بهدف تحس��ين حياة 
اإليرانيين. وقال ش��ريف عل��ى هامش المنتدى العالمي 
للث��روة الس��يادية في لندن: إن الش��ركة، وهي صندوق 
س��يادي، تركز على فرص في قطاع الرعاية الصحية 
مثل المستحضرات الدوائية لعالج السرطان والزهايمر 
باإلضاف��ة إل��ى الصناع��ات المرتبط��ة بالتكنولوجي��ا 
المتقدمة، مشيراً إلى أن الشركة مستعدة أيضاً  لالستثمار 

في قطاع التكنولوجيا المتقدمة وصناعة السيارات.
يذك��ر أن الش��ركة التي تأسس��ت عام 1997 كش��ركة 
قابضة إلدارة أصول الدولة واس��تثماراتها في الخارج، 

تدير أصوالً قيمتها نحو 5 مليارات دوالر.

ايران تستثمر
في الرعاية الصحية والتكنولوجيا

 تنشيط حركة االستثمار في العراق

أعرب أمين عام مجلس ال��وزراء العراقي مهدي العالق 
ع��زم الحكوم��ة إلص��الح مف��ردات األنظم��ة والقوانين 
المرتبط��ة باالس��تثمار لتعظيم م��وارد الدول��ة، وتمكين 
المس��تثمرين م��ن تنفيذ المش��اريع االس��تثمارية بش��كل 
عام ومش��اريع االس��كان بوجه خاص وتقليل الكلفة على 
المواط��ن العراق��ي. مؤك��داً عل��ى أهمية تنش��يط حركة 
االعمال االس��تثمارية االقتصادية، التجارية، الصناعية، 

اإلسكان في القضاء على البطالة وإعادة الحياة الى االنتاج المحلي. مع ضرورة جمع 
مقترحات تقويم العمل والخروج بتوصيات ترفع الى مجلس الوزراء للتصويت عليها.

مهدي العالق

أبرمت اليونان اتفاقاً بقيمة 1.234 مليار يورو مع اتحاد 
شركات تقوده “فرابورت” األلمانية لتشغيل 14 مطاراً 
في جزر سياحية في البالد، من بينها كورفو وسانتوريني 
ورودس لم��دة 40 عاماً. وقال��ت إدارة الخصخصة في 
اليونان: إن إبرام االتفاق يمثل عالمة بارزة في برنامج 
الخصخصة للجمهورية، ومن المتوقع أن يكون له فوائد 

متعددة لالقتصاد اليوناني.
يذك��ر أن اليون��ان كانت قد اتفقت م��ع دائنيها الدوليين، 
على خصخصة موانئها ومطاراتها اإلقليمية والش��ركة 
المشغلة لش��بكة الكهرباء، وذلك للحصول على برنامج 

انقاذ مالي.

خصخصة 14 مطاراً في اليونان
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ديوا: إنشاء 3 محطات نقل رئيسية

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي عزمها 
إنش��اء 3 محطات نقل رئيس��ية جهد 
400 كيلوفولت، خالل الفترة ما بين 
2017 - 2020، بقيمة إجمالية تعادل 
الملي��ار درهم )27 ملي��ون دوالر(، 
ضمن مجموعة مشروعات تطويرية 
لتعزيز ورفع كفاءة شبكة النقل، حيث 

يبلغ إجمالي عدد المحطات الحالية 21 محطة. وأش�ار الرئيس التنفيذي للهيئة سعيد محمد 
الطاي��ر، إلى رصدها اس��تثمارات قدرها 65 مليار دره��م )17 مليار دوالر( في قطاع 
الطاقة بدبي على مدى 5 أعوام، في خطة تشمل إنشاء محطات لتوليد الكهرباء في منطقة 
حصيان ومجمع محمد بن راشد، والتوسع بمحطات منطقتي جبل علي والعوير، بهدف 
دعم نمو االقتصاد األخضر، وخلق ميزة تنافسية في مجال كفاءة الطاقة وتقنيات إنتاجها، 

خاصة وأن الهيئة تقدم خدماتها لما يزيد عن 788.842 ألف متعامل.

مليار دوالر النشاء 12 خزان نفط

وقعت شركة بترول اإلمارات 
“اينوك” مع ش��ركة روتاري 
الهندس��ية، اتفاقية إلنش��اء 12 
خزان جديد، في إطار مشروع 
توس��عة مصف��اة جب��ل علي، 
ورفع قدرتها اإلنتاجية بنس��بة 

50 %، لتضم 3 حزم توس��عة منفصلة، بتكلفة ملي��ار دوالر أميركي. على أن ترتفع 
إنتاجية المصفاة بعد التوسعة إلى 210 آالف برميل يومياً، وأن يتم بدء التشغيل التجاري 
وعمليات اإلنتاج في الربع الرابع من عام 2019. وستكون الخزانات مجهزة لتخزين 
وقود الطائرات والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى منتجات البنزين وربطها بأنظمة 
الخدمات اللوجستية في الميناء. وأكد الرئيس التنفيذي  ل�“إينوك” سيف حميد الفالسي، 
مواصلة االستثمارات البنّاءة لشركته في مشاريع البنى التحتية المؤهلة للمساهمة في 

تلبية متطلبات قطاع الطاقة.

التعلي��م  وزارة  طرح��ت 
قطع��ة   200 الس���عودية 
أرض ومرفق تعليمي زائد 
ع��ن حاجتها ف��ي منطقة 
الري��اض للمس����تثمري�ن 
التعليم���ي  القط���اع  ف��ي 
الستئجارها، وذلك بعد أن 

قامت بحصرها. وتقدم المستثمرون في القطاع التعليمي 
بعروضه��م إل��ى ال��وزارة ع��ن طريق ش��ركة تطوير 
للمباني، التي تتولى ملف االستثمار لتحقيق استراتيجيتها 

في زيادة نسبة التعليم األهلي.
يأتي ذلك، في الوقت الذي دش��ن فيه وزير التعليم أحمد 
العيسى برنامج “تدرج” لرفع كفاءة المباني األهلية غير 
التعليمي��ة، الذي يأتي بناًء على قرار الوزارة المتضمن 
إيقاف من��ح التراخيص للمدارس األهلي��ة ذات المباني 

المصممة ألغراض غير تعليمية.

السعودية تطرح أراض
أمام القطاع الخاص

أحمد العيسى

أطل��ق ول��ي ولي 
الس��عودي  العه��د 
األمير محم�د ب��ن 
س��لمان أكبر مدينة 
رياضي��ة  ثقافي��ة 
ف���ي  ترفيه�ي�����ة 
المملكة في منطقة 
“القدي��ة” جن��وب 

غربي الرياض بمساحة تبلغ 334 كيلومتر مربع. وقال: 
إن هذه المدينة س��تصبح معلماً حضارياً بارزاً ومركزاً 
مهماً لتلبية رغبات واحتياجات جيل المستقبل، الترفيهية 
والثقافية واالجتماعية، في المملكة. وس��يكون صندوق 
االس��تثمارات العامة الذي ي��رأس مجلس إدارته األمير 
محمد بن س��لمان المس��تثمر الرئيس في المشروع إلى 

جانب مستثمرين محليين وعالميين.
ومن المقرر أن يتم وضع حجر األس��اس للمشروع في 
ع��ام 2018 على أن يتم افتت��اح مرحلته األولى بحلول 
ع��ام 2022، ومن المتوق��ع أن يضم المش��روع مدينة 
Six Flags الترفيهية كأحد عناصر الجذب الرئيس��ية 

بالمشروع.

السعودية تعتزم انشاء
مدينة ترفيهية ضخمة

األمير محمد بن سلمان

توزيعات قياسية لـ“أمريكانا”

أوصى مجل��س إدارة الش��ركة الكويتية لألغذية )أمريكانا( بتوزيعات قياس���ية تبلغ 
615 % من رأس المال )615 فلس���اً للس��هم( أو ما يع��ادل 240.56 مليون  دينار 

كويتي )800 مليون دوالر أميركي(.
وتأتي هذه التوزيعات غير المس��بوقة بعد أشهر من استحواذ شركة أدبتيو اإلماراتية 

على 93 % من أسهم أمريكانا على مرحلتين، بسعر 2.56 دينار للسهم.
وتق��دم مجلس اإلدارة الذي يمثل المالكين القدامى من مجموعة الخرافي باس��تقالته، 

وأوصى في اجتماعه االخير باالنسحاب من بورصة الكويت.
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كشفت المؤسس��ة العليا 
االقتصادي���ة  للمناط��ق 
خ��الل  المتخصص�����ة 
القم��ة  ف��ي  مش��اركتها 
للصناع����ة  العالمي����ة 
والتصنيع، عن الخط�ط 
التطويرية لمدينة رحايل 
في أبوظبي، التي تعتبر 
الوجه��ة العالمية األكثر 

تط��وراً لقطاع الس��يارات ف��ي المنطقة، مؤك��دةً أهمية 
المش��روع ودوره الفعال لدعم مسيرة التنمية المستدامة 
في اإلم��ارة ونهضة المناطق االقتصادية المتخصصة. 
حيث  تبلغ  قيمة االس��تثمار في البنية التحتية للمشروع 
1.6 مليار دره��م )435 مليون دوالر(، وكانت أعمال 
البن��اء قد انطلق��ت منذ بداية الع��ام 2017، مع توقعاٍت 

بانتهاء المرحلة األولى بالكامل نهاية العام نفسه.
وأكد مدير عام المؤسس��ة س��عيد الخييلي: أن المشروع 
يأتي تماش��ياً م��ع رؤية أبوظب��ي 2030 لتبني اقتصاداً 
مس��تدام ومتن��وع ذو قيمة عالية  متكاملة ليش��ارك في 

االقتصاد العالمي.

مدينة متكاملة لقطاع السيارات

سعيد الخييلي

استحواذ على مختبر أدوية عالمي

أعلنت ش��ركة أرزان ثروات، الخاضعة إلشراف سلطة 
دبي للخدمات المالية، عن تقديمها استش��ارة لالستحواذ 
على مجمع المختبرات واألبحاث الخاص بشركة تطوير 
األدوية PPD في مدينة ماديس��ون في والية ويسكونسن 
األميركية. وتعد PPD خامس أكبر شركة عالمياً بمجال 
األبحاث و تطوير األدوية بحصة س��وقية  6 %، وتكمن 
أهمي��ة العقار بأن��ه الوحيد ل�PPD ف��ي الواليات المتحدة 
المطابق لمواصفات التصنيع الجيدة من أصل اثنين عالمياً.

بدوره، أبدى الرئيس التنفيذي مهند أبو الحس��ن س��عادته بقدرة شركته تقديم المشورة 
لعمالئها، باالستحواذ على المركز الذي يوفر لهم دخل عالي وآمن، مع احتمال زيادة 

رؤوس أموالهم من خالل القيمة االستثمارية المضافة للعقار.

مهند أبو الحسن

“فارنك” تدخل سوق الخدمات األمنية

مع وجود عديد من العمالء، أعلنت شركة فارنك إلدارة 
المرافق ف��ي دولة اإلمارات، دخولها س��وق الخدمات 
األمنية بمدين��ة أبوظبي، وتوفير مجموعة متكاملة من 
خدمات الحماية لألصول العقاري��ة كالمباني التجارية 
والس��كنية ومراكز التسوق، في خطوة تأتي بعد توقيع 
اتفاقية ش��راكة تجارية مع رئيس��ة المجموعة العالمية 
اإلماراتي��ة لألعم��ال بدرية المال، عل��ى أن تخصص 
“فارنك” 100 ح��ارس بمكاتبها ف��ي أبوظبي وزيادة 
الموارد تماشياً مع الطلب في السوق، وهو ما أوضحه 

الرئيس التنفيذي ل� “فارنك” ماركوس أوبرلين، أن التقديرات تشير إلى أن قيمة قطاع 
إدارة المرافق في االمارات تُقدر ب�6 مليار دوالر، وأن القطاع ينمو بنحو 500 مليون 

دوالر سنوياً.

ماركوس أوبرلين

مشروع شراكة مع القطاع الخاص

أعلنت المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية في أبوظبي نيتها طرح “مدن رزين العمالية” 
على المستثمرين بالقطاع الخاص بهدف االستثمار واإلدارة والتشغيل، لترسيخ أسس 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص معاً. وكشف رئيس مجلس إدارة المؤسسة فالح 
محمد األحبابي عن تعاونها أيضاً مع ش��ركائها بالجهات الحكومية األخرى إلستكمال 
أعم��ال البن��ى التحتية لهذه المدن لتكون جاهزة للتش��غيل وإس��تقبال العمالة قبل نهاية 

2017، الفت���اً إل��ى أن حكومة أبوظبي 
خصصت اس��تثمارات كبيرة في إنش��اء 
“م��دن رزي��ن”، وتري��د توفي��ر فرص 
للقطاع الخاص إنطالقاً من رؤية 2030 
التي تهدف لتنويع مصادر الدخل وزيادة 

مساهمته في االقتصاد المحلي.

أعلنت شركة رسملة أنها أقامت تحالفاً مع شركة كامكو 
واس��تحوذت من خالله على أكبر مخازن توزيع شركة 
أم��ازون للتج��ارة اإللكترونية في بريطاني��ا مقابل 61 
مليون إسترليني )75.5 مليون دوالر( بما فيها الرسوم.
وتم تمويل الصفقة عن طريق األس��هم وتمويل إسالمي 
بنس��بة 60 % من قيمة الصفقة. ويس��تهدف االستثمار 
عائداً نقدياً س��نوياً بنس��بة 6.5 % عل��ى أن يصل إلى 
7 % عن��د التخارج. ويق��ع المخزن في دنفيرم الين في 
اس��كتلندا وبالقرب من مدن ادنبره وغالس��كو وأبردين 

شمال إنكلترا.

“رسملة” و”كامكو” تستحوذان
على مخازن لـ“أمازون”
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أعلنت وزارة االس��تثمار المصرية تأسيس 325 شركة 
جديدة، خالل اسبوع واحد بمعدل يومي بلغ 65 شركة، 
وإجمالي رأس مال مصدر 585.5 مليون جنيه، بحيث 
توفر 1631 فرصة عمل، مشيرة إلى أن هذه الشركات 
تعم��ل ف��ي قطاع��ات الزراع��ة والصناعة والس��ياحة 

وتكنولوجيا المعلومات.
م��ن جهة أخ��رى، واف��ق مجل��س إدارة المنطقة الحرة 
العامة بالس��ويس على 3 مش��اريع جديدة باس��تثمارات 
12 ملي��ون دوالر، توفر 4758 فرصة عمل بمجاالت 
تصنيع األلياف الضوئية، والخدمات، ومع إنشاء مجمع 
صناعي جديد لتصنيع الخامات الدوائية والعقاقير الطبية 
والمصل على مس��احة 50 فدان في مدينة قفط، ومجمع 
آخر للمس��تلزمات الطبي��ة باس��تثمارات نصف مليون 

دوالر توفر 1590 فرصة عمل.

325 شركة جديدة خالل أسبوع

استثمار في السياحة الثقافية

أشارت “كوليرز انترناشيونال” في تقريرها أن السعودية 
وس��لطنة ُعم��ان تعت��زم كل منهم��ا اس��تثمار ملي��ارات 
الدوالرات، في مجال السياحة الثقافية. واكدت أن السعودية 
تخط��ط في إطار رؤية 2030، لزي��ادة عدد المتاحف من 
155 إل��ى 241، ورفع عدد األنش��طة واألحداث الثقافية 
من 190 إلى 400 فعالية س��نوياً. كذلك ستزيد عدد مواقع 
التراث العالمي التابعة ل�“اليونسكو” من 4 إلى 10. وقال 
مدي��ر معرض س��وق الس��فر العربي س��يمون بريس: إن 

السياحة الثقافية تتماشى مع مفهوم تجارب السفر المميزة التي تمثل الموضع الرئيسي 
لدورة عام 2017 من معرض سوق السفر العربي.

سيمون بريس

وافقت ش��ركة شيفرون 
للنف��ط على  األميركي��ة 
بيع مصف��اة “بورنابي” 
ف��ي  وق��ود  ومحط��ات 
كولومبيا البريطانية إلى 
ش��ركة باركالن��د فيول 
مقابل 1.46 مليار دوالر 
كندي )1.1 مليار دوالر 

أميركي( في عملية  تعد جزءاً من خطة الرئيس التنفيذي 
جون واتسون لجمع 10 مليارات دوالر من بيع أصول 
هذا العام. وذكرت “باركالند” في بيانها، أن عملية البيع 
تشمل 129 محطة بنزين، و37 لألساطيل التجارية، و3 
محطات للوقود البحري. هذا وتلتقط الشركة المحطات 
واألعمال التجارية عبر كولومبيا البريطانية التي تزود 

الوقود لمطار “فانكوفر الدولي”.

“شيفرون” تتابع عمليات بيعها

جون واتسون

“إم.إم غروب” توسع استثماراتها في مصر

كشف رئيس ش��ركة إم.إم غروب 
للصناعة والتجارة خالد محمود أن  
الشركة تعتزم استثمار مليار جنيه 
)55.71 مليون دوالر( خالل 18 
ش��هراً وتس��تهدف تحقيق مبيعات 
بقيم��ة 7 ملي��ارات جني��ه )390 
ملي��ون دوالر( خالل عام 2017. 

وأعلن محمود في مؤتمر صحفي عن بدء تداول أسهم الشركة في البورصة المصرية 
بعد طرح 30 % من أسهمها في طرحين خاص وعام لجمع ما يصل إلى 750 مليون 

جنيه )41 مليون دوالر(.
وردا على س��ؤال عن الخطط االس��تثمارية للش��ركة قال محمود : سنس��تثمر السيولة 
المتاحة لدينا بقيمة مليار جنيه خالل 18 ش��هرا، وس��نضخ االس��تثمارات الجديدة في 

التجارة االلكترونية والتمويل متناهي الصغر والقطاع االستهالكي.”

تعاون بين جيرا اليابانية ودبي

وقعت “جيرا” اليابانية مذكرة تفاهم مع هيئة دبي للتجهيزات للتعاون في أنشطة الغاز 
الطبيعي المس��ال بما في ذلك مشتريات مشتركة للغاز المسال والشحن البحري وطاقة 
التخزين. وقالت الشركة، وهي مشروع مشترك للوقود بين طوكيو إلكتريك باور وشوبو 
إلكتريك باور، وأكبر مستورد في العالم للغاز: إن تقوية عالقتها مع هيئة دبي للتجهيزات 
ستس��اهم في زيادة فرص أنش��طة أعمال للش��ركتين. ووقعت “جيرا” في آذار/مارس 
2017 اتفاقية مماثلة مع اثنين من أكبر المشترين للغاز الطبيعي المسال في العالم وهما 

كوريا غاز كورب )كوغاس( والصين الوطنية 
للنف��ط البح��ري )س��نوك( لتب��ادل المعلومات 
والتع��اون في مش��تريات مش��تركة للغاز، في 
خط��وة تنقل مركز القوة إلى المس��توردين من 

المنتجين مع تنامي وفرة المعروض.
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م��ن جه��ة أخرى، بلغت قيمة “س��وق.كوم” نحو ملي��ار دوالر في الجولة 
األخيرة للتمويل الذي تم خالله جمع 275 مليون دوالر من المس��تثمرين، 

ولذلك توصف  بأنها أثمن شركة إنترنت في العالم العربي.

وباإلضافة إلى المقر الرئيس��ي في دبي، تلبي الش��ركة احتياجات األسواق 
المحلية بمكاتب تجارية في كل من مصر والسعودية، باإلضافة إلى مركز 
للتطوي��ر التقن��ي في األردن والهن��د. وتعمل بنموذج األعمال نفس��ه الذي 

يطبقه موقع أمازون األميركي.

يش��ار إلى أن ش��ركة إعمار مولز، التابعة ل�“إعمار العقارية” اإلماراتية، 
حاولت ش��راء موقع “سوق.كوم” بمبلغ 800 مليون دوالر، لتتحدى بذلك 
كوم، حسب ما نقلته وكالة بلومبرغ االقتصادية.عرض “أمازون”، لكن العرض لم يحظ بالقبول من قبل مس��اهمي سوق.

أمازون تعزز حضورها اإلقليمي بضم سوق.كوم

وبحس��ب موق��ع “cnbc نيوز” األميركي، فإن الش��ركة 
بالكام��ل أصبحت ضمن مجموعة “أمازون” بعد ش��راء 
100 % م��ن أس��همها، بمبل��غ قُدّر ب���650 مليون دوالر 
أميركي، في حين أفادت مصادر لصحيفة فايننش��ال تايمز 
بأن قيمة العرض تتراوح بين 650 و750 مليون دوالر.

وفي هذا اإلطار، قال المؤس��س المش��ارك “لسوق.كوم” 
للتجزئ��ة ورج��ل األعم��ال الس��وري األص��ل رونال��دو 
مش��حور: بانضمامنا إلى أس��رة أمازون سنصبح قادرين 
على زيادة قدراتنا على التس��ليم وسرعة اختيارنا للعمالء 

إلى جانب مواصلة سجلنا الحافل في تمكين البائعين.

نقاط مشتركة
من جهته، قال نائب رئيس أم��ازون، روس غراندينيتي: 
تتشارك “أمازون” و“سوق.كوم” الحمض النووي نفسه. 
فكالن��ا يحفزه العم��الء واالبتكار والتفكي��ر طويل األمد. 
مضيفاً أن “س��وق.كوم” تقود س��وق التجارة اإللكترونية 
في الش��رق األوس��ط، صانعة بذلك تجربة تس��وق كبيرة 
لعمالئه��ا، وبدورن��ا نتطلع إلى أن نتعلم م��ن بعضنا وأن 
نقدم أفضل تجربة ممكنة للماليين من العمالء في الش��رق 
األوسط. في المقابل، قال مشحور: إننا وأمازون نسترشد 
بالعديد من المبادئ نفس��ها، وهذا االس��تحواذ هو الخطوة 
الحاس��مة التالية ف��ي تعزيز حضورنا في مج��ال التجارة 

اإللكترونية نيابة عن العمالء في جميع أنحاء المنطقة.

أهمية سوق.كوم
وتعتبر ش��ركة “س��وق.كوم” واحدة من أش��هر األس��ماء 
المعروف��ة في مجال التس��وق عبر اإلنترنت في الش��رق 
األوسط، وهي متخصصة ببيع اإللكترونيات االستهالكية 
واألزي��اء واألدوات المنزلية وغيرها من الس��لع، وتعود 
78 % من المبيعات في المنطقة لها، كما أنها تجذب أكثر 
من 23 مليون زائر شهرياً، فضالً عن النمو المستمر لهذا 
العدد بس��بب زيادة عدد المتس��وقين عبر ش��بكة اإلنترنت 

في المنطقة.

أبرمت شــركة “أمازون” اتفاقية “مبدئيـة” 
لشـراء “سـوق.كوم”، أكبر منصة للتسوق 
اإللكتروني وتجارة التجزئة في منطقة الشرق 
األوسط، من دون اإلعالن عن القيمة الرسمية 

للصفقة.
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الرعاي��ة الصحي��ة من بي��ن القطاعات الهامة الت��ي تحظى باهتمام 
متزايد من جانب المس��تثمرين في قطاع صناديق الملكية الخاصة، 
إلى جانب األنشطة االقتصادية القائمة على ريادة األعمال والمبنية 
عل��ى التكنولوجي��ا، باإلضاف��ة إلى قط��اع التعليم وقط��اع األغذية 

والمشروبات والعقارات والضيافة.

صعوبات وتحديات
وعلى الرغم من الفرص الجّمة المتاحة، ال تزال األسواق اإلقليمية 
تواجه العديد من التّحديات والعقبات التي تعيق حركة االستثمارات 
الخاصة، أهمها األوضاع اإلقليمية غير المستقرة، وانخفاض أسعار 
النفط، وانكماش اإلنف��اق الحكومي وغيرها من العوامل التي تؤثّر 
على قطاع االستثمارات الخاصة في المنطقة. ووفقاً لكبار الخبراء 
ف��ي المجال، ت��م جمع حوال��ى 180 مليار دوالر لقط��اع صناديق 
الملكية الخاصة في األسواق الناشئة خالل الفترة بين عامي 2009 
و2013، ف��ي حي��ن بلغ نصيب منطقة الش��رق األوس��ط منها 3.5 
التصدّي لها هي نقص التنويع في االستثمارات.مليار دوالر فقط. ومن بين التحفظات والتحديات األخرى التي يلزم 

فرص واعدة لنمو قطاع صناديق الملكية الخاصة

ورصد تقري��ر “التحديات والفرص: تعزيز س��وق قطاع صناديق 
الملكية الخاصة في منطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا” بعض 
العوامل الواعدة التي تدعم االس��تثمار في هذا القطاع على الصعيد 
اإلقليمي، مع تس��ليط الضوء على أب��رز التحديات التي تواجهه في 
إطار المس��اعي المس��تمرة لجذب االس��تثمارات الخاصة لألسواق 
المحلية، وبعيداً عن دورها التقليدي كرأس��مال أولي لالس��تثمارات 

األجنبية.

قطاع جاذب لالستثمارات
عل��ى الرغم من بروز قطاع صناديق الملكية الخاصة في الش��رق 
األوس��ط في أواخر تس��عينات القرن الماضي، إال أنها ال تزال في 
مراحل النضج األولى بالمقارنة مع مثيالتها من الصناديق العريقة 
في دول مثل الواليات المتحدة األميركية، مبيناً في الوقت نفس��ه أن 
العديد من الجهات الفاعلة في قطاع صناديق الملكية الخاصة تُظهر 

اهتماماً بالغاً باألسواق اإلقليمية.
وخل��ص التقري��ر إلى أن كالً م��ن دولة اإلم��ارات العربية المتحدة 
والمملك��ة العربية الس��عودية اس��تحوذتا على الحص��ة األكبر من 
االس��تثمارات الخاصة في عام 2014 بنس��بة تزيد على75 % من 
االستثمارات من حيث القيمة، فيما استطاعت كل من مصر واألردن 
وتونس ولبنان أن تحقّق مكانة قوية في الس��وق بعد أن شهدت أكثر 

من 10 صفقات خالل عام 2015 وحده.

األسواق المفضلة
وأشار التقرير إلى أن غالبية المستثمرين في قطاع صناديق الملكية 
الخاصة يفّضلون أس��واق اإلم��ارات والمغ��رب والمملكة العربية 
الس��عودية ع��ن غيرها، لما تقدّمه هذه األس��واق من فرص إيجابية 
على مس��توى تحقيق معدالت عوائد مرتفع��ة وفرص بديلة لتنويع 

االستثمارات.
يش��ار هنا، إلى أن إجمالي قيمة االس��تثمارات ف��ي المملكة العربية 
الس��عودية، التي تعد أكبر اقتصادات المنطق��ة، تصل إلى أكثر من 

600 مليار دوالر، بمعدل أكبر من روسيا وثالثة أضعاف تركيا.

التنويع االقتصادي
وتط��رق التقرير إلى سياس��ات التنويع االقتص��ادي التي بدأت بعد 
اقتص��ادات المنطقة تطبيقها بهدف الحد م��ن اعتمادها على النفط، 
مما يعطيها مساحة أكبر للتوّسع في القطاعات الحيوية. ويأتي قطاع 

توقع تقرير صادر عن “أورينت بالنيت لألبحاث”، أن تسجل االستثمارات في قطاع صناديق الملكية الخاصة 
Private Equity معدالت نمو مرتفعة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا، ال سيما في دول مجلس التعاون 

الخليجي، وذلك في ضوء الجهود المتزايدة نحو دفع عجلة التنمية في المنطقة ككل.
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في عمليات االس��تحواذ إلى معدّل 10.9 مّرة أكثر 
من حجم العائدات قبل احتس��اب الفائدة والضريبة 
وااله��الك واالس��تهالك في الصفق��ات األميركية 

خالل الربع الثالث من 2016.
وأدّت صعوب��ة تش��غيل رأس الم��ال وتزايد إقبال 
المس��تثمرين عل��ى األس��هم الخاصة إلى تس��جيل 
مس��توى قياس��ي جديد ف��ي األوراق المالية القابلة 
 )dry powder( للت��داول ذات الس��يولة العالي��ة

آداء قوي لألسهم الخاصة عالميًا في 2016

األوروبي  االتحاد  من  بريطانيا  اإلعالن  مع  بالتزامن   ،2016 عام  خالل  حادة  تقلبات  العالمية  األسواق  شهدت 
واالنتخابات األميركية، في الوقت الذي أظهرت فيه األسهم الخاصة مرونة عالية وقدرة استثنائية على مواصلة 
األداء القوي، وحافظت على مكانتها باعتبارها األصول االستثمارية المفضلة لدى المستثمرين المؤسسيين، 
األسهم  لـ“تقرير  وفقاً  وذلك  إيرادات مجزية،  البحث عن تحقيق  نحو  االستثمار  توجه مجتمع  بالتزامن مع 
الخاصة العالمية” الصادر عن “بين آند كومباني”، الشركة االستشارية العالمية الرائدة لمستثمري األسهم 

الخاصة”. 

نقلة نوعية

لحركة األسهم الخاصة

في ظل استمرار

تدّفق الصفقات

في العديد

من القطاعات الرئيسة

صفقات الخروج
انخفض��ت صفق��ات الخ��روج المدعومة 
بعمليات االس��تحواذ خالل ع��ام 2016، 
بمعدل 23 % ف��ي القيمة وبمعدل 19 % 
في العدد مقارنةً مع عام 2015. وش��ّكلت 
مبيعات األصول البالغة 328 مليار دوالر 
أميرك��ي من حيث القيمة المعلنة من 984 
صفقة، خطوة قوية لتس��اعد بتعزيز قدرة 
قطاع األسهم الخاصة على مواصلة واحدة 
م��ن أفض��ل الس��نوات األربع م��ن حيث 
القيم��ة. وف��ي الواقع، لم يك��ن االنخفاض 
انعكاساً لتدهور بيئة الخروج، وإنما نتيجة 
تراجع عدد الصفق��ات الجاهزة للخروج، 
حي��ث واصل القط��اع العمل اس��تناداً إلى 
محفظ��ة األصول المس��تثمرة قبل األزمة 

المالية العالمية.
ونتيج��ة خ��روج جميع الصفق��ات العائدة 
لمرحل��ة ما قب��ل األزمة المالي��ة العالمية 
تقريباً، تستعد شركات االستحواذ لمرحلة 
جديدة تمهد الطريق للعودة إلى المستويات 
الطبيعي��ة، مع فترات احتفاظ أطول تصل 
إلى 5 س��نوات، مقارنة بالمتوسط القياسي 

البالغ 3.5 إلى 4 سنوات.

تراجع عمليات االستحواذ
بدورها، ش��هدت اس��تثمارات االستحواذ 
تراجع��اً ملحوظ��ا تمثّ��ل في نق��ص عدد 
الصفقات بنس��بة 18 % وانخفاض القيمة 
بواق��ع 14 % مقارنة مع 2015، ويرجع 
ذلك إل��ى الصعوبات المتزايدة التي حالت 
دون قدرة ش��ركات األسهم الخاصة على 

إتمام الصفقات وتحقيق العوائد المرجوة.
وفي المقابل، ارتفع مضاعف سعر الشراء 

والت��ي تبلغ حالي��اً إجمال��ي 1.5 تريليون 
دوالر في جميع صناديق األسهم الخاصة 
على المس��توى العالمي، منها 534 مليار 

دوالر عمليات استحواذ مستهدفة. 
وعل��ى صعي��د منطقة الش��رق األوس��ط 
وش��مال أفريقيا، ش��هدت حركة األس��هم 
الخاصة خالل الع��ام الماضي نقلة نوعيةً 
في ظ��ل اس��تمرار تدفّ��ق الصفقات على 

امتداد العديد من القطاعات الرئيسة.
وف��ي ه��ذا اإلط��ار، ق��ال الش��ريك ف��ي 
“بي��ن آندكومبان��ي” الش��رق األوس��ط، 
ريغوريغارني��ه: إذا ما أخذنا على س��بيل 
المثال قطاع التجزئة والسلع االستهالكية، 
ش��ّكلت التقييم��ات خي��ر اس��تدالل عل��ى 
الوضع الطبيعي الجديد للنمو االقتصادي، 
في الوقت الذي تتواصل فيه التوقّعات بأن 
تش��هد بعض القطاعات المتخّصصة نمواً 

مضاعفاً في الفترة القادمة.

استمرار ضخ رؤوس األموال
وبحس��ب التقرير، تَواص��ل ضخ رؤوس 
األموال في قطاع األس��هم الخاصة بشكل 
ق��وي للس��نة الرابع��ة على التوال��ي، في 
ظل الطلب المتنامي على مدار الس��نوات 
الماضية، بما دفع شركات األسهم الخاصة 
عالمي��اً إل��ى جمع 589 ملي��ار دوالر من 
رأس الم��ال، في تراج��ع ال يتعدّى 2 % 
مقارنة م��ع عام 2015، مدعومةً بالطفرة 
الكبي��رة الت��ي حقّقه��ا 11 م��ن صنادي��ق 
االس��تحواذ الضخمة التي تجم��ع ما يزيد 
عل��ى 5 ملي��ارات دوالر، والت��ي جمعت 
مجتمعةً.خالل الع��ام الماض��ي 90 ملي��ار دوالر 

 ريغوريغارنيه





موضوع الغالف

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2017

األوس��ط وآسيا الوس��طى في صندوق النقد الدكتور جهاد أزعور، 
خالل مؤتمر صحافي على هام��ش االجتماعات خصصه للتحدث 
عن التطورات االقتصادية اإلقليمية وتوقعات النمو بالنس��بة للبلدان 
المصدرة والمس��توردة للنفط في منطقة الش��رق األوس��ط وشمال 
إفريقيا وأفغانس��تان وباكستان، فشدد على مطلبين ضروريين على 
صعيد السياس��ات ف��ي المنطقة، هما: ضبط أوض��اع المالية العامة 
واإلصالحات الهيكلية. وأش��ار إلى ضرورة إعطاء أولوية لإلنفاق 
المنتِ��ج -في مجاالت مثل التعلي��م والتكنولوجيا واالبتكار والرعاية 

الصحية- مع حماية الفقراء ومحدودي الدخل.
وفي معرض الحديث عن التكلفة البشرية واالقتصادية للصراعات 
بالنس��بة للمنطقة األوس��ع التي تضم الشرق األوسط وشمال إفريقيا 
وأفغانس��تان وباكس��تان، قال أزعور: إنه “نظ��راً لوجود نحو 10 
ماليين الجئ، وِضْعف هذا العدد من النازحين، فقد صممنا اتفاقاتنا 
اإلقراضية بحيث تس��اعد ه��ذه البلدان على اجتي��از هذه الظروف 
العصيبة. كذلك يعمل الصندوق مع المؤسسات الشريكة لحشد الدعم 

الدولي على نطاق أوسع”.

تباطؤ النمو في الشرق االوسط
في تقريره، توقع صندوق النقد الدولي أن يؤدي اتفاق خفض انتاج 

االقتصاد العالمي ينمو والتباطؤ يعصف بدول الخليج

توقعات نمو متفاوتة
رفع صندوق النقد الدولي توقعاته في تقرير “آفاق االقتصاد العالمي” 
بش��أن النمو العالمي في عام 2017 إل��ى 3.5 % مقارنة بالتنبؤات 
األخي��رة للصن��دوق البالغة 3.4 %. وتوقع الصن��دوق ارتفاع نمو 
االقتصاد العالمي إلى 3.6 % العام المقبل 2018، الفتاً إلى أن النمو 
ال ي��زال ضعيفاً في كثير من االقتصادي��ات المتقدمة، وأن المعاناة 

مستمرة في البلدان المصدرة للسلع األولية.
وأش��ار التقرير إل��ى تفاؤل بالنس��بة لالقتص��ادات المتقدمة، حيث 
تحسنت توقعات الواليات المتحدة، السيما بعد انتخاباتها الرئاسية، 
وكذلك تحس��نت اآلفاق المتوقعة ألوروبا واليابان بناء على التعافي 
ال��دوري فى الصناعات التحويلي��ة والتجارة على الصعيد العالمي. 
أما بالنس��بة لألس��واق الصاعدة واالقتصادات النامية، فقد تتعرض 

ألزمات تخفض من مستوى نموها.
وخفض صندوق النقد الدولي من توقعاته للنمو االقتصادي بمنطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا من 2.9 % إل��ى 2.3 %. وقال 
التقري��ر: إن خفض توقعات النمو ناتج عن زيادة ضعف اآلفاق في 
اقتصادات كبيرة عدة، خاصة في أميركا الالتينية والشرق األوسط، 
على أثر التكيف مع انخفاض معدالت تبادلها التجاري في السنوات 
األخي��رة وتخفيض إنتاج النفط، وقد ارتفع��ت توقعات النمو لعامي 
2017 و2018 بالنس��بة للصين، وكذلك بالنس��بة لروسيا. ويتعين 
على صناع السياسات، أن يتجنبوا اإلجراءات الحمائية وأن يقوموا 

بالمزيد لضمان توزيع نتائج النمو على نطاق أوسع.
وأشار التقرير إلى أن التحديات التى تواجه االقتصاد العالمي تستلزم 
تع��اون متعدد األطراف لدع��م اإلجراءات التي س��تتخذها البلدان، 
وعلى رأس��ها الحفاظ على نظام تجاري مفتوح وضمان االستقرار 
المال��ي العالم��ي، وتطبيق نظ��م ضريبية منصف��ة، ومواصلة دعم 

البلدان منخفضة الدخل، وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه.

ضبط المالية وتجاوزالصعوبات
غطت التوقعات على اجتماع��ات الربيع للعام 2017 بين صندوق 
النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن، وتحدث مدير إدارة الشرق 

مّيز صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري األخير في النصف الثاني من نيسان/إبريل حول التوقعات االقتصادية 
وآفاقها، بين ثالث مناطق في العالم، فتوقع أن يؤدي اتفاق خفض انتاج النفط بين كبرى الدول المصدرة له إلى 
تباطؤ النمو االقتصادي في المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية االخرى المصدرة للنفط، فيما 
خفض في تقريره المعنون “آفاق االقتصاد العالمي” توقعاته للنمو االقتصادي في عام 2017 في دول الشرق 
العام 2017. ورفع  بداية  الى 2,6 % بعدما كانت 3,1 % في  افريقيا وباكستان وأفغانستان  االوسط وشمال 
توقعاته بشأن النمو العالمي في عام 2017 إلى 3.5 %. أما في دول منطقة اليورو الـ19 فسيصل النمو إلى 1,7 % 
بارتفاع بنسبة 0,1 نقطة مئوية مقارنة مع توقعات كانون الثاني/يناير الماضي، ولم يتغير عن اداء 2016، الفتًا 

الى ان البريكست واالنتخابات األوروبية سيحددان المستقبل االقتصادي ألوروبا.
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10.1 % العام الماضي مع زيادة صادرات النفط.
وس��يبلغ معدل النمو في الشرق االوسط وشمال افريقيا 2.3 % في 
الع��ام الحالي، مقارنة ب�3.8 % في العام الذي س��بق، قبل ان يعاود 

االرتفاع ليبلغ عتبة 3.2 % في العام المقبل.
ورغ��م ان اجمال��ي توقع��ات معدالت النمو في الش��رق االوس��ط 
وشمال افريقيا تراجعت في 2017، إال ان بعض دول هذه المنطقة 
المس��توردة للنفط تس��ير في االتجاه المعاكس لتحقق معدالت نمو 
مرتفع��ة. ففي المغ��رب، توقع الصندوق ان يقف��ز معدل النمو من 
1.5 % الع��ام الماضي ال��ى 4.4 % في العام الحالي، بينما يرتفع 

الى 2.5 % في تونس بعدما بلغ 1 % فقط في 2016.
اما في مصر، فتوق��ع الصندوق الدولي أن يتباطأ النمو ليبلغ معدل 
3.5 % هذا العام مقارنة ب�4.3 % العام الماضي في ظل االنخفاض 
الحاد في قيمة العملة المحلية على اثر قيام الس��لطات بتحرير سعر 
صرف الجنيه. لكن التقرير قال: إن “اإلصالحات الشاملة في مصر 

يتوقع ان تؤدي الى  زيادة النمو الى 4.5 % في 2018”.
واشار صندوق النقد الدولي الذي استثنى سورية من تقريره الى ان 
“اس��تمرار الصراعات واالزمات في العديد من دول المنطقة يؤثر 

سلباً على النشاط االقتصادي”.
ف��ي مقابل ذل��ك، قال: إن االقتصاد الباكس��تاني سيس��تمر بالتعافي 
بخطى س��ريعة لتبلغ معدالت النمو 5 % ه��ذا العام، و5.2 % في 

العام المقبل، “مدعومة باستثمارات في قطاع البنية التحتية”.

البريكست واالنتخابات األوروبية
ح��ذر صن��دوق النقد الدولي ف��ي تقريره، من ان خ��روج بريطانيا 
من االتح��اد االوروبي، إضافة إلى االنتخاب��ات في عدد من الدول 
االوروبي��ة يخيمان عل��ى االفاق االقتصادية لمنطق��ة اليورو حيث 
يتوقع أن يكون النمو اإلجمالي متواضعاً. وأعلن الصندوق أن النمو 
هذا العام في دول منطقة اليورو ال�19 سيصل إلى 1.7 % بارتفاع 
بنس��بة 0.1 نقطة مئوية مقارنة مع توقعات كانون الثاني/يناير، ولم 

يتغير عن اداء 2016.
أم��ا بالنس��بة لعام 2018، فق��ال الصندوق: إن نم��و منطقة اليورو 
س��يتباطأ قلي��الً إلى نس��بة 1.6 % ليوافق التوقعات الس��ابقة. ومن 
المتوقع أن يس��ير انتعاش منطقة اليورو ف��ي 2017 - 2018 على 
وتيرة انتعاشه نفسها عام 2016. أضاف، أنه “من المتوقع أن يكون 
االنتعاش المتواضع مدعوما بتحس��ن طفيف ف��ي الميزانية ويورو 
أضعف، وتأثير إيجابي من التحفيز األميركي المرجح”. لكن “من 
المتوقع أن تؤثر على النش��اط االقتصادي حالة الغموض السياسي 
الت��ي تواك��ب االنتخاب��ات المرتقبة ف��ي العديد من ال��دول، إضافة 
إلى الغموض بش��أن عالقة االتحاد االوروبي مس��تقبالً مع المملكة 

المتحدة”.
فبع��د إطالق عملية البريكس��ت التي ستس��تمر عامين، حيث وعد 
الطرف��ان )أوروبا وبريطانيا( ببذل اقص��ى جهودهم للتوصل إلى 
تسوية عادلة. وبعد فرنسا، تجري ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، 

النف��ط بين كبرى الدول المصدرة له ال��ى تباطؤ النمو االقتصادي 
في المملكة العربية الس��عودية والعديد من الدول العربية االخرى 
المص��درة للنف��ط. وخفض الصن��دوق في تقريره ال��دوري “آفاق 
االقتص��اد العالمي” توقعاته للنم��و االقتصادي في عام 2017 في 
دول الشرق االوس��ط وشمال افريقيا وباكس��تان وأفغانستان، الى 

2.6 % بعدما كانت 3.1 % في بداية العام.
وقال الصندوق: إن “التوسع )االقتصادي( البطيء يعكس نمواً أقل 
ف��ي الدول المصدرة للنفط على خلفية اتفاق دول منظمة أوبك على 
خف��ض انتاج النفط الذي تم التوصل اليه في تش��رين الثاني/نوفمبر 
2016”. أض��اف: ان هذا البطء “يطغ��ى على التعافي المتوقع في 
نم��و )القطاع( غير النفطي كونه سيس��بب تباط��ؤاً في االجراءات 

المالية الهادفة الى التكيف مع تراجع إيرادات النفط”.
وكان��ت أس��عار النفط التي تأث��رت بفائض العرض في األس��واق، 
وانخفضت م��ن اكثر من 100 دوالر للبرمي��ل في حزيران/يونيو 
2014 ال��ى نح��و 30 دوالرا بداية الع��ام 2016، ما دفع العديد من 
الدول النفطية وبينها دول الخليج الى اعتماد اجراءات تقشفية قاسية. 
وفي مس��عى العادة التوازن الى األس��عار، اتفقت دول “اوبك” في 
تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خفض االنتاج بنحو 1.2 مليون 
برميل يومياً ابتداًء م��ن االول من كانون الثاني/يناير، بينما وافقت 
ال��دول المنتجة خارج المنظمة على خفض االنتاج بنحو 558 الف 

برميل.
وتأمل هذه الدول في ان يس��فر خف��ض االنتاج بإجمالي 1.8 مليون 
برميل يومياً، والذي من المفترض أن يستمر لمدة 6 اشهر في فترة 
أولى مع إمكانية تمديده، في تقليص تخمة االمدادات ورفع االسعار.

انخفاض النمو في دول الخليج
وتوقع تقرير صندوق النقد الدولي ان ينخفض معدل النمو في المملكة 
الس��عودية، أكبر مصدر للنفط في العال��م، ليبلغ 0.4 % في 2017 
وذلك “بسبب تراجع انتاج النفط وتصحيح العجز في الميزانية، قبل 
ان يعود ويرتفع الى 1.3 % في 2018”. وذكر ان النمو قد يتراجع 
في غالبية دول مجلس التعاون الخليجي الست، السعودية والبحرين 
وسلطنة عمان والكويت واالمارات العربية المتحدة، باستثناء قطر 
التي من المتوقع ان تسجل نمواً بنسبة 3.4 % مقارنة ب�2.7 % في 
2016. وفي المقابل، فإن االقتصاد الكويتي سيش��هد نمواً سلبياً في 

2017 فيتراجع بمعدل 0.2 %.

تراجع في دول المنطقة
وفي ش��مال افريقيا، توقع الصندوق الدولي ان يبلغ معدل النمو في 
الجزائر 1.4 % في مقابل 4.2 % في العام الماضي. كما ان النمو 
س��يتراجع الى النصف في ايران بعدما شهد ارتفاعاً كبيراً في العام 
الماضي وبلغ 6.5 % في ظل رفع العقوبات االقتصادية عنها بفضل 
االتفاق حول البرنامج النووي. وكذلك، فإن العراق يشهد تقلصاً في 
نموه االقتصادي بنس��بة 3.1 % في 2017 بعدما سجل نموا بنسبة 

39



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2017

انتخابات تش��ريعية في أيلول/سبتمبر. وتوقع صندوق النقد الدولي 
أن يتباطأ نمو االقتصاد االلماني إلى 1.6 % هذا العام مقارنة مع 
1.8 % الع��ام الماض��ي، أي بانخف��اض 0.1 % نقطة مئوية عن 

توقعات كانون الثاني/يناير.
أم��ا في ع��ام 2018، فتوق��ع الصندوق أن ينخف��ض نمو االقتصاد 
االلماني إلى 1.5 % وهي النس��بة التي لم تتغير منذ توقعات كانون 

الثاني/يناير.
وعل��ى النقي��ض من ذل��ك، فقد توق��ع الصن��دوق أن يرتف��ع النمو 
االقتصادي في فرنسا التي واجهت صعوبات اقتصادية إلى 1.4 % 
ه��ذا العام أي بارتف��اع 0.1 نقطة مئوية مقارنة مع توقعات كانون 
الثاني/يناير، قياس��ا ب�1.2 % في 2016. وتوقع الصندوق ارتفاع 

النمو االقتصادي في فرنسا العام المقبل إلى 1.6 %.
وبالنسبة إليطاليا توقع الصندوق أن تنخفض نسبة النمو االقتصادي 
إل��ى 0.8 % العامي��ن 2017 و2018 مقارن��ة م��ع 0.9 % العام 
الماضي، بينما س��يتراجع نمو اس��بانيا من 3.2 % في 2016 إلى 

2.6 % هذا العام و2.1 % العام المقبل.

أساسيات منطقة اليورو
وقال صندوق النقد الدولي، إنه إضافة إلى البريكس��ت واالنتخابات 
المقبلة، هناك مخاوف بش��أن أساس��يات منطقة الي��ورو. وذكر في 
تقريره أن “التوقعات على المدى المتوس��ط لمنطقة اليورو ككل ال 
ت��زال ضعيفة، نظراً ألن النمو المحتم��ل المتوقع يواجه صعوبات 
بسبب االنتاج الضعيف والتغييرات الديموغرافية، وفي بعض الدول 
مشاكل الديون العامة والخاصة التي لم يتم حلها، مع مستوى مرتفع 
من القروض المشكوك في تحصيلها”. وأوصى أنه نظراً النخفاض 
التضخم وعمل العديد من االقتصادات بأقل من قدرتها الكاملة، فإن 
عل��ى البنك المرك��زي األوروبي “الحفاظ على موقفه االس��تيعابي 
الحال��ي. كما أن هناك ضرورة لمزيد من التس��هيالت المالية إذا لم 

يرتفع التضخم”.
وتتطابق تقدي��رات منطقة اليورو مع توقعات صندوق النقد الدولي 
بتسارع النمو العالمي بنسبة 3.5 % في 2017 و3.6 % في 2018 
بعد أن حقق نس��بة 3.1 % في 2016. واش��ارت التقديرات إلى أن 
بريطانيا ستسجل نمواً بنسبة 2 % هذا العام بارتفاع عن التقديرات 
الس��ابقة بعد أن ق��اوم االقتصاد البريطاني صدمة البريكس��ت حتى 
اآلن، إال أن��ه من المتوقع أن ينخفض النمو إلى 1.5 % في 2018. 

كما سجل نسبة 1.8 % في 2016.
وق��ال الصندوق أن دول االتحاد االوروبي ال�28 مجتمعة س��تحقق 
نمواً بنس��بة 2 % هذا العام و1.8 % العام المقبل مقارنة مع 2 % 

في 2016.

توقعات واحتماالت
شرح الخبير في صندوق النقد موريس أوبستفلد، أكد التوقعات بأن 
ينمو االقتصاد العالمي بمقدار 3.5 % في عام 2017، صعوداً من 

3.1 % في العام الماضي، وإلى 3.6 % في عام 2018. وسيكون 
تس��اُرع النمو واس��ع النطاق عبر االقتصادات المتقدمة والصاعدة 
ومنخفضة الدخل، استناداً إلى المكاسب التي شهدناها في الصناعة 
التحويلية والتجارة. لكن على الرغم من عالمات القوة هذه، ستستمر 
معان��اة كثير من البل��دان األخرى هذا العام وس��تحقق معدالت نمو 
أقل بكثير من األرقام السابقة. وقد ارتفعت أسعار السلع األولية منذ 
مطل��ع عام 2016، ولكن بمس��تويات منخفضة، وال يزال كثير من 
البلدان المصدرة لهذه الس��لع يواجه تحديات، ال س��يما في الش��رق 

األوسط وإفريقيا وأميركا الالتينية.
ويقول بأن هناك عالمة استفهام حول مدى استمرارية الزخم الحالي 
لالقتصاد العالمي. فمن الواضح أن التطورات اإليجابية قد تتجاوز 
التوقعات، حيث يمكن أن يس��تمر ارتفاع ثقة المستهلكين واألعمال 
في االقتصادات المتقدمة - على الرغم من أن مؤشرات الثقة بلغت 
بالفع��ل مس��تويات مرتفعة نس��بياً. ومن الناحية األخ��رى، ال يزال 
االقتصاد العالمي يواجه تيارات معاكسة، حيث ال يزال االتجاه العام 
لنم��و اإلنتاجية ضعيفا فيه. وهناك مجموعة من مصادر عدم اليقين 
ترجع إلى السياسات االقتصادية الكلية في أكبر اقتصادين. فقد شرع 
االحتياطي الفيدرالي األميركي في استعادة السياسة النقدية الطبيعية، 
وق��د يبدأ قريباً في تقليص حجم ميزانيته العمومية. ونظراً لس��رعة 
تعافي الواليات المتحدة مقارنة بالبلدان األخرى، نجد أنه متقدم عن 
البن��ك المركزي األوروبي وبنك الياب��ان المركزي اللذين لم يقتربا 
بعد من مرحلة رفع أس��عار الفائدة الرس��مية. وفي الوقت نفسه، ال 
ي��زال يبدو مرجحاً أن تتحول سياس��ة المالية العامة األميركية نحو 
مزي��د من التوس��ع على م��دار العامين المقبلي��ن. وإذا كانت درجة 
التراخ��ي المتبقي في االقتصاد األميركي محدودة، يمكن أن يفضي 
ذلك إلى التضخم وارتفاع أس��عار الفائدة بوتيرة أسرع من المتوقع، 
ما يس��بب ارتفاعاً حاداً في قيمة ال��دوالر ويخلق صعوبات محتملة 
أمام االقتصادات الصاعدة وبع��ض االقتصادات النامية - وخاصة 
االقتصادات التي تربط عملتها بالدوالر أو ذات االلتزامات الكبيرة 

المقومة بالدوالر.

هل تجاوز االقتصاد العالمي المرحلة الحرجة؟
ويرى أوبستفلد أنه ربما يكون الزخم متزايداً في االقتصاد العالمي، 
ولكن ال سبيل للتأكد من أننا تجاوزنا المرحلة الحرجة. فكيف يمكن 
للبل��دان حماي��ة التعافي العالمي وتعزيزه؟ يجي��ب، ال توجد وصفة 
سياسات عالمية تنطبق على كل االقتصادات على اختالف المراحل 
الت��ي تمر به��ا حالياً. فقد هدأت الضغوط االنكماش��ية عموماً ولكن 
ينبغي مواصلة التيس��ير النقدي في الحاالت التي يظل التضخم فيها 
دون المس��توى المستهدف لفترة طويلة. ويمكن أن تؤدي إجراءات 
المالي��ة العامة المواتية للنم��و، وخاصة إذا توافر الحيز المالي، إلى 
دعم الطلب حيثما كان دعمه ال يزال مطلوباً والمس��اهمة في زيادة 
الع��رض والحد من االختالالت الخارجية. وأمام كل البلدان فرصة 
إلج��راء إصالحات هيكلية يمك��ن أن ترفع النات��ج الممكن وتعزز 
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دوري إلى عالج حاسم لتحدي الربحية الذي يواجه الكثير من البنوك 
في أوروبا. وينبغي التغلب على المعوقات الهيكلية، بأن يتخذ صناع 
السياسات في أوروبا خطوات لتشجيع دمج البنوك وترشيد الفروع، 

وإصالح نماذج عملها، ومعالجة القروض المتعثرة.

خالف بين واشنطن والصندوق
تحدثت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير نشرته أخيراً عن خالف 
بي��ن صندوق النقد وواش��نطن. وقال التقرير أن��ه بعد 70 عاما من 
تاسيس��ه بات صن��دوق النقد الدول��ي معتادا على األزم��ات المالية 
وخطط المساعدة الدولية، لكن سيكون عليه مواجهة تحد جديد يتمثل 
ف��ي ادارة اميركية جديدة معارضة لرؤاه. ونقاط الخالف كثيرة بين 

ادارة ترامب وهذه المؤسسة التي تضم في عضويتها 189 دولة.
ووعد ترام��ب بتليين الضوابط المالية الت��ي اعتمدت في الواليات 
المتح��دة اثر ازم��ة 2008. في المقابل يؤكد صن��دوق النقد الدولي 
ان مثل هذا االجراء “س��يزيد من احتم��ال” اثارة عاصفة مالية في 
المس��تقبل. كما ان صندوق النقد الدولي يحذر من األثر االقتصادي 
للتغي��ر المناخي. في حين تنفي االدارة االميركية صحة ذلك وتريد 
اعادة تنش��يط صناعة الفحم الحجري وتهدد باالنس��حاب من اتفاق 
باري��س ح��ول خفض االنبعاث��ات الملوثة. غير ان اش��د المس��ائل 
الخالفي��ة بين الصندوق واهم دولة مس��اهمة في��ه، تتمثل في ملف 
التجارة الدولية. فمنذ عدة اش��هر واثناء الحملة االنتخابية الرئاس��ية 
االميركي��ة وحتى اليوم، م��ا انفك صندوق النق��د الدولي يحذر من 
“االنغالق” االقتصادي والتضييق على الهجرة او من شبح “حرب 

تجارية” ويدافع عن العالقات المتعددة االطراف.
ويؤش��ر كل ذلك الى تش��كيك ضمني في اجندة ترام��ب الذي يهدد 
بنصب حواجز جمركية والحد من الهجرة ويندد بالتبادل الحر الذي 
تدافع عنه منظمة التجارة العالمية، ووقع مرس��وما للتش��جيع على 

شراء المنتجات االميركية للمشاريع الحكومية.
وبالرغ��م من االنتقادات المبطنة، افلت صندوق النقد حتى االن من 
عقاب الرئيس االميركي، لكن وزير التجارة األميركي فيلبور روس 
لم يخف في مقابلة حديثة مع فايننشال تايمز نقده. وقال “في كل مرة 
نقوم بشيء ما لندافع عن انفسنا )..( يصفون ذلك بانه نزعة حمائية. 

هذه تفاهات”.
وتح��ض الوالي��ات المتحدة صن��دوق النقد الدولي عل��ى مزيد من 
المراقب��ة لتدخالت الدول االعضاء في اس��واق الصرف وتصحيح 
عدم التوازن، خصوصاً التجاري الذي يؤثر على الواليات المتحدة 
مستهدفة بالخصوص الصين والمانيا. وقال الممثل االميركي السابق 
لدى صندوق النقد دوغالس ريديكير: “بوضوح تام عبر البعض في 
ادارة ترامب عن تش��ككهم التام ازاء تعددية االطراف واذا انتصر 
خطهم، فان مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي ستعاني”. وتتعارض 
هذه الخصومة مع التناغم النسبي لسنوات عهد اوباما التي كان يجد 
فيها صندوق النق��د آذانا صاغية في البيت االبيض، حين يدعو الى 
رف��ع االجر االدنى االميركي ويهاجم غياب المس��اواة او يدعو الى 

صالب��ة االقتصاد في مواجه��ة الصدمات، وإن اختلف��ت أولويات 
اإلصالح تبعا لظروف كل اقتصاد. وسيتطلب تجنب الضرر الناجم 
عن اإلجراءات الحمائية المحتمل��ة تجديد االلتزام متعدد األطراف 
بدع��م التجارة، عل��ى أن يقترن بمبادرات وطنية يمكن أن تس��اعد 
العمالة المتأثرة س��لباً بمجموعة من التحوالت االقتصادية الهيكلية 

تشمل التحوالت المترتبة على التجارة.

النظام المالي العالمي
في ما يتعلق بالنظام المالي العالمي، يقول خبير صندوق النقد الدولي 
توباياس أدريان: إن هذا النظام أصبح أكثر أماناً واستقراراً عما كان 
عليه عند صدور تقييمنا األخير منذ 6 أش��هر. فقد زاد زخم النشاط 
االقتصادي، وتحس��نت اآلفاق المتوقعة وتعززت اآلمال في إنعاش 
االقتص��اد. وال تزال األوض��اع النقدية والمالية عل��ى درجة عالية 
من التيس��ير. ومع السياسات الجديدة الجاري مناقشتها في الواليات 
المتح��دة، زاد تفاؤل المس��تثمرين، ما رفع أس��عار األصول. ففيما 
يتعلق بتقرير االستقرار المالي العالمي، رأى أن من المهم أن تحافظ 
حكومات الواليات المتحدة وأوروبا والصين والبلدان األخرى على 
توقعات المس��تثمرين عن طريق اعتماد مزيج السياسات الصحيح. 
ويعني هذا تجن��ب اختالالت المالية العامة، ومقاومة دعوات زيادة 
الحواجز التجاري��ة، والحفاظ على التعاون العالمي بش��أن القواعد 
التنظيمي��ة لجعل النظ��ام المالي أكثر أمانا. فف��ي الواليات المتحدة، 
ينبغ��ي أن يعم��ل صناع السياس��ات عل��ى التأكد م��ن أن إجراءات 
اإلصالح الشامل للنظام الضريبي تشجع الشركات على االستثمار 
في مجموعة جديدة من الماكينات وأجهزة الكومبيوتر والمعدات – 
بدال من الخوض في مخاطرات مالية. وعلى األسواق الصاعدة أن 
تركز على تعزيز سالمة شركاتها ونظامها المصرفي. وفي أوروبا، 
ينبغ��ي أن يعالج صناع السياس��ات األس��باب الهيكلية وراء ضعف 

ربحية البنوك.
أما في األس��واق الصاعدة، فيتمثل الخطر القائم في احتمال حدوث 
تحول مفاجئ في مزاج الس��وق، ما قد يتس��بب ف��ي خروج تدفقات 
رأس��مالية واإلض��رار بآفاق النم��و. ولحماية اقتصادات األس��واق 
الصاعدة، ينبغي أن يعمل صناع السياسات فيها على تحسين آليات 
إعادة هيكلة الش��ركات، ومراقبة مواضع االنكشاف لديها، والتأكد 

من توافر احتياطيات وقائية كافية لدى البنوك.
وف��ي ما يتعل��ق بالصين، يرى أدريان أن نس��بة االئتمان زادت في 
االقتص��اد الصيني بأكثر من الِضْعف في أقل من عش��ر س��نوات، 
حتى تجاوزت %200، وهو مس��توى م��ن الرواج االئتماني يمكن 
أن يشكل خطورة على االقتصاد. وتواصل السلطات الصينية تعديل 
سياساتها للحد من نمو النظم المصرفية ونظم الظل المصرفي. ولكن 

األمر يتطلب المزيد إلبطاء معدل النمو االئتماني. 
وف��ي أوروبا، قام صناع السياس��ات بتقوي��ة الجهاز المصرفي عن 
طريق إرس��اء متطلبات رأس��مالية أعلى، وقواع��د تنظيمية أقوى، 
ورقاب��ة أكثر إحكاماً. لكن من غير المرجح أن يؤدي حدوث تعاٍف 
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مقابل��ة أخيراً، “إن الرهان على انعاش الميزانية وإصالح ضريبي 
أشاع تفاؤالً”.

وف��ي الواقع، فإن صندوق النقد الدول��ي مجبر على خوض اختبار 
ت��وازن يتمثل في تأكيد اس��تقالليته من دون الخض��وع ألكبر دولة 
مساهمة فيه. ومع أن واشنطن ال تملك األدوات القانونية لقطع تمويل 
صندوق النقد، فإنه يمكنها إزعاجه وكبح تحول المؤسسة التي تسعى 
للصين وروسيا.الى االنفتاح على القضايا االجتماعية والبيئية ومنح مزيد من الوزن 

تعزيز حضور الدول الناش��ئة. وقال مس��اعد وزير المالية الس��ابق 
المكلف القضايا الدولية ناتان ش��يتس: “ستكون هناك توترات، لكن 
ثق��ل الواليات المتحدة، لم يمنع صندوق النقد الدولي من ان يتحدث 

بشكل مباشر وصريح في تقييمه لالجراءات االميركية”.
ويتمس��ك صندوق النقد الدولي حتى االن بموقفه المناهض للنزعة 
الحمائية، لكنه يس��عى أيضاً الى التهدئة، مشيداً بخطة االستثمارات 
الموعودة من ترامب والتزامه خفض الضرائب على الشركات في 
الواليات المتحدة. وقالت مديرة صندوق النقد كريس��تين الغارد في 
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المالية  وزي��ر  بيّن 
محمد  الس���ع�ودي 
أن  ال�ج�دع������ان 
مكت��ب ت�رش�����ي�د 
اإلنف�اق التش��غي�لي 
والرأس��م�الي الذي 
أس����س��ت�ه المملكة 
لخف���ض تكالي���ف 

المشاريع الحكومية حقق وفورات إضافية تصل قيمتها 
إل��ى 17 ملي��ار لاير 4.53 ملي��ارات دوالر ف��ي وقت 
طلب��ت فيه الري��اض من ال��وزارات والهيئات مراجعة 
مش��اريع غير مكتمل��ة بمليارات ال��دوالرات في مجال 
البنية التحتي��ة والتنمية االقتصادية به��دف تجميدها أو 
إعادة هيكلتها. وأضاف الجدعان ألن التحقق فقط مما إذا 
كانت المش��اريع تُنفذ بالطريقة األكثر كفاءة. وتأتي هذه 
الخط��وة في إطار خطة إصالح تتبناها الس��عودية أكبر 
ُمصدر للنفط في العال��م لتقليص اعتماد اقتصادها على 
إي��رادات النفط والغاز وتقليل اإلنف��اق الحكومي الباذخ 

على الرفاهية للتأقلم مع هبوط أسعار الخام.

ارتفاع نسبة البطالة في السعودية

السعودية توفر 4.5 مليارات دوالر

كش��ف إحصاء رس��مي حديث عن 
ارتفاع نسبة البطالة لدى المواطنين 
السعوديين في الربع الرابع من العام 
2016 إل��ى 12.3 % بعد أن كانت 
نس��بتها 12.1 % ف��ي الربع الثالث 
من العام نفسه. وأظهرت نتائج نشرة 
سوق العمل للربع الرابع 2016 أن 
جملة عدد المش��تغلين في السعودية 

بلغت 13.94 مليون فرداً يمثل الذكور منهم 11.94 مليون فرد ما نس��بته 86 % من 
إجمالي المشتغلين ويمثلن اإلناث منهم 2.01 مليون بنسبة 14 % فيما أوضح اإلحصاء 
أن عدد األجانب المشتغلين بلغ 10.88 مليون عامل بنسبة 78 % من إجمالي المشتغلين 

في السعودية والبالغ عددهم 3.06 مليون فرد، 22 % من اإلجمالي.

محمد الجدعان

تسجيل 37 ناقلة نفط عمالقة

أعلنت هيئة النقل العام عن إتمام إجراءات 
تس��جيل ناقل��ة النف��ط العمالق��ة “أمجاد” 
التابعة للبحري الشركة المتخصصة عالمياً 
في مجال النقل والخدمات اللوجس��تية في 
الس��عودية. وتأتي هذه الخط��وة في إطار 
خط��ة “البحري” لتس��جيل 37 ناقلة نفط 
عمالق��ة تابعة لها مع نهاي��ة عام 2017، 

توافق��اً م��ع النقلة النوعية التي يش��هدها قطاع النقل في الس��عودية، كما هي جزء من 
إنجازات ومبادرات هيئة النقل العام التي تندرج تحت برنامج التحول الوطني.

ب��دوره، صرح الرئيس التنفيذي لش��ركة البحري إبراهيم بن عب��د الرحمن العمر أن 
تسجيل 37 ناقلة عمالقة مع نهاية عام 2017 سيُعزز مرتبتها عالمياً في قوائم المنظمة 

البحرية الدولية )IMO(، ويرفع حجم وكفاءة األسطول البحري السعودي.

اعلن وزي��ر النفط 
جب�����ار  العراق��ي 
وض����ع  اللعيب��ي 
برنام���ج والي���ات 
الس����تثمار الغ��از 
ووقف ح�رق الغاز 
ف��ي ع��ام 2021، 
مش�����ي�راً ال��ى ان 

سياس��ة االنتاج س��تضمن توفير كميات كبيرة من الغاز 
الجاف لمحطات انتاج الطاقة الكهربائية وكمصدر مهم 

وحيوي للدخل الوطني.
وأوض��ح اللعيب��ي انه “وض��ع مقررات تنفيذ سياس��ة 
اس��تثمار الغاز في المنطقة الجنوبي��ة كنموذج تطبيقي 
للسياس��ة العامة للوزارة”، مع “ تحديد آليات وأهداف 
واضح��ة ممكن��ة التحقيق لتجن��ب أي تأخي��ر في فهم 
التحدي��ات وتحقيق ه��دف إيقاف حرق الغ��از في عام 

.”2021

آليات لوقف حرق الغاز عام 2021

جبار اللعيبي

3 محطات طاقة شمسية بالجزائر

أوضح وزير الطاقة الجزائري نور الدين بوطرفة أن بالده 
العضو في منظم��ة البلدان المصدرة للنفط “أوبك” تعتزم 
ط��رح عروض لبن��اء 3 محطات كهرباء تعم��ل بالطاقة 
الشمسية بقدرة إجمالية تبلغ 4000 ميغاواط، وأنها تدرس 
اإلستفادة من الطاقة المتجددة كوسيلة لتلبية الطلب المتزايد 
عل��ى الكهرباء، في الوقت الذي تس��عى فيه لتوفير المزيد 
من الغاز الطبيعي للتصدير. ولفت بوطرفة إلى وجود عدة 

مؤسسات مالية بما في ذلك وكالة التنمية الفرنسية والبنك اإلفريقي للتنمية أبدت اهتماماً 
بتمويل ما وصفه بأنه مش��روع بمليارات الدوالرات، فيما س��تمول شركة سوناطراك 

الجزائرية الحكومية العمالقة للنفط والغاز نحو 50 % من تكلفة المحطات.

نور الدين بوطرفة
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أصدرت وزارة االقتصاد في س��ورية “الدليل التطبيقي 
االلكترون��ي الموحد” لمنح إجازات االس��تيراد وفق 8 
بنود جمركية للتعرفة المطبقة العام الحالي 2017، وذلك 
بهدف تعريف المس��توردين بالمواد مسموحة االستيراد 
من غير المقبولة، ومنعاً لحدوث حاالت لبس على تنفيذ 
ه��ذه اآللية س��واء لجهة المنح أو التخلي��ص، كما لفتت 
ال��وزارة إلى أنه تم تعمي��م الدليل على جميع االتحادات 
لتصبح آلي��ة تنفيذه واضحة لجميع المعنيين س��واء من 
الفعاليات االقتصادية أو المس��توردين، م�ع وضع كافة 
الم��واد الت��ي تضمنتها اآللي��ة الصادرة أيلول/س��بتمبر 
2016 مرفقة ببندها الجمرك��ي والوصف المقابل لها، 
وعليه تم إلغاء بند متعدد عن كل مادة يسمح باستيرادها.

فتح األسواق للمنتجات اللبنانية

دليل الكتروني إلجازات االستيراد

أك��د وزير الصناعة اللبناني حس��ين الحاج حسن، أن 
على أوروبا أن تعامل بالده بطريقة استثنائية، وتبادر 
إلى فتح أس��واقها أمام المنتج��ات اللبنانية، التي تحمل 
المواصفات والمعايير الدولية واألوروبية، خاصةً وأن 
لبنان يطمح لمضاعفة صادراته إلى أوروبا من 300 
مليون إلى 600 مليون دوالر كمرحلة أولى، وصوالً 

الى حدود المليار دوالر خالل السنوات القادمة.
من جهة أخرى، أشار الى أن خطورة الوضع اللبناني 
وصلت إلى حٍد تس��تدين به الدولة سنوياً، إليفاء خدمة 

الدي��ن العام، وليس إليفاء أصول الدين، وأن بالده لن تتخطى هذا الوضع االقتصادي 
الخطير جداً، من دون مساعدة المجتمع الدولي، واالتحاد األوروبي خصوصاً.

حسين الحاج حسن

مساعدات زراعية اسبانية لسورية

قدمت المنظمة اإلسبانية لمكافحة الجوع ACF مساعدات مالية لسورية بقيمة 7 ماليين 
يورو، ش��ملت بذار حبوب وخضراوات وأدوات زراعية وشبكات ري وخزانات مياه 
وأدوية بيطرية، إضافةً لتدريب فالحين على تنفيذ العمليات الزراعية، للمس��اهمة في 
زي��ادة اإلنتاجية.  وجاء ذلك خالل ورش��ة عمل حول إدارة سلس��لة المش��اريع عقدتها 
منظمة ACF في بيروت، وشارك فيها خبراء المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 

واألراض��ي القاحل��ة “أكس��اد”. وهدفت 
الورشة إلى التنسيق بين تقارير “أكساد”و

ACF حول المشاريع التنموية واإلغاثية 
الخمسة، التي ينفذها الجانبان في مناطق 
ساخنة بسورية لتخفيف آثار األزمة على 
المزارعين ومربي المواشي، بالتعاون مع 

وزارة الزراعة واإلصالح الزراعي.

اعتبر األمين العام لمنظمة 
أوبك محم��د باركيندو أن 
مس��توى االلتزام باالتفاق 
المبرم بي��ن المنتجين من 
داخ��ل المنظمة وخارجها 
عل��ى خف��ض المعروض 
“مش����ج�ع”، كاش���فاً أن 
التخفيض��ات بلغت نس��بة 

86 % في كانون الثاني/يناير و94 % في شباط/فبراير 
.2017

وقال باركيندو خالل مؤتمر في بغداد: إن العراق أعطى 
تطمين��ات للمنظم��ة بأنه س��يلتزم التزاماً كام��الً باتفاق 
خفض المع��روض النفطي الهادف إلى تعزيز أس��عار 
الخام. وأش��ار إلى أن السوق تتوازن بالفعل، مضيفاً أن 

مخزونات النفط العالمية تنخفض.

أوبك: سوق النفط تتوازن

محمد باركيندو

مصر تخطط إلنشاء منطقة صناعية سورية

قال رئيس تجمع رجال األعمال السوريين العاملين في 
مصر خلدون الموقع: إن القاهرة تدرس إنش��اء منطقة 
صناعية سورية متكاملة لصناعة النسيج على مساحة 
500 ألف متر مربع، بهدف تعزيز االستثمارات وجذب 
المزيد من الشركات السورية لمصر. كاشفاً أنه يجري 
اإلع��داد والترتي��ب إلقامة المع��رض األول للمنتجات 
السورية، في إطار بروتوكول التعاون الذي وقعه تجمع 
رجال األعمال الس��وريين العاملي��ن بمصر مع غرفة 

القاهرة التجارية، بهدف خلق شراكة حقيقية بين رجال األعمال المصريين والسوريين 
تخدم األهداف المشتركة، ومنها تشكيل لجنة لتنظيم المعارض المتبادلة بين البلدين.

خلدون الموقع
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إطالق مشروع حزام واحد في لبنان

نظم رئيس مجلس إدارة مجموعة 
فرنس��بنك عدنان القصار ونائبه 
ع��ادل القصار، مؤتم��راً برعاية 
رئي��س مجلس ال��وزراء اللبناني  
سعد الحريري، إلطالق مشروع 
“ح��زام واحد في لبن��ان: مؤتمر 
طري��ق الحرير”. وأك��د القصار 

“مدى أهمية هذا المؤتمر في تعزيز دور لبنان االستراتيجي ووضعه على خريطة )حزام 
واحد وطريق واحد(، التي أطلقها الرئيس الصيني ش��ي جين بينغ”، داعياً المستثمرين 
الصينيين ورجال األعمال لالستفادة من موقع لبنان االستراتيجي نظراً إلى الدور المرتقب 
من الصين في مس��اهمتها في إعادة إعمار س��ورية والعراق، ومشيراً إلى أن الشركات 

الصينية ستستفيد من الشراكات والمشاريع التي ستعقد مع الشركات اللبنانية.

قدم رئيس ش��ركة الفارج 
إريك  السويسرية  هولسيم 
أولس��ين اس��تقالته بعد أن 
تورط  تحقيق��ات  كش��فت 
الش��ركة ف��ي تمويل غير 
مباش��ر لجماعات مسلحة 
في س��ورية خالل عامي 
وقب��ل  و2014.   2013
الش��ركة  إدارة  مجل��س 

االس��تقالة، لكنه أكد أن أولسين ليس موضع شبهات في 
القضية. وقالت الش��ركة، التي تعد أكبر منتج لإلسمنت 
في العالم: يظهر بع��د التحقيق أن مصنعنا المحلي )في 
س��ورية( قدم موارد مالية ألط��راف خارجية في إطار 
ترتيبات مع أفراد من هذه المجموعات المسلحة، وبينها 
تنظيمات محظورة، بهدف االستمرار في العمل وضمان 

أمن تنقل الموظفين.

رئيس “الفارج” يستقيل
بسبب “مصنع سورية”

إريك أولسين

تعزيز التعاون االقتصادي بين لبنان وروسيا

ق��ام وفد اقتص��ادي لبناني بزيارة 
خالله��ا   التق��ى  روس��يا  إل��ى 
الروسية  والمؤسسات  بالفاعليات 
المعنية بالشأن االقتصادي، بهدف 
االتف��اق على الخط��وات العملية 
الت��ي من ش��أنها تنمي��ة العالقات 
االقتصادية الثنائية على أكثر من 

مس��توى. وش��هدت الزيارة انعقاد منتدى األعمال الروس��ي-اللبناني بمشاركة وزراء 
االقتص��اد والتجارة رائد خوري والصناعة حس��ين الحاج حس��ن والس��ياحة أواديس 
كيدانيان، والوفد االقتصادي اللبناني، وعن الجانب الروسي رئيس اللجنة االقتصادية 
الكسي ابرانوف، نائب رئيس غرفة روسيا االتحادية فالديمير بادالكو، رئيس الجانب 
الروس��ي لجمعية الصداقة الروسية اللبنانية الكساندر غوغوليف وحشد من الفاعليات 

االقتصادية الروسية ونحو 130 رجل أعمال.

تعتزم روس��يا تحقيق نقلة نوعية بتصدير منتجاتها إلى 
األسواق العالمية من خالل مشروع “صنع في روسيا”، 
وذلك بغية تنويع صادراته��ا، إضافة إلى النفط والغاز. 
وللتروي��ج للعالم��ات التجارية الروس��ية ف��ي الخارج 
شاركت الحكومة مؤخراً بتطوير برنامج للوصول إلى 
األس��واق الخارجية من خالل العالمة التجارية “صنع 
ف��ي روس��يا”، إذ اقترح��ت وزارة الصناعة تخصيص 
370 ملي��ون روبل )6.55 ملي��ار دوالر( من الميزانية 
الفيدرالية إلنش��اء مركز للصادرات الروسية، على أن 
تصرف بعض هذه األموال على تحديد عالمة تجارية، 
فضالً عن الدعاية اإلعالمية والدعم من المنتجات، التي 

ستنشر تحت اسمها.

المنتجات الروسية
تتجه لغزو األسواق العالمية

عودة الرحالت بين القامشلي وبيروت

ب��دأت ش��ركات النقل البري في س��ورية  بتس��يير رحالت من القامش��لي إلى حلب 
ودمشق وبيروت بعد انقطاع الطرق بين محافظة الحسكة وباقي المحافظات منذ عام 

2013 بسبب انتشار التنظيمات اإلرهابية على محاور الطرق.
وقال عضو المكتب التنفيذي في مجلس محافظة الحس��كة لقطاع النقل جمعة الملوح 
إن “إعادة النقل البري جاءت بعد جهد وتنس��يق مباش��ر من قبل المحافظة وشركات 
النق��ل بغية تس��هيل إجراءات عملية النقل البري بين محافظة الحس��كة والمحافظات 
األخرى”، مش��يراً إلى أنه تم “االتفاق مع الش��ركات على تس��يير رحلتين أسبوعياً 

بشكل مبدئي”.
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أعلن��ت “هيئة التخطي��ط والتعاون الدول��ي” عن تقديم 
منح��ة م��ن ألمانيا االتحادي��ة ل�“برنامج األم��م المتحدة 
اإلنمائ��ي”، بقيم��ة 30 ملي��ون ي��ورو لدع��م الصناعة 
السورية. مع اإلشارة إلى أن اإلشراف على تنفيذ المنحة 
س��يكون بالتعاون بي��ن الهيئة واتحاد غ��رف الصناعة 
الس��ورية، وهي تهدف إلى تأمين 30 ألف فرصة عمل 

عبر مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر.
من جهته أرس��ل اتحاد غرف الصناعة السورية، كتاباً 
إل��ى غ��رف الصناعة ف��ي المحافظات، مطالب��اً بتقديم 
اقتراحات حول المش��اريع المراد ضمها للبرنامج، في 
قطاع الصناعات النسيجية والجلدية والغذائية والهندسية.

منحة ألمانية لدعم الصناعة
في سورية

أعدّت مديرية الطاقة التابعة لوزارة الزراعة دراسة فنية 
واقتصادية بهدف تحويل السيارة من نظام العمل بالوقود 
التقليدي بنزين أو مازوت إلى نظام العمل بالغاز الحيوي 
بنزي��ن، مازوت “هجين”. واقترح��ت المديرية تطبيق 
هذه التجربة على إحدى س��يارات الوزارة العاملة على 
البنزي��ن كمرحلة أولى، ومن ث��م االنتقال لتطبيقها على 
الس��يارات العاملة على الديزل والمولدات والجرارات 
الزراعية. وخلصت الدراس��ة إلى عدة نتائج أبرزها أن 
تكلفة تركيب مجموعة واحدة للغاز الحيوي تقارب 300 

ألف ليرة، من دون جهاز التصفية للغاز والضاغط.

تشغيل السيارات بالغاز الحيوي
في سورية

توقعات بزيادة انتاج القمح

توقع وزير الزراعة في س��ورية أحمد القادري أن 
تنت��ج بالده 2.17 مليون طن من القمح المحلي في 
موسم 2017، الفت��اً إلى أن 1.169 مليون هكتار 
م��ن القمح ق�د تم زراعتها، م��ا يعني زيادة مليون 
ط��ن عن محصول ع��ام 2016. وكان المحصول 
الس��وري قد انخف��ض بمقدار النص��ف تقريباً إلى 
1.3 ملي��ون ط��ن في 2016، وهو أدنى مس��توى 
في 27 عاماً، حيث أدت المعارك ونقص األمطار 
لمزيد من التدهور في القطاع الزراعي وقدرة البلد 
عل��ى توفير احتياجاته من الغذاء. وكانت س��ورية 

قبل اندالع الحرب بلداً مصدراً للقمح بإنتاج يصل إلى 4 ماليين طن سنوياً.
أحمد القادري

تعاون سوري لبناني في تقنيات الحفر

زار وف��د م��ن رج��ال األعم��ال 
اللبنانيي��ن المختصي��ن في مجال 
اآللي��ات وتقنيات البن��اء الحديثة 
وزير االش��غال العامة واالسكان 
السوري حسين عرنوس، وبحث 
معه ف��ي س��بل تطوي��ر التعاون 

بين الجانبين. وعرضت ش��ركة “دتش وتش” خالل اللقاء ش��رحاً حول تقنيات الحفر 
المنتشرة في الشرق االوسط، والمجاالت  واالختصاصات التي تعمل بها الشركة بما 
يخص تمديد شبكات البنى التحتية وتقنيات الحفر الحديثة، حيث تستطيع العمل من دون 
تخريب طبقة االسفلت وتقوم بتمديد ما يلزم من خدمات من دون قطع الطرقات. ودعا 
عرنوس الوفد اللبناني الى المشاركة في معرض دمشق الدولي الذي سيقام على أرض 

مدينة المعارض في شهر آب/أغسطس 2017.

66 مليار دوالر خسائر القطاع النفطي

أفاد وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم أن خسائر القطاع 
النفطي في سورية تقدر ب�66 مليار دوالر، وأن القطر يحتاج 
إلى 4.4 مليارات ليرة يومياً، لتأمين مستلزمات الطاقة، وهو 
ما دف��ع الوزارة لتعزي��ز المخازين، فضالً ع��ن تمكنها من 
تجاوز األزمة باستكش��اف آبار جديدة، حي��ث تم إدخال 12 
بئراً غازياً بكمية 2 مليون متر مكعب. ولفت الوزير إلى أن 
هناك آبار جديدة ستدخل الخدمة قريباً، وأن وزارته مستمرة 
بإنشاء محطات الوقود، إضافةً إلى 6 محطات متنقلة للتدخل 

اإليجابي وقت األزمات مع التوسع بوحدات الغاز، مع وجود عقود توريد بقيمة 750 
مليون دوالرل�6 أشهر.

علي غانم
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افتتح الرئيس اإليراني حس��ن روحاني 5 مشاريع في 
الخلي��ج إلنتاج 150 مليون متر مكعب يومياً من الغاز 
من أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم والذي تتشاركه 

مع قطر.
ويقول المس��ؤولون االيرانيون إن المش��اريع الجديدة 
س��تضع بالده��م عل��ى ق��دم المس��اواة م��ع قط��ر في 
استكش��اف حقل الغ��از البحري الذي تس��ميه طهران 
بارس الجنوبي وتطلق عليه الدوحة حقل الش��مال. كما 
أطلقت إيران أيضاً أربعة مشروعات للبتروكيماويات 
طاقتها اإلنتاجية مليونا طن س��نويا وتقدر قيمتها بنحو 

ملياري دوالر أميركي.

إيران تطلق 5 مشاريع في الخليج

منجم جديد للذهب في السعودية

كشفت وزارة الطاقة السعودية أن المملكة ستدشن منجم “الدويحي” للذهب الذي سيبلغ 
متوسط إنتاجه نحو 180 ألف أوقية سنوياً، موضحةً أن المشروع سيسهم في توفير 150 
وظيفة مباشرة للشباب السعودي، 70 % منها ألبناء المحافظات المجاورة للمنجم، ونحو 
200 وظيفة غير مباش��رة عبر المقاولين. ويقع منجم الدويحي جنوب غرب الرياض، 

وهو تابع لش��ركة “معادن” السعودية التي تدير 
5 مناج��م للذهب في المملكة، هي: مهد الذهب، 

والحجار، والصخيبرات، وبلغة، واألمار.
يشار إلى أن حجم إنتاج المملكة من الذهب بلغ 
خالل الفترة من 2011 حتى 2014 نحو 750 

ألف أوقية.
يتوقع البنك الدول��ي ارتفاع معدل النمو االقتصادي في 
فيتنام خالل السنوات الثالث القادمة إلى 7 %، متجاوزاً 
الصي��ن الرائ��دة في المنطق��ة اآلس��يوية، وذلك بفضل 
اس��تثماراتها في البني��ة التحتية، والت��ي يبلغ معدل نمو 
اقتصادها نح��و 6.5 %. كم��ا أعلن البنك أن االقتصاد 
في فيتنام سيسجل نمواً في الربع األول من العام الجاري 
2017 نس��بته 5.1 % رغم أن��ه تفاؤل أقل من توقعات 
محللي وكالة “بلومبرغ” إذ يتوقعون نمو اقتصاد فيتن��ام 
بنس��بة 6.25 %، وهو ما يجعل����ه قريباً من توقع���ات 
المحللين للنمو االقتص��ادي في الصين في الربع األول 

من عام 2017 بنسبة 6.5 %.

فيتنام تزاحم الصين على الصدارة

تقلص العجز التجاري الجزائري بنسبة 50 %

أظهرت بيان��ات صادرة عن المركز الوطني لإلعالم واإلحصاءات التابع للجمارك 
الجزائري��ة، أن عج��ز الميزان التج��اري في البالد تقلص في الرب��ع األول من عام 
2017 بنسبة 50 % مقارنة بالربع األول من العام الماضي، بفضل استقرار أسعار 
النفط فوق 50 دوالر للبرميل. وبلغ العجز التجاري للجزائر 2.74 مليار دوالر في 
الربع األول من هذا العام مقارنة بعجز قدره 5.54 مليارات دوالر في الربع المماثل 

وارتفع��ت   .2016 ع��ام  م��ن 
اإلجمالي��ة  الص��ادرات  قيم��ة 
إل��ى 8.94 ملي��ارات دوالر من 
6.32 ملي��ارات دوالر، في حين 
انخفض��ت الواردات إلى 11.68 
ملي��ار دوالر م��ن 11.86 مليار 

دوالر.

قوانين لتطوير السياسة الضريبية

أعل��ن وزي��ر المالية في س��ورية مأمون حم��دان إنهاء 
أكثر من 10 قوانيين إصالح ضريبي، وأن العمل جار 
الس��تكمال كافة قوانين تطوير السياس��ة الضريبية في 
س��ورية، ضمن برنامج اإلصالح الضريبي الذي تعمل 
عليه الوزارة حالياً. مش��يراً أن الهدف من تعديل النظام 
الضريبي تحقيق العدالة الضريبية وس��د الثغرات التي 
يس��تغلها البعض لتحقيق غايات ش��خصية، ومؤكداً أن 
أه��م األهداف تحقيق التنمية االقتصادية الش��املة.  كم��ا 

ج��دد الوزي��ر عدم نية الحكومة ف��رض أي ضريبة جديدة أو رف��ع أي ضريبة على 
المواطنين، وأنه يجري البحث عن مطارح ضريبية جديدة تحقق العدالة الضريبية، 
وتزيد من اإليرادات العامة لخزينة الدولة. وأن مديرية مالية دمش��ق بدأت بدراس��ة 

كافة المقترحات التي من شأنها تطوير التشريعات الضريبية.

مأمون حمدان
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اتفاقيات ضخمة بين األردن والسعودية

والس��عودية  األردن  وق��ع 
15 اتفاقي��ة ومذكرة تفاهم 
تصل قيمتها ألكثر من 3.5 
ملي��ار دوالر في مجاالت 
االستثمار والطاقة والتعدين 
واإلسكان والصحة والبيئة 

والمياه والثقافة واإلعالم. وأبرز تلك االتفاقيات إنشاء شركة الصندوق السعودي األردني 
لالس��تثمار المس��اهمة العامة المحدودة، للقيام باس��تثمارات في األردن يتوقع أن يصل 
حجمه��ا إلى 3 مليارات دوالر، ومذكرة تفاهم لمش��روع مدينة للعالج والتأهيل الطبي 
في الرياض بقيمة 320 مليون دوالر، وأخرى إلنش��اء ش��ركة سعودية أردنية لتطوير 
الخدم��ات الطبية بقيمة 54 مليون دوالر، واتفاقية قرض إعادة إنش��اء وتأهيل الطريق 
الصحراوي الذي يربط العاصمة األردنية بمدينة العقبة ب�105 ماليين دوالر، ومذكرة 

تفاهم لمشروع الريشة لتطوير وبناء وتشغيل محطة شمسية ب�70 مليون دوالر.

الحك�وم����ة  ج�م����دت 
“وثي�ق����ة  الكويتي�����ة 
اإلصالح االقتص��ادي” 
الت���ي أعلنته����ا ف����ي 
حزيران/يوني��و 2016 
ولقيت انتقادات واس��عة 
ف��ي مجل������س األم��ة 
)البرلمان( الذي يش��كل 
المعارض��ون نص���ف 

أعضائه. وقال وزير المالية أنس الصالح: إن اإلصالح 
االقتص��ادي ال تراج��ع عن��ه. لك��ن وثيق����ة اإلصالح 
االقتصادي وبرنام��ج اإلصالح االقتصادي هي أدوات 
يتم اآلن تطويرها وتعديلها بالمش��اركة مع شركائنا في 

مجلس األمة الكويتي بهدف رفع كفاءتها.
وتهدف الوثيقة التي أقرها البرلمان السابق إلى إصالح 
الميزانية العامة وإعادة رس��م دور الدولة في االقتصاد 
وزيادة دور القطاع الخاص وتفعيل مشاركة المواطنين 

في تملك المشروعات العامة وإصالح سوق العمل.

الكويت تتراجع عن وثيقة
اإلصالح االقتصادي

أنس الصالح

أزمة أسمنت بين السعودية والبحرين

توقفت ش��ركات األسمنت السعودية 
عن تصدي��ر إنتاجها إل��ى البحرين 
بع��د أن ألزم��ت الجه��ات المعني��ة 
ف��ي المملكة  تلك الش��ركات بالتقيد 
الجدي��دة  والش��روط  بالضواب��ط 
الخاصة بتصدير األس��منت ما رفع 

أسعار التصدير بنسبة 50 %.
ونقلت صحيفة االقتصادية الس��عودية عن  مصادر، أن  توقف اس��تيراد األسمنت من 
السعودية قد ينتج عنه أزمة نقص لهذه المادة في السوق البحرينية، حيث أن الشركات 
الس��عودية كانت تغطي ما بين 40 % و60 % من حاجة الس��وق. وحس��ب الشروط 
الجديدة صارت هناك رسوم تصدير مبنية على مبدأ إعادة مبالغ الدعم الخاصة بفرق 
سعر الوقود بين األسعار المحلية والعالمية. وقال المدير العام للشركة المتحدة لألسمنت 
البحريني��ة فيصل ش��هاب: إن وج��ود عقود طويل��ة موقعة بين الش��ركات البحرينية 
والس��عودية قبل تطبيق االش��تراطات الجديدة تتضمن التزامات معنية بمبالغ محددة، 

مبيناً أن هناك طرفا سيتحمل عبء االلتزامات المالية الجديدة.

اكتشاف حقل للغاز قبالة ليبيا

حققت ش��ركة إيني اإليطالية كش��فاً للمكثفات والغاز الطبيعي قبالة الساحل الليبي في 
حوض طرابلس-صبراتة على بعد 5 كيلومترات ش��مالي الحقل البحري بحر السالم، 
حس��بما أكدت المؤسس��ة الوطنية للنفط في ليبيا. وكانت مؤسسة النفط قد أبرمت اتفاقاً 
للتنقيب وتقاس��م اإلنتاج في حزيران/ يونيو 2008 مع “إيني” شمال أفريقيا فرع ليبيا 
التي تشغل رخصة االكتشاف الجديد. وتعد “إيني” أكبر منتج للنفط في ليبيا، وتخطط 

لزيادة انتاجها في البالد إلى 10 ماليين طن سنوياً بحلول 2025.
أكدت إدارة الحفاظ على البيئة في أالسكا حدوث تسرب 
نفطي من خط أنابيب تحت سطح الماء داخل مأوى لحيتان 
بيضاء معرضة لخطر االنقراض في منطقة كوك إنليت. 
وقالت االدارة: إن ش��ركة هيلكورب إنيرجي أقفلت خط 
األنابيب الذي يربط بين منصتي إنتاج تابعتين للشركة في 
أعقاب التسرب، مشيرةً إلى أن اإلجراءات التي اتخذتها 

الشركة قد تؤدي إلى تقليل الكمية التي تتسرب.
يذك��ر أن منطقة التس��رب تعتبر أيضاً م��أوى لثدييات 
أخرى معرضة لخطر االنقراض من بينها أس��د البحر 

الشمالي والحوت األحدب.

أنابيب النفط تهدد الحيتان
في أالسكا
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أطلق المل��ك المغربي محمد الس��ادس أعمال البناء في 
المرحلة االخيرة من مش��روع “نور”، الذي يعد األكبر 
في العالم إلنتاج الطاقة الشمس��ية. ومن المتوقع أن تبلغ  
الطاقة االنتاجية لمحط��ة “ نور 4” نحو 72 ميغاواط، 
وسوف تمتد على مساحة 137 هكتاراً. ومن المقرر أن 
يبدأ العمل في المحطة في الربع األول من عام 2018،  
وس��يمولها بش��كل أساس��ي مص��رف “كي.أف.دبلي��و 
غ��روب” األلماني، ال��ذي يوفر 66 ملي��ون دوالر من 
تكلفة بنائها البالغة 75 مليون دوالر. وسيتم تشغيلها من 
خ��الل تحالف يضم الوكالة المغربية للطاقة المس��تدامة 
)مازن( ومجموعة أكوا باور الس��عودية إلى جانب عدد 

من شركات القطاع الخاص.

الصين تغلق مصانع العاج

المغرب يطلق
المرحلة األخيرة لمشروع “نور”

أغلقت الصين أكبر مستورد ومستهلك 
في العالم للعاج، ثلث مصانعها للعاج 
ومح��الت البي��ع بالتجزئة، ف��ي أول 
خطوة كبرى قبل فرض حظر رسمي 
على مبيعات العاج نهاية 2017، حيث 
تم اغ��الق 67 مصنعاً ومتجراً لنحت 
العاج، على أن تغل��ق المنافذ المتبقية 

وعددها 105 قبل نهاية عام 2017.
كثير من النشطاء أشادوا بهذا التحرك، لكنهم حذروا أيضاً من أن هونغ كونغ ال تزال 
عقبة كبيرة في القضاء على تجارة صيد األفيال بشكل غير مشروع، خاصةً وانها أكبر 
سوق تجزئة للعاج وتتاجر فيه منذ أكثر من 150 عاماً، وهي نقطة عبور مهمة ومركز 
إستهالك رئيسي يشكل المستهلكون من البر الرئيسي الصيني نحو 90 % من رواده.

100 مليار دوالر التجارة بين اإلمارات والصين

كش��ف وكيل وزارة االقتصاد للشؤون االقتصادية في 
اإلم��ارات محمد بن عبد العزيزي الش��حي، س�����عي 
ب��الده الوصول إلى 100 ملي��ار دوالر كتجارة ثنائية 
مع الصين مس��تقبالً، خاصةً مع  ق��رار الحكومة منح 
المواطنين الصينيين تأش��يرات دخ��ول لدى وصولهم 
إلى مطاراتها الدولية منذ نهاية عام 2016، إلى جانب 
التحرك الصيني لبدء التداول لمباشر بعملة “الرنمينبي” 
م��ع اإلم��ارات، وهي تع��د ثاني أكبر ش��ريك تجاري 
للصين وأكبر س��وق لصادراتها بين ال��دول العربية، 

حي��ث وصل حجم التجارة الثنائية إلى 48.6 ملي��ار دوالر عام 2015، في حين تحتل 
البنوك الصينية المراكز العليا في مركز دبي المالي العالمي من حيث األصول.

محمد بن عبد العزيزي الشحي

توقع البنك المركزي التونسي أن تبلغ نسبة نمو االقتصاد 
ف��ي تونس 3.2 % خالل العام الج��اري 2017، وذلك 
بفضل النتائج الجيدة للقطاع الصناعي واس��تئناف إنتاج 
الفوس��فات وتحسن النشاط الس��ياحي. وأظهرت بيانات 
البن��ك حول “التط��ورات االقتصادي��ة والنقدية” تدعيم 
النش��اط الصناعي خالل الش��هرين األولي��ن من العام، 
كما تم تسجيل تحس��ن في قطاع الخدمات، وارتفاع في 
عدد الس��ياح األجانب الوافدين  بنس��بة 6.23 % خالل 
الش��هرين األولين أيضاً مقابل تراجع بنس��بة 1.16 % 
العام الماض��ي 2016. فضالً عن نش��اط النقل الجوي 
نهاي��ة ش��هر ش��باط/فبراير 2017، وع��ودة لحرك��ة 

المسافرين في المطارات بنسبة 1.15 %.

توقعات بنمو االقتصاد التونسي

ضبط مستودعات للقطع المقلدة

تمكن��ت إدارة حق��وق الملكية الفكري��ة بقطاع 
الرقاب��ة التجاري��ة اقتصادية دب��ي من ضبط 4 
مس��تودعات في مناطق متفرقة خالل أسبوع، 
صادرت خاللها أكثر من 3 مليون قطعة مقلدة 
تحمل ش��عارات ألكثر من 30 عالمة تجارية، 
في خط��وة تأتي ضمن اس��تراتيجية اقتصادية 

دبي للحفاظ على الملكية الفكرية للعالمات التجارية، وغربلة السوق المحلي باإلمارة 
من المنتجات المغشوشة والمقلدة، وهو ما أشار الي�ه مدير إدارة الحماية إبراهيم بهزاد 
أن هذه الضبطيات التي اس��تغرقت ما يزيد عن 14 يوماً من التحري والمراقبة تؤك�د 
الدور الذي يقوم به فريق العمل في الحفاظ على العالمات التجارية وعدم التعدي عليها.
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استكمال مشروع نافذة التراخيص

ب��دأت دائرة التنمية االقتصادية في إمارة 
عجمان تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع 
نظام النافذة الواحدة لمعامالت التراخيص 
التجارية، لتس��هيل رحل��ة المتعامل في 
الحص��ول عل��ى الرخص��ة االقتصادية 
وتهيئة المناخ المناسب لالستثمار، خاصةً 

بعدما تخللت المرحلة األولى إتمام عملية الربط اإللكتروني مع مؤسسات كالمواصالت 
العام��ة وقيادة الش��رطة وإدارة الدفاع المدني وغرفة تجارة وصناعة عجمان، لتش��مل 
المرحل��ة الثانية اس��تكمال عملية الربط بغ��رض تجديد الرخ��ص االقتصادية مع باقي 
الش��ركاء االستراتيجيين المعنيين، والبدء بإجراءات إصدار التراخيص االقتصادية من 

خالل النافذة الواحدة إلنجاز معامالت الشركاء عن طريق “دائرة التنمية االقتصادية”.

مجلس اقتصادي روسي - عربي

ش��هد المؤتم��ر الدول��ي للصناعيين 
ورج��ال األعمال ال��روس والعرب 
الذي اس��تضافته العاصمة الروسية 
موسكو، تأس��يس “القس��م التجاري 
الروس��ي العربي” ال��ذي يهدف إلى 
توطي��د العالق��ات االقتصادي��ة بين 

الجانبين. وخالل المؤتمر، أعلن رئيس مجلس التنسيق الدولي للصناعيين ورجال األعمال 
الروسي أندريه توناييف عن تأسيس مجلس دعم لتعزيز العالقات بين روسيا والعراق 
وسورية ومصر، في مجال التبادل التجاري وإعادة اإلعمار، والتعامالت المصرفية. فيما 
أكد ممثل السفارة العراقية لدى روسيا صادق علي كاظم أن بالده ترحب دائماً بالشركات 
الروسية على أراضيها، وأن خطوة إنشاء مجلس مشترك لدعم تنفيذ الخطط االقتصادية، 
يعتبر الخطوة األولى في رحلة األلف ميل بين موسكو وبغداد، داعياً الشركات الروسية 

لزيادة حجم التبادل التجاري، وتطوير الصناعة، وإعادة اإلعمار في العراق.

أعل��ن رئي��س ش��ركة 
نوفاتك الروسية إلنتاج 
الغاز ليونيد ميخيلسون، 
أن بالده تس��عى النتاج 
أكث��ر م��ن 70 ملي��ون 
طن من الغاز الطبيعي 
ف��ي  س��نوياً  المس��ال 
مناطقها النائية بالقطب 
الش��مالي، حيث تتواجد 
قاع��دة م��وارد ضخمة 

في شبه جزيرة جيدان وشبه جزيرة يامال، تسمح بإنتاج 
ه��ذا الك��م من الغاز المس��ال أو ما ي��وازي إنتاج الغاز 
المسال في دولة قطر، الفتاً إلى أن شركته تعتزم  شحن 
أولى ش��حناتها من الغاز المس��ال م��ن محطة يامال في 
كانون األول/ديس��مبر 2017، مس��تهدفةً بها األس��واق 
اآلسيوية بشكل أساسي، ومتوقع���اً أن بناء وحدة اإلنتاج 
األولى في محطة القطب الشمالي للغاز المسال سيكتمل 

ما بين عامي 2022 - 2023.

روسيا تخطط
لزيادة إنتاج الغاز المسال

 ليونيد ميخيلسون

روسيا قد تصبح أكبر منتج للغاز

أكد الرئيس الروسي فالديمي�ر بوتي��ن أن بالده ستصبح 
أكبر منتج للغاز الطبيعي المس��ال في العالم، الفتاً إلى 
أن�ه س����يواص�ل دع�م مش��روعات للغاز المس��ال في 
ب��الده مثل “محطة يامال” التي تضم 3 خطوط إلنتاج 
الغاز الطبيعي بطاقة 5.5 مليون طن س��نوياً. وتس��تعد 
“نوفاتك” الروس��ية و“توتال” الفرنس��ية مع ش��ركاء 
صينيين لتدشين المحطة التي ستكون ثاني محطة للغاز 
المس��ال في روسيا، في تش��رين األول/أكتوبر 2017. 

وتدرس “نوفاتك” إمكانية بناء محطة أخرى هي محطة القطب الشمالي للغاز المسال2.
فالديمير بوتين

كشفت وكالة التصنيف االئتماني “فيتش” أن الفضيحة 
األخيرة التي هزت قطاع اللحوم البرازيلي أثرت بشكل 
نسبي على الموقف المالي للشركات الخاضعة للتحقيق، 
لكنها أكدت أن تداعيات األزمة ال تزال تحت السيطرة. 
وتوقعت “فيتش” ارتفاع الخسائر المصاحبة لألزمة إلى 
15 ملي��ون لاير برازيلي )4.76 ملي��ارات  دوالر( إذا 
تم توس��يع النطاق الحالي للتحقيقات، موضحة أن هناك 
احتم��ال لفرض غرامات تنظيمية على الش��ركات التي 
قد تثبت إدانتها. وكانت تحقيقات للش��رطة البرازيلية قد 
كش��فت حصول عدد من مفتش��ي وزارة الزراعة على 
رش��اوى مقابل تجاهل التفتيش على مصانع اللحوم، أو 

التستر على االنتهاكات الواقعة في تلك المصانع.

4.7 مليارات دوالر خسائر
فضيحة اللحوم البرازيلية

51



عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2017

تعاون بين “روس نفط” وكردستان العراق

وقعت ش��ركة روس نفط مع إقليم كردس��تان العراق، 
عقداً لشراء وبيع النفط حتى عام 2019. واعتبر وزير 
الموارد الطبيعية في حكومة اإلقليم آش��تي هورامي، 
أن االتفاق يفت��ح الباب أمام احتماالت جديدة للتعاون، 
وه��و ما أكده الرئيس التنفيذي ل���“روس نفط” إيغور 
سيتشين بهدف إيجاد أسواق جديدة للنفط الكردستاني، 
وس��تحصل “روس نف��ط” على الخام من كردس��تان 
العراق لصالح نظام التكرير المتنامي بالشركة وتوفير 
المواد الخام، لتكون بذلك أول ش��ركة نفط كبرى تبرم 

اتفاق تمويل مسبق لشراء صادرات الخام من اإلقليم. وستبحر الناقلة “مينيرفا صوفيا” 
حاملةً الشحنة من ميناء جيهان التركي لميناء ترييستي اإليطالي، حيث يمكن نقل الخام 

عبر خط أنابيب إلى محطات تكرير “روس نفط” في ألمانيا.

إيغور سيتشين

قطر تستأنف تطوير حقلها للغاز

كش��ف الرئيس التنفيذي لش��ركة قطر للبترول سعد الكعبي أن بالده أنهت تعليقاً مؤقتاً 
على تطوير أكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، والذي تتقاسمه قط��ر مع إيران، بعد 
فرض التعليق ألكثر من 10 سنوات، ومن دون أن يكون للقرار الجديد عالقة بتخطيط 
إيران لتطوير الجزء الخاص بها من حقل الغاز المشترك، بحسب قول الك�عبي، الذي 
لفت الى أنه تم إكمال معظم المش��روعات، وأن ق��رار إنهاء التعليق يس��تند إلى نتائج 
اختبارات تم إجراءها على اإلمكانات الفنية للحقل. وأضاف: أن اإلنتاج الجديد  للحقل 
الذي يمثل جميع إنتاج قطر من الغاز تقريباً ونحو 60 % من إيراداتها من الصادرات، 
سيبدأ خالل فترة 5 إلى 7 سنوات، مع استهداف تصدير 2 مليار قدم قياسية من الغاز 

يومياً، وسيضيف نحو 400 ألف برميل يومياً من المكافئ النفطي إلنتاج قطر.

تشغيل مصفاة جازان خالل عام

كش��ف وزير الطاقة والث��روة المعدنية في 
الس��عودية خالد الفالح، إنه م��ن المتوقع أن 
يتم تشغيل مصفاة بترول جازان خالل عام 
2018، في مش��روع تبلغ تكلفته اإلجمالية 
26 ملي��ار لاير )7 ملي��ار دوالر(، حي��ث 
تستهدف مصفاة بترول جازان معالجة 400 

أل��ف برمي��ل من الزيت الخام العربي الثقيل والمتوس��ط، وإنت��اج 80 ألف برميل من 
البنزين و250 ألف برميل فى اليوم من الديزل ذى المحتوى الكبريتي فائق االنخفاض، 
وأكثر من مليون طن سنوياً من منتج البارازيلين والبنزول. كما سيضم المشروع بناء 
محط��ة تولي��د كهرباء تعمل بتقنيتي تحويل الغاز إلى س��وائل والدورة المركبة، لتنتج 
نح��و 2400 ميغاوات من الكهرباء لتغطية احتياجات المصفاة وتلبية جانب كبير من 

احتياجات مدن الساحل الغربي من الكهرباء.

أعل��ن الرئيس التنفيذي 
لشركة دانة غاز باتريك 
قيم��ة  أن  وارد  ألم��ان 
مس��تحقات الشركة في 
حكومتي مص��ر وإقليم 
كردس��تان العراق تبلغ 
حوال��ى ملي��ار دوالر، 
حيث تق��در بنحو 713 

مليون م��ن حكومة االقلي��م و265 ملي��ون من حكومة 
مصر، مشيراً إلى أن شركته اتفقت على آلية جديدة مع 
إقليم كردس��تان العراق لبدء تحصي��ل على األقل 100 
مليون دوالر بمبدأ النس��بة والتناسب، أن الشركة بدأت 
مؤخراً ببيع منتجات للس��وق المحلية في كردستان مما 
يش��كل لها دخالً إضافياً. في حين أن “مديونية الش��ركة 
في مص��ر ارتفعت خالل العام 2016، مبيناً أنه متفائل 
باالقتص��اد المصري بعد موافقة صن��دوق النقد الدولي 
على القرض، والتغيرات في سياسة الحكومة المصرية 

المتعلقة بتحرير الجنيه وخفض الدعم”.

مليار دوالر مستحقات “دانة غاز”

باتريك ألمان

مكتب  مدي��ر  أك��د 
ال�وزراء  رئي����س 
الهنغ��اري يان�وش 
الزار أن ب������الده 
ستتعاون مع إيران 
في إقام��ة مفاع��ل 
ن����ووي صغي����ر 
لألغراض الس�لمية 
العلمية والتعليمي�ة، 
الفتاً إلى أن التعاون 

يأت��ي ضمن إطار اتفاق بين إي��ران واالتحاد األوروبي 
والواليات المتحدة األميركية.

وأوضح المسؤول الهنغاري أنه جرى االتفاق على هذا 
المش��روع خالل زيارة رئيس الوزراء فيكتور أوربان 
إلي��ران ف��ي ع��ام 2015. وق��ال: “عندم��ا كان رئيس 
ال��وزراء في إي��ران تعهدنا بالمش��اركة مع��ا في إقامة 
مفاع��ل نووي صغي��ر لألغراض التعليمي��ة والعلمية، 

واآلن سيجري تنفيذ هذا االتفاق”.

تعاون نووي بين إيران وهنغاريا

يانوش الزار
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أعلنت وكالة فيتش للتصنيف 
االئتمان��ي، خف��ض وض��ع 
جنوب أفريقيا إلى “خردة”، 
مس��تندة إل��ى االضطرابات 
السياسية في البالد ومخاوف 
خلف��اً  وذل��ك  الحك��م،  إزاء 
لتح��رك مماث��ل م��ن وكالة 
س��تاندرد آند بورز. وجرى 

خف��ض هذا التصنيف بع��د أن دع��ا آالف المتظاهرين 
الرئي��س جاكوب زوما إلى التنح��ي إلقالته وزير المالية 
برافين غوردهان، الذي يحظى وبحسب “فيتش” باحترام 
واسع النطاق، ما من شأنه أن يزيد من عزوف الشركات 
عن التوجه واالستثمار في جنوب أفريقيا. وقالت الوكالة: 
إن الوضع السياسي غير المستقر من المحتمل أن يضعف 

معايير الحكم والوضع المالي العام هن�اك.

 سوق مشتركة للغاز والكهرباء

تخفيض التصنيف الى وضع “خردة”

أركادي  الروس��ي  ال��وزراء  رئي��س  نائ��ب  أعل��ن 
دفوركوفيت��ش، أن ب��الده وقع��ت م��ع بي��الروس 4 
اتفاقي��ات، تضم��ن ح��الً كام��الً للمش��كالت المتعلقة 
بقط��اع النفط والغاز، التي ظهرت خالل عام ونصف 
وارتبط��ت بام��دادات الغاز من االتحاد الروس��ي إلى 
جمهوري��ة بي��الروس والمدفوع��ات المترتبة عليها، 
الفت��اً ال��ى مواصلة التع��اون في كافة قضاي��ا التنمية 
االقتصادية، وتقديم جميع المشاريع التي تعود بالفائدة 

على الطرفين، بما فيها المش��اريع االستثمارية مع وضع خارطة طريق إلنشاء سوق 
مشتركة للغاز والكهرباء في فضاء االتحاد االقتصادي األورآسي.

بدورها أعلنت ش��ركة غازبروم الروس��ية، أن بيالروس سددت ديونها المتراكمة من 
شراء الغاز خالل 2016 - 2017، والتي تبلغ 726.2 مليون دوالر.

أركادي دفوركوفيتش

جاكوب زوما

توق��ع وزي��ر الزراعة 
ألكس���ن�در  الروس����ي 
تكاش����وف، أن تبل����غ 
ص��ادرات ب��الده م��ن 
الزراعي��ة  المنتج��ات 
نحو 17 ملي��ار دوالر 
أميركي في عام 2017 
الجاري، مشيراً إلى أن 
تراجع س����عر صرف 
الروب���ل يع�زز مواق�ع 

المنتجات الروس��ية في األس��واق العالمي��ة.
وأك��د تكاش��وف أن وزارت��ه س��تواصل العم��ل على 
تعزي��ز الص��ادرات الغذائية، كاش��فاً أن هيئ��ة الرقابة 
الزراعية الروس��ية “روس سيلخوز نادزور”  ستعمل 
على تذليل الحواج��ز والعراقيل أمام الصادرات، فيما 
س��تدعم الوزارة المنتجين عبر مساعدتهم في الترويج 

للمنتجات في المعارض الدولية.
يذكر أن صادرات روسيا من المنتجات الغذائية كانت 
قد ارتفعت بنسبة 5 % في العام الماضي، على حساب 
ال��واردات الت��ي تراجعت  بنس��بة 6 % إلى 25 مليار 

دوالر أميركي.

17 مليار دوالر صادرات روسيا الزراعية

ألكسندر تكاشوف

توقع تراجع امدادات الغاز العالمية

توق��ع رئي��س مجل���س اإلدارة والرئي��س التنفيذي 
لش��ركة توتال الفرنس��ية  باتريك بويان، أن يواجه 
قطاع الغاز الطبيعي المس��ال نقصاً في المعروض 
خالل 5 سنوات بسبب عزوف المنتجين الرئيسيين 
عن القيام باس��تثمارات جديدة ف��ي اإلنتاج في ظل 
تدني األس��عار. وقال خالل مؤتمر لقطاع الغاز في 
الياب��ان: إننا نواجه اليوم تخمة طاقة عالمية تضغط 

على األس��عار، ونتيجة لذلك فإن “القطاع بصدد مرحلة من تراجع االستثمارات، وقد 
يسفر هذا عن نقص المعروض في غضون 5 سنوات”.

باتريك بويان

فرنسا تمول مشاريع تنموية في تونس

وقع��ت تون��س اتفاقي��ات تع��اون مع 
فرنسا، أبرزها تحويل جزء من ديونها 
لباري��س يبل��غ 30 مليون ي��ورو إلى 
مشاريع تنموية. وتضمنت االتفاقيات 
تخصي��ص 20 مليون ي��ورو للتعليم 
العالي والبح��ث العلمي والتكنولوجي 
والتكوي��ن المهني في تونس، واتفاقية 
تعاون بين الشركة التونسية الستغالل 

المي��اه والوكالة الفرنس��ية للتنمية لتمويل برنامج لتطوير البني��ة التحتية وتحويل مياه 
الشمال نحو مناطق الوطن القبلي والساحل وصفاقس بقيمة 60 مليون يورو. باإلضافة  
إلى اتفاقية تعاون لتمويل مش��روع الجذع المركزي من س��احة برش��لونة إلى س��احة 
الجمهورية في العاصمة التونسية بقيمة تناهز 75 مليون يورو. ووقع االتفاقيات رئيس 

الحكومة التونسية يوسف الشاهد ورئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف.
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ترامب يتوعد المستوردين بـ“عواقب وخيمة”

وقع الرئي��س األميركي دونالد ترامب مرس��ومين 
بش��أن الرقابة التجارية وتقيي��م العجز التجاري، قد 
يؤث��ران س��لباً على الصين بش��كل خ��اص، وعلى 
عدد من ال��دول األوروبية واآلس��يوية واألميركية 
بش��كل عام. وبموجب المرس��وم األول سيتم وضع 
الئح��ة في غضون 90 يوما تتن��اول “كل بلد وكل 
منت��ج على حدة” وتحدد مواضع “الغش” واتفاقات 
التب��ادل الحر التي لم يتم االلتزام بها. وقال ترامب: 

إن هذا المرس��وم يضمن بأننا س��نقوم بجمع كل الرسوم الجمركية المترتبة على جميع 
المستوردين الذين يحاولون المراوغة، أي المخادعين، مشيراً إلى أن “كل من يخالف 

القواعد، سيتحمل العواقب، وهذه العواقب ستكون وخيمة جداً”.
ويتعلق المرس��وم الثاني  بتحليل االضطرابات التي تؤدي إلى تعميق العجز التجاري 

للواليات المتحدة الذي وصل إلى 500 مليار دوالر في عام 2016.

دونالد ترامب

أظه��ر تقرير صادر عن ش��ركة إمباكت االستش��ارية 
البريطاني��ة أن المئ��ات من العم��ال اآلس��يويين دفعوا 
رس��وماً للحصول على فرصة عمل في تشييد مالعب 
كأس العال��م 2022 في قط��ر وانتهى المطاف ببعضهم 
إلى العمل قرابة 5 أشهر من دون أن يحصلوا على يوم 
واح��د من الراحة. ويتضمن التقري��ر إفادات من عمال 
قالوا، إنهم يعملون 18 ساعة يومياً ل�6 أيام في األسبوع 
في مواقع إنش��اء مالعب كرة الق��دم، وإن أرباب العمل 
يحتفظون بجوازات س��فرهم، وإنه��م عملوا على مدى 
148 يوماً متتالياً من دون راحة، في حين قال أكثر من 
75 % من العمال إنهم دفعوا رسوماً إلى وكالء توظيف 

في دولهم تتراوح قيمتها بين 80 و3800 دوالر.

عمال كأس العالم
يعانون ظروفًا صعبة

أميركا توقف تمويل مشاريع تنموية

كشف رئيس بنك التنمية بين القارتين األميركيتين لويس 
البرتو مورينو أن الواليات المتحدة، وهي من المساندين 
الرئيس��يين للبنك، لن تجدد مساهمتها لصندوق في البنك 
يدعم مشروعات للتنمية. وربط مورينو القرار األميركي 
بتحول في السياس��ة منذ تولى دونالد ترامب الرئاسة في 
كانون الثاني/يناير 2017، كاشفاً أن الوفد األميركي كان 
قد أشار في اجتماع عقد في تشرين األول/أكتوبر 2016 

إلى استعداده للمساهمة “ولكن هذا يتوقف على نتيجة االنتخابات”. ويعتبر البنك  من 
المصادر الرئيسية لتمويل التنمية في أميركا الالتينية، حيث قدم قروضاً بلغت 11.34 
ملي��ار دوالر و13.8 ملي��ار دوالر عامي 2015 و2016 بالترتي��ب. وكان صندوق 
االستثمار المتعدد األطراف أداة لتوفير التمويل والمساعدة الفنية للمشروعات الصغيرة 

التي تهدف إلى توفير فرص اقتصادية للفقراء.

لويس البرتو مورينو

أبلغ نائب الرئيس 
ك��ي  مير أل ا
قادة  بن��س  مايك 
ف��ي  األعم��ال 
كوري��ا  س��يول 
أن  الجنوبي��ة  
الرئي��س  “إدارة 
دونالد  األميركي 

ترامب س��تراجع اتفاقية التجارة الح��رة المبرمة منذ 5 
س��نوات بين البلدين وتجري إصالحات عليها”، كاشفاً 
أن “العج��ز التج��اري األميرك��ي، زاد إل��ى أكث��ر من 
الضعف خالل الس��نوات الخمس من��ذ بدء تطبيق اتفاق 
التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وكوريا الجنوبية”.

وخالل اجتماع للغرفة التجارية األميركية، في س��يول، 
أوض��ح بن��س أن “هن��اك الكثي��ر م��ن العراقي��ل أمام 
المؤسسات األميركية في كوريا”، مشيراً الى أن “ذلك 
هو الطريق الصعب. علينا أن نكون أمناء بش��أن تحديد 

الخلل في عالقتنا التجارية”.

اتفاقية التجارة الحرة
تحتاج إلى مراجعة

مايك بنس

االقتصاد الروسي بات أكثر شجاعة

ص��ّرح رئيس الحكومة الروس��ية دميتري مدفيديف “بأن 
العقوبات الغربية والنفط الرخيص ما عادا يخيفان االقتصاد 
الروس��ي، الذي تعلم كيف يس��تغل الموق��ف لصالحه في 
المنافس��ة على صدارة األس��واق المحلية والدولية. وقال: 
“في االقتصاد، اس��توعبت روس��يا التعام��ل مع األزمات 
وخلقت مصادر للنمو”. وبعد فرض العقوبات الغربية ضد 
موس��كو وهبوط أس��عار النفط، التي تعد سلعة تقليدية في 

الصادرات الروسية، تراجع سعر صرف الروبل مقابل العمالت األجنبية كالدوالر ما 
منح السلع المنتجة في االتحاد الروسي ميزة تنافسية أمام نظيراتها األجنبية.

دميتري مدفيديف
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عن الس��نة الماضية ببعض النق��اط فاصبح بحدود 
11 ملي��ار ليرة لبنانية )7.43 مليون دوالر(، الفتاً 
إلى أن “النمو المتوقع نتيجة هذه االرقام والحركة 
االقتصادية يجب ان يصل أو يقارب ال�2 % وهي 
نس��بة نمو ما زالت محدودة وبحاجة الى مجموعة 

من اإلجراءات لكي يتم تحسينها.

وتاب��ع: س��يركز االتج��اه ف��ي إع��داد الموازنات 
مس��تقبالً عل��ى موازن��ات متوس��طة األج��ل وقد 
أعددن��ا خط��ة مالي��ة لغاية عام 2022 تس��تهدف 
خفض العجز المالي الى 2000 مليار ليرة لبنانية 
)1.34 مليار دوالر أميركي( مقابل 7001 مليار 

لبنان: خطة الموازنة تستهدف خفض العجز

في خطوة تدل على بدء عودة االنتظام إلى مالية الدولة اللبنانية، أقر مجلس الوزراء اللبناني مشروع موازنة  2017، 
بعد انقطاع دام اثني عشر عاماً، وأحاله على مجلس النواب حيث ستقوم لجنة المال والموازنة  بمناقشة سّلة 

واسعة من اإلجراءات الضريبية المقترحة باإلضافة إلى سلسلة الرتب والرواتب.

اتخذت

في مشروع الموازنة

إجراءات تخفيفية

على المواطن

وتحفيزية لالقتصاد

خفض العجز وزيادة اإليرادات
كش��ف وزير المالية اللبناني علي حس��ن 
خلي��ل أن النفق��ات المق��درة في مش��روع 
الموازنة بلغت 23670 مليار ليرة لبنانية 
)16 ملي��ار دوالر أميرك��ي( مقارن��ة مع 
نفقات محققة فعلي��اً في عام 2016، بقيمة 
22600 مليار ليرة لبنانية )15.27 مليار 

دوالر أميركي(.

أما اإليرادات، فق��د بلغت 16384 مليار 
لي��رة لبناني��ة )11 ملي��ار دوالر( مقارنة 
ب���14959 ملي��ار ليرة لبناني��ة )10.11 
ملي��ار دوالر( في عام 2016، أي بزيادة 
نسبتها 9.5 %. وبذلك، بلغ العجز 7283 
ملي��ار ليرة لبناني��ة )4.92 مليار دوالر( 
في مش��روع موازنة ع��ام 2017 مقابل 
عجز فعلي بل��غ 7453 مليار ليرة لبنانية 

)5.03 مليار دوالر( في عام 2016.

وأوض��ح خليل أن “هذه  الموازنة قلصت 
العجز ولو بنس��بة مح��دودة وخفضت من 
معدل الدين العام، وعلى اثر هذا التخفيض 
م��ن المق��در ان ينخف��ض العجز كنس��بة 
للنات��ج المحلي الى 8.7 % مقابل 9.3 % 
عن العام الس��ابق، وهن��ا أهمية القرار في 
الموازنة باالستدانة في حدود العجز ونسبة 
الدين الى الناتج س��تبقى برأينا مس��تقرة”، 
مش��يراً إلى أن “النفق��ات موزعة كفوائد 
7152 ملي��ار لي��رة لبناني��ة )4.83 مليار 
دوالر أميرك��ي( لخدم��ة الدي��ن و7374 
ملي��ار ليرة لبناني��ة )4.98 ملي��ار دوالر 
أميرك��ي( كروات��ب وملحقاته��ا و2100 
ملي��ار ليرة لبناني��ة )1.41 ملي��ار دوالر 
أميرك��ي( كعجز كهرباء قبل ان نضع أي 

اضافة وفق الخطة الجديدة”.
وق��ال خليل: إن االنفاق االس��تثماري زاد 

ليرة لبنانية )4.72 مليار دوالر أميركي( 
حالي��اً ه��ذا س��يتحقق برأين��ا م��ن خالل 
إدارة فاعل��ة لإلنف��اق وتطوي��ر القدرات 
في جباي��ة االي��رادات والحد م��ن الهدر 
والفساد وقد اعطينا اعتباراً خاصاً لزيادة 
االس��تثمارات لتطوير البن��ى التحتية في 
جميع المرافق واعطاء حوافز لالستثمار 
والنمو، مش��يراً إلى أن االهتمام س��يكون 
“منصباً نحو تحقيق سياسات مالية ترتكز 
الى تحقيق مالءة مالية توازي اداء الدول 

التي تتصف باالستقرار المالي”.

إجراءات تحفيزية لالقتصاد
وأكد الوزير اللبنان��ي أنه جرت مراجعة 
االقتراحات الضريبية من دون أن توضع 
أي ضريبة تط��اول الطبق��ات الفقيرة أو 
ذوي الدخ��ل المح��دود ضم��ن الموازنة 
“وهذا أمر مختلف عما يناقش في سلسلة 
الرت��ب والرواتب والت��ي نحن جاهزون 
إلعادة النظ��ر بكل اإلجراءات الضريبية 
التي ربما تنعكس ايجاباً على حياة الناس، 
بل عل��ى العكس ففي مش��روع الموازنة 
اتخذت إج��راءات تخفيفية على المواطن 
وتحفيزي��ة لالقتصاد، مثل خفض س��كن 
المال��ك إلى 50 % من القيم��ة التأجيرية 
عل��ى أال يقل عن 20 ملي��ون ليرة لبنانية  

)13500 دوالر أميركي(”.

م��ن  مجموع��ة  الموازن��ة  وتضمن��ت   
اإلج��راءات التي تط��ال بعض القطاعات 
 TVA�منها تغيير الس��قف للتسجيل في ال
إل��ى 100 ملي��ون ليرة لبناني��ة )67600 
دوالر أميركي( على االستيراد والتصدير، 
والضريبة على أرباح المصارف المحققة 
لضريبة األرباح.م��ن الهندس��ات المالي��ة، وه��ي تخض��ع 

 علي حسن خليل
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دوالر، وصدّرت إليها سلعاً بقيمة 373 مليون دوالر أميركي.

تونس
في تونس أيضاً توجد روابط اقتصادية، فقد تضاعف عدد الس��ياح الروس 
عش��ر مرات في 2016. ووق��ع الكرملين الخريف الماض��ي اتفاقية لبناء 

محطة نووية على األراضي التونسية.
بدوره، يقول اإلعالم الروس��ي، إن الجانبي��ن بحثا إجراء التبادل التجاري 

بالروبل الروسي والدينار التونسي بداًل من الدوالر أو اليورو.

المغرب
خ��الل الع��ام الماض��ي، زار الملك محمد الس��ادس روس��يا، ووقع إعالنا 
لش��راكة إستراتيجية “معمقة” واتفاقات بش��أن الطاقة ومكافحة اإلرهاب، 
كما تطمح الرباط إلى زيادة أعداد الس��ياح الروس خمس��ة أضعاف خالل 

السنوات المقبلة.

الجزائر
من��ذ زمن بعيد كانت الجزائر وال تزال من مش��تري األس��لحة الروس��ية، 
وق��د وقع الجانبان عام 2014 اتفاقية بنحو مليار دوالر تس��تخدم بموجبها 

الجزائر تقنيات ومكونات روسية إلنتاج 200 دبابة.
وف��ي العام المنص��رم، زار وزير الخارجية الروس��ي س��يرغي الفروف 
الجزائر، وتلقت بالده طلبات لش��راء 14 طائرة مقاتلة من نوع س��وخوي 
س��و- 30. وأخيراً، س��تحصل الجزائر هذا العام على س��فينتين روسيتين 
المقبل، ستتسلّم غواصتين من نوع “بالك هول”.من نوع “كورفيت تيغر” ُمس��لَّحة بصواريخ كروز الروس��ية، وفي العام 

روسيا تعزز وجودها االقتصادي في شمال أفريقيا

وفي مقال لها، تناولت مجلة فورين أفيرز األميركية الثقل 
الروس��ي المتنامي قي تلك المنطقة الحيوية، بينما ينش��غل 
العال��م بقضية التدخالت الروس��ية في الوالي��ات المتحدة 

وأوروبا.

ليبيا
ين��درج اهتم��ام الكرملي��ن بليبيا في س��ياق ع��ودة النفوذ 
الروس��ي بشكل عام إلى الش��رق األوسط وشمال أفريقيا، 
وصعود نجم الرجل القوي في الساحة الليبية )خليفة حفتر( 
الذي لم يعد من الممكن تجاوزه. هذا األخير زار موس��كو 

عدة مرات العام الماضي للحصول على دعم عسكري.
وبمس��اهمتها في بناء صورة حفتر كرج��ل قوي وبالتالي 
تثبيت شرعيته، تهدف موسكو إلى وضعه في قلب المشهد 

السياسي وجعله مقبوالً من طرف حكومة طرابلس.
عل��ى الصعي��د االقتصادي، التق��ى رئيس ش��ركة الطاقة 
الروس��ية الحكومي��ة )روس��نفت( إيغور ستش��ين برئيس 
مؤسس��ة النفط الليبية مصطفى صنع هللا  في فبراير/شباط 
الماض��ي، واتفق��ا على التعاون إلعادة بن��اء قطاع الطاقة 

الليبي.
كما أخذت موسكو منذ مايو/أيار 2016 منحى أكثر نشاطاً، 
حي��ث قامت بطب��ع 4 ملي��ارات دينار ليب��ي )3 مليارات 
دوالر( لصال��ح حكومة طبرق، مما أثار احتجاجات البنك 

الليبي المركزي المتواجد في طرابلس.

مصر
تفيد األنباء بأن روسيا نشرت قوات خاصة وطائرات من 
دون طيار في قاعدة سيدي براني العسكرية غربي مصر 
لتدعم قوات خليفة حفتر في ليبيا. وفي الوقت نفسه، يُعتقد 
أن موسكو ستضع اللمسات األخيرة لبناء محطة نووية في 
مص��ر، ومن المقرر أن تس��لمها نحو 50 طائرة مروحية 
من ط��راز “كاموف كا52” هذا الع��ام، وعدد مماثل من 
مقات��الت مي��غ 29 ع��ام 2020. وبحس��ب اإلحصائيات 
 ،”russian-trade“ الرس��مية المنش��ورة عل��ى موق��ع
أصبح��ت مصر الدولة الرائ��دة في التب��ادل التجاري مع 
روسيا في 2016 بقيمة بلغت 4.156 مليار دوالر، حيث 
اس��توردت مصر من روس��يا س��لعاً بقيمة 3.782 مليار 

اسـتطاعت موسـكو خالل العامين الماضيين أن تصبح العباً رئيسـياً في دول الشـمال األفريقي، وحققت 
مكاسب كبيرة عسكرياً واقتصادياً على خطى الملف السوري الذي كسبته حتى اآلن، وهو بالضبط ما حّذرت 

منه وسائل إعالم غربية وأميركية معتبرة إياه غزواً هادئاً في شمال أفريقيا.
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زادت أس��عار النفط بمقدار 6 دوالرات للبرميل الواحد عقب التلميحات في سبتمبر/
أيلول الماضي بعقد اتفاقية أوبك، وهو ما قد يش��جع االستثمار في إنتاج النفط في عام 

2017 بعد الهبوط الكبير الذي شهدته االستثمارات النفطية في العامين الماضيين.

ويمك��ن أن تؤدي زي��ادة إنتاج النفط الصخري في الوالي��ات المتحدة األميركية إلى 
سرعة تعويض جانب كبير من تخفيضات إنتاج األعضاء وغير األعضاء في أوبك 

أو تعويضها بالكامل.

وبحسب الخبير االقتصادي أكيتو ماتسوموتو، فقد كان للنفط الصخري تأثير من قبل، 
فف��ي أوائ��ل 2014 حتى مع تراكم المعروض، ظلت أس��عار النفط عند 100 دوالر 
للبرميل، ألن األطراف المش��اركة في الس��وق كانت تتوقع أن تخفض أوبك إنتاجها 
لدعم األس��عار، مما خلق حداً أدنى للسعر شجع البلدان غير األعضاء على اإلنتاج، 
ليس فقط للنفط الصخري، بل النفط من مصادر عالية التكلفة نس��بياً. ولم يستمر هذا 
الحد األدنى الس��عري لفترة طويلة بسبب تراكم العرض، وبدأت أسعار النفط تسجل 

هبوطاً حاداً بعد اجتماع أوبك في نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

ورغ��م أن أوب��ك أصبحت أكث��ر قدرة على االلت��زام باتفاقية اإلنت��اج األخيرة، فمن 
النفط الصخري للتغيرات السعرية.المرجح اآلن أن تقع سلس��لة من األحداث المماثلة إلى حد ما، بسبب سرعة استجابة 

مخاطر تحيط باتفاقية أوبك لتخفيض اإلنتاج

اتفاقية أوبك والمخاطر
والع��راق  الس��عودية  العربي��ة  المملك��ة  تعان��ي 
واإلم��ارات والكويت من مغب��ة تخفيضات أوبك، 
والتي يمكن أن تمتد إلى س��تة أشهر إضافية، بينما 
أُعفيت من التخفيضات بلدان األخرى مثل نيجيريا 
وليبي��ا. كما اتفق��ت دول من غي��ر األعضاء على 
تخفيض حوالى 600 ألف برميل يومياً، والتزمت 

روسيا بنصف هذا المقدار.

ويبدو أن هذه االتفاقيات حققت التوازن بين العرض 
والطلب عند مس��توى س��عري أعلى بقليل من 50 
دوالراً للبرمي��ل، ويرج��ع ذلك إل��ى درجة االلتزام 

بمستوى اإلنتاج المتفق عليه بين أعضاء أوبك.

وذكرت المنظم�ة أن نس���بة االلتزام بلغت قراب�ة 
90 % ف��ي يناير/كان��ون الثان��ي، وه��و ما يمثل 
مفارق��ة صارخة مع ضعف االلت��زام المعتاد من 
األعض��اء بالمس��تويات المنص��وص عليه��ا في 

اتفاقيات اإلنتاج السابقة.

ومع ذلك، فهناك عدة مخاطر تهدد فعالية االتفاقية، 
فق��د قام كل م��ن الع��راق وليبيا ونيجيري��ا بزيادة 
إنتاجهم من��ذ أكتوبر/تش��رين األول الماضي. ولم 
يقتص��ر األم��ر على قي��ام البلدان غي��ر األعضاء 
بإج��راء تخفيضات أق��ل من تخفيض��ات األوبك، 
ب��ل إن هذه البلدان غير مضط��رة لتحقيق أهدافها 
اإلنتاجي��ة بنف��س الس��رعة. فعل��ى س��بيل المثال، 
اقتصرت تخفيضات روس��يا حتى اآلن على 120 
ألف برميل من أصل 300 ألف تعهدت بتخفيضها.

خطر النفط الصخري
الخطر األكبر على محاولة تحقيق االستقرار السعري 
ربم��ا يأتي من البلدان المنتجة للنفط الصخري. فقد 

قررت منظمة أوبك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، خفض إنتاجها من النفط الخام بمقدار  1.2 مليون برميل 
يومياً لمدة ستة أشهر اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2017. وكانت النتيجة ارتفاعاً بسيطاً في األسعار وبعض 

االستقرار السعري.
ولكن هذه المهلة قد تكون مؤقتة، ألن زيادة السعر من المرجح أن تشجع اإلنتاج النفطي من مصادر أخرى، 
ومما يؤكد الطابع المؤقت للمهلة الزمنية التي تتيحها االتفاقية، أن األسعار شهدت هبوطاً حاداً في اآلونة 

األخيرة بسبب مخزونات النفط التي تجاوزت المستوى المتوقع في الواليات المتحدة األميركية.
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االقتصادي��ة - النات��ج المحلي اإلجمال��ي الحقيقي 
)6.5 %( زائد التضخم )3.0 %( يبلغ 9.5 %. 

تحفيز االقتصاد
وفي ع��ام 2016، حقق��ت الحكوم��ة أهدافها من 
خالل تحفيز االقتصاد مع توسع مالي فاق الهدف 
المح��دد ونمو إجمال��ي التموي��ل االجتماعي كان 
متماش��ياً مع الهدف بشكل عام. وفي عام 2017، 

زيادة المخاوف بشأن حجم الديون الصينية

الوزراء الصيني لي كه تشيانغ “التقرير السنوي” للعمل الحكومي أمام مجلس الشعب  استعرض رئيس 
التقرير نسبة  الوطني مؤخراً، وأوجز فيه مجموعة من األهداف االقتصادية الجديدة لعام 2017، حيث حدد 
مستهدفة لنمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي تبلغ 6.5 % لعام 2017، مقارنة بنمو بلغ 6.7 % في 2016، 
إلى جانب نمو مستهدف تبلغ  المحلي اإلجمالي،  الناتج  المالي تبلغ 3.0 % من  للعجز  ونسبة مستهدفة 
نفذت  إذا  يتحقق  لن  المستهدف  النمو  أن  نعتقد  لكننا  االجتماعي”،  التمويل  “إجمالي  في   % 12 نسبته 

الحكومة عملية الضبط المالي.

ستحتاج الصين

إلى خفض المديونية

ولكنها ستقوم بذلك

عندما يكون

االقتصاد العالمي

في وضع أفضل

لماذا نعتقد أن أه���داف النمو غير قابلة 
للتحق���ق في ظل عملي���ة الضبط المالي 

المشار إليها في تقرير العمل؟

 تش��ير األهداف إلى تباط��ؤ النمو بمقدار 
0.2 نقط��ة مئوية في ع��ام 2017. ومع 
القي��ود المفروضة على السياس��ة النقدية 
بس��بب الظروف الخارجية، فإن السياسة 
المالي��ة س��تلعب دوراً حاس��ماً ف��ي دعم 
النم��و. لك��ن العج��ز المالي المس��تهدف 

ينطوي على خفض كبير للدعم المالي. 

ونق��در أن التخفيض المال��ي المخطط له 
س��يخفض النمو بمقدار 0.6 نقطة مئوية 
إل��ى حوالى 6.1 % في عام 2017. وإذا 
أرادت الحكوم��ة أن تحقق أهدافها للنمو، 

سيتعين عليها تخفيف أهدافها المالية.

التمويل االجتماعي
ورؤيتنا هذه مدعومة بالنس��بة المستهدفة 
لنمو إجمال��ي التموي��ل االجتماعي، فهو 
مدفوع بشكل كبير باالقتراض من طرف 
الحكومة العامة والقطاع شبه الحكومي - 
بما في ذلك للعمليات المالية - وهو مراقب 

عن كثب بسياسة الحكومة المركزية. 

وتعن��ي األه��داف الجدي��دة للحكومة، أن 
هذه األخيرة ستستمر في تحفيز االقتصاد 
ف��ي ع��ام 2017 م��ن خ��الل المزيد من 
االس��تدانة. ومن المرجح أن تكون نس��بة 
12 % كه��دف لنم��و إجمال��ي التموي��ل 
االجتماعي أعلى م��ن نمو الناتج المحلي 
اإلجمال��ي االس��مي بناء عل��ى األهداف 

من المحتمل أن يتم تكرار نفس األداء.

وتشهد جودة االئتمان في الصين تراجعاً، 
حي��ث أن كل وحدة إضافي��ة من االئتمان 
تول��د نمواً أقل في االقتصاد. ومنذ األزمة 
المالي��ة، تم��ت إضاف��ة االس��تدانة إل��ى 
االقتصاد لكن النمو ظل يتراجع باطراد، 
مما أدى إلى زيادة المخاوف بش��أن حجم 

الديون الصينية.

الضبط المالي
وبإيج��از، إذا أرادت الحكوم��ة الصينية 
تحقيق النسبة المس��تهدفة للنمو التي تبلغ 
6.5 %، فإن��ه لن يك��ون بمقدورها تنفيذ 
الضبط المال��ي المذكور في تقرير العمل 
ألن ذل��ك س��يؤدي إلى تباطؤ ح��اد. لذلك 
ستس��تمر الحكومة في تحفي��ز االقتصاد 
لتفادي أي اضطرابات اجتماعية محتملة. 
التحفي��ز م��ن خ��الل خف��ض  وس��يأتي 
األهداف المالية وزي��ادة إجمالي التمويل 
االجتماعي األمر الذي سيزيد المديونية.

وف��ي مرحل��ة م��ا، س��تحتاج الصين إلى 
خف��ض المديوني��ة، ولكنها س��تقوم بذلك 
عل��ى األرج��ح عندم��ا يك��ون االقتصاد 
العالمي في وض��ع أفضل وبحاجة لمزيد 

من الصادرات الصينة.

وبالنظ��ر لالرتف��اع األخير ف��ي معدالت 
النم��و العالم��ي، ف��إن ه��ذه الفرص��ة قد 
تك��ون قريبة ويمك��ن أن يصبح تخفيض 
2018.الديون الصينة موضوعاً رئيس��ياً في عام 

لي كه تشيانغ 
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أوالً، تواص��ل تباط��ؤ النمو ف��ي الصين، لكن بوتيرة أكث��ر تنظيماً مما كان 
متوقع��اً بداية، رغ��م زيادته خالل الفصل الرابع بفض��ل تحفيزات مرتبطة 
بالسياسة النقدية  حيث انخفض إلى 6.7 % خالل الفصول الثالثة األولى من 

العام قبل االرتفاع بشكل طفيف إلى 6.8 % بالفصل األخير.

ثانياً، دخلت البلدان المنتجة للس��لع كالبرازيل وروسيا مرحلة ركود طويلة 
بس��بب تراجع أس��عار الس��لع وتواصل ذلك خالل النصف األول من العام 
عندما بلغ انخفاض األس��عار مس��تويات قياسية لم تس��جل منذ سنوات. لكن 
التعافي الالحق في أس��عار الس��لع خالل النصف الثاني من 2016 أدى إلى 
دعم النمو في هذه البلدان وس��اعد روس��يا على الخ��روج من مرحلة ركود 

دامت سنتين في الربع األخير من عام 2016.

ثالثاً، تعافت البلدان التي لها عالقات تجارية قوية مع الواليات المتحدة، مثل 
المكس��يك، بموازاة النمو القوي بالواليات المتحدة خالل العام بعد أن عانت 
من ضعف الطلب األميركي على الواردات في وقت مبكر من العام 2016.

انكماش األسعار
ال شك أن منحى النمو في عام 2016 له تأثير كبير على النمو عام 2017. 
وق��د ب��دأ في االقتص��ادات المتقدمة يكتس��ب الزخم أخيراً بعد س��نوات من 

السياسات النقدية الميسرة على نحو مفرط.
الحقبة التي هيمن عليها انكماش األسعار في طريقها لالنتهاء، والمؤشرات 
االحصائي��ة األولية للربع األول من عام 2017 تش��ير إلى ارتفاع معدالت 

النمو والتضخم بمختلف االقتصادات المتقدمة.
من ناحية أخرى، يرجح أن يظل النمو في األسواق الناشئة هشاً، لكنه سيستفيد 
الصيني والهندي.على األقل من ارتفاع أس��عار الس��لع األساس��ية وتزايد الثق��ة باالقتصادين 

حقبة انكماش األسعار في طريقها لالنتهاء

ف��ي االقتصادات المتقدم��ة، تعكس قص��ة النمو تحوالت 
دوري��ة قوية بعد نمو  ضعيف ف��ي النصف األول في كل 
م��ن الواليات المتح��دة األميركية والياب��ان بصفة أخص. 
ويع��ود في األولى انخفاض النمو ف��ي النصف األول من 
العام ألس��باب انخفاض النفقات الرأسمالية بقطاع الطاقة، 
وتراجع المخزون بش��كل أكثر حدّة، والتأثير السلبي لقوة 

الدوالر على الصادرات.

تباطؤ الصادرات
 أم��ا الياب��ان، فتراجع النم��و بها بفعل تباط��ؤ الصادرات 
بسبب االرتفاع السابق بقيمة الين وضعف الطلب الصيني 
على الواردات وانعكاساته السلبية على الشركاء التجاريين 

الرئيسيين اآلخرين.
ولكن النصف الثاني ش��هد ارتفاع أس��عار الطاقة وتالشي 
اآلثار الس��لبية على االس��تثمار بها في الواليات المتحدة، 

كما قاد ضعف الين إلنعاش الصادرات اليابانية.
 

األسواق الناشئة
م��ن جهة أخرى، تعززت االقتص��ادات المتقدمة األخرى 
ف��ي النصف الثاني من عام 2016 الماضي. وأدى ارتفاع 
الطل��ب الكلي الناجم ع��ن تحفيزات السياس��ة النقدية إلى 
زي��ادة النمو ف��ي منطقة الي��ورو، كما أن ارتفاع أس��عار 
الس��لع األولية أف��اد المنتجين في دول مثل أستراليا وكندا 

والنرويج.
أما بالنس��بة لألسواق الناش��ئة، فالوضع كان أكثر تعقيداً. 
عوامل رئيس��ية تفسر التراجع العام بالنمو ثم ارتفاعه في 

الربع األخير من عام 2016.

شهد عام 2016 أحداثاً حافلة، بدأتها الصين 
مع انخفاض في قيمة اليوان، ثم جاء تصويت 
الناخبيـن البريطانيين واألميركيين بعكـس 
التوقعات، ووافقـت منظمـة أوبـك على أول 
تخفيض في اإلنتـاج خالل 8 ســنـوات، كما 
ألغت الهند ما يقرب من 90.0 % من عملتها 

المتداولة.
واآلن بعد أن أصدرت معظم البلدان أرقام الناتج 
 ،2016 عام  من  الرابع  للربع  اإلجمالي  المحلي 
توفرت قراءة نهائية عن النمو العالمي للسنة 

التي هيمنت عليها الصدمات.
وقادت هذا النمو كل من االقتصادات المتقدمة 

واألسواق الناشئة.
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استكملت داماك العقارية، 
أكث��ر م��ن 180 ملي��ون 
س��اعة عم��ل آمن��ة، من 
دون وق��وع إصاب��ات أو 
كاف��ة  ضم��ن  ح��وادث، 
مشاريعها في دبي، حيث 
ذات  المش��اريع  س��جلت 
أكثر  الشاهقة  االرتفاعات 
س��اعة  ملي��ون   80 م��ن 
عم��ل آمن��ة، كم����ا حقق 

مش��روع مجتمع الغولف التطويري “داماك هيلز” 88 
مليون ساعة عمل آمنة، في حين سجل مشروع “أكويا 

أكسجين” ما يزيد عن 12 مليون ساعة.
وأعل��ن نائ��ب الرئيس األول في ش��ركة دام��اك، نايل 
مكلوغلين، عن الشعور بالفخر بالنتيجة التي ت�م تحقيقها، 
مهن�ئ��اً فريق��ي إدارة المش��اريع وإدارة البيئة والصحة 

والسالمة في الشركة على تحقيق اإلنجاز هذا.

مجموعة “أيال” تتوسع في فنادقها

إنجاز بعدد ساعات العمل اآلمنة

افتتحت مجموعة فنادق ومنتجعات أيال فندقاً جديداً تحت اس��م “أيال غراند” وس��ط 
مدين��ة العي��ن بأبوظبي بتكلف��ة 200 مليون دره��م )54.4 ملي��ون دوالر(، يضم 9 
طواب��ق تتأل��ف م��ن 220 وحدة فندقية وتت��وزع بين 145 غرف��ة و75 جناح، كم�ا 

أش��ارت المجموعة أيضاً الى توسعها 
ف��ي مش��اريعها الفندقية في األس��واق 
الخارجية من خالل مش��روع “منتجع 
عب��ري” ف��ي س��لطنة ُعم��ان، والذي 
سيتضمن مركزاً تجارياً وفندقاً، فضالً 
ع��ن  تجهيزه���ا أيضاً مرك��زاً تجارياً 

وفندقاً 5 نجوم ومنتجع في جيبوتي.

نايل مكلوغلين

“هيلتون” توسع محفظتها الفندقية

أضاف��ت مجموعة هيلت��ون العالمي�ة، فندقاً جديداً إلى محفظته��ا المتنامية في منطقة 
الش��رق األوس��ط، وهو “مكة هيلتون” للمؤتمرات بمك��ة المكرمة، الذي يضم أكبر 

مركز للمؤتمرات في المدينة وبإطالالٍت مهيبة على المسجد الحرام.
الرئي��س  كش��ف  ب��دوره، 
عالم��ة  ومدي��ر  اإلقليم��ي 
هيلتون أندرياس الكندر، أن 
الفندق هو الثاني عش��ر في 
للمجموعة،  التابع  السعودية 
ومعه أكثر من 30 فندق قيد 
اإلنشاء، وهو يلبي أغراض 
والمناس��بات  االجتماع��ات 

الصغيرة والكبيرة.

أك��د المش��رف العام 
قطاع  تنظي��م  عل��ى 
اإليجار في السعودية 
محم����د البط��ي، أن 
وزارة اإلس���كان لن 
تتدخ��ل ف��ي أس��عار 
إيج���ار ال�وح����دات 
الس��كنية عبر ش��بكة 
“إيجار”، وأن السوق 
السعودي حر ويعتمد 

عل��ى حجم الع��رض والطلب، الفتاً إل��ى أن الهدف من 
التنظي��م هو التقليل من المخاط��ر على جميع األطراف 
التي بدورها س��وف ترفع االس��تثمار في ه��ذا القطاع، 

وتنخفض معها قيمة أسعار اإليجارات.
وأش��ار البطي الى أن الربط اإللكتروني بين اإلس��كان 
ووزارة الع��دل سيس��رع الحك��م في القضاي��ا المتعلقة 
ب�“إيجار”، وسيتم تحويلها إلى التنفيذ بمجرد التحقق من 
عدم تس��ديد المستأجر عبر نظام س��داد ما يترتب عليه 

اإلبالغ والتبليغ وإيقاف خدمات المستأجر.

ال تدخالت في أسـعار اإليجارات

محمد البطي

عقدان لمشروع “ميدان ون” بدبي

أعلنت شركة عزيزي للتطوير العقاري 
اإلماراتية أنه تم ترسية عقدين بقيمة 1.7 
مليار درهم )462 مليون دوالر( لتنفيذ 
أعمال اإلنش��اء لمرحلتين من المراحل 
األربع التي س��يتم إنجازها في مشروع 
“ميدان ون”، ال��ذي يتضمن 35 مبنى 

ب�4.354 وحدة س��كنية تتميز بالجودة العالية وكف��اءة التصميم. وتم توقيع العقدين في 
المقر الرئيسي ل�“مدينة ميدان” بحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة سعيد حميد مطر 
الطاي��ر، ورئيس مجلس إدارة “عزيزي للتطوي��ر العقاري” مرويس عزيزي، حيث 
تم تعيين كال من “كي س��ي س��ي للهندس��ة والمقاوالت” و“اكتكو” للمقاوالت العامة 

كمقاولين لتنفيذ أعمال البناء في المشروع.
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انخفض متوسط أسعار 
ف��ي  الش��قق  مبيع��ات 
أبوظب��ي بنس��بة 1 % 
أس��عار  انخفضت  فيما 
الفل��ل بنس��بة 9 % في 
الرب��ع األول م��ن عام 
وفق��اً  وذل��ك   ،2017

لتقرير القطاع السكني في أبوظبي في الربع األول لعام 
2017 والذي أصدرته ش��ركة تشيسترتنس الرائدة في 

مجال الخدمات العقارية. 
وف��ي ه��ذا الس��ياق، ق��ال المدي��ر اإلقليم��ي ف��ي دولة 
اإلم��ارات، ورئيس قس��م التقييمات واالستش��ارات في 
“تشيسترتنس” الشرق األوسط، روبن تيه: من المتوقع 
أن تتراجع أسعار المبيعات بشكل أكبر، ونعتقد أن اتجاه 
الس��كان نحو تقليص المس��احة أو االنتقال إلى المناطق 
ذات األس��عار معقولة سيستمر حتى عام 2018، عندما 
س��تؤدي الزي��ادة المتوقعة ف��ي اإلنف��اق الحكومي إلى 

تحسين معنويات السوق.

تراجع أسعار مبيعات فلل أبوظبي

روبن تيه

كش��فت شركة طموح لالس��تثمارات، المطّور العقاري 
ف��ي أبوظبي، عن مش��روع الري��م داون تاون المخطط 
الرئيس��ي المس��تدام والمبتكر التصميم، الذي يقع على 
الشواطئ الشمالية الغربية لجزيرة الريم، بمساحة 104 
هكتار، و3.4 مليون متر مربع للمس��احة المبنية، وهو 
أول مش��روع يجمع بين التصميم العصري والتقليدي، 
ويض��م بنية تحتية للنق��ل متصلة بالكامل، وأول س��كة 

حديدية خفيفة ومترو في العاصمة.
واعتب��ر الرئي��س التنفي��ذي ل�“طم��وح” غان��م مبارك 
المنص��وري، أن “الريم داون تاون” يعد دليالً على نهج 
“طموح” المبتكر في تطوير مش��اريع استراتيجية تُلبي 
االحتياجات المتنوعة للسكان والشركات، بكل المقاييس.

“الريم داون تاون” في جزيرة الريم

وحدات سكنية جديدة في “أيكون سيتي”

أطلقت ش��ركة داماك العقارية وحدات سكنية جديدة في مشروع “أيكون سيتي” بدبي 
الذي يمتد على مس��احة 4 ماليين قدم مربعة، يقع على الجانب الش��رقي والغربي من 
ش��ارع الشيخ زايد عند تقاطع حديقة الصفا، وعلى مقربة من قناة دبي المائية، والذي 
يضم لجانبها مكاتب، غرف فندقية وشقق فندقية. على أن يتم طرحها للبيع بأسعار تبدأ 

من 1.3 مليون درهم )353 الف دوالر(. 
كم��ا أعلنت “داماك “، ع��ن إنجاز أكثر 
من 85 % من مشروع “داماك تاورز”، 
المك��ّون من فندق ومجمع س��كني متعدد 
االس��تخدامات، و4 أب��راج يصل ارتفاع 
كل منه��ا إل��ى 2500 مت��راً، والكائ��ن 

بمنطقة البرج في دبي.

“الدار” تطلق مشروعًا للدخل المتوسط

أطلقت “الدار العقارية” مش��روع “ذا بردجز” الس��كني للدخل المتوسط، في جزيرة 
الري��م  بأبوظب��ي، بتكلفة 1.3 مليار دره��م 353 ملي��ون دوالر، ويتألف من 1.272 
وحدة سكنية، تفصل بين قطعتي األرض التابعتين لمشروع “ذا بردجز” القناة المائية 
الجديدة. ولفتت الش��ركة أنه س��يتم إطالق الوحدات الس��كنية للبيع بمعرض “س��يتي 

س��كيب” أبوظب��ي، متوقعةً ب��دء األعمال 
اإلنش��ائية للمش��روع الذي يض��م 3 مباني 
تتأل��ف من 636 وحدة س��كنية، كجزء من 
برنامجها االس��تثماري خالل الربع الرابع 
من عام 2017، على أن تستكمل في الربع 

األول من عام 2020.

أعلى برج فندقي في الشارقة

كش��فت مجموعة جنة للفنادق والمنتجعات، النقاب 
عن أحدث مشروعاتها في بقطاع الضيافة في دولة 
اإلمارات، وهو فندق “جنة رأس الخور الشارقة”.

وأش��ار الرئيس التنفي��ذي للمجموع��ة نعمة عماد 
درويش، إلى أن المش��روع الفندقي س��يكون أعلى 
برج في الشارقة، وسيطل على الخور بارتفاع 57 
طابقاً. ويضم المش��روع الس��ياحي، موالً تجارياً، 

ومكاتب للش��ركات وشققاً س��كنية واسعة، وغرفاً وشققاً فندقية، إضافة إلى مجموعة 
من المرافق الترفيهية المتنوعة التي تش��مل أحواض س��باحة داخلية وخارجية، وناٍد 

رياضي، ومحال تجزئة، ومطاعم ومقاٍه.
وم��ن المقرر أن يحتوي على مهبط لطائرات الهليوكبتر، وأن يش��كل إضافة مميزة 

لقطاع السياحة والترفيه في اإلمارات.

نعمة عماد درويش
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وقّعت جمعية مطوري العقار- لبنان )REDAL(  مذكرة 
تفاهم وتوأمة مع “جمعية اتحاد المطورين الفلس��طينيين 
ف��ي القطاع العقاري” في دولة فلس��طين، تش��ّكل “نواة 
إلنشاء شبكة عربية للعاملين والناشطين العرب في قطاع 
االستثمار والتطوير العقاري افراداً وهيئات ومؤّسسات”. 
وتول��ى التوقي��ع عن REDAL رئيس��ها نمير قرطاس 
وعن الجانب الفلس��طيني رئيس الجمعية المهندس نزار 

الريماوي، بحضور عدد من مسؤولي الجمعيتين.
 وته��دف المذّكرة إلى “تمتين أواص��ر التعاون وتبادل 
الخب��رات والعم��ل المش��ترك لتحقيق مزيد م��ن التقدم 
واالزده��ار لقطاع اإلس��كان والتطوير العقاري في كل 

من البلدين.

“موفنبيك” تعزز حضورها في باكستان REDAL تعاون بين 
والمطورين العقاريين الفلسطينيين

وّس���عت ش����ركة فن���ادق 
ومنتج�ع���ات م�وفن�ب�ي����ك 
حضوره��ا في باكس�����تان 
بعدما أبرمت إتفاقاً لتش�غيل 
منشأتها الثالثة هناك، حيث 
الضيافة  ش����رك�ة  وقع��ت 
الس��ويس���ري�ة عق���داً م��ع 
مجموعة ش��ركات أورينت 

إلدارة فندق وشقق موفنبيك الهور 310 غرف، كجزء من مشروع تطويري متعدد 
االستخدامات خصصته الحكومة، وسيكون واحداً من اعلى المباني في باكستان عند 

افتتاحه عام 2021.

ذكرت هيئ��ة اإلحصاء التركية تصدر مواطني البلدان 
العربي��ة، قائم��ة األجان��ب األكث��ر ش��راًء للعق��ارات 
ف��ي تركيا، حي��ث احت��ل العراقيي��ن المرتب��ة األولى 
بش��رائهم 884 منزالً خالل األشهر الثالثة األولى من 
2017، تالهم الس��عوديون في المرتبة الثانية ب�435، 
والكويتيون ثالث��اً ب�368. وتصدرت اس��طنبول قائمة 
الم��دن األكثر بيع��اً للعقارات لألجان��ب، حيث وصل 
ع��دد المنازل المباعة ألف��اً و478. وجاءت أنطاليا في 
المرتب��ة الثانية، ب�856 منزالً. ويأتي ذلك رغم تراجع 
بيع العقارات لألجانب بنس��بة 8 %، مقارنة مع الفترة 

نفسها من العام الماضي 2016.

السعوديون والعراقيون األكثر شراًء

متجر جديد لـ“آبل” في دبي

 كشفت “آبل” رسمياً عن خططها لفتح متجر جديد في 
“دبي مول” اإلمارات، وأوضحت المسؤولة عن البيع 
والمتاجر اإللكترونية في الش��ركة أنجيال أهريندتس. 
اس��تعداد الش��ركة الفتت��اح متجر جديد عب��ر احتفال 
س��يحضره الفنانون المحليون ورجال األعمال. ومن 
المتوقع أن يس��تقطب س��نوياً أكثر من 80 ألف زائر، 
وس��يكون الثالث من نوعه في اإلم��ارات، بعد افتتاح 

“آبل” لمتجر في مول اإلمارات في دبي، وآخر في أبوظبي منذ العام 2015.
الجدير بالذكر أن المتجر مكّون من طابقين، ومن المقرر أن يكون مفتوحاً طوال أيام 
األس��بوع. وتم كشف الس��تار عن ش��عار اإلعالن للموقع الجديد، والذي حملته لوحة 

جدارية في واجهة المتجر كتب عليها “يتواصل اإلبداع”.

أنجيال أهريندتس

“فرست انفستور” تدعم قائمة فنادقها

أعلنت مجموعة ذا فرست انفستور، ومقرها دبي، شراء 
فندق كارلتون داون تاون المطل على شارع الشيخ زايد، 
بهدف توسع تواجدها في قطاع الضيافة. الفندق المعروف 
سابقا باسم فندق وورويك، هو ثالث فندق تديره كارلتون 
إلدارة الفنادق، العالمة المملوكة لمجموعة “ذا فرست 

انفستور”، والتاسع بين فنادق المجموعة.
وتعليقاً على هذا االستثمار االستراتيجي، أشار الرئيس 
التنفي��ذي لش��ركة كارلتون إلدارة الفنادق حس��ني عبد 
الهادي، “تقوم اس��تراتيجيتنا على االسثتمار في أسواق 
عالية النمو مثل دبي وهذا االس��تحواذ المتميز س��وف 

يعزز وضعنا في الس��وق. هذا ويرتفع هذا المبنى 47 طابقاً ويضم 357 غرفة مع 7 
مطاعم وبارات، 10 غرف اجتماعات”.

حسني عبد الهادي
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نسيان أهمية التطوير العقاري، والذي يعتبر منطلقاً 
لتشجيع المطورين العقاريين الذين بلغ عددهم اليوم 
45 مطوراً، ال س��يما وأن مواقع متنوعة للتطوير 
العق��اري موجودة حالي��اً وعائ��دة للقطاعين العام 
والخ��اص، أي أننا جهزنا البيئ��ة التنفيذية الالزمة 
إلط��الق مجموع��ات العم��ل الخاصة بن��ا إلعادة 
اإلعمار ح��ال انتهاء الحرب، ومن األهمية بمكان 
التأكيد أن مكونات الس��كن الثالثة )المال واألرض 
والمعدات( موج��ودة ومؤمنة لدى الدولة رغم كل 
أعبائه��ا، حت��ى أننا أدخلن��ا ضمن ادواتن��ا تقنيات 
التش��غيل والتش��ييد الس��ريع من دولتين صديقتين 
تزورنا ش��ركاتهما باس��تمرار للتحضير للمرحلة 

المقبلة.

كيف تواجهون التغيرات السكانية الطارئة والتي 
أفرزت ترّكزات جديدة؟

نواجهه��ا بالتعام��ل م��ع األم��ر الواق��ع حالي��اً، 

عرنوس: شراكة وتخطيط لمعالجة السكن في سورية

أكد وزير اإلسكان السوري المهندس حسين عرنوس، سعي الوزارة إلعادة النظر بسياسة اإلقراض السكني 
ومعدالت فوائده، بما يحقق توفير التمويل المناسب لحاجات فئات المجتمع في سورية، بالتوازي مع سعيها 

لخفض سعر السكن االجتماعي.
وقال عرنوس في حديث لمجلة البنك والمستثمر: إن التعامل مع ازدياد الطلب على السكن ارتكز على مشاريع 
كبيرة في العاصمة وحلب مبدئياً، على أن يتم تنفيذ مشاريع مشابهة في بقية المحافظات حال استقرار 
األوضاع في سورية، الفتاً إلى أن مكونات المسكن الثالثة (األرض والمال والمعدات) جاهزة ومؤمنة لدى الدولة، 

ال سيما وأن المخططات التنظيمية الضامنة للمجّمعات العمرانية قد أُعيد تقييمها مجدداً.

وفيما يلي نص الحديث:
ما هي خططكم في إشادة المساكن بعد كل 

ما دّمره اإلرهاب؟
دّم��ر اإلره��اب الكثير من البني��ة التحتية 
والعمراني��ة ف��ي س��ورية، فيم��ا عمليات 
تقييم األضرار وحصرها مس��تمر بشكل 
دائ��م في المناط��ق الت��ي يحررها الجيش 
العرب��ي الس��وري، م��ا يعن��ي أن الرق��م 
متغي��ر، وبالتالي ما من إحصاء دقيق عن 
عدد المس��اكن والمباني المدمرة بل توجد 
تقدي��رات. وعل��ى رغ��م ارتف��اع الطلب 
على المس��اكن قبل األزم��ة، إال أن معدله 
لم يك��ن مقلقاً، أما الي��وم فالحاجة ازدادت 
نتيج��ة تدمي��ر اإلرهاب للمس��اكن، وهي 
مس��ألة تعيه��ا الدولة جي��داً وتتعامل معها 
م��ن خ��الل توليفة م��ن ال��رؤى المقترنة 
بإجراءات تطبيقية على األرض تحضيراً 
لم��ا بعد األزمة، وتش��مل تهيئة األراضي 
الالزم��ة للبناء وإع��ادة تهيئة المخططات 
التنظيمية للمناط��ق التي تعرضت للدمار 
بما يضمن إش��ادة المجتمع��ات العمرانية 
الحديثة بخالف مناطق السكن العشوائي. 
وق��د قطعنا بالفعل ش��وطاً كبي��راً في هذا 
المج��ال وف��ي أماك��ن كثيرة، م��ع األخذ 
ف��ي االعتبار أن أغل��ب المخططات التي 
تعرض��ت للخراب والدم��ار أُعيد تقييمها 
لتكون جاهزة لمرحلة اإلعمار، بالتوازي 
م��ع الس��عي لدع��م ش��ركاتنا اإلنش��ائية 
والمؤسسة العامة لإلسكان في كل النواحي 
بالتمويل والتجهيزات لضمان استحواذها 
ومشاركتها كجهات عامة وطنية في جزء 
جي��د من اإلعم��ار والعم��ران. وال يمكن 

والتحضي��ر لم��ا بع��د األزمة مس��تقبالً. 
ولعل أقرب مثال هو مدينة عدرا العمالية 
التي باش��رنا ترميم مس��اكنها الكثيرة من 
خالل التعاقد مع إحدى شركاتنا لمساعدة 
السكان في تأهيل منازلهم، ورصدنا مبالغ 
إضافي��ة أخرى لتأهيل وحدات س��كنية لم 
تسلّم بعد ألصحابها، كما أطلقنا في ريف 
دمش��ق ضاحي��ة الفيحاء التي تس��توعب 
نحو 62 ألف نسمة، بالتوازي مع إطالق 
المش��روع العم��الق للمنطق��ة التنظيمية 
جنوب شرق دمشق )مش��روع المرسوم 
الس��كن لحوال��ى  66( وال��ذي س��يؤمن 
360 أل��ف نس��مة ضمن مدين��ة متكاملة 
وعصري��ة. ولكن ال بد م��ن التأكيد على 
أن ال��وزارة ال تعتبر إس��كان المواطنين 
في دمش��ق وريفها أولوية حتى ال نقع في 
مطب تضخ��م العاصمة والطوق المحيط 
بها س��كانياً، بل إس��كانهم في المحافظات 
كافة، ف��ي إطار خطط البعد التنموي لكل 
س��ورية، حي��ث نخط��ط لبن��اء مجمعات 
عمراني��ة وض��واحٍ في محافظ��ة حلب، 
كما نهي��ئ لإلس��كان والتنمية في حمص 
وحم��اه ودير الزور والرقة والس��ويداء، 
بالنظ��ر إل��ى أن ال��دول ال تخط��ط على 
أس��اس األزمات وظروفها والواقع الذي 
طرأ خاللها، بل تنظر دائما لألمام وتضع 
خططها على أس��اس االس��تقرار، ولذلك 
تنطل��ق ال��رؤى من ع��ودة س��ورية إلى 
س��ابق عهدها حيث ال ننكر أن العاصمة 
دمش��ق وريفها تش��كالن نقطة جذب لكل 
المواطنين، نظراً التس��اع الفرص فيهما 
أكث��ر م��ن غيرهم��ا م��ن المحافظ��ات، 

 المهندس حسين عرنوس



65

عالم العقار

البنك والمستثمر | أيار/مايو 2017

من أي أساس تنطلق الرؤى االستراتيجية لوزارة 
اإلسكان للمرحلة المقبلة؟

يمكن الق��ول أنها تنطلق من كون قطاع اإلس��كان 
بالتكام��ل مع األش��غال العام��ة يعتبر منف��ذاً مهماً 
لمشاريع التنمية االقتصادية واالجتماعية لمختلف 
قطاعات االقتصاد الوطني والمجتمع السوري، كما 
يق��وم بدور هام في خلق ف��رص العمل لكل الفئات 
بمختلف المس��تويات التعليمي��ة واالختصاصات، 
وه��و بات اليوم مكوناً أساس��ياً لمواجهة التحديات 
المستقبلية المتعلقة باإلسكان، ال سيما منها الناتجة 
ع��ن الحرب الظالم��ة التي تتعرض لها س��ورية، 
بالنظر إلى أن حجم الحرب وتبعاتها يتطلب وجود 
جهة تمثل بي��ت الخبرة وال��ذراع التنفيذية لخطط 
الدولة ومش��اريعها في هذا المج��ال، بالتوازي مع 
اعتبارها نواة رئيسية تشريعياً وفنياً وتنفيذياً لمرحلة 
إع��ادة اإلعمار، وذل��ك بوضع البرام��ج التنفيذية 
لعمله��ا بما تمتلك��ه من مقومات تمكنه��ا من القيام 
به��ذا الدور عبر قطاعاته��ا التابعة في التخطيطين 
اإلقليمي والعمراني والتنمية العمرانية واإلس��كان 
بشقيه العام والتعاوني، وكذلك التطوير واالستثمار 
العقاري، إضافة إلى نقابتي المهندسين والمقاولين 
اللتين تشرف عليهما، األمر الذي سيمكنها من تنفيذ 
المهام المناطة بها بالش��كل األمثل. أما في المجال 
التشريعي الذي تعتبره وزارة اإلسكان حجر زاوية 
في االنط��الق الصحيح، فتقوم أولويت��ه في تهيئة 
البيئة التش��ريعية المناس��بة الضامنة لتقديم الخدمة 
الُمثل��ى للمواطن، وقد باش��رنا العم��ل على تعديل 
بعض التشريعات المتعلقة بعمل الوزارة مثل قوانين 
االستمالك والناظم لعمل هيئة التطوير واالستثمار 
العق��اري وعمل مراكز التدري��ب المهني، إضافة 
إل��ى تعديل اس��س التخطيط العمراني والمراس��يم 
التش��ريعية الناظمة لعمل القطاع التعاوني السكني 
وعمل ش��ركات  اإلنش��اءات العامة، بالتوازي مع 
وضع مقترحات نصوص تش��ريعية جديدة تساهم 

في مرحلة إعادة اإلعمار.

هل من مش���اريع جديدة قريباً للس���كن الشبابي 
واالجتماعي؟

م��ن المؤكد أنن��ا لن نعل��ن االكتت��اب الجديد على 
المس��اكن الش��بابية ما ل��م نخطو خط��وات كبيرة 
تجاه الش��باب المس��جلين، بالنظر إل��ى أننا عانينا 
بع��ض التأخير نتيجة ظروف خارجة عن ارادتنا، 
وتتمحور حول األزمة، كاألوضاع القائمة وتقلبات 

ولذلك يت��م تخصيصهما باهتمام اكبر في 
التخطيط والبناء.

هل م���ن دور يمكن القيام به لتغيير واقع 
ارتفاع اإليجارات واألسعار في المناطق 

اآلمنة؟
ال ش��ك في أن ضعاف النفوس يس��تغلون 
للس��كن،  المهّج��ر  المواط��ن  حاج��ة 
واضط��راره لدف��ع اإليج��ار مهم��ا كان 
مرتفع��اً كي يجد س��قفاً يؤوي��ه، ورغم ما 
تؤمنه الدولة من مراكز إيواء إال أن الطلب 
أكب��ر بكثير من القدرة على اس��تيعاب كل 
المهّجرين، ال سيما وأن فئة غير قليلة منهم 
تطلب المسكن في مناطق متوسطة وفوق 
المتوس��طة وتدفع إيجاره، م��ا يؤدي إلى 
صعوبة التدخل ألن التركز السكاني ضخم 
ف��ي المناطق اآلمنة، س��واء في العاصمة 
وحماه والس��احل في طرطوس والالذقية. 
وال يخرج الحل الجذري الفعّال عن وقف 
اإلرهاب حتى يع��ود األمان إلى المناطق 
كاف��ة، وح��ال توق��ف اإلرهاب سنباش��ر 
ترتيب كل ما حدث من فوضى ومن تدمير 
بش��كل كامل، بما يضمن عودة كل أس��رة 
مهج��رة إلى مس��كنها األصل��ي، وبالتالي 
تخلي المس��كن الذي كانت تقيم فيه فيتسع 
الع��رض ويضيق الطلب فتك��ون النتيجة 

انخفاضاً حاداً لألسعار إيجاراً ومبيعاً.
وف��ي محافظ��ات المقصد )اآلمن��ة( كان 
يوج��د أالف األبنية غير المس��كونة دون 
أدنى طلب عليها، ولكن تم إشغالها خالل 
األزم��ة وما أفرزه اإلره��اب من تهجير 

للمواطنين اآلمنين.
ورغم قتام��ة الصورة بالنس��بة للبعض، 
إال أنن��ا نرى فيها صورة وطنية مش��رقة 
وناصع��ة كون محبة س��ورية األم حالت 
دون خروج الغالبية العظمى من األس��ر 
م��ن الب��الد، وبالنتيج��ة يكم��ن الحل في 
انتص��ار س��ورية القري��ب وع��ودة كل 
مواطن إلى إقامته الس��ابقة بعد مباش��رة 
الترمي��م واإلصالح، وإطالق المش��اريع 
العمالقة في كل محافظ��ة ليعود التوازن 
الس��كاني إلى سابق عهده. وما يجري في 

حلب حالياً أكبر دليل على ذلك.

األسعار ودخل المواطنين وتراجع قدراتهم 
الش��رائية، لكن حال تحسن الواقع ستكون 
سورية ورشة عمل كبيرة، وقد جهزنا لذلك 
جيداً وكثير من األساسيات باتت موجودة 
فعالً، م��ع التركيز على إنهاء المش��اريع 
التي باش��رناها لس��كن االدخار والشبابي 
وأساتذة الجامعات تمهيداً إلطالق مشاريع 
جدي��دة، كما نهيء للش��راكة م��ع القطاع 
الخاص ورج��ال االعمال والمس��تثمرين 
عبر تشجيعهم وتفعيل دورهم ومساهمتهم 
في معالجة مش��كلة السكن وتنفيذ مشاريع 
اإلس��كان، بالت��وازي مع تش��جيع نقابتي 
المهندس��ين والمقاولين عل��ى الدخول في 
مج��االت اإلس��كان والتطوي��ر العقاري، 
والعمل ما أمكن على تخفيض سعر السكن 
االجتماعي، كما باشرنا العمل على إعادة 
النظر بسياسة اإلقراض السكني ومعدالت 
الفوائد بما يحقق توفير التمويل المناس��ب 

الحتياجات فئات المجتمع.

لماذا توّس���عت العشوائيات وأين أنتم من 
ذلك؟

ه��ي مش��كلة تراكمي��ة عبر عق��ود نتيجة 
الهجرة نحو مراكز المدن بحثا عن فرص 
أفض��ل للحي��اة والعم��ل، ولك��ن المرحلة 
الحالية باتت تف��رض حلوالً جذرية نعمل 
عليها بالتكامل مع كل الوزارات والجهات 
ذات الصل��ة، عب��ر تنظيم م��ا أمكن منها 
ف��ي الفترة الراهنة والت��ي كانت باكورتها 
مشروع المرس��وم 66 في منطقة بساتين 
الرازي بدمش��ق الستيعاب عشرات أالف 
األس��ر، وقد تمت المباش��رة بالمش��روع 
بقرض من المصرف التجاري الس��وري 
لصالح محافظة دمش��ق. أم��ا في المرحلة 
المقبلة، فسنش��هد مشاريع عمالقة مشابهة 
منطلقه��ا تأمين وتهيئ��ة األراضي المعدة 
للبناء إلقامة المش��اريع السكنية، وإصدار 
وتوسيع المخططات التنظيمية التي تعتبر 
أساس أي مشروع سكني عصري، وكذلك 
إعداد الدراس��ات الفنية الدقيق��ة لتنفيذ كل 
المش��اريع بالمواصف��ات الفنية المطلوبة، 
السكني.بالتوازي مع تطوي��ر عمل قطاع التعاون 
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واعتمدت المؤسس��ة خالل الس��نة الحالية برنامجاً لتخصيص 6 أالف شقة جاهزة، 
للس��كن م��ع األخذ بعي��ن االعتب��ار أن هذا الع��دد تراكمي وهو نت��اج برامج عمل 

السنوات الماضية.

ورغ��م اإلرهاب، لم يتوقف عمل المؤسس��ة على اإلطالق بل تعثر نس��بياً في عام 
2013 )وهي ذروة األزمة( بسبب ارتفاع األسعار وعدم توافر المواد، حيث سلمت 
خالل الس��نوات الست الماضية مس��اكن في محافظات القنيطرة وريف دمشق في 
عدرا العمالية وحمص وطرطوس والالذقية وحلب والحسكة، والتي بلغ مجموعها 
20 ألف مس��كن، وهو رقم جيد وفقاً للظروف نظراً الرتفاع األس��عار ومحدودية 
إيرادات المؤس�س���ة بس���بب عدم قدرة كل المكتتبين عل��ى الدفع، م�ا يعكس الدعم 
الكبير الذي تقدمه الدولة وما أعطته من اهمية وأولوية للسكن رغم األزمة، ويمكن 
القول أن هذه األرقام تعكس واقع الس��كن في س��ورية حالياً عبر المؤسس��ة العامة 

لإلسكان.

أال تؤمن المجمعات السكنية إيرادات للمؤسسة وتلجم جنون األسعار؟
لقد أوجدت المؤسس��ة لنفس��ها إيرادات معقولة عن طريق بيع المقاسم التجارية في 
المشاريع التابعة لها، وكذلك عبر استثماراتها الخاصة، وال يمكن إنكار أن الوضع 
الحال��ي فرض أعب��اًء كبيرة على عاتق الدولة ومنها المؤسس��ة العامة لإلس��كان، 

وبالتالي فإن إقرار برامج جديدة يحتاج إلى خطط مدعومة بالتمويل.

اإلسكان السورية: برامج واعتمادات ضخمة في 2017

وفيما يلي نص الحديث:

كيف تط���ور الطلب على المس���اكن قبل األزمة 
وخاللها؟

أخر مؤش��ر س��كاني قب��ل األزم��ة وفق��اً للخطة 
الخمسية الحادية عشرة قال بضرورة إنشاء 580 
ألف مس��كن خالل خمس سنوات، موزعة بمعدل 
10 % للقط��اع الع��ام وم�ن ضمن�ه المؤس��س���ة 
التي تبلغ حصتها 7 % و13 % للقطاع التعاوني 
و76 % للقط��اع الخ��اص، والت��ي تتك��ون م��ن 
العق��ارات الخاصة التابعة للوحدات اإلدارية التي 

يتم تنظيمها وتوزيعها كمقاسم لبنائها.

أما حالياً، فاألرقام تقديرية تأش��يرية ال أكثر، أي 
ال يمكن تحديد تطور الطلب على المس��اكن بشكل 
دقيق، ال سيما وأن المؤسسة تعمل وفقاً لما تكلفها 
به الحكومة ضمن خططها، ولكنها التزمت خالل 
األزم��ة ببعض البرامج الس��كنية، منه��ا برنامج 
السكن الش��بابي بمعدل 60 ألف مكتتب وبرنامج 
س��كن االدخار بمعدل 10 أالف مكتتب والس��كن 
العمال��ي بحدود 20 ألف مكتتب، حيث تم تس��ليم 
جزء من هذه المساكن التي كان بعضها قيد التنفيذ.

كم يبلغ حجم أعمال المؤسسة حالياً؟
بالقي��اس إلى ظ��روف األزمة، ف��إن حجم أعمال 
المؤسس��ة ممت��از، إذ يبل��غ إجمالي قيم��ة العقود 
العاملة حالياً 60 مليار ليرة سورية، وفي المناطق 
اآلمن��ة لوحدها تبل��غ قيمة العق��ود 52 مليار ليرة 
س��ورية، منها أرقام جديدة وف��ق القيم الس���عري�ة 
الرائجة، وأخرى قديمة تحتاج لتعديل قيمها بسبب 
فارق الس��عر، أما تحت التنفيذ فلديها األن بحدود 
27 ألف ش��قة، في حين كان متوسط تسليم الشقق 

من ألفين إلى 3 أالف شقة سنوياً.

قال المدير العام للمؤسسة العامة لإلسكان في سورية المهندس سهيل عبد اللطيف، أن المؤسسة التزمت 
خالل األزمة ببرامج سكنية لصالح 90 ألف مكتتب منها 60 ألفاً للسكن الشبابي و10 أالف لسكن االدخار و20 
ألفا للسكن العمالي، بالتوازي مع اعتمادها برنامجاً لتخصيص 6 أالف شقة جاهزة للسكن كانت قد انتهت من 

تنفيذها خالل الفترة الماضية.

العاملة للمؤسسة في  البنك والمستثمر، إلى أن إجمالي قيم العقود  اللطيف في حديث لمجلة  ولفت عبد 
سورية يصل إلى 60 مليار ليرة سورية.

المهندس سهيل عبد اللطيف
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أم بناه��ا التحتي��ة أو إنج��از هياكله��ا، فتكلفتها ال 
تق��ل عن 6 إل��ى 7 ماليي��ن ليرة س��ورية، ولكن 
المؤس��س�ة ولمواجهة متغيرات األس��عار اتخذت 
قراراً بتس��ليم الشقق بنس��بة إنجاز 80 %، بحيث 
تترك للمواطن حرية اختيار مستوى اإلنهاء الذي 

يرغب به بالنسبة للتشطيبات.

وم��ن خبرة س��نوات في ه��ذه الناحي��ة لوحظ أن 
المواط��ن يغي��ر التش��طيبات وفقاً له��واه وقدرته 
المادي��ة ويتحم��ل تكلف��ة ذل��ك تالي��اً لم��ا تكلفته 
المؤسس��ة، فوفرت عليه وعلى نفس��ها تكلفة ذلك 
وب��ات له الحرية ف��ي اختيار س��وية الجودة التي 

يقررها، ما ساهم أيضاً في خفض التكلفة.

م���ا هي اعتمادات المؤسس���ة العامة لإلس���كان 
للسنة الحالية؟

تص��ل اعتم��ادات المؤسس��ة ف��ي 2017 إلى ما 
يزيد على 17 مليار ليرة س��ورية، أما في الس��نة 
الماضي��ة، فكان��ت اعتماداتها 9 ملي��ارات ليرة، 
ولك��ن أُضيفت مبال��غ جديدة إل��ى االعتماد ثالث 
مرات كون العمل كان يجري بشكل جيد، فوصل 
إلى 13 مليار ليرة س��ورية للمصروفات، أي أنها 
حصلت عل��ى 140 % من اعتماداتها، لذلك كان 
مبل��غ العام الحالي عبارة عن 3 موازنات تش��مل 
االس��تثمارية التي يمولها صندوق الدين العام، أما 
تكاليف س��كن االدخار والسكن االجتماعي، فهي 

عبارة عن تمويل ذاتي.

وف��ي ما يتعلق باالعتم��ادات المرصدة في خطط 
المؤسس��ة للعام 2017 وما أُنفق منها حتى التاسع 
عشر من شهر أذار/مارس 2017، فقد بلغ اعتماد 
الخط��ة االس��تثمارية 7,2 مليارات ليرة س��ورية 
بإنفاق بلغ 1,32 مليار ليرة س��ورية وبنسبة تنفيذ 
18 %، أما اعتماد خطة السكن االجتماعي، فبلغ 
7 ملي��ارات ليرة س��ورية بإنف��اق 1,7 مليار ليرة 
وبنس��بة تنفيذ بلغت 24 %، ف��ي حين بلغ اعتماد 
خطة س��كن االدخار 4 مليارات ليرة بمعدل إنفاق 
بل��غ 587 مليون ليرة وبنس��بة تنفي��ذ وصلت إلى 
15 %، ليكون بذلك مجم��وع االعتمادات 18,2 
مليار ليرة س��ورية وبمعدل إنفاق وصل إلى 3,6 
ملي����ارات لي�رة س���ورية بنس����بة تنفي��ذ بلغ��ت 
20.2017 % حت��ى أواخر الربع األول من العام الحالي  

ورغم تدخل الدولة مباشرة عبر دعم المسكن بتحمل جزء من تكاليفه وتحديد قسط 
رمزي، إال أن األعباء الكبيرة دفعت بالمؤسسة إلى تحديد القسط الشهري لمساكنها 
رمزياً بمبلغ 8 أالف ليرة مع تقس��يط لمدة 25 س��نة، ليك��ون بذلك ثمن البيت ربع 

قيمته الرائجة، وهذا هو جوهر التدخل الحقيقي للدولة في سوق العقارات.

ومع أن المؤسس��ة ذراع تنفيذية في الخطط الموكلة إليها، إال أنها ولتوس��عة العمل 
وخدم��ة المواطن باش��رت تعدي��ل قوانينها واس��تصدرت القانون 37 الذي ُس��مح 
بموجبه للمواطن بيع البيت الذي عاش به مراعاة لظروفه، وحتى االكتتاب ُس��مح 

ببيعه قانوناً.

كما أحيت المؤسس��ة عمل الجمعيات التعاوني��ة ومنحتها ضاحية الفيحاء في ريف 
دمش��ق، حيث استفادت منها جمعيات دمشق وريفها والقنيطرة بنحو 371 مقسماً، 
حتى يكون القطاع التعاوني داعماً للمؤسس��ة في إش��ادة المساكن، وكذلك 6 أالف 
شقة ستس��لمها المؤسسة للمكتتبين قريباً، أي أن مجرد بيع المسكن للمواطن بسعر 
التكلفة -مع أن س��عره الرائج يعادل أربعة أمثاله- يعني دعماً كبيراً له في مواجهة 

أسعار العقارات وجنونها.

كيف تعاملتم كمؤسسة مع ظروف األزمة؟
ال شك في أن تعامل المؤسسة مع ظروف األزمة انطلق أساساً من تأمين احتياجاتها 
بشكل مباشر، ال سيما منها األراضي التي تعتبر العنصر األغلى واألعلى كلفة في 
كل مكونات المسكن، ولذا عدلت قانونها بحيث سمحت المادة العاشرة منه بنقل كل 
األراض��ي التابعة ألمالك الدولة والواقعة عل��ى محاور تنموية خارج المخططات 
التنظيمية إلى ملكية المؤسس��ة، ش��رط توافر ناحيتين اثنتي��ن، أوالهما إقرار هيئة 
التخطي��ط اإلقليم��ي بصالحية هذه االراضي للس��كن، وثانيهم��ا أال تكون صحيفة 
أي م��ن هذه العقارات مثقلة بأية إش��ارة ألية جهة عامة، وتالياً أضحت المعامالت 
التنفيذي��ة العائ��دة لكل األراضي التي نُقلت إلى ملكية المؤسس��ة جاهزة الس��تقبال 

البرامج السكنية.

ورغم تراجع مس��اهمة صندوق الدين العام الذي كان يس��دد نسبة 30 % من تكلفة 
المس��كن عما كانت عليه سابقاً، بسبب تراجع اإليرادات العامة وضخامة التزاماته 
وأعبائه في مواجهة الحرب اإلرهابية، وبالرغم من عدم قدرة المواطن على الدفع 
وتراجع قيمة ما س��دده من نقد س��ابقاً عن مسكنه المخصص به إلى الثُمن أو العُشر 
تبعاً لتضخم س��عر الصرف، إال أن الدولة اس��تمرت بالدع��م، فالتمويل بات مؤمناً 
واألراضي ش��به مجانية، وقد أضحى لديها األن توليفة متنوعة من المشاريع التي 
س��تطلق قريباً، ففي محافظة دمشق س��تعلن عن اكتتاب وكذلك في حمص، أما في 

الالذقية، فلديها 4 مناطق جديدة ستعلن قريبا لالكتتاب.

ما هي تكلفة المسكن في سورية اليوم؟
ه��ي تكلفة متغيرة بحس��ب مكونات المس��كن وتش��طيباته النهائية، ف��إن أردنا بناء 
مس��كن واحتس��اب س��عر له على أس��اس المتر المربع، تبلغ تكلفة المتر أكثر من 
150 ألف ليرة س��ورية حالياً، بنس��بة إكس��اء وتش��طيب تصل إلى 80 %، أي أن 
المس��كن الذي تبلغ مساحته 100 متر تصل تكلفته إلى 15 مليون ليرة سورية، أما 
بالنس��بة للمس��اكن التي تمت المباشرة بها قبل األزمة س��واء بجهوزية مخططاتها 
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وبتوصي��ة من لجن��ة الخدمات والبنى التحتية في رئاس��ة مجل��س الوزراء 
بإعداد الدراس��ات الخاصة بمعالجة مناطق السكن العشوائي، وفق الخارطة 
الوطنية للسكن العشوائي المعدّة من هيئة التخطيط اإلقليمي، من خالل فرق 
عمل مشكلة لكل المناطق في سورية للتواصل مع المعنيين في المحافظات 
والوحدات اإلدارية ولتحدي��د أولويات التدخل لمعالجة هذه المناطق وإعداد 
االس��تمارات الالزمة لها، بالتوازي مع تنظيم اس��تمارات المناطق العقارية 
المحدثة بش��كل فني مع دفاتر الش��روط العامة والخاصة وجميع الدراسات 
والمخطط��ات الالزمة ل��كل منطقة، إضافة إلى البحث ع��ن العقارات التي 
تحق��ق الش��روط المنص��وص عليها في القان��ون وتوافق أهداف��ه في جميع 
المحافظات الس��ورية، وكذلك وضع مسودة دفاتر الشروط الفنية والقانونية 

والمالية الالزمة لإلعالن عن تنفيذ مشاريع التطوير العقاري.

كم تبلغ مساحة المناطق المحدثة وكم تستوعب من السكان؟
بحس��ب المحافظات الست التي توجد فيها المناطق يبلغ مجموع المساحات 
4233,5 هكت��اراً بعدد مس��اكن يصل إل��ى 164260 مس��كناً بين فيالت 
وس��كن اجتماعي، وهو عدد قادر على اس��تيعاب 808532 نسمة، ووفق 
كثاف��ة المناطق تحتل محافظة ريف دمش��ق المرتبة األولى بثماني مناطق 

حمصي: 25 منطقة تطوير عقاري لـ809 آالف نسمة

وفيما يلي نص الحديث:

ما هو واقع التطوير واالستثمار العقاري في سورية حالياً؟
عانين��ا من الوضع ال��ذي يمر به الوط��ن، لجهة ان بعض 
المش��اريع الت��ي أحدثته��ا الهيئ��ة توقفت ع��ن العمل كون 
استثمار رأس المال يحتاج الى ظروف مؤاتية، ولكن الهيئة 
وخ��الل الفترة األخيرة لم تقف مكتوفة األيدي بل باش��رت 
بترتيب البيت الداخلي لجهة تحديث التش��ريعات ال س��يما 
القانون 15 للعام 2008 الذي أُحدثت الهيئة بموجبه، وكذلك 
التعليم��ات التنفيذي��ة للقانون والتي بات��ت قريبة اإلصدار، 
وفيها المزيد من التس��هيالت لجذب االس��تثمارات المحلية 
والس��ورية المهاجرة والعربية واألجنبية، مع منح األولوية 
لش��ركات الدول التي وقفت مع الشعب السوري في محنته. 
كما أحدثت الهيئة العامة للتطوير واالستثمار العقاري فرعاً 
لها في المنطقة الوس��طى مقره مدينة حماه، وأعادت تفعيل 
فرع حلب، ووقعت خالل عامي 2015 - 2016 مذكرات 
تفاه��م م��ع كليات الهندس��ة ف��ي جامعات دمش��ق والبعث 
وحلب للتعاون والتنسيق لربط الجامعات بالمجتمع، بهدف 
االستفادة من مخرجات البحث العلمي واألكاديمي في العمل 
التطبيقي للوصول إلى التكامل والتفاعل في خدمة المجتمع، 
وأصدرت التقارير الس��نوية للتطوير واالستثمار العقاري 
لألعوام بين 2010 و2016 والتي لم تكن قد صدرت بسبب 

الظروف العامة في تلك المراحل.

كيف تصفون نتاج الهيئة على مستوى مشاريع التطوير 
العقاري؟

يمكن القول أنه نتاج جيد قياس��اً إل��ى الظروف العامة، فقد 
بات لدينا 46 شركة تطوير عقاري حائزة على الترخيص 
األول��ي والنهائي، منها ش��ركات محلية وأخ��رى أجنبية، 
ومعظمها فعّال وينتظر الفرصة المالئمة للبدء بمش��اريعه. 
ولدينا األن 25 منطقة منتش��رة على كامل س��ورية منها 5 
مناطق للقطاع الخاص و20 للقطاع العام، كما بدأت الهيئة 

قال المدير العام لهيئة التطوير واالستثمار العقاري في سورية الدكتور أحمد حمصي أن 46 شركة تطوير عقاري 
إلى أن إجمالي مناطق التطوير العقاري في كامل الجغرافيا  باتت مرخصة وفاعلة في السوق السورية، الفتاً 

السورية وصل إلى 25 منطقة تتوزع عائداتها بين القطاعين العام والخاص.
ولفت حمصي في حديث لمجلة البنك والمستثمر إلى أن أبرز مشاريع التطوير واالستثمار العقاري في الفترة 
الراهنة هي منطقة وادي الجوز في مدينة حماه والتي تؤمن 2400 وحدة سكنية، وباستثمارات تقديرية تزيد 
على 20 مليار ليرة سورية، مع اإلعالن مؤخراً عن تنفيذ منطقة حسياء السكنية في حمص والتي ستضم 5970 

وحدة سكنية وباستثمارات تقديرية تصل إلى 10,72 مليارات ليرة سورية.

د. أحمد حمصي
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واقتراح حل��ول وصيغ فنية تمهي��داً إلحداثها، مع إحداث 
مناط��ق تطوير عقاري باقتراح الجه��ات اإلدارية المالكة 
لهذه العق��ارات أو الواقعة ضمن حيز عملها، أو تلك التي 
تعود ملكيتها للمط��ور العقاري. ووفقاً لرؤية الهيئة يمكن 
معالجة منطقة الس��كن العشوائي بأحد ثالثة سيناريوهات، 
أوله��ا الهدم وإع��ادة البناء مثل منطق��ة الدخانية في ريف 
دمش��ق، ومنطق��ة غرب��ي األنص��اري في مدين��ة حلب، 
وثانيه��ا، االرتقاء وإعادة التأهيل مثل منطقة الحيدرية في 

مدينة حلب، وثالثها الطريقتين معاً.

ما هي معايير التدخل في هذه المناطق؟
ال ش��ك في أن التدخل فيها محكوم بالخارطة الوطنية التي 
تضعها هيئة التخطيط اإلقليمي، ضمن أولويات مبنية على 
توليف��ة من المعايي��ر التي تتضمن الوض��ع اآلمن للمنطقة 
كالمناطق المعرضة لالنزالقات وأخطار السيول، والسالمة 
اإلنشائية كاألبنية التي ال تحقق الشروط اإلنشائية )متهدمة 
- متصدع��ة( أو التربة غير المالئم��ة، والبنية االجتماعية 
للمنطقة كانتش��ار البطالة واألمية، إضافة إلى اس��تراتيجية 
توس��عة المنطقة لجه��ة مراعاة التوجه المس��تقبلي تنظيمياً 
وتخطيطياً، مع االهتمام بشكل خاص بمعايير نسبة الملكية 
العامة التي تساعد في تخفيف األعباء القانونية واالجتماعية، 
ونسبة اإلشغاالت، لكون زيادة المساحات الشاغرة تزيد من 
ف��رص الحل والمعالجة، وأخيراً الكثافة الس��كانية من أجل 

تأمين السكن البديل للشاغلين.

كم بلغت حصيلة االس���تثمار تح���ت مظلة قانون التطوير 
واالستثمار العقاري؟

باألرق��ام، بل��غ عدد جه��ات القطاع الخ��اص التي تقدمت 
بثبوتياته��ا ووثائقه��ا 105 جهات تمت دراس��تها ومنحها 
الموافق��ات المبدئي��ة والنهائية لتأس��يس ش��ركات تطوير 
عق��اري لنحو 87 جه��ة، منها 46 ترخي��ص نهائي و41 
ترخيص أول��ي، أما بالقيمة، فقد بل��غ إجمالي رأس المال 
المحلي واألجنبي للش��ركات المقبول��ة 5,1 مليارات ليرة 
س��ورية، منها 4,2 مليارات ليرة سورية رأسمال محلي، 
و940 مليون ليرة س��ورية اس��تثماراً أجنبياً أي ما نس��بته 
18,2 %، كم��ا بل��غ ع��دد ش��ركات التطوي��ر العق��اري 
المرخص��ة 46 ش��ركة بإجمال��ي رأس��مال يزي��د على 3 
ملي��ارات لي��رة س��ورية من��ه 275 مليون ليرة س��ورية 
اس��تثمار أجنبي أي ما نسبته نحو 9 %، في حين بلغ عدد 
ش��ركات التطوير العق��اري الحاصلة عل��ى موافقة أولية 
37 ش��ركة وبإجمالي رأس��مال يزيد على 2 ملياري ليرة 
ما نسبته 10,8 %.س��ورية، منه 220 مليون ليرة سورية استثمار أجنبي أي 

مس��احتها 2972,7 هكت��اراً وبع��دد مس��اكن يص��ل إلى 89971 مس��كناً 
تس��توعب 442855 نس��مة، كما تضم محافظة حلب 8 مناطق بمس��احة 
432,9 هكتاراً وبمس��اكن يبلغ عددها 31402 مسكناً تستوعب 156984 
نس��مة، وكذلك الحال في حمص التي يوجد فيها 6 مناطق تطوير عقاري 
بمس��احة 297,2 هكتاراً بمس��اكن يبلغ عددها 16487 مسكناً قادرة على 
اس��تيعاب 76493 نس��مة، في حين يوجد مشاريع منفردة في كل من حماه 

ودير الزور والسويداء.

م���اذا ع���ن مناطق التطوي���ر العقاري الت���ي أُعلن ع���ن تنفيذها ومعدل 
استثمارها؟

أعلنت الهيئة في هذا اإلطار عن تنفيذ منطقة وادي الجوز للتطوير العقاري 
العائ��دة لمجل��س مدينة حم��اه، بعد إنجاز دفاتر ش��روطها الفني��ة والمالية 
والحقوقية بمساحة كلية  تصل إلى 30 هكتاراً ويبلغ عدد وحداتها السكنية 
2400 وحدة، باس��تثمارات تقديرية تزيد على 20 مليار ليرة سورية، كما 
أعلنت الهيئة مؤخراً عن تنفيذ منطقة حسياء السكنية العائدة لمجلس مدينة 
حسياء الصناعية في حمص بمساحة كلية تبلغ 68,3 هكتاراً، بعدد وحدات 
سكنية يبلغ 5970 وحدة، وباستثمارات تقديرية تصل إلى 10,72 مليارات 
ليرة س��ورية، مع األخذ بعين االعتبار أن األرقام هي أرقام تقديرية حسب 
تاري��خ اإلعالن عن هذه المناطق، بالنظر إلى أن تقلبات األس��عار تنعكس 
على التكاليف، وبالتالي يمكن لهذه التقديرات أن تزيد أو تنقص حسب كل 
مرحلة وأس��عارها. أما بالنس��بة للمناطق التي ال تزال قيد الدراس��ة، فهي 
11 منطق��ة، 4 منها عائدة للقطاع العام و7 مناطق عائدة للقطاع الخاص، 
والتي تبلغ مس��احتها اإلجمالية كلها 1954,49 هكتاراً، بعدد مس��اكن يبلغ 
117926 مس��كناً قادرة على استيعاب 589630 نسمة وأغلبها متركز في 
محافظة ريف دمش��ق، يذكر منها مث��الً منطقة الدخانية والتي تبلغ تكاليف 

مشروعها وسطيا ما يراوح بين 25 إلى 30 مليار ليرة سورية.

لماذا لم تتدخل الهيئة في معالجة السكن العشوائي رغم اتساع رقعتها؟
بدأت الهيئة وضع األسس الكفيلة بمعالجة واقع هذه المناطق، كون المعالجة 
تتطلب بداية توفير األدوات الالزمة لذلك، وال ننكر أن عش��وائيات السكن 
واقع مؤسف حيث أصبح عددها يبلغ بالنسبة الى مساحة سورية نحو 157 
منطق��ة، وقد ازدادت كثافتها الس��كانية كثيراً بس��بب االنزياحات الحاصلة 
نتيجة تدمير وتخريب اإلرهاب لمناطق س��كنية كثيرة في س��ورية، ولكن 
أص��رت الهيئة بموجب مهامه��ا على وضع رؤيتها الخاص��ة في معالجة 
مناطق السكن العش��وائي بأسس وأولويات منهجية وعلمية، حيث باشرت 
تحدي��ث المعلوم��ات الموجودة على الخارطة الوطنية للس��كن العش��وائي 
بم��ا يتالئم م��ع المس��تجدات الراهنة للمناطق المدروس��ة، وش��كلت فرق 
عمل إلعداد دراس��ات واس��تمارات تلك المناطق بشكل جدي بالتنسيق مع 
الجهات اإلدارية المعنية بذلك، بالتوازي مع إحداث مناطق تطوير عقاري 
لمناطق سكن عشوائي أو مناطق خربها اإلرهاب، وأقرب مثال على ذلك 
منطقة وادي الجوز العقارية المحدثة في مدينة حماه، ومنطقة الدخانية في 
محافظة ريف دمش��ق والت��ي ال تزال قيد اإلحداث، كم��ا تقوم مجموعات 
العمل المش��كلة بدراس��ة مناط��ق جديدة وفق خارطة الس��كن العش��وائي 
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10 وظائف جديدة.

نقطة انطالق
يشار إلى أن هذا المشروع يعتبر الطريقة األسرع 
واألكثر موثوقية للحصول على االقامة في الواليات 
المتحدة. ويحظى البرنامج بشعبية بين المستثمرين 
الصينيي��ن واألفارقة ومن أميركا الجنوبية، وحالياً 
يتم الترويج للبرنامج بشكل أوسع في منطقة الشرق 
األوس��ط وت��م اختيار مع��رض العق��ارات الدولي 
ليكون نقطة االنطالق نظراً لشعبية المعرض وسط 

المستتثمرين بالمنطقة والعالم عموماً.

إضمحالل المضاربات العقارية في دبي

اختتمت فعاليات الدورة الـ13 من معرض العقارات الدولي 2017 بنجاح، حيث شهد المعرض الذي استمر من 
2 لغاية 4 نيسان/ابريل 2017 اقبااًل كثيفاً من الزوار والمستثمرين الراغبين باالستفادة من الفرص التي أتاحها 

لهم لشراء العقارات من كبرى الشركات العالمية ضمن عروض خاصة.

يعتبر هذا المشروع

الطريقة األسرع

واألكثر موثوقية

للحصول

على اإلقامة

في الواليات المتحدة

وقال داوود الش��يزاوي، الرئيس التنفيذي 
لش��ركة االس��تراتيجي لتنظيم المعارض 
والمؤتم��رات المنظمة لمعرض العقارات 
الدولي المدعوم رسمياً من هيئة األراضي 
واألمالك بدبي: “تجاوز نجاح النسخة 13 
من معرض العقارات الدولي توقعاتنا لجهة 
عدد ال��زوار وعدد عمليات البيع وقيمتها. 
وأبرز المعرض حقيقة أن السوق العقاري 
الدولي يمر بمرحلة انتعاش انعكست بتعدد 
الش��ركات العارضة بمختل��ف الدول مع 
ازدياد عدد المشترين والمستثمرين كذلك. 
كما أن الس��وق العقاري بدبي يش��هد نمواً 
مس��تمراً وم��ن المتوقع أن يس��تمر خالل 

الفترة القادمة”.

دبي وجهة رئيسية
وأش��ار تقرير صادر عن دائرة األراضي 
واألم��الك، أن قيمة المعام��الت العقارية 
تج��اوزت ال�77 ملي��ار دره��م بأكثر من 
20.000 معامل��ة عقاري��ة خ��الل الربع 
األول م��ن عام 2017 وهو ما يمثل زيادة 

45 % عن الفترة ذاتها في 2016.
وقال داوود الش��يزاوي: “هذا النمو يشير 
ال��ى أن الس��وق العق��اري بدب��ي أصب��ح 
وجه��ة عالمية. كما أن كبار المس��تثمرين 
بالقط��اع العق��اري يتوجه��ون نح��و دبي 
كوجهة رئيسية، حيث يدرك المستثمرون 
االمكانيات الكبي��رة التي تملكها دبي وهو 
األمر الذي انعكس بهذا النمو الكبير بقيمة 

التعامالت العقارية باالمارة”.
وش��هد معرض العقارات الدولي عرض 
برنام��ج EB5، المدع��وم م��ن الحكومة 
األميركي��ة، الذي يقوم عل��ى منح االقامة 
األميركي��ة لكل مس��تثمر يطلق مش��روع 
اس��تثماري بالواليات المتح��دة األميركية 
بقيم��ة 500.000 دوالر أميرك��ي ويوفر 

ويتميز معرض العقارات الدولي بإمكانية 
إج��راء تعام��الت عقارية مباش��رة على 
أرضه بفضل الترخي��ص الممنوح له من 
مؤسس��ة التنظيم العقاري بدبي. مما يمّكن 
الش��ركات العقاري��ة من الحص��ول على 
دفعات نقدي��ة مقابل العق��ارات التي تقوم 

ببيعها في المعرض.
وشّكل معرض العقارات الدولي المدعوم 
م��ن دائ��رة األراض��ي واألم��الك منصة 
ألس��واق العق��ارات المحلي��ة واألجنبي��ة 
الس��كنية  العقاري��ة  وحداته��ا  لع��رض 
والتجارية وإجراء تعامالت مباشرة على 

أرضه.

ردات فعل إيجابية
واختت��م الش��يزاوي قائالً: “نحن س��عداء 
بالتج��اوب االيجاب��ي الكبي��ر م��ن جميع 
العارضين وزوار المعرض، حيث شهدنا 
على مدى3 أيام اقباالً كبيراً وتلقينا الكثير 
من ردات الفعل االيجابية من المش��اركين 
فيه. وأود أن أتوجه بالشكر لجميع الشركاء 
والمش��اركين  والرع��اة  والعارضي��ن 
والمس��تثمرين ممن س��اهموا بهذا النجاح 
للمعرض، وس��نبدأ مباش��رة تقييم تجربة 
ه��ذا الع��ام والوق��وف على جمي��ع النقاط 
االيجابية فيها لتعزيزها، وذلك بهدف البدء 
بالتحضي��رات لنس��خة الع��ام المقبل التي 

نريدها أن تتجاوز سابقتها بالنجاح”. 
وشهد المعرض توافداً واضحاً للمشترين 
وح��دات  بش��راء  الراغبي��ن  النهائيي��ن 
عقارية بدبي، بحس��ب عقاريين مشاركين 
بالمعرض. ولم تقتصر عروض معرض 
العقارات الدولي على الوحدات الس��كنية، 
ب��ل تنوعت وش��ملت مختل��ف المنتجات 
والفل��ل واألراض��ي  كالش��قق  والمباني والمتاجر وغيرها.العقاري��ة 

داوود الشيزاوي 
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االستثمار العقاري يعود

إلى الواجهة في 2017

بقلم سالم أحمد موسى
رئيس مجلس اإلدارة والمدير العام لشركة فالكن سيتي أوف وندرز

كثُر الحديث في اآلونة األخيرة عن الوضع االقتصادي للدول المصدّرة للنفط في ظل تراجع أسعار النفط العالمية وتوّجه الحكومات المحلية 
نحو اعتماد سياس��ات تقش��فية واحترازي��ة كجزء من المرحلة االنتقالية إلى عصر م��ا بعد النفط، األمر الذي أدّى إلى انتش��ار حالة من القلق 
والترقّب بين األوساط االجتماعية والمؤّسسية حيال التأثير المباشر وغير المباشر لهذه التغييرات االقتصادية على القطاعات الرئيسة المختلفة، 
ال سيّما القطاع العقاري الذي يعتبر من القطاعات األكثر تأثراً بالتقلّبات االقتصادية العالمية لما له من صلة مباشرة على المستوى االستثماري 
واالقتصادي وكذلك االجتماعي. وإذا ما أخذنا على سبيل المثال دولة اإلمارات العربية المتّحدة ودبي تحديداً، نجد أن حركة االستثمار العقاري 
في السوق المحلية تشهد حالة من االستتباب في الوقت الراهن، وذلك مرده في المقام األول إلى التكّهنات السائدة بشأن الوضع االقتصادي للدولة 
وعزوف العديد من المس��تثمرين عن ضخ األموال أو الدخول في مش��اريع جديدة تخّوفاً من تداعيات التراجع األخير في أس��عار النفط. ولكن 
تبقى هذه التكّهنات والتحليالت مجرد أقاويل ال تمت إلى الواقع الحقيقي بصلة، بل إنّها مجرد مطالعات عقيمة كان لها عظيم األثر في تضليل 

أصحاب المصالح بشأن الوضع االقتصادي المتين لدولة اإلمارات التي تُعد من أكبر االقتصادات المتقدّمة في المنطقة العربية.
ومن هنا، يمكن القول أن ما يواجه قطاع االستثمار العقاري من تحدّيات وعقبات في الفترة األخيرة هو نتيجة عوامل نفسية وسيكولوجية أكثر 
منه��ا عوامل اقتصادي��ة، إذ تتفّرد دولة اإلمارات بمقّومات وإمكانات قويّة تعّزز قدرتها التنافس��ية على التصدّي للتقلّبات االقتصادية العالمية 

ومواصلة مسيرتها الطموحة نحو تحقيق التنمية الشاملة والتحّول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتنّوع.
ولعّل أبرز هذه المقّومات تتمثّل في الموقع الجغرافي االس��تراتيجي للدولة كبوابة رئيس��ة تربط بين الدول اآلس��يوية واألفريقية واألوروبية، 
والبنية التحتية المتطّورة للقطاعات كافة وخاصةً قطاعات الطاقة والنقل والمواصالت واالتّصاالت والبناء والتش��ييد، فضالً عن التس��هيالت 
والحوافز االس��تثمارية المتميّزة التي تقدّمها الدولة كتوفّر الس��يولة المالية المتينة وبرامج االئتمان العقاري والس��داد الميّسر التي تشمل جميع 
الفئات االس��تثمارية، في ضوء القرارات الجديدة التي أقّرها المصرف المركزي بش��أن قروض الرهن العقاري. وهذا ما يس��وقنا إلى اإلشادة 

بالبنية التشريعية والقانونية والتنظيمية المتينة للقطاع العقاري التي تعد مكّوناً أساسياً يفتح شهية المستثمرين على الشراء في السوق المحلية.
هذا باإلضافة إلى االرتفاع الملحوظ في العائد على االس��تثمار العقاري، األمر الذي يوفّر بيئة مثالية ومواتية للمس��تثمرين المحليين واألجانب 
لتوسيع نطاق أعمالهم في السوق المحلية. وعند الحديث عن سوق العقارات في دولة اإلمارات ودبي تحديداً، ال بد من اإلشارة إلى المستوى 
العالي من المرونة والشفافية التي يتّسم بها هذا القطاع والتي تعدّ من المقّومات الرئيسة أيضاً التي تجذب أصحاب المصالح ورؤوس األموال 
إلى الس��وق المحلية. ويأتي ذلك من منطلق أن عامل الش��فافية والمصداقية هو األهم لضمان النمو المس��تدام في س��وق العقارات، حيث أن 
المس��تثمرين يضعون ثقتهم دوماً في األس��واق التي تتمتّع بمستويات عالية من الش��فافية. وتدرك دبي أهمية ذلك وهو ما يتجلّى في السياسات 
والخطط واألنظمة المتعدّدة التي تنتهجها لضمان االرتقاء المس��تمر في معداّلت الش��فافية والتي آتت ثمارها في تصدّر اإلمارة المركز األّول 

على مستوى منطقة الشرق األوسط.
وال يفوتنا الحديث أيضاً عن االستعدادات الجارية الستضافة المعرض الدولي “إكسبو دبي 2020” الذي من المتوقع أن يستقطب 25 مليون 
زائر من مختلف أرجاء العالم وتوفير فرص عمل هائلة، وهو ما من ش��أنه أن يش��ّكل دفعة قوية لقطاع االستثمار العقاري في مدينة دبي التي 
تتغنّى بأسلوب الحياة الفاخر ومستوى المعيشة العالي. ويدعم ذلك جملة المشروعات العقارية الضخمة وعالمية المستوى التي تحتضنها دبي، 
منها مشروع “فالكن سيتي أوف وندرز” الضخم متعدّد االستخدامات، الذي يمتد على مساحة 41 مليون قدم مربّع، وهو يكتسب أهمية كبيرة 
كونه يمنح المس��تثمرين المحليين والدوليين فرصة لالس��تثمار اآلمن في محفظة واسعة من العقارات متعدّدة االستخدامات التي تتضمن الفلل 
هذا كلّه وما زال لدينا ما يُقارب 85 % قيد التطوير و50 عاماً أمامنا على األقل من التطوير الواعد على هذه األرض الخصبة لالستثمارات.السكنية الراقية ذات المواصفات العالمية والمرافق التجارية المتنوعة، باإلضافة إلى العقارات الترفيهية المصّممة وفق أعلى المعايير الدولية. 
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الناش��ئة أن تعيد تش��كيل أنماط االستهالك، 
من ضمنها، زيادة مش��اركة المرأة في كافة 
المج��االت عل��ى صعيد المجتمع، الش��عور 
بالفخ��ر لالنتم��اء للهن��د، والضغ��ط الناتج 
ع��ن ضيق الوق��ت، وإن كل عامل من هذه 
العوامل سيؤدي بالنتيجة إلى نمو في العديد 

من القطاعات بشكل مختلف.

الهند ثالث أكبر سوق استهالكي في العالم

توقع تقرير “الهنود الجدد” الصادر عن مركز رؤى العمالء في مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب، أن تشهد 
الهند ارتفاعاً كبيراً في االستهالك يقدر بثالثة أضعاف وبقيمة 4 تريليون دوالر أميركي بحلول عام 2025، ويأتي 
ذلك نتيجة للتغيرات التي تشهدها سلوكيات المستهلكين وأنماط اإلنفاق، حيث إن النمو السنوي للنفقات 
البالغ 12 % يشكل أكثر من ضعف معدل النمو السنوي العالمي البالغ 5 % مما سيجعل الهند ثالث أكبر سوق 

استهالكية في العالم بحلول 2025.

وستتأثر مالمح النمو بالعوامل التالية:

التمدن
م��ن بي��ن العوام��ل الت��ي ستش��كل مالمح 
االستهالك هو النمط الهندي الفريد للتمدن، 
حيث ستش��هد المدن الناش��ئة النسبة األكبر 
م��ن النمو، فم��ن المتوق��ع أن يعيش حوالى 
40 % من الس��كان في المناطق الحضرية 
بحلول 2025، وسيش��كل سكان المدن أكثر 
م��ن 60 % من إجمالي المس��تهلكين، حيث 
ت��زداد النفقات في هذه المدن بنس��بة 14 % 
في العام، بينما يزداد إنفاق المس��تهلكين في 

المدن الهندية الكبرى بنسبة 12 % سنوياً.

االستثمار في القطاع النووي
ثمة اتج��اه آخر يعمل عل��ى تحويل الهياكل 
األسرية، حيث إن األسرة الهندية المشتركة 
أفسحت المجال لظهور العائالت المستثمرة 
في القطاع النووي )زوجين أو شخص لديه 

أو ليس لديه أطفال(.

وشهدت نس��بة األسر المستثمرة في القطاع 
الن��ووي نمواً كبيراً خالل العقدين األخيرين 
حي��ث بلغت 70 %، ومن المتوقع أن تصل 
إل��ى 74 % بحل��ول 2025، ويحظى  هذا 
النم��و بأهمية كبيرة لدى المهتمين بش��ؤون 
لألسواق، حيث أن األسر المستثمرة في هذا 
القط��اع تنفق 20 % إل��ى 30 % لكل فرد 

أكثر من األسر األخرى.

وفي هذا اإلطار، قال الشريك في مجموعة 
بوس��طن كونس��لتينغ غ��روب والمش��ارك 
في كتاب��ة التقري��ر أبهيك س��ينغهي: يمكن 
االجتماعي��ة  االتجاه��ات  م��ن  لمجموع��ة 

زيادة إنفاق األثرياء
وخلص آخر اس��تطالع لمجموعة بوس��طن 
كونس��لتينغ غ��روب، إل��ى أن نم��ط النم��و 
التقلي��دي ال��ذي يأخذ ش��كل ح��رف )S( ال 
يمكن االعتماد عليه بشكل دائم، وأن الفئات 
االس��تهالكية المختلفة تظهر مس��ارات نمو 

مختلفة أيضاً.

وأش����ار إل��ى وج��ود تغي���ر مس����تمر في 
تطلعات المس��تهلكين وس����لوكيات اإلنفاق 
ل��دى بعض الفئ��ات. فعل��ى س��بيل المثال، 
تزداد أهمية اإلشباع الفوري أكثر من إيجاد 
األص��ول، فم��ن المعل��وم بأن أه��م أهداف 
األسر الطموحة كان شراء منزل أو سيارة، 
أما اليوم فمعظم هذه األسر تفضل السفر إلى 
الخارج وقض��اء العطالت في دول أخرى. 
وعلى نحو مماثل باتت األس��ر الثرية أكثر 
بحثاً ع��ن الراحة وعلى اس��تعداد ألن تنفق 

أكثر.

االنترنت
وتناول التقري��ر األثر الذي يخلفه اإلنترنت 
على التجارة الهندية، ففي الس��نوات الثالث 
الماضي��ة ارتف��ع ع��دد المس��تهلكين عب��ر 
االنترن��ت 7 أضع��اف ليبل��غ 80 ث��م 90 
ملي��ون، كما أن تأثي��ر الرقمنة على اإلنفاق 
االس��تهالكي بات يتزايد بشكل كبير، حيث 
يبل��غ اإلنف��اق المتأثر بالرقمن��ة حوالى 45 
ملي��ار إل��ى 50 ملي��ار دوالر أميرك��ي في 
الع��ام، ومن المتوقع أن يزداد هذا الرقم 10 
أضعاف ليبل��غ 500 إلى 550 مليار دوالر 
أميرك��ي بما يش��كل 30 % إلى 35 % من 
2025.إجمالي عملي��ات البيع بالتجزئة بحلول عام 

أبهيك سينغهي 

يبلغ اإلنفاق
المتأثر بالرقمنة
حوالى 45 ملياراً
إلى 50 مليار دوالر

في العام
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العمل، يعتبر)67,5 %( أن البريد اإللكتروني وس��يلة التواصل األكثر استخداماً، 
يلي��ه التواص��ل وجهاً لوج��ه بنس��بة )14,8 %(، وع��ن طريق مواق��ع التواصل 
االجتماعي )13,5 %(، وعبر الرس��ائل الفورية )3,3 %(، ومن خالل مؤتمرات 

الفيديو/الصوت )0,9 %(.
أما بالنسبة ألكثر الطرق فعالية للتواصل في مكان العمل، فقد عاد البريد اإللكتروني 
ليح��ّل أوالً بنس��بة )48,4 %(، تاله التواصل وجهاً لوجه بنس��بة )37,1 %(، ثم 

الرسائل الفورية )6,3 %(، ومواقع التواصل االجتماعي )6 %(.
وتعليق��اً على هذه النتائج، قال نائب الرئيس لحلول التوظيف في بيت.كوم، س��هيل 
المص��ري: يلعب التواص��ل دوراً مهماً للغاية في تعزيز رض��ا الموظفين والعمل 
الجماع��ي وزي��ادة إنتاجية الش��ركة، ل��ذا من المهم ج��داً أن يقوم أصح��اب العمل 
والمدراء بإنش��اء سياسات وأس��اليب تواصل فعّالة من أجل مساعدة موظفيهم على 

النجاح.

القوانين في العمل
أما بالنس��بة للقوانين التي تتعلق بالتواصل في مكان العمل، أش��ار )71,1 %( من 
الموظفين إلى أن شركتهم تمتلك سياسات تواصل يجب أن يلتزم بها الجميع، مقابل 
)13,5 %( قالوا إنه ليس لديهم مثل هذه السياس��ات، في حين قال )15,4 %( إنه 

ليس لديهم معرفة بها.
وبالنس��بة الس��تخدام الهواتف المحمولة في العمل، أجاب )41,7 %( أن بإمكانهم 
اس��تخدامها في كافة أوقات العمل، في حين يس��تخدمها )52,6 %( فقط ألغراض 

العمل أو في حاالت الطوارئ.
يش��ار إلى أنه تم جمع البيان��ات عبر اإلنترنت خالل الفترة الممتدة بين 20 ش��باط/ 
فبراي��ر وحتى 20 آذار/مارس 2017، بمش��اركة 6,961 مش��ارك من اإلمارات، 
تونس، قطر، المملكة العربية السعودية، اليمن وغيرها.البحرين، الجزائر، مصر، العراق، األردن، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، ُعمان، 

التواصل عنصر جوهري للموظفين والباحثين عن عمل

وأظهر االس��تبيان ال��ذي حمل عنوان “أس��اليب 
التواصل في شركات الشرق األوسط”، أن معظم 
المجيبي��ن )91,4 %(، يفضلون العمل في وظيفة 
تتيح لهم التواصل بشفافية في أي وقت، كما يعتقد 
)79,7 %( م��ن الذين يبحث��ون حالياً عن فرص 
عم��ل جدي��دة، أن مواق��ع التوظي��ف اإللكترونية 

تسهل عملية التواصل مع أصحاب العمل.

التواصل مع الباحثين عن عمل
يرى )73,4 %( من الباحثين عن عمل أن رسائل 
البريد اإللكتروني التي يتلقونها من أصحاب العمل 
أو المدراء “واضحة وسهلة الفهم”، مقابل )10,1 
%( يعتق��دون عكس ذلك. وأف��اد )32,2 %( بأن 
الش��ركات تتواصل معهم دوماً عندما يتقدمون إلى 
وظائفها الش��اغرة، فيما أشار )26,7 %( إلى أنها 

تقوم بذلك أحياناً.
م��ن جهة أخ��رى، صّرح 4 م��ن كل 10 مجيبين 
أن الش��ركات ال تتواص��ل معه��م أبداً بع��د التقدم 
إلى وظائفها. وعندما ُس��ئل المجيبون عن أساليب 
التواص��ل المفضلة لديهم، أش��ار )59,6 %( إلى 
أنه يجب على قس��م الم��وارد البش��رية التواصل 
دوم��اً م��ع الباحثين عن عمل حت��ى وإن ُرفضت 
الوظيف��ة. بينما يعتق��د )20,2 %( أنه يجب على 
نفس القس��م التواصل م��ع الباحثين عن عمل فقط 
إذا كان��وا مؤهلي��ن، بينم��ا ص��َرح )20 %( أنه 
يجب التواصل مع المرش��حين فقط إذا نجحوا في 

االنتقال إلى المرحلة التالية من التوظيف.

التواصل بين الموظفين
فيم��ا يتعلق بالتواص��ل بين الموظفي��ن في مكان 

“بيت.كوم”،  أجراه  اسـتبيان  ســلط 
أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق 
األوســط، الضوء على أهمية التواصـل 
في ظروف العمل، سواًء للباحثين عنه 
أو الموظفين، والتوجهات واألســاليب 
التي يفضلونها في هذا المجال، خاصًة 
مع الدور الكبير الذي يلعبه التواصل في 
اإلنتاجية  وتعزيز  المتعاملين  رضا  زيادة 

داخل الشركة.
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ثالث مناطق، والملفت أّن كل عقار ُصّمم من مواد محلية عالية المواصفات، تجمع 
بين األناقة العمانية ووسائل الراحة الحديثة من دون المساس بالتراث المحلي، مع 

الحرص على توفير صلة وصل بين السكان والبيئة المحيطة.
ويش��ار هنا إلى أّن المس��اكن في خليج مسقط ستش��مل فلالاً مؤلّفة من ثالث وأربع 
غ��رف نوم في منتزه “زهاء” والواجهة المائية، إلى جانب ش��قق دوبلكس كبيرة، 
وش��قق مؤلفة من غرفة نوم واحدة أو اثنتين، وش��قق بريميوم المطلة على المنتزه 
والواجهة المائية. أّما الفلْل على جزيرة “نمير” والقصور على س��فح تل “وجد”، 

فتؤّمن مناظر للبحيرة الشاطئية والبحر، وتُشرف على الحديقة.

المرحلة الثانية
أما المرحلة الثانية، ستش��مل ساحة القرية التي تتربّع وسط المشروع وتحوي باقة 
اً  م��ن الخدمات المجتمعية، فتؤّمن الراحة للس��كان والتآلف لمجتمع يأوي أش��خاصا
متقاربين في التفكير. إضافة إلى ذلك، ستوفر شركة تشغيل الفنادق والمنتجعات “ 
جميرا” مش��روعين فندقيّين منعزلين من فئة الخمس نجوم، أحدهما منتجع يش��ّرع 

أبوابه في 2017، والثاني فندق “بوتيكي”.
اً للمس��تثمرين وأصحاب المنازل على  اً وجذابا اً آمنا أخيرااً، يقدّم خليج مس��قط عرضا
حدّ س��واء، بفضل المس��اهمين المرموقين ذوي السمعة الطيّبة والمزايا الجّمة التي 
اً لنمو رأس  يس��تفيد منها المس��تثمرون، وتش��مل عوائد قوية على اإليجار وفرصا
المال. وعلى ضوء المبيعات القوية التي ش��هدتها الدفعة األولى من المساكن، لُقّب 
النمو كلما اقترب من تاريخ إنجازه.المش��روع ب�“حكاية النجاح العقاري التي لم تُفصح عنها عمان بعد”، وس��يواصل 

هوية عصرية للقرية المنتجعية في سلطنة عمان

وأزيح الس��تار عن الهوية الجديدة في حفل تدشين 
اس��تضافه مرك��ز المبيع��ات ف��ي خليج مس��قط، 
استقطب كبار الش��خصيات، إلى جانب الصحافة 
واإلع��الم والش��خصيات الناف��ذة عل��ى مواق��ع 
التواص��ل االجتماع��ي، والمالكين والمس��اهمين 
المحتملين، ليسلّط الضوء على “بوابة إلى مجتمع 

ال يعرف حدودااً زمنية”.

التعريف بالمشروع
وجم��ع ديك��ور الحف��ل بي��ن مفاهي��م الماض��ي 
والحاضر، وتم إرشاد الضيوف عبر باب عماني 
تقلي��دي ليج��دوا أمامهم مركز التج��ارب الجديد. 
دُع��ي بعدها الزوار إلى ت��ّراس مركز التجارب، 
ال��ذي ازدان بأجم��ل الص��ور لس��لطنة عم��ان، 
اً التطّور من المرحلة التقليدية إلى المرحلة  مواكب��ا
المعاصرة. كما اس��تعرض الحفل خدمات أسلوب 
الحي��اة المميزة في القري��ة المنتجعية، التي تجمع 

أفضل مناظر الجبال والوديان والبحر.
اً على الحفل، ق��ال الرئيس التنفيذي لخليج  وتعليق��ا
مسقط الش��يخ حمود بن سلطان الحوسني: يساهم 
جوهر العالمة الجديد في تجس��يد فلسفة المشروع 
وال يدّل على التزامنا بهذا المش��روع فحسب، بل 
اً بالمجتم��ع المحيط بنا، وبخدمات أس��لوب  أيض��ا

الحياة المميزة التي نقدّمها.
اً ل��وال الرؤية  وأض��اف: ل��م يك��ن نجاحنا ممكن��ا
االستراتيجية للمساهمين المرموقين في مشروعنا؛ 
اً على المجتمعات المحيطة  فالتزامهم بالتأثير إيجابا
بهم من الناحية المالية والحياتية، ومساندتهم للنمو 
االقتص��ادي المحلي جدير بالتقدي��ر واإلعجاب، 

ويتناغم مع رؤيتنا.

المرحلة األولى
ستش��تمل المرحلة األولى من القري��ة المنتجعية، 
التي س��تكتمل عام 2017، على طيف واس��ع من 
المرافق، تتضمن 260 وحدة سكنية موّزعة على 

أعلنت شركتا “ُعمران” و“سرايا ُعمان القابضة”، اللتان تتناصفان تطوير مشروع سرايا بندر الجصة (القرية 
المنتجعية األولى في السلطنة)، عن هوية جديدة للمشروع، تحمل معها تغييرات جذرية للمجّمع السياحي 
تّم  السلطنة، كما  تأمين أسلوب عيش جديد في  إلى  اآليلة  المتكامل وتتوافق مع مقاربته االستراتيجية 

تغيير اسمه ليصبح “خليج مسقط”.
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جويل كورنر تفتتح فرعها الجديد

افتتح��ت العالم��ة التجاري��ة اإلماراتي��ة الرائدة في مج��ال الذهب 
واأللم��اس “جوي��ل كورنر” فرعه��ا الجديد ضمن ميغ��ا مول في 
الش��ارقة. والجدير بالذكر أن تصاميم “جوي��ل كورنر” تجمع بين 
األناق��ة والفخامة م��ن المجوه��رات واأللماس والحج��ار الكريمة 

الملونة الحائزة على العديد من جوائز التصميم.

فعالية أزياء العروس
أقام��ت مجموعة مس��ايا ف��ي فندق 
داماروز دمش��ق وبرعاي��ة وزارة 
ع��دة  م��ع  وبالتع��اون  الس��ياحة، 
ش��ركات تجارية متخصصة فعالية 
“أزي��اء الع��روس” لتقدي��م كاف��ة 
احتياج��ات ومس��تلزمات العرائس 
م��ن فس��اتين وتحضي��رات ما قبل 
الزف��اف من نصائ��ح اختصاصيي 

التجميل والتغذية وعلوم البش��رة، إضافة لعروض فس��اتين زفاف 
ل���10 مصممين س��وريين م��ن المواهب والمحترفي��ن المختصين 

إضافة لندوات متنوعة خاصة بالطب التجميلي.

مجوهرات “جويل كورنر”
المجوهرات  عالم��ة  أطلق��ت 

التجارية “جويل كورنر” 
اإلم��ارات،  ف��ي 
تش��كيلة جديدة من 
ذات  المجوه��رات 

المتميزة،  التصامي��م 
حيث تتضمن التشكيلة قالدة 

من األلماس وخاتم من الجمش��ت 
بتصمي��م الماركيز وق��الدة من األلماس 

والزبرج��د وخات��م خطبة بتصمي��م متموج 
وغيرها من التصاميم الرائعة والمتميزة.

يوم بولو بريطاني في دبي
حق��ق فري��ق “كلينوف��ا” 
االمارات��ي ف��وزاً كبي��راً 
على فريق “فيس��تا جيت 
انطالقة  ف��ي  كافال��ري” 
يوم البولو البريطاني على 
الجمال، بعد أن استطاعت 

دبي جلب البولو البريطانية العريقة، ودمجتها بتقاليد اإلمارة ليتم لعب 
البولو على الجمال بدالً من الخيول. وعبّر العضو المؤس��س لفريق 
“كلينوفا” المؤسسة البريطانية العالمية المتخصصة بالخدمات الصحية 
أرسالن كريم عن سعادتهم بالمشاركة في يوم البولو البريطاني بدبي 

معتبراً أنها تجربة ثرية وجديدة للفريق خاصة بتحقيقه الفوز أيضاً.

وسام لـ“فيكتوريا بيكهام”
الش����هيرة  األزي����اء  مصمم��ة  تلق��ت 
فيكتوريا بيكهام، وس��ام “اإلمبراطورية 
البريطانية” من األمير وليام خالل حفل 
تكريم في قصر باكينغهام في لندن، حيث 
جاء ذل��ك تقدي��راً إلنجازاتها ف��ي عالم 

األزياء والموضة.
وفي تعليق لها، ذكرت بيكهام بعد مراسم 
التتوي��ج أن “زي��ارة قص��ر باكينغه��ام 
متعة بحد ذاتها، وأنها فخورة بجنس��يتها 

البريطانية، ونيل هذا الوس��ام شرف كبير لها، وأنها لم تكن ستحقق 
تلك النجاحات لوال دعم أسرتها والمقربين مني”.

مهرجانات بيت الدين في 1 تموز
رئيس��ة  أطلق��ت 
ت  ن����ا مه�رج��ا
ال�دي����ن  ب�ي���ت 
ن���ورا جنب���الط 
مهرجان��ات بيت 
الدي���ن التي تب�دأ 
في 1 تموز/يوليو  

وتس��تمر لغاية 12 آب/أغسطس 2017 ، وذلك في مؤتمر صحفي 
ُعقد في وزارة الس��ياحة اللبناني��ة، بحضور وزيري الثقافة غطاس 
الخوري والسياحة أواديس كيدانيان  باإلضافة إلى ممثلين عن الجهة 

الممولة للمهرجانات بنك البحر المتوسط  وبنك سوسيتيه جنرال.
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“أوميغا” تّكرم محبي “سبيدماستر”
قامت “أوميغا” في بادرة 
تكري��م متمي��زة، بدع��وة 
وإع�داد  س���اعاتها  محبي 
ألب��وم رائ��ع يجم��ع كافة 
صوره��م تح��ت عن��وان 
“في حب ساعات أوميغا” 
س������واء كان��وا ممثلي��ن 
أو طه�����اة أو العبيي����ن 
رياضيي��ن أو حتى خبراء 
حيث  والموضة،  األناق��ة 

رافقتهم س�اعات “س���بيدماس��تر” وكانت قريبة من قلوبهم.

أنحف ساعات من “سواتش”
أطلقت دار الساعات 
الراقية “س��واتش” 
مجموع�ة س����كين 
الجدي���دة وال�ت����ي 
تحت��وي عل��ى 11 
متمي�زة  س�����اع�ة 
بتصامي���م تعتم���د 
البساطة والتفاصيل 

الناعم��ة، وتتوف��ر فيها علبة الس��اعة في قياس��ين جديدين للنس��اء 
والرجال. ويقدم المظهر الجديد للس��اعة أناقة ال مثيل لها وبس��اطة 

متناهية في ارتدائها.

Ceramica تخطف األضواء
ساعة  حصدت 
 Ceramica
من  األيقوني��ة 
جائ�زة   Rado
النقطة الحمراء 
ل�ت�ص�م�ي�����م 

المنتجات لع��ام 
2017 ، حيث قامت بتحديث ساعتها الشهيرة ذات الشكل الهندسي 
البارز لت��زدان بمظهر عصري جديد يتناس��ب مع روح العصر، 
وذلك من خالل تعاونها مع المصمم الصناعي الشهير كونستانتين 

جرسيس.

Les Nereides تشكيلة ربيع وصيف
المجوه�رات  عالم��ة  أطلقت 
الراق�ي���������ة  الف�رنس������ي�ة 
تش�����كيلة   Les Nereides
ف��ي   2017 ربي��ع وصي��ف 
دبي. وتتميز قطع مجوهرات 
هذا الموس��م بأس��لوب متفرد 
الموضة  ومواك��ب لخط��وط 

الفرنسية والعالمية.
تتكون المجموع��ة من خواتم 
وأس����اور مزين���ة بالزه�ور 

ومرصعة باألحجار وأس��اور عريضة عليها زخارف ونقوش.

مجموعة “جينجهام ودانتيل”
أطلق��ت “ري�ت����و كوم����ار” 
مجموعة “جيينجهام ودانتيل” 
لتق��دم نظ��رة جدي��دة ممتع��ة 
للكالس��يكيات، حي��ث يس��ود 
اللون األزرق الفاتح واألبيض 
عل��ى المجموعة مع زركش��ة 
من الدانتيل تضيف لمسة أناقة 
إلى قطع المجموعة. كما تتميز 
المجموع��ة بإمكاني��ة تحوليها 
من مالب�س للنهار إلى مالب�س 

للمساء.

“المونوكروم” من “ريتو كومار”
تق���دم “ريت��و كوم���ار” أح���دث 
مجم�وع�����ة م���ن مبتك��راته����ا 
“المونوكروم”، ذات اللون الواحد. 
وهي واحدة م��ن ألطف مبتكراتها 

ومن بين أفضلهم تنفيذاً.
تخل��ط ه��ذه المجموع��ة األل��وان 
والخطوط الكالس��يكية مع ش��كل 
ومنس��وجات أكثر عصرية، حيث 
يظه��ر النهج التقلي��دي الذي يميل 
نحو المنس���وجات الفاخرة لتظهر 

بكامل تأثيرها.
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ف��ي العقدين االخيرين من خالل غزو االطلس��ي والبحر الكاريبي، 
لتتحول مشكلة رئيسية تواجه البيئة الساحلية التي تطلبت أهم حماية 
عالمية، خصوصاً وأن هذه الفراش��ة الغازية )Lionfish( قد تغير 
وظيفة ونظام الهيكل االيكولوجي من خالل انتشارها الكثيف وتزايد 

أعدادها، وبسبب افتراسها لألسماك الصغيرة الحجم”.
وأضاف البيان: “اس��تندت الدراسة إلى مسح ميداني وبحث علمي 
لجهة متابعة ومراقبة انتش��ارها، وتالياً تطوير وس��ائل إلدارة هذه 
الظاه��رة أو التكيف مع وجودها ف��ي منطقة حوض البحر االبيض 
المتوس��ط، إذ اكتشفت هذه السمكة في البحر االبيض المتوسط عام 
2012 مع ظهور عينتين منها في بحر لبنان، بعد ذلك تم اكتش��اف 
عينات جديدة في المنطقة الش��رقية من حوض الشام وساحل لبنان، 
كانت واضحة مع زيادة أعدادها، ما أثار مخاوف من غزو دولي لهذا 
النوع، من هنا كانت أهمية االبالغ عن مش��اهدتها االولى في المياه 
االيطالية بحيث تم تلخيص التسلسل الزمني النتشارها والمعلومات 

المرتبطة بها، من خالل مراجعة القراءات المتاحة بخصوصها”.

وصول وشيك لمخلوقات سامة
وأش��ار البيان إل��ى أن “إيطاليا أطلقت تحذي��راً عاماً حول وصول 
وشيك لمخلوقات س��امة الى المياه االيطالية”، ولفت إلى أن “لبنان 

مدعو لمواكبة الجهود الدولية لمواجهة ظاهرة األسماك الغازية”.
ورأى البي��ان أن “هناك حاجة ماس��ة للس��يطرة عل��ى الوضع في 
المتوس��ط، فاآلثار الس��لبية والعواقب الوخيمة لهذا النوع في غرب 
المحيط االطلس��ي يجب ان تكون درس��اً ش��ديداً لتف��ادي المخاطر 
المتوقعة والمحتملة النتش��ارها في البحر المتوسط، كما أصبح من 
الضروري اتخاذ إجراءات مناسبة وتوعية عامة تجاه هذه االسماك 
السابقة بشأن السيطرة على هذا النوع وإدارته”.في برامج يش��ارك فيها المجتمع المحلي، واالس��تفادة من التجارب 

أسماك “غازية” تهدد الشاطئ اللبناني

وفي هذا الس��ياق، أك��دت جمعي��ة Green Area الدولية في بيان 
أن بح��ر لبنان لم يعد في منأى عن أخطار هذا النوع من األس��ماك 
على مس��توى التن��وع الحيوي، داعية إلى بذل جه��ود بالتعاون مع 
دول حوض البحر األبيض المتوس��ط لتحديد السبل العلمية األفضل 
لمواجه��ة هذه الظاه��رة والحد م��ن تبعاتها الخطيرة عل��ى الثروة 
السمكية وعلى النظم اإليكولوجية البحرية، وطالبةً “من الصيادين 
وممارس��ي هواية السباحة مش��اركة معلوماتهم وتوثيق مشاهداتهم 

حول هذه السمكة مع الخبراء عبر نشرها في المواقع العلمية”.

دعوات لمواجهة “الغزو”
جاء بي��ان Green Area بالتزامن مع إعالن إيطاليا غزو س��مكة 
الفراشة )أو سمكة األس��د( لوسط حوض البحر األبيض المتوسط، 
وم��ع  دعوات أطلقه��ا علماء وخبراء من أج��ل التكاتف بوجه هذا 

“الغزو” بالطرق والوسائل العلمية.
واعتبر البيان أن “الدراسة التي زود الجمعية بها خبير علوم االحياء 
البحرية في الجامعة االميركية في بيروت البروفسور ميشال باريش 
والص��ادرة عن “معهد حماية البيئة والبحوث” وباحثين آخرين في 
ايطالي��ا، يمكن اعتمادها كمنطلق لمواجهة ه��ذه الظاهرة”، منوهة 
إل��ى أن “ه��ذه الدراس��ة أعدها العالمان ميش��ال باريش وإرنس��تو 
آزورو، وخلصت إلى أن سمكة الفراشة هي من الحيوانات البحرية 
المفترس��ة والتخريبية خارج نطاقها االصلي، وقد انتشرت بسرعة 

تجتاح سـمكة الفراشـة السـامة مناطق واسـعة 
من البحر األبيض المتوسـط، األمر الذي دفع علماء 
وخبراء البحار الى دق ناقوس الخطر لمواجهة هذه 
السمكة الغازية التي باتت تهدد النظم اإليكولوجية 

البحرية في الدول المتوسطية ومن بينها لبنان.

أطلقت إيطاليا

تحذيراً عامًا

حول

وصول وشيك

لمخلوقات سامة

الى المياه

االيطالية
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النساء يتذكرن وجوهًا دون غيرها
توص��ل علم��اء بريطانيون 
م��ن جامعة أبيرت��ي إلى أن 
اإلن��اث، المرتبطات بعالقة 
عاطفية، يمتلك��ن قدرة أكبر 
على تذكر وجوه معينة دون 
األخرى، مقارنة مع غيرهن 
من النساء. وأظهرت النتائج 

أن المرأة التي تملك عالقة عاطفية جيدة وتعتبر نفسها جذابة وجميلة، 
تتذكر وجوه الرجال الوس��يمين، بعكس النساء اللواتي يملكن تقييماً 
ضعيف لذاتهن، حيث يتذكرن وجوه النس��اء األكثر جماالً، ووجوه 

الرجال األقل جاذبية.

نظام يستهدف “التبريد العالمي”
خصصت جامعة هارف��ارد مبلغ 20 
ملي��ون دوالر للعم��ل عل��ى اختراع 
نظ��اٍم ل��رش جس��يمات دقيق��ة على 
ارتفاع 20 كلم لتعكس ضوء الشمس 
وتش��تته جزئياً عن األرض، وس��يتم 
أوالً اس��تخدام جسيمات البخار المائي 

والتباش��ير وهي كربونات الكالسيوم ألداء هذا الدور، على أن تحل 
محلها مواد أخرى مثل أكس��يد األلمني��وم وحتى قطع من األلماس، 
ويأم��ل أحد باحثي هارفارد في هذا المجال “ديفيد كيث” أن يتم من 
خالل هذه الجسيمات دراسة عمليات وتصميم آليات تبريد من شأنها 

تخفيض درجات الحرارة خاصة عند ثوران البراكين.

حشوة أسنان لمعالجة التسوس
تمكن علماء من مراكز 
من  روس����ي�ة  أبحاث 
إنش���اء م��واد متناهية 
الصغ����ر، ت�ض����اف 
األسنان،  حش���وة  إلى 
تمنع تطور التس���وس 
وتحمي األس���ن�ان من 

الميكروب��ات إلى األبد، حيث أظهرت التجارب أن هذه الجس��يمات 
والتي تتكون من أكاس��يد التيتانيوم والحديد والزنك وبعض المعادن 
األخرى. يمكنها قتل البكتيريا، بنفس طريقة عمل المضادات الحيوية 

أو اإلنزيمات التي يستخدمها الجسم لقتل الجراثيم.

مصل جديد ضد فيروس زيكا
قدم علماء صينيون وفرنس��يون 
مشروعاً على شكل مصل مضاد 
لفيروس زيكا، حيث أشار مدير 
معه��د باس��تور الصين��ي ل��دى 
أكاديمي��ة العلوم الصيني��ة، تانغ 
هون، إلى أن المصل الذي يعتبر 

الس��ابع في العالم، واألول في آس��يا، قد دخل مرحلة الدراسات قبل 
الس��ريرية، ومن المرجح اس��تخدامه عام 2019، وهو يعتبر فعاالً 
وآمناً لمكافحة حمى زيكا، حيث تم اس��تخدام الهندسة الوراثية لدى 
إع��داده، مع المرور بالعديد من مراحل االعداد، كما اس��تحدثت به 

تركيبات جينية على شكل جزئيات هجينة للحمض النووي.

أضرار نفسية لشبكات التواصل
أك��د علم��اء م��ن جامعة ش��يفلد 
البريطان�ي����ة ب�ع����د ت�ج���ارب 
واستطالعات للرأي شملت أكثر 
م��ن 4 آالف طف����ل أن “قضاء 
أكثر من س��اعة يومياً في تصفح 
اإلنترن���ت ومتابع��ة صفح��ات 
االجتماع�ي،  التواص���ل  مواق�ع 
يتسبب بمش��اكل نفسية لألطفال. 
ويقل��ل العلماء في الدراس��ة من 

احتمالية رضى األطفال عن أنفسهم بمعدل 14 %، وأن تلك اآلثار 
النفسية السيئة تظهر بشكل أوضح عند الفتيات”.

تسونامي يضرب اسبانيا والبرتغال
ح��ذر علم��اء جغرافيون عبر 
 La Gran Ola فيلم وثائق��ي
أو “الموج��ة العظم��ى”، من 
خط��ر كارثة تس��ونامي تهدد 
بالقضاء على س��واحل إسبانيا 

والبرتغال، وأن حدوثها مسألة وقت فقط، خاصة وأن هذه المناطق 
مهيأة بش��كل كبير لمثل هذه الكارثة التي من المتوقع أن تؤدي إلى 
وفاة ما ال يقل عن 1200 ش��خص، كما أش��ار العلماء خالل الفيلم 
إلى أن منطقة خليج كاديز، التي تش��تهر بكثرة زوارها وس��ائحيها، 
ستتضرر بشدة، وأن عشرات اآلالف يمكن أن يقتلوا ومئات اآلالف 

قد يتضرروا جراء عمليات اإلخالء وانعدام الغذاء والماء.
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النباتات أنسجة قلبية نشطة
علماء  توص��ل 
إلى إيج��اد ح�ٍل 
لمش��كلة إع��ادة 
تكوين ش���بكات 
األوعية الدموية 
ال�ص�غ�ي������رة 

المتفرع��ة باألنس��جة البش��رية، عبر تحوي��ل أوراق الس��بانخ إلى 
أنسجة قلب نش��طة، خاصةً وأن األوردة الموجودة فيها قادرة على 
إيصال الدم، عبر نظام األوعية الدموية في األنسجة الجديدة. ويأمل 
الباحثون أن تكون التقنيات هذه مفيدة، لضحايا النوبات القلبية، عب�ر 

إنشاء طبقات صحية جديدة من عضلة القلب.

مساعدة الصم عن طريق الجلد
تتج��ه ش���ركة 
فيس��بوك ال��ى 
تطوي�ر طريق�ة 
جديدة  تقنية  أو 
لمس�اعدة الصم 
س����م�اع  على 
األصوات ع�ن 

طريق الجلد، حيث ستعمل التقنية على استقبال اهتزازات األصوات 
من خالل جهاز ونقلها عن طريق الجلد إلى الدماغ ليفس��رها. ومن 
المتوقع أن يساعد االختراع المستقبلي هذا الصم الذين ال يستطيعون 

الخضوع لجراحة حلزون األذن.

احتياطيات من المياه في “سيريس”
ع�ل�م�اء  ت�وص���ل 
الكواكب الفرنسيون 
ن  ل�م�����������ا أل ا و
ل�ي������ون  إليطا ا و
إلى  واألميركي��ون 

اس��تنتاج مفاده بأن الغالف الخارجي للكوكب القزم سيريس يتألف 
من مزيج يضم الس��يليكات والجليد المائي، وأن سماكة طبقة الجليد 
المائي  تقدر ببضعة كيلومترات، تتموضع في قطبي الكوكب، وهو 
ما يس��لط الضوء على الخصوصيات الجيولوجية لسيريس. وأشار 
العلم��اء الى أن كل الكويكبات الكبيرة الواقع��ة بين مداري المريخ 

والمشتري قد يحتوي جوفها على احتياطيات ضخمة من الماء.

جسيمات نانوية لعالج سرطان الدم
تابع��ون  علم��اء  ط��ور 
لمركز فريد هاتشينس��ون 
ألبح��اث  األميرك��ي 
جس��يمات  الس��رطان، 
متناهية الصغر قادرة على 
محارب��ة األورام الخبيثة، 
حي��ث تمكنوا م��ن تطوير 
جسيمات نانوية قادرة على 

االلتحام مع مستقبالت الخاليا الغريبة الموجودة في الجسم، كخاليا 
السرطان، وبعدها تتوجه تلك الجسيمات إلى الخاليا التائية المناعية 

الموجودة في الدم لتبرمجها على مهاجمة الخاليا السرطانية.

مادة لتحلية مياه البحر
ابتكر باحثون من جامعة مانشستر  طريقة 
جديدة تعتمد على م��ادة “الغرافين” من 
أجل تنقية مياه البحر من جزيئات الملح، 
لتصبح صالحة للش��رب، حيث طوروا 
غشاء أكسيد الغرافين القادر على غربلة 
الجسيمات النانوية والجزيئات العضوية. 
وأشار الباحثون إلى أن تصميم مسام يأتي 

بالحجم المناسب اللتقاط جزيئات الملح من مياه البحر، ففي حال كان 
حجمها أكبر من نانومتر واحد، ستتسرب األمالح من الثقوب، وإلى 
ضرورة السيطرة على تباعد المسام في الغشاء، موضحين أن إنتاج 
أكسيد الغرافين غاية في السهولة ضمن المختبر، من حيث التكلفة.

سباقات الماراثون خطر على الصحة
أك��د علم��اء أميركيون أن 
الج��ري لمس��افات طويلة 
خالل الماراثونات يش��كل 
تهدي��داً كبي��راً على صحة 
اإلنس��ان، إذ يتسبب بفشل 
كلوي مؤقت تدوم أعراضه 
قلي��الً،  أكث��ر  أو  ليومي��ن 

الفتين أن نتائج تحليل عينات بول ودم أخذت من آالف المش��اركين 
بأكب��ر ماراثون أقيم في الواليات المتحدة عام 2015، بينت أن 82 
% من المشاركين أصيبوا بأعراض الفشل الكلوي المؤقت وإجهاد 

الكلى التي سيكون لها مخاطر أخرى مستقبيلة على المدى البعيد.
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موارد من السحابة أو من داخل المؤسسة.
ثانياً: تحتاج هذه المؤسس��ات إلى منصات تدعم 
مجموع��ات متنوع��ة م��ن الم��وارد والتطبيقات 
والبيانات والعمليات والمعدات من داخل المؤسسة 

ومن خارجها.

ثالثاً: تحتاج المؤسس��ات إلى برمجيات وس��يطة 
ذاتية الخدمة لزيادة أو إنقاص الحجم بشكل سريع.

وأردف بيس��كوني قائالً: ال ت��زال عروض البنية 
التحتي��ة للتطبيق��ات الس��حابية في بداي��ة نموها، 
ولكنها تلبي بالفعل متطلبات الس��وق لتحقيق مزيد 
م��ن المرون��ة والقدرة عل��ى التوس��ع واإلنتاجية 
والكفاءة بش��كل أفضل من بدائلها الموجودة داخل 
المؤسس��ات، ومع ذلك، ف��إن التكنولوجيا القديمة 
غالباً ما تكون أكثر مالءمة للسيناريوهات األكثر 

طلباً.

27 مليار دوالر إيرادات سوق تكامل البرمجيات الوسيطة

أشارت مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية “جارتنر” إلى أن السوق العالمية للبرمجيات الوسيطة وتكامل 
التطبيقات، تواصل نموها بشكل أسرع من سوق برمجيات البنية التحتية بشكل عام، إذ تسير اإليرادات 

بخطى حثيثة لتتجاوز حاجز  الـ27 مليار دوالر في عام 2017، بزيادة قدرها 7 % عن عام 2016.

وفي ه��ذا الصدد، قال نائب رئيس قس��م 
األبح��اث ل��دى “جارتن��ر”، فابريزي��و 
بيسكوتي: “إن المنهجية المتبعة في البنية 
التحتي��ة للتطبيقات صارمة ج��داً ومغلقة 
وبطيئة حيث أنه��ا ال تلبي متطلبات دعم 

العديد من األعمال الرقمية”.

منهجية تكامل جديدة
وتابع بيس��كوتي: إن النمو في المبادرات 
الكبيرة، والتحليالت،  الجوالة، والبيانات 
والس��حابة،  الذاك��رة،  ف��ي  والحوس��بة 
وإنترن��ت األش��ياء، ه��و أم��ر مرتب��ط 
باألعم��ال الرقمي��ة ويحت��م عل��ى مهنيي 
ومسؤولي التطبيقات والتكامل االستثمار 
ف��ي تقني��ات جدي��دة لتكام��ل التطبيقات 
والبرمجيات الوس��يطة، األمر الذي يدفع 
بدوره نح��و منهجية جديدة، تُدخل تقنيات 
تكامل التطبيقات والبرمجيات الوس��يطة 
في جوهرها، مثل تطبيقات إدارة واجهات 
المستخدمة المبرمجة، ومنصات التكامل 

كخدمة.

وهناك ثالثة متطلبات رئيس��ية أساس��ية 
لهذا التحول، بحسب بيسكوتي:

أوالً: حاج��ة المؤسس��ات الرقمي��ة إل��ى 
نموذج مفتوح ومرن وخفيف يتيح عملية 
تهيئ��ة أبس��ط وأس��رع، فضالً عن نش��ر 

القطاعات الناشئة تنمو بسرعة
ينقسم سوق تكامل التطبيقات والبرمجيات 
الوس��يطة إلى قطاع��ات ناضجة وأخرى 

ناشئة.

وتتمي��ز القطاعات الناضج��ة بأنها كبيرة 
الحج��م وتترك��ز ف��ي ي��د ع��دد قليل من 
الالعبي��ن المعروفي��ن والراس��خين، كما 
تولد نسبة عالية من اإليرادات من رسوم 
الصيانة، إال أنها تتسم بالنمو البطيء الذي 
عادة ما يكون من رقم واحد. وتشمل أمثلة 
القطاع��ات الناضج��ة تطبيق��ات الخوادم 

وحزم إدارة عمليات األعمال.

أما القطاعات الناشئة، فتشمل على سبيل 
المثال منصات تطوير التطبيقات الجوالة، 
وشبكات البيانات في الذاكرة، والمنصات 
التي تق��دم كخدمة. وتتميز هذه القطاعات 
بصغر حجمه��ا، ولكنه��ا تظهر معدالت 
نم��و من رقمين، حيث أنها تنمو بس��رعة 
تماش��ياً مع نمو األعمال الرقمية والطلب 
في السوق لتحقيق المزيد المرونة وقابلية 

التوسع.

كم��ا يظهر هذا القطاع مس��توى عال من 
التج��زؤ، حيث يتنافس الم��زودون الجدد 
مكانة السوق وتصل حد اإلشباع.من أجل حصتهم في السوق قبل أن تعزز 

فابريزيو بيسكوتي 
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“أندرويد” يتفوق على “ويندوز”
كشـــفـت شــــركة 
 StatCounter
اإليـرلـنــديــــــــة 
والمتخصصـــــــة 
أنظـمــــة  بتتـبــــع 
التشــغيل أن نظــام 
أندرويـــد تجـــاوز 

نظام وينــدوز، ألول مرة على األطالق، بما يتعلق بعدد المتصلين 
باإلنترنت عبر الحواسيب المكتبية والمحمولة واللوحية والهواتف، 
ليصبــح “أندرويد” نظام التشــغيل المهيمن والــذي كان يمتلك فقط  

2.4 % من نسبة استخدام اإلنترنت قبل 5 أعوام.

 ترجمة آلية عصبية للغة العربية
خدمــة  عــن  “غوغــل”  أعلنــت 
الترجمة اآللية العصبية في ترجمة 
الجمــل والمفــردات بيــن اللغتيــن 
العربيــة واإلنكليزية، مشــيرة إلى 
أنها أفضــل بكثير من نظام ترجمة 
العبــارات التقليدي، حيــث تترجم 

جمــالً كاملة عوضاً عن ترجمة كل كلمة بمفردها، لتكون أكثر دقة 
وأقرب إلى اللغة األصلية. وســتتوافر الخدمــة الجديدة على معظم 
المواقع والتطبيقات بنظامي Android وiOS وأيضاً محرك بحث 
Google. كما تقدمت “غوغل” بشــكرها إلى آالف المســتخدمين 

الناطقين باللغة العربية لمساهمتهم تطوير أداء الخدمة.

“واتس آب” نحو خدمة الدفع
يتجــه برنامــج واتــس 
لشــــركـة  التابــع  آب، 
فيســبوك، الــى إطالق 
التحــويـــالت  مـيــــزة 
النقديــة المباشـــرة بين 
مســـتخدميــه. على أن 
تعمــل أوالً فــي الهنـد، 

أكبر ســوق له، حيث يســتخدمه هناك أكثر من 200 مليون شخص. 
وســيكون نظام UPI المســتخدم من قبل حكومة الهند مســؤوالً عن 
عمليات الدفع عبر التطبيق، وهو نظام للدفع بين البنوك. ومن المتوقــع 

أن تبدأ الميزة الجديدة بالعمل خالل النصف الثاني من عام 2017.

برنامج لمحاكاة صوت االنسان
تمكــن علمــاء مـــن 
جامعــة مونتريــــال 
الكندية مــن تصميــم 
برنامـــج إلكترونــي 
جـديـــد   Lyrebird
قــادر علـــى نســــخ 
صــوت اإلنســــــان 

وتقليــده بدقــة عالية، عبــر تقنية مزج وتســجيل قادرة على نســخ 
الصــوت وتقليده بدقة، وخلق كلمات وعبارات يصعب تميزها عن 
كالم المتحدث، وذلك من خالل استخدام خوارزميات حسابية لخلق 

أكثر من ألف احتمال لفظي في نصف ثانية فقط.

Word اختراق الكمبيوترات عبر برنامج
أوضح الخبراء في شركتي 
 ،FireEyeو McAfee
أن ثغــرة جديــدة تعــرف 
بــاســم “يوم الصفر”  في 
برنامــج  Word أدت الى 
اختــراق مالييــن أجهــزة 

الكمبيوتــر في جميع أنحاء العالم، وذلك من خالل نشــرها فيروس  
Dridex، األخطــر في اختراق نظم وحســابات المصارف، عبـر 
إرســال ملفات تثبيت برســائل نصية لموظفــي الدوائر على البريد 
اإللكتروني، واختراق أجهزتهم وحســاباتهم، وحتى بوجود أحدث 

نظم الحماية على نسخ ويندوز.

تطبيق Uber خارج متجر “آبل”
هــدد الرئيس التنفيذي لشــركة آبل  
 Uber تيــم كــوك بإزالــه تطبيــق
“اوبــر” مــن متجر تطبيقــات آبل 
ستور، وذلك بعد اكتشاف مهندسي 
“آبــل” االميركية ان التطبيق اوبر 
يقوم بتتبع المستخدمين بشكل غير 
قانوني علــى هواتف االيفون، وان 
عملية التتبــع قائمة حتى بعد حذف 

التطبيــق ما يعتبر انتهاك واضح لخصوصية المســتخدمين، وذلك 
رغــم محاولة فريق آبــل المختص إعادة ضبــط العديد من هواتف 

االيفون الى الحالة المصنعية ومن دون جدوى.
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أكثر من 500 مليون مشترك
أعلنــت شــركة لينكدإن، 
أكبــر شــبكة اجتماعيــة 
للمهنيين، تخطيها حاجز 
الـــ500 مليون مشــترك 
في أكثر مــن 200 دولة 
الشــركة  العالــم.  حــول 
المملوكة لمايكروسوفت، 

أوضحــت أن مجتمعها هــذا يُمثل أكثر من 10 ماليين فرصة عمل 
نشــطة، مع الوصــول إلى أكثر مــن 9 ماليين شــركة. وأكثر من 
100,000 مقالة تُنشــر أســبوعياً، وبالتالي فهي تساعد للبقاء على 

اطالع األخبار، وتؤثر في العالم الوظيفي.

منصة رسم بذكاء اصطناعي
أطلقت “غوغــل” 
موقــع إلكترونــي 
يدعـــــى  جديــــد 
 ،AutoDraw
يسمح للمستخدمين 
عنــد الولــوج إليه  

بالوصول الى منصة رســم ذكية على الكمبيوتر، حيث يبدأ الموقع 
باقتراح ما يظن أن المستخدمين بصدد رسمه. فعند رسم شجرة مثالً  
ســتظهر العديد من اإلقتراحات ليتم اســتبدالها مباشرة رسمك بها، 
في خطوة تعتمد باألساس على الذكاء اإلصطناعي الذي يعرف من 

خالل حركات القلم ماهي محاولة الرسم التالية.

هاكر يسرق 500 بطاقة إئتمان
فرضــت المحكمة الفيدرالية في 
ســياتل أميــركا عقوبة الســجن 
لمدة 27 عامــاً الحدى قراصنه 
روسيين، بتهمة سرقة ما يقارب 
500 بطاقــة من عدة شــركات 

أميركيــة مختلفة منتشــره حــول العالم بطاقات االئتمــان لعديد من 
الشــركات، ما تســبب بخســارتها لمبلغ 169 مليــون دوالر، وهو 
أحد أبنــاء أعضاء البرلمان الروســي، وان هناك 38 قضية بحقه، 
حيث قام بســرقة العديد من بطاقات االئتمان وقام ببيعها من خالل 
االنترنت ما بين عام 2009 و2013، إضافة إلى سرقته العديد من 

المؤسسات المالية بأكثر من 3700 حالة سرقة في منطقة سياتل.

“أمازون” ترّد 70 مليون دوالر
تعــرض جيــف بيــزوس مؤســس 
“أمــازون” إلى طعــون جديدة من 
لجنة التجــارة الفيدرالية األميركية، 
بعــد طرح المئات من المســتهلكين 
دعاوى قضائية بأن أطفالهم اشتروا 

بالخطــأ من متجره، وعدم اتخاذ شــركته التدابير الالزمة تجاه ذلك، 
ما اضطر بيزوس لالنسحاب من االستئناف، وقبول دفع تعويضات 
للمتضررين تصل إلى 70 مليون دوالر، حيث أقر القانون األميركي 
أن “أمــازون” مذنبــة لعدم توفيرها أي أداة أمنيــة تمنع األطفال من 
العبث بموقعها، وال يدرون كم ينفقون ودون إذن ذويهم، وسيتم إعادة 

األموال من خالل الشيكات واإليداع المصرفي وبطاقات االئتمان.

استشارات طبية عبر الفيديو
أطلقت شركة ياندكس 
نســخـة  الروســــيـة 
تجريبيــة مــن خدمة 
الطبية  “االستشــارة 
عبـر الفيديــو” تمكن 
المســـتخدميــن مــن 

استشــارة األطباء عبر اإلنترنت، مــن دون االضطرار للبحث عن 
األعراض التي يشــعرون بها عبر اإلنترنت، مـع خدمة 24 ساعة، 
للتواصل وجميع المعلومات واالستشارات الطبية، التي ستخزن في ما 
يسمى بالـ“البطاقة الطبية اإللكترونية” للمستخدم، كما سيتم استخدام 

هذه الخدمة كنوع من التطبيقات عبر الحواسب واألجهزة الذكية.

Google Earth بميزات جديدة
كشــــفـت “غوغـــل” عـن 
نســخة محدثة مــن خدمتها 
Google Earth فــي أول 
تحديث رئيسي للتطبيق منذ 
عاميــن، وبميــزات جديـدة 
مصممة لجعل تطبيق الكرة 

األرضيــة االفتراضي أكثر تفاعلية وإجتماعية، حيث يكفي تحميله 
فقط ضمن متصفح الويب كروم مزوداً بخرائط ثالثية األبعاد لمواقع 
 Voyager محددة وبأشــكال أكثر تفصيالً، إلى جانب قسم المسافر
الذي يتيح للمســتخدم إمكانية اخذه في جوالت إرشــادية من أماكن 
.Street View مثيرة لالهتمام بفيديوهات 360 درجة وصور من
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ساق روبوت من “تويوتا”“ديزني” تطور روبوتًا بشريًا للعناق!
قدمت ديزن��ي طلب براءة 
اخت��راع لتطوي��ر روبوت 
 HUMANOID بش�ري
على أن يكون ناعماً ومتيناً 
ف��ي آن واح��د، الروب��وت 
ببطاريات  الذي يعمل كلياً 

الليثيوم مس��توحى من “بايماك��س”، بطل فيلم الرس��وم المتحركة 
“بيج هيرو 6”. وأكدت “ديزني” أنه سيصنع باستخدام مادة ناعمة 
بالطباعة ثالثية البعد وس��يتفاعل بأمان مع البشر واألطفال، وسيتم 
تزوي��ده بأجه��زة هيدروليكية وأجهزة استش��عار، م��ع ملئ الجزء 

العلوي منه بالهواء ليكون ناعماً أثناء عناقه للبشر.

أطلقت ش��ركة تصنيع السيارات 
الياباني��ة “تويوتا” س��اق داعمة 
 Welwalk WW-100 روبوتية
تساعد مرضى الجلطة الدماغية 
على المشي مرة أخرى، مستفيدةً 
س��يارتها  أبح��اث  بع��ض  م��ن 
لتصنيع الساق بواسطة محركات 

تس��اعد على المشي وتحتوي على مستويات حساسة يمكن ضبطها 
بناء على تقدير الطبيب، وهي تتكون من جزئين أساس��يين الجس��م 
والس��اق، ويتألف الجسم من جهاز مش��ي ومراقبة في حين تساعد 

الساق مرتديها على حني الركبة ومدها.

 قرص تخزين SSD من “ويسترن”اتفاقية إلنهاء خالفات الشركات
أعلنت “غوغ��ل” عن إتفاقية 
لتبادل ب��راءات االختراع بين 
مصنّعي الهواتف الذكية بنظام 
أندروي��د تس��عى به��ا إليقاف 

الدعاوى القضائية.
اإلتفاقية التي س��ميت ب�“سالم 

 Google ،Samsung LG تضم 9 أعضاء أساسيين منهم ”PAX
Electronics ،Foxconn ،HTC يملك��ون جميعهم 230,000 
براءة اختراع. وبموجبها س��يمكن للشركات الموقعة منح ترخيص 
اس��تخدام براءات االختراع الخاصة به��ا للبقية من دون فرض أي 

رسوم مالية عليها.

ديجيتال  أطلقت ويسترن 
بأق��راص  المتخصص��ة 
أول   ،HDD تخزي����ن 
منتجات�ه����ا ألق�����راص 
التخزي����ن ذات الحال���ة 
 My Passport الساكنة

SSD، ب�3 سعات تخزينية حتى 1 تيرابايت، متميزةً بسرعة قراءة 
البيانات حتى 515MB في الثانية، وتتصل بأجهزة الكمبيوتر عبر 
منف��ذ USB-C. يأتي ذلك كخطوة متوقعة من عمالقة التخزين بعد 
استحواذها عام 2016 على شركة التخزين الفالشي SanDisk، ما 

جعلها تتوسع في سوق أقراص التخزين SSD الداخلية.

هاتف Sharp بإمكانات تصوير عالية
أعلن���ت Sharp ع��ن هات�ف 
ج�دي����د Aquos R، ي�أت���ي 
 Snapdragon 835 بمعالج
 QHD مع شاشة 5.3 بوصة
 ،HDR 10 تدع���م خاصي���ة
مزود بق��درات تصوير هائل�ة 
 MB 22.6 وكامي��را خلفي��ة
بفتحة عدسة f/1.9 مع دعمها 

ل���90 درجة، وأمامية بق��وة 16MB، في حين أن س��عة البطارية 
3160 ملل��ي أمبير بميزة الش��حن الس��ريع 3.0 ومتوافق تماماً مع 

.USB-C منفذ

معايير جديدة للعناية بالمالبس
كش��فت ش��ركة “إل ج��ي 
إلكترونيك��س” عن أحدث 
ابتكارات العناية بالمالبس، 
كان أبرزها إصدار غسالة 
 T W I N Wa s h T M
المس��تخدمين  تمِكن  الت��ي 
من غس��ل حملين مختلفين 
من المالبس ب��ذات الوقت 
ثانوي���ة  غس����الة  بفض�ل 

مصغرة أسفل قاعدة الرئيسية ما يوفر مجموعة كبيرة من خيارات 
الغسيل المختلفة.
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Nikon من D7500
أطلق��ت ش��ركة نيكون 
كاميرته����ا الج��دي����دة 
D7500 بعدسة أحادية 
عاكسة DSLR وقياس 
حس��اس الص�ورة “دي 
إك��س”، تتمت��ع بق�درة 

على تس���جي�ل الفيديو بدق�ة 4K ومزودة بمعالج الصور إكسبيد 5 
مع حساس التقاط الصور س��يموس من نوع “يكون دي إكس” بد�قة 
20.9MB، مع توفير حس�اسية إضاءة تب�دأ من 100 إلى 512001 
ISO  فض��الً عن ميزة الضبط التلقائي للصورة بدقة عالية إضافة 

إلى ضبط التعرض للضوء وتوازن اللون األبيض تلقائياً.

كمبيوتر متحول جديد من “لينوفو”
كش�����ف��ت “لينوف����و” ع��ن 
كمبيوترها المحمول المتحول 
Flex 11، مزود بشاشة 768 
ف��ي 1366 بيكس��ل وبس��عة 
تخزي��ن 32GB م��ع ذاك��رة 
4GB، م��زود بلوح��ة مفاتيح 

مقاومة للمياه تمنع تس����رب الس����وائل، وبطارية تضمن تشغيله 
ل�10 س��اعات على األقل، وهو يدع��م تش��غيل تطبيق��ات أندرويد 
وتنزيله��ا م��ن غوغل بالي الذي يأتي معه حالي��اً نظام كروم. ومع 
تواف��ر العديد من المنافذ ومنها HDMI ،USB 3.0 وأيضاً بطاقة 

.USB Type-C التخزين الخارجي، ومنفذ

Jump جيل ثاني من كاميرا

آبل: لالنتقال إلى بطاريات “بال نهاية”

أطلقت “غوغل” بالتعاون مع 
Yi Technologies ش��ركة 
الرقمية،  الكامي��رات  صناعة 
الجي��ل الثان��ي م��ن كاميرتها 
المتحركة Jump تحت اس���م 
Yi Halo، لمس��اعدة بجل��ب 

قص��ص صناع األفالم، حيث تختص بتس��جيل فيدي��و متوافق مع 
الواقع االفتراضي VR وتبسيط إنتاج مقاطع ثالثية البعد عالية الدقة 
تعادل 5 أجهزة تلفزيون بدقة 4K، ومزودة بتطبيق أندرويد متكامل 
بمثاب��ة جهاز تحكم عن بعد بالكاميرا التي تمتلك شاش��ة لمس توفر 

معاينة للفيديوهات الملتقطة.

تقدم��ت ش��ركة آب��ل بطل��ب 
تس��جيل اختراع جديد، سيوفر 
شحناً الس��لكياً دائماً لبطاريات 
األجهزة التي س��تكون متصلة 
بش��بكات ال���Wi-Fi، كما أن 
منظومة الشحن  الجديدة، يمكن 

تركيبها على عدد من االجهزة الذكية كالهواتف واألجهزة المحمولة، 
وحتى النظارات الذكية، وس��تزود بهوائ��ي متغير الوجهات، وهي 
قادرة على ش��حن األجهزة المتصلة بش��بكات خل��وي تردداتها بين 
700 إلى 2700 ميغاهرتز، وبشبكات ال�Wi-Fi ما بين “2.4 إلى 

5 غيغاهرتز”، دون ذكر أي تفاصيل تكنولوجية أخرى.

Logitech جهاز تحكم متطور من
 Logitech طرحت ش��ركة
نس��خة محس��نة من جهازها 
للتحكم للع�روض التقديمي��ة 
 Logitech Spotlight
 ،Presentation Remote
ليمثل أداة متقدمة تفوق بكثير 

مؤشرات الليزر، من تسليط الضوء على المحتوى وتكبيره بطريقة 
فعالة، مقترناً بتطبيق يمكن المستخدمين من تجهيز المسرح مسبقاً، 
م�ع تفعيل وظائف متقدمة كالتحكم بمس��توى الصوت عبر حركات 
اليد. كما يمتاز بتقنية الشحن الذكي حيث تمنح دقيقة شحن 3 ساعات 

من االستخدام.

سماعات محمولة ومقاومة للمياه
ش��������رك�ة  أع��ل��ن���ت 
Ultimate Ears ع���ن 
إطالق أحدث إضافة إلى 
عائلة سماعاتها المحمولة 
وهي  للمي��اه،  والمقاومة 
 WONDERBOOM

الجديدة، وصغيرة بتقنية البلوتوث، والتي ُصممت لعشاق الموسيقى 
المتصلين باإلنترنت أثناء التنقل، تتوفر بستة ألوان، هي: الرمادي، 
واألسود، واألحمر، واألزرق، والزهري واألرجواني وهي مقاومة 
للس��قوط من ارتفاع مت��ر ونصف، ومزودة ببطارية 10 س��اعات 

ومدى لتغطية البلوتوث السلكياً يبلغ 30 متراً.
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تقنية التعرف على الوجوه
تتج��ه المط��ارات األميركي��ة 
للحصول عل��ى أنظمة تعرف 
عل��ى الوج��وه، به��دف تتب��ع 
أثن��اء  التأش��يرات  أصح��اب 
مغادرتهم البالد. ومن المتوقع 
بدء العمل بالمشروع المسمى 

Biometric Exit، ف��ي جميع  مطارات الواليات المتحدة، بهدف 
التقاط صور للزائرين في أكش��اك خاص��ة ومطابقتها مع صورهم 
المرفق��ة بتأش��يرات الدخ��ول، قب��ل الصع��ود على مت��ن طائرات 
المغادرة، مايعطي دليالً أن الزائر قد دخل البالد بشكل غير قانوني 

وفي حال لم يكن هناك تطابق.

أول مركبة شحن فضائية من الصين
أطلقت الصي��ن، أول مركبة 
ش�����ح�ن فضائي��ة وطني��ة 
Tyanchzhou-1،  بمساعدة 
الصاروخ “تش���ان جين1”، 
من الميناء الفضائي نتش��انغ 
بمقاطع��ة هاينان، وس��تقوم 

المركب��ة التي تم بث إطالقها مباش����رة عب����ر التلفزيون الصيني 
المركزي، بحمل أكثر من 6 أطنان من البضائع إلى المدار، بما في 
ذلك الوقود وإمدادات أخرى للمختبر الفضائي “تيانغونغ 2”، والذي 
ستلتحم ب��ه 3 مرات للتزود بالوقود وإجراء التجارب واالختبارات، 

وذلك بهدف بقائها على المدار الخاص بها لمدة 3 أشهر.

”A380“ إيرباص” تحّدث“
تعمل ش��ركة إيرباص األوروبية على تطوي��ر طائرتها من طراز 
A380، الطائرة المدنية األكبر في العالم، مع إتاحة 80 مقعد إضافي 
ليكون بمقدورها نقل 575 راكباً، وهو ما سيساعد شركات الطيران 
عل��ى خفض التكاليف بفض��ل زيادة عدد ال��ركاب وإعطائها ميزة 
تنافس��ية. وعرضت الطائرة التي يبلغ ارتفاعه��ا 24 متراً وطولها 

73 مت��راً فيما يبلغ 
ط��ول جناحيها 80 
بمع��رض  مت��راً، 
هامبورغ، وبمقدور 
الطائرة قطع مسافة 

15 ألف كيلومتر.

خط طيران مباشر بين بيروت وأرمينيا
افتتحت شركة الطيران األرمينية خطها المباشر بين بيروت وأرمينيا، 
وذلك بوصول أول رحلة لها الى مطار بيروت تقل وفداً وزارياً ونيابياً 
أرمينياً وفريقاً من ش��ركة الخطوط األرمينية برئاس��ة نائب الرئيس 
االول للجنة السياحة المركزية ميخاك ابريسان ومدير الشركة لوبار 
شاكريان. وكشف وزير السياحة اللبناني اواديس كيدانيان أنه سيكون 

هناك 89 رحلة بين أرمينيا ولبنان خالل عام 2017.

5 جوائز لناقلة االمارات
نالت “طيران 
اإلم��ارات” 
لق��ب “أفضل 
ف��ي  ناق�ل����ة 
العالم” ضمن 
ئ����ز  ا “ج��و

تريب أدفايزر تش��ويس” للناقالت الجوية العالمية التي تنظم للسنة 
األولى، باإلضافة إلى الجائزة الرئيسة فيما حصدت 4 جوائز أخرى 
هي: أفضل ناقلة كبرى - الش��رق األوسط وأفريقيا، وأفضل درجة 
س��ياحية، وأفضل درجة أولى، وأفضل ناقلة عالمية، وذلك من بين 

قائمة ضمت 10 شركات طيران.

مقاعد طيران الخليج من “ريكارو”
الرئيس  ق��ال 
ي  لتنف�ي�����ذ ا
ل�ط�ي������ران 
لخ�ل�ي�������ج  ا
ماهر س��لمان 
ال�مس������لّ�م: 
إن الش��ركة، 

وهي الناقل��ة الوطنية لمملك��ة البحرين، اخت�ارت ش��ركة ريكارو 
األلمانية المصنّعة لمقاعد الطائرات، لتوفير مقاعد الدرجة السياحية 
CL3710 لطائراتها الجديدة من طراز بوينغ 787 - 9 دريمالينرز، 

وإيرباص A321 نيو وA320 نيو، بعقٍد يقدّر ب�35 مليون يورو.
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مصنع طائرات صيني في السعودية
وقع��ت “مدينة الملك عب��د العزيز للعلوم والتقني��ة” اتفاقية تعاون 
مع ش��ركة الصين لعلوم الفض��اء والتكنولوجيا “كاس��ك”، وذلك 
لبن��اء أول مصن��ع للطائرات م��ن دون طي��ار CH-4 في منطقة 
الشرق األوسط، حيث ستتميز الطائرات بعيدة المدى هذه بقدرات 
هجومي��ة، وتص��ل إلى ارتفاع 9 كل��م، والبق��اء في الجو نحو 32 
س�������اع�ة متواصل���ة، وأيض��اً ق���درة على حم���ل حمولة ت�زن 

لح�دود 400 كلغ.
ويعتبر المصنع الصيني المقرر إنش��اؤه، هو ثالث مصانع بكي��ن 
إلنتاج وإصالح الطائرات المسيرة حيث دشنت سابقاً مصنعين في 

باكستان وميانمار.

طائرة DJI في متاجر دبي
قامت سلسلة متاجر بيع اإللكترونيات “إي-سيتي”، وهي  في دولة 
اإلم��ارات، بإطالق أحدث طراز من الطائرة المس��يرة “دي. جيه. 
آي. مافيك برو” من انتاج  شركة صينية، يمكن التحكم به من خالل 

.Wi-Fi  جهاز تحكم بعيد المدى أو عبر الهاتف بإستخدام
ويتمي��ز هذا الطراز بتصميم قابل للطي يالئم راحة اليد، مع كاميرا 
4k، ونظامي GPS ومالحة GLONASS لتعقب األجسام عب�ر 
الفيدي��و وتجنب العقبات. إضافة لنظام طي��ران ذاتي ب�5 كاميرات، 
وأيضاً جهازي تلس��كوب صغيرين مزودين بموجات فوق صوتية 
للتنقل بأمان بسرعة 40 ميل في الساعة. فضالً عن زر عودة تلقائي 

للمكان الذي انطلقت منه يرافقها.

الصين تصّنع أكبر طائرة برمائية

م��ن المقرر أن  تق���وم أكبر طائرة برمائي�ة ف��ي العالم م��ن طراز 
)أي.جي 600( الصينية بأول رحلة لها في أواخر أيار/مايو 2017 
من مدينة تش��واي، حسبما أكدت ش��ركة صناعة الطيران الصينية 
الحكومية. وستقوم الطائرة برحلتها األولى فوق البر ثم تقوم برحلة 
أخرى على سطح المياه في النصف الثاني من العام الحالي 2017.
واس��تغرق تطوي��ر الطائرة نحو ثماني س��نوات، وه��ي تعادل في 
حجمها طائرة “بوينغ 737”، ومصممة لتقوم بعمليات إنقاذ بحري 
ومكافحة حرائق الغابات، ولديها قدرة على الطيران لمسافة 4500 

كيلومتر، كما يمكنها اإلقالع بحمولة تصل إلى 53.5 طن.

ОАК 1.77 مليار دوالر للتطوير من

تخطط مجموعة ОАК الروسية لصناعة الطائرات، الستثمار نحو 
100 مليار روبل )1.77 مليار دوالر( حتى عام 2020 في تحديث 
وتطوير منتجاتها، حس��بما أكد رئيس المجموعة يوري سليوصر. 
واس��تثمرت المجموعة في السنوات األخيرة زهاء 25 مليار روبل 

)443 مليون دوالر( بغية إعادة تطوير المعدات التقنية وتحديثها.
وم��ن األنش��طة الرئيس��ية للمجموع��ة الت��ي تض��م حوال��ى 30 
ش��ركة: صناعة الطائرات، وتطويره��ا، وتنفيذ عمليات الصيانة، 
والضم��ان، والخدم��ة، ورفع مس��توى المنتَج لالس��تفادة منه في 

األغراض المدنية والعسكرية.
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أسرع طائرة ركاب في العالم

كش��ف الرئيس التنفيذي لش��ركة BOOM االميركية، بليك شول، 
نية ش��ركته إطالق طائرة ركاب تجارية أسرع من الصوت، حيث 
يت��م حالياً اختبار نموذج تجريبي لطائرة “إكس بي1” جديدة، وهي 
بنصف حجم الطائرة المستقبلية مع اختبارات أيروديناميكية ضمن 
ما يس��مى باألنبوب الهوائي، الفتاً عن تخصيص شركته 41 مليون 
دوالر إلتم��ام القس��م األول م��ن هذا المش��روع، وفي ح��ال نجاح 
االختبارات فس��يتم إنتاج طائ��رات ركاب تجارية تكون قادرة على 
الطيران بسرعة 2.2 ماخ، أي ما يعادل 2335 كلم في الساعة، وهو 

يعني قطع المسافة بين نيويورك ولندن خالل أقل من 3.5 ساعة.

 “نيو شيبارد” لسياحة الفضـاء
عرض��ت الش��ركة األميركي��ة “بل��و أوريغي��ن” الش��كل الداخلي 
للكبسولة “نيو شيبارد”، المخصصة للرحالت السياحية على المدار 
المنخف��ض، والتي تحوي من الداخل 6  كراس��ي جلدية، لكل منها 
نافذة وشاشة خاصة بها، مزودة بهيكل أسطواني الشكل هو محرك 

BE-3 إلجالء الركاب من الكبسولة في حاالت الطوارئ.
يش��ار ال��ى “بلو أوريغي��ن” لم تذكر  تكلف��ة التذك��رة للرحلة التي 
تس��تغرق 11 دقيقة على متنه��ا، والتي تتضم��ن 4 دقائق في حالة 
انعدام الجاذبية،في حين يعتقد الخبراء أن التكلفة س��تكون من 100 

حتى 200 ألف دوالر.

سورية تعيد هيكلة قطاع الطيران
أقرت الحكومة 
الس�����وري��ة، 
قانون  مشروع 
يقضي بإحداث 
مؤسس��ة عامة 
ي�����ة  د قتص�ا ا
ت�ت�م��ت���������ع 
ب�االس���ت�ق�الل 
ال�م��ال���������ي 

واإلداري، تس��مى مؤسس��ة الخطوط الجوية السورية لتحل مكان 
“مؤسس��ة الطي��ران العربي��ة الس��ورية”، بهدف إيج��اد منظومة 
متطورة للنقل الجوي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص من خالل 
الترخي��ص لش��ركات نقل الجوي لتحقيق المنافس��ة مع ش��ركات 
الطيران العربية واألجنبية وتماشياً مع األسماء التجارية لشركات 

الطيران بالعالم.
وهو ما أكده وزير النقل علي حمود، أن وزارته تعيد هيكلة قطاع 
الطيران بش��كل كامل بما يتالءم مع التطورات العالمية في مجال 

الطيران ونتيجة المنافسة الكبيرة في هذا القطاع.

إيران توسع أسطولها الجوي
وقعت شركة الخطوط الجوية اإليرانية )إيران اير( عقداً مع شركة 
ايه.تي.آر األوروبية لش��راء 20 طائرة ذات محركات توربينية في 
إطار سعيها لتحديث أسطول طائراتها القديم. وكشفت “ايه.تي.آر”، 
المملوكة لش��ركة ايرباص األوروبية وليوناردو اإليطالية، أن قيمة 
الصفقة تص��ل إلى 536 مليون دوالر باألس��عار المعلنة وتتضمن 

خيارات لشراء 20 طائرة أخرى.
على صعيد آخر وقعت ش��ركة اس��مان للطيران اإليرانية عقداً مع 
ش��ركة بوين��غ األميركي��ة لش��راء 60 طائرة ط��راز 737 ماكس. 
وذك��رت بوين��غ أن االتفاق يش��مل ش��راء 30 طائرة م��ن الطراز 
المذكور مقابل 3 مليارات دوالر، باإلضافة إلى حقوق لش��راء 30 

طائرة إضافية من الطراز ذاته.
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Jeep إكسبلورر” محدثة من “فورد”السيارة األسرع في العالم من“

رفعت شركة Jeep الستار عن “غراند شيروكي تراك هوك” مدعية 
أنها أس��رع س��يارة كروس في العالم. متميزة بفتحات هواء إضافية، 
وزوائد بالس��تيكية أيروديناميكي��ة مطورة، وأق��راص 20 بوصة، 
وتصمي��م خاص للعج��الت، و4 فتح��ات ألنابيب الع��ادم، وأجهزة 
للفرمل��ة من Bremo. كما زودت بلوحة عدادات جديدة يتوس��طها 
عداد دوران المحرك، ومقاعد بمساند مطورة، وفرش جلد، في حين 
بقي المحرك كما كان من دون تطوير، تيربو 8 أسطوانات 6.2 ليتر 

وقدرته 717 حصاناً مع علبة سرعات آلية 8 مجاالت.
الس��يارة التي تتصف بمنظوم��ة الدفع الرباع��ي ووزنها 2.5 طن 
تتسارع إلى 100 كيلومتر في الساعة خالل 3.5 ثانية، وهي أيضاً 

تستطيع أن تجر مقطورة وزنها 3.2 طن.

كش��فت ش���ركة فورد عن تعديالت ش��هدتها س��يارة إكس��بلورر 
لألراض��ي الوع��رة، حيث حصلت عل��ى واقي صدم��ات أمامي 
جدي��د مع تحدي��ث للخلفي أيضاً، إضافة الى ش��بكة مبرد جديدة و 
طالء أجزاء منها بالكروم، فضالً عن تزويدها ب�4 أنابيب عادمة، 

وتصاميم جديدة ألقراص العجالت.
الس��يارة التي س��تأتي ب�4 ألوان جديدة تم وض��ع مودم 4G بداخلها 
يؤمن الوصول إلى اإلنترنت ل�10 أجهزة محمولة دفعة واحدة. أما 
من جهة المحرك فبق�ي نفسه تيربو حجمه 2.4 ليتر، وقدرته 284 
حصاناً، أو بمحرك سداس��ي األسطوانات حجمه 3.5 ليتر، يتصف 

بمردودين 294 و370 حصاناً، في حين بقي عدد مقاعدها 7.

“إنفينيتي QX60” بترقيات جديدة

كشفت “إنفينيتي” عن سيارتها QX60 المجهزة بنظام الدفع الذكي 
لكامل العجالت والتي أعيد تصميمها كلياً في منطقة الشرق األوسط، 
بتحس��ينات تبدأ بشاش��تين 8 بوصة على مس��ندي الرأس وشاش��ة 
بالمقدمة بنظ��ام INFINITI InTouch، ونظ��ام GPS متطور. 
 Driver إضاف��ة إل��ى نظ��ام صوتي بوز س��نتر بوينت مع نظ��ام
 QX60 كم��ا زودت الس��يارة بمح��رك بنزي��ن ،Stage Audio
سداسي األس��طوانات 3.5 ليتر، 295 حصاناً )30+ حصان( عند 
6.400  دورة في الدقيقة و)24+( عند 4.800 دورة، وأيضاً بتقنية 
البوابة الخلفية الكهربائية بالتشغيل الحركي التي تتيح إمكانية الفتح 

بمجرد تمرير القدم تحت مصد السيارة الخلفي.

“ريكستون” من “سانغ يونغ”

عرضت شركة سانغ يونغ الكورية الجنوبية جيالً جديداً من سيارة 
“ريكس��تون” الخاصة باألراضي الوعرة، حيث اس��تخدم مصممو 
الش��ركة تقنيات س��يارة LIV2 االختبارية. لتصبح الس��يارة أخف 
وزن��اً  ب���50 كلغ، إضافة إلى زيادة صالبة هيكلها باس��تخدام مواد 
خفيفة وأكثر متانة في التصنيع، ويبلغ طول ريكستون الجديدة 4.85 
متر، والمسافة بين محوري عجالتها 2.864 متر، وبعرض 1.92 
ميليمترا، وارتفاع 1.8 متر. وسيتم تزويدها بمحركين أولهما بنزين  
2.0 ليتر وقدرته 225 حصاناً، والثاني ديزل 2.2 ليتر وقدرته 181 
حصاناً، كما ستتمتع ريكستون الجديدة بأحدث منظومة ملتيميديا مع 

شاشة قطرها 9.2 بوصة وإمكانية الوصول إلى اإلنترنت.
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دراجة بحجم حافلة لنقل الركاب“جاغوار” تعيد إحياء سياراتها

أعل��ن فرع Classic، في ش��ركة جاغوار الند روف��ر، عن إعادة 
بناء 10 نس��خ أصلية من ماركة رانج روفر، و10 سيارات أخرى 
من ماركة جاغوار، تعود إلى س��تينيات القرن العش��رين في إطار 

.Reborn مشروع تحت اسم
وص��رح رئيس الفرع تيم هانيغ، بأن الخب��راء قادرون على إحياء 
أدق تفاصيل س��يارات جاغوار E-Type، مؤك�داً أن عملية ترميم 
الس��يارات المذكورة س��تنفذ وفق��اً للتكنولوجيا المس��تخدمة في تلك 
الفترة، مع التحديثات الجديدة لتسهيل استخدامها، حيث سيتم تعديل 
منظومة تبريد المحرك، وتطوير الفرامل. ويتوقع أن تكون س��يارة 
E-Type Fixed Head Coupe من إنتاج عام 1965، المزودة 

بمحرك 4.2 ليتر أولى السيارات المحدثة.

 ،”The Siroco“ صم��م مبتكر كندي “بين��غ ليو” مركبة هجين��ة
مس��توحاة من مبدأ الدراجة النارية على أن يتمكن من نقل أكثر من 

10 أشخاص، ضمن مقصورة مزودة بتكييف هوائي.
ويتوق��ع “لي�و” أن تكون دراجته هذه  س��ريعة بفضل وجود صف 
واح��د من العجالت فق��ط، ما يتيح تجاوز منحنيات الطرق بش��كل 
أسرع، واستغالل مساحة أقل على الطريق، موضحاً أن تكنولوجيا 
الجيروس��كوبيك ستس��مح للمركبة Siroco بالبقاء بوضع مستقيم 
ضمن أي مستوى للسرعة، وستوازن نفسها عند عدم توزيع الركاب 
بشكل مناسب، وهي مُزودة بكمبيوتر لتحديد الطرق والسرعة لكل 
رحلة، وتحديث مس��تمر م��ن خالل تقييم حركة الم��رور والطرق 

والظروف الجوية.

كوبيه كهربائية من “سكودا”

نشرت شركة سكودا صوراً فوتوغرافية للسيارة االختبارية موديل 
Skoda Vision E، رباعية الدفع بمالمح رياضية، حيث س��تبلغ 
المس��افة بين مح��وري عجالتها 2850 ملم، وطوله��ا 4640 ملم، 
ما يجعلها أوس��ع س��يارة للش��ركة، كما ستزود الس��يارة بمحركين 
كهربائيين أو 3، تمّكنها من السير 500 كيلومتر، دون الحاجة إلى 
إعادة شحن البطاريات، بقدرة 300 حصان، وسرعة قصوى 180 
كلم/ساعة. أما التصميم الداخلي لصالونها فيتميز بوجود شاشة لمس 
12 بوصة، وأجهزة حديثة لتس��هيل القي��ادة والتحكم، من كاميرات 
فيديو ومستش��عرات وأجهزة إلكترونية، وتخطط سكودا إلطالق 5 

موديالت كهربائية مبنية على منصة “فولكس فاغن” عام 2025.

i20 األفضل في فئتها

نالت س��يارة هيون��داي ط��راز i20 لقب الس��يارة األفضل، خالل 
اختب��ار أجرته مجلة “أوتو تزايتونغ” األلمانية مع 4 س��يارات من 
الفئة الصغيرة وهي فييستا فورد، كورسا أوبل، إيبيزا سيات، وبولو 
م��ن فولكس فاغن، حيث أظه��رت  i20 تفوقاً بعوامل عدة كرحابة 
المس��احة الداخلية، واألداء، اضافة لكونها الوحيدة التي بلغت 100 
كلم/س��اعة في 10 ثوان. وأشاد رئيس عمليات هيونداي في إفريقيا 
والش��رق األوسط، مايك س��ونغ بهذا الفوز، وقال إنه لطالما حصد 
الجيل الحالي من i20 ثناء خبراء الس��يارات األوروبية، فضالً عن 
نيله��ا جوائز “ري��د دوت” للتصمي��م، و“إف” لتصميم المنتجات، 
وأيضاً المقود الذهبي من مجلة “أوتوبيلد”، وذلك في ألمانيا وحدها.
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“رينو” تغش منذ 25 عامًا

كش��فت وكالة الصحافة الفرنسية عن تقرير لمحققين فرنسيين يفيد 
بأن ش��ركة رينو الفرنسية للسيارات غشت على مدار 25 عاماً في 
اختبارات التلوث بعلم إدارة الشركة بأكملها. واشار التقرير إلى أن  
“اله��رم اإلداري بالكامل” وصوالً إل��ى الرئيس التنفيذي كارلوس 
غصن متورطون في االحتيال المش��تبه ب��ه، وقد فتح االدعاء العام 
على هذا األساس تحقيقاً في كانون الثاني/ يناير 2017 بحق الشركة.

والوثيقة التي كش��فتها للمرة األولى صحيفة ليبراسيون تركز على 
الطرز األخيرة للش��ركة، لكن المحققين وباالس��تناد ألقوال موظف 
س��ابق في رينو يقدرون بأن هذه التصرفات المشكوك بها مستمرة 

منذ التسعينيات.

تجميع وانتاج “هيونداي” في ايران

وقعت ش��ركة هيونداي الكورية الجنوبية اتفاق شراكة مع مؤسسة 
كرم��ان خ��ودرو اإليرانية لتجمي��ع وانتاج  س��يارات هيونداي في 
مصن��ع بمحافظة كرمان جنوب ش��رقي إيران. وف��ي مرحلة أولى 
س��يجري تجميع الس��يارات باس��تخدام قطع مس��توردة من كوريا 
الجنوبية، والحقاً سيتم إنتاج السيارات باستخدام قطع مصنوعة في 
إيران، وسيعرض للجمهور اإليراني 3 طرز هي أكسنت وإيالنترا 

وهيونداي آي 20.
يذك��ر أن االتفاق النووي الموقع ف��ي تموز/يوليو 2015 بين إيران 
والقوى العالمية سمح برفع جزء كبير من العقوبات الدولية وتأسيس 

شركات أجنبية في إيران.

أرقام قياسية لـ“تسال”
بلغت القيم�ة 
لس���وق�ي��ة  ا
لش�������رك�ة 
الس���ي�ارات 
الكهربائي���ة 
“تس�����ال”، 
ل�ت��������ي  وا
 ، س���س���ها أ
ي��ل�������ون  إ

موس��ك، قبل 14 عام��اً، نحو 47 ملي��ار دوالر، لتتفوق بذلك على 
شركة السيارات فورد، والتي عمرها 113 عام، وقيمتها الحالية 45 
مليار دوالر. يأتي ذلك بعدما، حطمت “تسال” رقماً قياسياً جديداً في 
الربع األول من عام 2017 ببيعها 25 ألف سيارة، متخطية توقعات 
المحللين في حين انخفضت مبيعات “فورد” في آذار/مارس 2017 
بنس��بة 7.2 %، وتس��عى “تس��ال” إلى تس��ليم 50 ألف س��يارة في 
النصف األول من عام 2017، و500 ألف سيارة بحلول نهاية عام 
2018. ولهذه الغاية، تخطط الش��ركة لبناء ما ال يقل عن 3 مصانع 

غيغا لصناعة بطاريات الليثيوم-أيون في وقت الحق من 2017.

تحالف بين “مرسيدس” و“بوش”

وقعت ش��ركة دايملر األلمانية مالكة عالمة مرسيدس - بنز اتفاقية 
تحالف مع م��ورد المكونات روبرت بوش لتطوير س��يارات ذاتية 
القيادة بهدف تسريع إنتاج “سيارات أجرة آلية”. ويقف تحالف أكبر 
منتج للسيارات الفاخرة في العالم مع أكبر مورد لمكونات السيارات 
في مواجهة مع العبين جدد في قطاع الس��يارات مثل شركتي أوبر 

وديدي لخدمات نقل الركاب اللتين تعمالن على أفكار مماثلة.
وبموج��ب االتفاقي��ة س��تعكف ب��وش عل��ى تطوي��ر البرمجي��ات 
والخوارزمي��ات الضروري��ة للقي��ادة الذاتية بالتعاون م��ع دايملر، 
وسيكون بوسع مرسيدس استخدام النظام بشكل حصري لمدة عامين 

قبل أن تستطيع بوش طرحه على المنافسين.
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“الفطيم” تطلق وجهة Orbi الترفيهية
 Orbi ”أطلقت “ماج��د الفطيم
الوجه��ة التعليمي��ة والترفيهية 
األولى في المنقطة، وهي نتيجة 
 SEGA مجموع��ة  لتع��اون 
 BBC Worldwide ومؤسسة

اإلعالمية لخلق تجربة تغيي��ر الطريقة التي يقوم من خاللها الناس 
باستكش��اف أس��رار الطبيعة، حيث تنقلهم لعالمها عبرمسرح يضم 

تقنيات سمعية بصرية مبتكرة.
وفي هذا السياق، أشار الرئيس التنفيذي “لماجد الفطيم” داميان الثام 
إلى ان Orbi هي تجربة تعليمية وترفيهية ملهمة يتم تحقيقها واقعاً 

عن طريق محتويات سمعية وبصرية وتكنولوجيا متطورة.

بري الرسون مرشحة لرئاسة أميركا
اخت��ارت الممثلة اإلميركية بري الرس��ون 
دور، فيكتوري��ا وود في فيلمها القادم، وهي 
أول ام��رأة ترش��حت للرئاس��ة األميركية، 
خاص��ة وأن وود هول م��ن المناديات بمنح 
النس��اء حق االقت��راع. وتوفيت عام 1927 
ع��ن عمر 88، وكانت ترش��حت للرئاس��ة 
األميركي��ة عام 1872 أي قبل منح النس��اء 

األميركيات حق االقتراع ب�40 س��نة العام 1920. وس��تقوم شركة 
Amazon Studios بتصوي��ر ه��ذا الفيلم الدرام��ي، رغم أنها لم 
تختر بعد المخرج أو تحدد تاريخ بداية تصويره، أما بري الرسون 

فلن تمثل دور البطولة فحسب، بل ستنتجه أيضاً.

“تدمر” ُيعرض عام 2019
ع��ل���������ن  أ
مس����ؤول��وا 
لفي�ل���������م  ا
س�����ي  و لر ا
الس������وري 
م������ر”  تد “

عرض��ه نهاي��ة ع��ام 2019، وذلك أثن��اء توقيع اتفاقي��ة إخراجه 
بين ش��ركتي “بروالين-ميديا” الروس��ية وShaghaf الس��ورية، 

بموازنة مليوني يورو يساهم الجانب السوري بربع المبلغ.
وف��ي هذا الس��ياق، أعلن مدير المش��روع من الجانب الروس��ي، 
أندريه س��يغليه، أن التصوير س��يجري بين بطرسبورغ وسورية. 
كم��ا أوضح��ت مديرة المش��روع م��ن جانب Shaghaf س��الف 
فواخرجي، أن المش��اركين س��يبذلون ما بوس��عهم ألجل أن يكون 

الفيلم قريباً من الحقيقة.
وأبدى وزير الثقافة الروسي، فالديمير ميدينسكي عن سروره ألن 
“الجانب السوري سيس��اهم بإخراج الفيلم، وأن ما يحدث بالشرق 
األوس��ط يخص العالم كله الذي أصبح هش��اً، لذلك فإن الس��لم هو 

مسؤولية للجميع”.

إطالق أكاديمية مايك تايسون
المالكمة  أس��طورة  أعلن 
العالمي��ة ماي��ك تايس��ون 
والبط��ل العالمي األصغر 
للوزن الثقيل، عن اختياره 
مدين���ة دب���ي لإلع���الن 
الرس���مي ع���ن إط���الق 
مش��روعه الجديد سلس��لة 

مراك��ز اللياقة البدنية والتي تحمل اس��م “أكاديمية مايك تايس��ون” 
)MTA(، األكاديمية التي نجحت باس��تقطاب االهتمام العالمي مع 
خطة الفتتاح فروع لها في الش��رق األوس��ط وأوس��تراليا وفرنس��ا 

ومنطقة غرب أفريقيا والصين.

“نتفليكس” مليار ساعة مشاهدة
قالت ش��ركة نتفليكس 
األميركية المتخصصة 
ف��ي خ�دم����ات ب����ث 
الفيديو عب�ر اإلنترنت: 
بات��وا  مش��تركيها  إن 

يشاهدون أكثر من مليار ساعة فيديو أسبوعياً. وأوضحت في تقريرها 
المالي للربع األول من عام 2017، أن نصف هذه المشاهدات ذهبت 
إلى أفالم الممثل األميركي الش��هير آدم سالندر. وأضافت: أن النمو 
كان أق��ل م��ن المتوقع، إذ إن هناك 4.95 مليون مش��ترك جديد في 
الخدم��ة، أي أقل م��ن 5.2 مليون كما كان متوقع��اً. واعتبر المدير 
التنفيذي للشركة ريد هاستينغز: أن هذه النتائج جيدة بالرغم من أنها 
كان��ت أقل من المتوقع. ومع هذه االرقام تتقرب الش��ركة من موقع 

“يتويوب الشهير” الذي ينال نحو مليار مشاهد يومياً.
وتعتبر Netflix واحدة من أكثر خدمات البث عبر االنترنت شعبية 
في العالم، حيث تحتوي آالف البرامج التلفزيونية واألفالم، إلى جانب 
 Orange isو House of Cards إنتاجها مسلس��الٍت خاصة مث��ل
 Unbreakable Kimmyو Marco Poloو the New Black

Schmidt غيرها.
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ميزانية مفتوحة لـ4 أفالم مصرية

اتف��ق الملياردي��ر اإلمارات��ي خلف أحم��د الحبتور م��ع المخرج 
المص��ري خالد يوس��ف على تموي��ل إنتاج أربعة أفالم ليوس��ف 
بميزانية مفتوحة. وكشف الحبتور أنه ال يستهدف تحقيق أي أرباح 
من وراء ذلك، موضحاً أن “اإلنتاج ليس عملي ولكن نحاول دعم 
واالرتقاء بمستوى اإلنتاج والس��ينما العربية”. ولم يحدد الحبتور 
أي مبل��غ إلنتاج األف��الم، لكنه أك��د أن الميزانية التي س��يحتاجها 

يوسف “ستكون موجودة”.
يذكر أن مجموعة الحبت��ور االماراتية تعمل في مجاالت الضيافة 
والس��يارات والعقارات والتعلي��م، وتتركز اس��تثماراتها في دولة 

اإلمارات وأوروبا وأميركا.

روائي ليبي يفــوز بجائزة “بوليتزر”

منصة الستضافة الفعاليات المالية

ن�������ال ال�روائ����ي 
الليب�ي،  والش���اع�ر 
هش��ام مطر، جائزة 
ب�ول�ي�ت���زر ع�����ن 
ال�ع����ودة  روايت��ه، 
 ،”The Return“
ف��ي فئ��ة “الس��يرة 
الذات�ي�ة”، وال�ت����ي 
أصدرتها دار نش��ر 

“ران��دوم هاوس” باللغة اإلنكليزي��ة. وعلل القائمون على الجائزة 
منحه��ا لمطر، ب��أن الرواية تق��دم “مرثاة للوط��ن واألب بضمير 
المتكلم، تفحص بمش��اعر محكومة بالماضي والحاضر في منطقة 

متأزمة”.
وتعد جائزة بوليتزر واحدة من أبرز الجوائز الدولية، تقدمها سنوياً 
جامع��ة كولومبيا في نيويورك في الواليات المتحدة األميركية في 

مجال األدب والموسيقى والصحافة.
يذكر ان الرواية تتناول س��يرة المؤل��ف وعودته إلى ليبيا بعد 30 

عاماً قضاها في الخارج.

بورصة  أعلن��ت 
ناس����داك دب���ي 
ع��ن اس��تعدادها 
إط��الق منص���ة 
رائدة الس�تضافة 
س����وق  فعاليات 
ال�م�������ال  رأس 
وقط��اع ري����ادة 
األعمال باسم “ذا 
ماركت س��ايت” 

ف��ي الربع األول من ع��ام 2018، تضم مس��احة متقدمة تكنولوجياً 
الس��تضافة كبرى فعاليات الش��ركات والندوات إضافة لمرافق البث 
التلفزيوني، مع تسهيالت إلعداد تقارير عن األخبار المالية والتجارية 

من خالل التعاون مع شركات البث التلفزيوني الدولية واإلقليمية.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ناسداك دبي حامد علي: إن “ذا ماركت 
س��ايت” ستعمل على تلبية االحتياجات  لوجود المرافق المتطورة، 
في حين اعتبر الرئيس التنفيذي لس��لطة مركز دبي عارف أميري، 

أن اإلنجاز هو تطور كبير لناسداك دبي والمتعاملين في السوق.

“أبوظبي لإلعالم” تطلق إذاعتين
أعلن��ت “أبوظب��ي 
لإلع��الم” اطالقها 
إذاعتي “رادي�و1” 
و“راديو2” رس��مياً 
عب��ر أثي��ر ش��بكة 
قن���وات أبوظب���ي 
ليرتف��ع  اإلذاعية، 
بذلك عدد اإلذاعات 
تح����ت  المدرج�ة 

مظلته��ا إل��ى 8 محطات، وذلك ضمن إط��ار خططها الرامية إلى 
توس��يع قاعدة عالماتها اإلذاعية الناطق��ة باللغة اإلنكليزية، والتي 
أس��همت في زي��ادة عدد العالم��ات التجارية التابع��ة له�ا إلى 27 

عالمة تجارية.
ب��دوره، أك�د رئيس مجلس إدارة “أبوظبي لإلعالم” محمد إبراهيم 
المحمود، عن ش��عور المجموعة بالفخ��ر بالعالمات التجارية هذه، 
وه��و ما يؤكد س��عيها المس��تمر لتك��ون منصة إعالمي��ة متكاملة 
ومتنوعة، مس��تفيدة م��ن مكانتها الرائدة على مس��توى المنطقة بما 

تمتلكه من عناصر دعم للوسائل اإلعالمية التقليدية والحديثة.
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“هايسنس” راٍع رسمي لكأس العالم

أغلى فيلم في تاريخ فرنسا

أعلن���ت ش���رك�ة 
“هايسن��س”، أنها 
أصبح�ت راع�ي���اً 
رس����م�ي�اً ل��كأس 
العال�م لكرة الق��دم 
 ،”2018 “روسيا 
م��ا يجعله����ا أول 
عالم���ة تجاري���ة 
صينية في األجهزة 
إللكت�رون�ي������ة  ا

االستهالكية ترعى مثل هذه البطولة. وعليه، ستشارك “هايسنس” 
في األنشطة التسويقية واإلعالنية لكٍل من كأس الكونفدرالية 2017 
وكأس العالم 2018، وسيّمكنها من إظه���ار شعارها بجانب فعاليات 
االتحاد الدولي لكرة القدم، فضالً عن اس��تغالل اللوحات اإلعالنية 
في المالعب. وفي هذا الس��ياق، أكد رئيس مجموعة هايسنس، ليو 
هونجس��ين، أن رعاية ش��ركته لدورة كروية ضخمة بهذا الحجم ال 
تُعد فقط بمثابة فرصة مهّمة لعالمتها التجارية فحسب، وإنما مبادرة 

هامة وإستراتيجية للشركة ككل.

“فاليري��ان  فيل��م  أصب��ح 
ومدين��ة األل��ف كوك��ب” 
للمخ��رج، ل��وك بيس��ون، 
األغلى في تاريخ فرنس��ا، 
بميزانية بلغت 197 مليون 

يورو.
الفيلم الذي يعتبر من إنتاج 
عل��ى  خال��ص،  فرنس��ي 
الرغم من أن لغته األصلية 
ه���ي اإلنكلي�زي���ة، زادت 
تكلفته عن فيلم “اس�تريكس 
ف�ي األلع�اب األوليمبي���ة” 
ال�ص����ادر ع����ام 2008، 

وال��ذي بلغت ميزانيت��ه 78 مليون يورو. ويلع��ب دور البطولة في 
الفيل��م الجديد، دان ديهان، وكارا ديليفين، كعميلين س��ريين، وتدور 
أحداثه حول مؤامرة كونية، وقع فيها عميالن من المصلحة السرية 
ال إرادياً. كما ش��اركت المغنية ريهانا في تصوير الفيلم، إلى جانب 

ممثلين مث�ل كاليف أوين، وإيثان هوك.

10 آالف مشاهدة لتحقيق األرباح
أع�ل�ن���ت 
“يوتيوب” 

رس�����م�ي�اً 
تقنين عملي�ة 

اس�����ت�ث�م�ار 
المحت�وي����ات 

تنش���ر  الت��ي 
منصتها،  عل��ى 

وأن��ه ل��ن يك��ون 
ممكنا الربح من قنواتها إال بعد تحقيق 10 آالف مشاهدة على األقل 
م��ن الفيديوهات التي تنش��رها القناة. وحتى عن��د الوصول إلى هذا 
العدد س��تعمل الش��ركة االميركية على مراجعة محتويات القناة، ما 
إذا كان��ت أصلية وتحترم معايير النش��ر أم أنه��ا تتضمن محتويات 
تناف��ي قوانين “يوتيوب”، وذلك قبل أن توفر إمكانية تفعيل برنامج 
شركاء يوتيوب والربح بتفعيل اإلعالنات. وتهدف هذه الخطوة للحد 
من القنوات التي تربح من نسخ الفيديوهات وإعادة نشر المحتويات 
المس��روقة، وأيضاً فرصة للش��ركة لتفادي تفعي��ل اإلعالنات على 

الفيديوهات التي تروج للكراهية والضرر بالمعلنين.

Vogue أميرة سعودية خارج مجلة
أع�ل�ن����ت 
م�ج�ل������ة 
 Vo g u e
ت�ع�ي�ي�����ن 
م�ان�وي����ل 
أرن�����وت 
ب��دالً م���ن 
األم�ي����رة 
الس��عودية 

دين��ا عبد العزي��ز الت�ي أُقيلت م��ن منصب رئيس��ة تحرير المجلة 
النسائية المختصة بالموضة النسخة العربية.

أرن��وت الذي كان مح��رراً لمجل��ة أركيتيكت دايجس��ت لذات دار 
النشر األميركية كوندي ناست، جاء نتيجةً لع��دم رضى إدارة مجلة 
Vogue عن تصرف األميرة بأموال المجلة، والتي تم اهدارها أثناء 
االعداد، رغم عدم معارضة محتوى النس��خة السابقة التي صدرت 
ف��ي آذار/م��ارس 2017، وظهرت على الغ��الف صورة عارضة 
األزي��اء األميركي��ة م��ن أصل فلس��طيني، جيجي حدي��د باألبيض 

واألسود بحجاب مزركش غالي الثمن.
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مجلس إدارة لجمعية الضرائب اللبنانية

انتخبت الجمعي��ة العمومي��ة ل�“الضرائب اللبنانية” ف��ي اجتماعها 
الس��نوي مجلس إدارتها الجديد كاآلتي: هشام المكمل رئيساً، سامي 
زكا نائب رئيس، محمد نبيل غنام نائب رئيس ثانياً، حاتم حاتم أميناً 
عام��اً، حكمت نوفل أميناً للمال، وليد عبود محاس��باً وفيليب مخيبر 
ممثل الجمعية تجاه الحكومة، ومريم قنواتي، جميل جليالتي، الدكتور 

عبدالناصر شحادة، ربيع داغر وبالل سبيتي أعضاء مستشارين.

عوض رئيسًا لـ“الخرسانة األميركي”
أعل��ن معه��د الخرس��انة األميرك��ي 
)ACI( عن انتخاب المهندس اللبناني 
خال��د عوض، رئيس��اً للمعه��د، الذي 
يع��د المرجع والمصدر الرائد لتقنيات 

الخرسانة على الصعيد العالمي.
وس��يتولى عوض، وهو أيضاً رئيس 
ش��ركة خدم��ات تكنولوجيا اإلنش��اء 
المتطورة )ACTS(، رئاس��ة المعهد 
األميرك��ي لم��دة عام كام��ل، ليصبح 
بذل��ك أول عضو من منطقة الش��رق 

األوسط يتولى هذا المنصب.

رئيس لرابطة المجالس االقتصادية

انتخب روجيه نسناس باإلجماع رئيساً لرابطة المجالس االقتصادية 
واالجتماعي��ة العربي��ة في االجتم��اع الذي عقدت��ه الرابطة في مقر 
المجل��س االقتصادي واالجتماعي في بيروت. كما تم انتخاب رئيس 
المجلس االقتصادي المغربي الدكتور نزار بركة نائباً لرئيس الرابطة، 

وابقاء أمين عام الرابطة لخضر قنون في منصبه لوالية جديدة.

غوركان رئيسًا تنفيذيًا لـ“تاتش”
عينت مجموعة “زين” 
إمري غوركان رئيس��اً 
“تاتش”  لشركة  تنفيذياً 
ف��ي لبنان والتي تديرها 
“زي��ن” بالنياب��ة ع��ن 

الحكومة اللبنانية.
وأوضح��ت المجموعة 
أن غ�ورك����ان، ال��ذي 

يحمل الجنس��ية األميركية والتركية، لديه س��جالً حافالً في صناعة 
االتص��االت، مع خب��رة تزيد عن 25 عاماً، اكتس��بها من عمله في 

مجاالت تقنية المعلومات واالتصاالت في األسواق العالمية.

مدير تنفيذي جديد لـ“باناسونيك”
الش��رق  “باناس����وني��ك”  أعلنت 
تعيي��ن  ع��ن  وإفريقي��ا  األوس��ط 
هيروك��ي )هاري��س( س����ويجيما 
بمنصب المدير التنفيذي للش�ركة، 
وال��ذي يتمتع بعالق��ة قوية تربطه 
بعالمة “باناسونيك” منذ أكثر من 
33 عام��اً، ول�ه خبرة واس��عة في 
مجال وض��ع التص��ورات وتنفيذ 
استراتيجيات المبيعات والتسويق، 

حامالً معه خبرات غنية ومتنوعة خاصة وأنه أمضى معظم حياته 
المهنية خارج اليابان، في أوروبا وأستراليا.

تعيينات لـ”سويس - بلهوتيل”
 اختارت مجموعة سويس - بلهوتيل 
إنترناشيونال العالمية للضيافة، التي 
تدير في الوق��ت الحالي قائمة فنادق 
تض��م أكثر من 145 فندق��اً، منتجعاً 
ومش��روعاً ح��ول العالم، ل��وران أ. 
فوافنيل نائب��اً أول للرئيس لش��ؤون 
العمليات والتطوير للش��رق األوسط 

أفريقيا والهند.
وبحسب المجموعة يتمت�ع فوافنيل بسجله المهني الحافل، وتجربته 
الهائلة وشبكة عالقاته المحلية الممتدة، التي ستلعب دوراً حاسماً في 

تعزيز وتسريع التوسع في المنطقة.
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جائزة لبنك الدوحة - قطر
نال بنك الدوحة قطر جائرة “البنك 
األكثر ابتكاراً في الشرق األوسط” 
ضم��ن حفل توزي��ع جوائز مجلة 
إيميا فاينانس للخدمات المصرفية 
الش��رق األوس��ط 2017، وه��ي 
جائزة تسلط الضوء على إنجازات 
المؤسسات المالية وتُعنى باالحتفاء 
المتميزة  بالمنتج��ات والخدم��ات 

المقدم��ة م��ن البن��وك ومؤسس��ات إدارة األصول. وأش��اد الرئيس 
التنفي��ذي لمجموعة بنك الدوحة س��يتارامان بجه��ود فريق العمل، 
مؤكداً احتفاظ البنك بريادته في تطوير الحلول المصرفية المبتكرة.

LG3 جوائز عالمية لـ
حصدت LG إلكترونيكس 
مجموعة كبيرة من جوائز 
“ري��د دوت ديزاي��ن” هذا 
الع��ام 2017، وصلت إلى 
20 جائ��زة، منها جائزتين 
Best of the Best منحتا 

 )SIGNATURE OLED TV W( لجهاز التلفاز من الط��راز
والثالج��ة )Smart InstaView(. وتتميز “ريد دوت” بش��هرتها 
على نطاق واسع، وهي واحدة من أهم 3 جوائز لتقييم التصميم على 
مستوى العالم حيث تتقاس��م تلك المكانة مع جوائز “إف للتصميم” 

و“إيديا”.

شهادة جديدة لكهرباء ومياه دبي
نال����ت هيئ���ة كهرب���اء 
ومياه دبي ش��هادة خفض 
االنبعاث��ات المعتم�����دة، 
الصادرة بموجب اتفاقي��ة 
اإلطارية  المتح��دة  األمم 

بش��أن تغير المناخ، وذل��ك بعد نجاحها بمعادل��ة انبعاثات الكربون 
الناتج��ة، في الدورة ال���18 من معرض تكنولوجي��ا المياه والطاقة 
والبيئة “ويتيكس 2016”. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة، سعيد محمد 
الطاير عند استالمه الشهاده: ترتكز استراتيجيتنا البيئية على خفض 
نس��بة االنبعاثات الكربونية بإتب��اع أفضل الممارس��ات الخضراء 

بجميع مستويات العمليات التشغيلية لتقليل البصمة الكربونية.

أفضل ورشة صيانة لمرسيدس-بنز
حصلت ش��ركة 
ت  ا ر م������ا إل ا
ت  ا ر للس�����ي�ا
ع  ز ل�م�������و ا
ل�رس��������م�ي  ا

لس��يارات مرس��يديس - بنز في أبوظبي لقب “أفضل أداء لورشات 
الصيانة” من المكتب اإلقليمي لمرسيدس، نتيجة مبادرات وتحسينات 
نفذتها لتحسين منتجاتها وخدماتها وأرقام نمو كبيرة في عدد العمالء 
وجهودها باستخدام أحدث التقنيات كأقسام صيانة األلمنيوم، وغرف 
ط��الء الرش الحراري��ة اإللكترونية، وآليات صديق��ة للبيئة إلعادة 

تدوير المواد الكيميائية ما أدى إلى تخفيض 67% من النفايات.

“دي اتش أل” في مول قطر
وسعت “دي اتش أل إكسبرس” 
الرائدة  اللوجس��تيات  ش��ركة 
حضوره��ا  نط��اق  عالمي��اً 
ف��ي قطر م��ع افتت��اح أحدث 
مرك��ز خدم��ة لها ف��ي مول 
قطر، مس��اهمة بذلك في منح 

عمالئها الحاليين المزيد من المرونة والفعالية والمالءمة.
وأوضح مدير الشركة بقطر محمود الحاج حسين أن “دي إتش إل” 
وباعتبارها أقدم شركة للخدمات اللوجستية السريعة، وتتمتع بحصة 
50 % من السوق، تسعى باستمرار اليجاد الوسائل التي تتيح توفير 

أعلى مستويات الخدمات للعمالء القيّمين.

 فرع جديد الطارات “ميشالن”
افتتح���ت “ت�اي�رب��الس”، 
الموزع إلطارات ميشالن، 
بالتع��اون م��ع المركزي��ة 
للس���ي�ارات والمع����دات، 
فرعاً جدي��داً لها في مدينة 
أبوظبي، وه�و الف�رع رق�م 

111 في الش��رق األوس��ط. وقال المدير العام للمركزية للس��يارات 
والمعدات إسماعيل حسن: لقد شهدنا نمواً قوياً في عام 2016 يعود 
فضله للخدمات المتعلقة باإلطارات، ونحن واثقون بأن أحدث فروع 
تايربالس سيشهد نجاحاً مماثالً، وأن عمالئنا سيواصلون الحصول 

على أفضل المنتجات وأرقى مستويات الخدمة التي نوفرها.
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فضية لإلمارات في معرض االختراعات
حصدت اإلمارات الميدالية 
“الفضي��ة” ف��ي مع��رض 
ال�45  الدولي  االختراعات 
الذي أقيم في جنيف، حيث 
بعنوان  مش��اركتها  جاءت 
مواد  وتصني��ع  “تصمي��م 

فح��ص جديدة خاصة بالبصمة الوراثية في المجال الجنائي” للرائد 
خبي��ر وفاء الطياري، ضمن عدد أف��كار في المعرض يفوق األلف 
من حوالي 40 دولة، كم�ا نالت أيضاً جائزتين خاصتين إحداهما من 
ممثل الجامعة التكنولوجية العلمية في دولة بيرو واألخرى من ممثل 

الجمعية المصرية المشاركة بالمعرض.

تكريم 11 مطعمًا لبنانيًا
كّرم��ت نقابة 
أص�ح�����اب 
ال�م�ط�اع����م 
والمق�اه����ي 
والم�اله����ي 
والباتيسيري 

في لبنان، وبالش��راكة مع ش��ركة هوس��بيتالتي سرفيس��ز ووزارة 
السياحة، 11 مطعماً لبنانياً، وذلك على هامش افتتاح النسخة ال�24 
من ملتقى عالم الضيافة والمواد الغذائية “هوريكا” الذي حمل شعار 
“م��ن لبنان إلى العالم” وس��لط الضوء على النكه��ات اللبنانية التي 

القت شعبية على مستوى العالم.

“داماك العقارية” تحصد جائزتين
حصلت داماك العقارية 
المتخصص��ة  بمج�ال 
التطوي���ر الع�ق����اري 
الفاخ��ر ف��ي المنطق��ة 
عل��ى جائزتي����ن ف�ي 
“جائ�زة  توزي�ع  حف�ل 

العقارات الخليجية” لعام 2017 الحدث الذي أطلقته دائرة األراضي 
واألم��الك في دبي لتقدي��ر ومكافأة التميز في القط��اع العقاري في 
جميع أنحاء المنطقة. وقدم مدير عام الدائرة سلطان بطي بن مجرن 
الجائزتي��ن لداماك وش��ركة إدارة جمعيات الم��الك التابعة لها أمام 

300 من قادة العقارات بأكبر وأرقى تجمع عقاري في المنطقة.

فرنسا تكّرم لمياء بساط
قلّد الس��فير الفرنسي 
إيمانويل  لبن��ان  ف��ي 
ب��وّن رئيس��ة معه��د 
باس��ل فليحان المالي 
الماليّ��ة  وزارة  ف��ي 
اللبنانية لمياء المبيّض 
بس��اط، وس��ام جوقة 

الشرف من رتبة فارس، في احتفال أقيم في قصر الصنوبر، تقديراً 
لجهودها في المس��اهمة في بناء دولة القانون والمؤسس��ات القوية، 
وتعزيز التعاون بين لبنان وفرنس��ا وبناء الش��راكات المستدامة مع 

المؤسسات الفرنسيّة واألوروبيّة.

متجر نموذجي لـ“ألفا” في لبنان
ألفا،  شركة  دّشنت 
برعاي���ة وزي�����ر 
االتصاالت اللبناني 
جم����ال الج���ّراح 
وح��ض��������وره، 
متجره�ا النموذجي 

الجدي��د Alfa Flagship Store واألول م��ن نوع��ه في لبنان في 
مقّرها الرئيس��ي ف��ي Parallel Towers - الدكوانة. وقال رئيس 
مجل��س إدارة  الش��ركة ومديرها العام م��روان الحايك: إن المتجر 
يتميّز بأحدث التقنيات وتجربة عصرية لمشتركي الشركة، الفتاً إلى 

أن “التصمي�م الجديد سنعّممه في كل متاجر “ألفا”.

“ريد هات” األميركية في الشارقة
األميركية  الجامعة  وقعت 
مع ش����ركة ري��د� ه��ات 
برمجي����ات  المختص����ة 
الكمبيوتر المفتوحة اتفاقية 
إلنشاء أكاديمية ريد هات 
في  األميركي��ة  الجامع��ة 
الش��ارقة، لتك��ون األولى 

من نوعها في الدولة لبرمجي��ات الكمبيوتر. وتنص االتفاقية توفير 
مناهج دراس��ية برمجية ومناهج لينيكس في األكاديمية التي س��تقدم 
بدورها مس��اقات ريد هات الدراسية لبرمجيات الكمبيوتر المفتوحة 
ومناهج لينيكس  للمهتمين والمختصين من داخل الجامعة وخارجها.
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ورشة عمل من “ستاربكس”
نظمت “س��ت�اربك�س” 
بالتع��اون مع ش��ركتي 
“أميديست” و“سيلتيك” 
تدريب  أكب��ر ورش��ة 
للعمل الريادي في شهر 
نيسان/ابريل، بفروعها 

الموزعة في المنطقة، بمبادرة كجزء من شهر التطوع العالمي التي 
تديره كل عام، وذلك إلتاحة الفرصة أمام الشباب غير القادرين على 
دخول سوق العمل من تحقيق أحالمهم، حيث تتعاون م�ع “بيت.كوم” 
ومؤسسة التعليم، لتشكيل ائتالف واسع يقدم استشارات في مجاالت 

التوظيف والعمل الريادي في 10 دول في الشرق األوسط.

رئيس جديد الريكسون الشرق األوسط
كش��فت إريكس��ون عن تعيين 
رافية إبراهيم كرئيس للش��ركة 
في الش��رق األوس��ط وأفريقيا 
تماشياً مع التغييرات وعمليات 
الدمج التي أعلنتها، مضيفة ان 
ابراهيم تتمتع بخبرة واسعة في 
قط��اع االتص��االت ألكثر من 

36 عام، خاصةً في مجاالت الش��بكات والخدمات الرقمية، وتولت 
مناصب قيادية عديدة في مجموعة إريكسون منذ 1996، كما سبق 
لها أن تصدرت قائمة مجلة فوربس الش��رق األوس��ط ألكثر 100 

رئيسة تنفيذية مؤثرة في المنطقة وشمال أفريقيا.

فّعالية “لنرسم البسمة” برعاية البركة
رعى بنك البركة س��ورية 
البس��مة”  “لنرس��م  فعالية 
للعام الثالث عل��ى التوالي 
التي أقامتها جمعيّة لمس��ة 
ش�����فا ونّظمتها ش�����ركة 
Big Idea ضمن نشاطات 

أسبوع اليتيم العالمي. وصّرح الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد للّا 
حلب��ي أن البنك ومن خالل برنامجه للمس��ؤولية االجتماعية ينظر 
ألوجه الرعاية التي تقدّم لأليتام بنظرة ش��املة، وأن هدف البنك هو 
المساهمة بتقديم لرعاية لتشمل كافة النواحي وتسخير كافة اإلمكانات  

لتوفير بيئة اجتماعية تربّوية سليمة.

“الدولي اإلسالمي” يكرم فعاليات
أك��د الرئيس التنفي��ذي لبنك 
االس��المي  الدولي  س��ورية 
عبد الق��ادر الدويك في حفل 
غداء بمحافظة حلب تكريماً 
للفعالي��ات االقتصادي��ة أن��ه 
بالرغ��م من م��ا عانته حلب 

من دمار وتخريب طال البنى التحتية والمنش��آت والمعامل فهي ما 
تزال صامدة وقادرة على النهوض مجدداً الستعادة الموقع الريادي 
على الخارطة االقتصادية، وستبقى الرافعة األهم لالقتصاد الوطني 
بمكوناته المختلفة منوهاً بتضحيات الجيش العربي السوري إلعادة 

األمن واألمان للوطن والمواطنين والفعاليات المختلفة.

My MTN نسخة جديدة من
أعلنت ش��ركة MTN س��ورية 
ع��ن إط��الق النس��خة الجديدة 
من التطبي��ق الخاص باألجهزة 
 My MTN Syria الذكي����ة
توفر منصة لتحكم المش��تركين 
ف��ي جمي��ع الخط��وط الخليوية 
الدف�ع،  والمس����ب�ق�ة  الالحق���ة 

واش��تراكات ال���ADSL، إضاف��ة لإلس��تفادة م��ن مجموعة من 
الخدمات المجانية كإمكانية التحقق من الرصيد بشكل دائم ومجاني 
وتصفح منتجات وعروض الش��ركة، إضافة لتصفح فرص العمل 

والتدريب الداخلي.

“إل جي” تحتفل بمستقبل أفضل
احتف��االً بالذكرى الس�����ب�ع�ي�ن 
لتأس���ي�س��ها وإبرازاً لش���غ�فها 
المتواصل بالتصميم واالبتكار، 
أقامت “إل ج��ي إلكترونيكس” 
عرضاً ضوئياً فنياً ضخماً حمل 
عنوان “اس��تش��راف المس�تقبل 
 ،”Senses of the Future

إطار مش��اركتها األولى في أس��بوع ميالن للتصمي��م 2017 أكبر 
مع��رض للتصميم ف��ي العالم، حي��ث تعاونت مع الفنان التش��كيلي 
الياباني العالمي، توكوجين يوش��يوكا، المعروف باستخدامه تقنيات 

تجريبية رائدة تعكس جمال الطبيعة وتنوع الحواس البشرية.
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Economic Days من البركةبنك الشام يرعى TEDx Mimas Street فعالية
الراب��ع  للع��ام 
عل��ى التوال��ي 
رعى بنك الشام 
ال�م�ص�����رف 
اإلس�������المي 
األول ف��������ي 
س��ورية فعالية 
 Economic“
 ”D a y s  4

الت��ي يطلقها فريق س��ند التنموي بهدف تقديم 100 س��اعة تدريبية 
لطالب االقتصاد بمختلف االختصاصات لموائمة مخرجاتهم العلمية 
مع متطلبات سوق العمل. كما قدّم 20 ساعة تدريبية ألربعين طالب 
اختص��اص مصارف وتأمين ف��ي كليات االقتص��اد بعدة جامعات 

سورية، وتدريباٍت في مجال التجارة الخارجية.
بدوره، عّرف مدير إدارة التجارة الخارجية لدى البنك معد فارس 
بعم�ل البوالص واالعتم��ادات والكفاالت، مؤك�داً ضرورة تمكين 
اللغ��ة اإلنكليزية ومعرف��ة المصطلحات المعتم��دة عالمياً في هذا 

المجال.

ت��ح�����ت 
ش�����ع�ار 
أف�ك�����ار 
أُن�ِق����ذت 
من تح��ت 
األنقاض، 
رعى بنك 
الب�رك����ة 

س��ورية فعالية TEDx Mimas Street والت��ي أقامها فريق من 
الشباب من 40 متطوع من حمص، وذلك لتوفير منّصة خطاب لمن 
يملك الرؤية أو الفكرة أو التجربة التي تس��تحق النشر في حدث هو 

األول من نوعه بحمص.
م��ن جهة أخرى، أق��ام البنك محاضرة تعريفية  لمدراء ومش��رفي 
وموظفي فروعه بدمشق الطالعهم على المستجدات بمجال القوانين 
والتشريعات واألنظمة النافذة الخاصة بمكافحة غسل األموال قدّمها 
مدير إدارة االلتزام محمد أحمد مس��تعرضاً أهم األحكام وإس��قاطها 
عل��ى العمليات المصرفية الت��ي يقوم الموظفي��ن المعنيين بتنفيذها 

بشكل يومي للتأكد من االلتزام التام وتالفي أي مخالفات محتملة.

إقامة الملتقى اإلعالني الثالثتعاون علمي لـ“الدولي اإلسالمي”

وقعت الجامعة الس��ورية الخاصة وبنك س��ورية الدولي االسالمي 
مذك��رة تفاهم بهدف إقامة تع��اون علمي وثيق يعود بالنفع على كال 
الجانبين، في مجال الدراس��ات واالستش��ارات واالبح��اث وتبادل 
الخب��رات المصرفي��ة واالكاديمي��ة والعلمية وإقامة أنش��طة علمية 
وعملية، وذلك في إطار ربط االنش��طة البحثية والتعليمية للجامعة 

بما يسهم في تحقيق غايات التنمية االقتصادية واالجتماعية.
وبموجب االتفاقية  يقدم “الدولي اإلسالمي” فرص تدريبية لطالب 
كلي��ة إدارة األعمال ف��ي الجامعة وفق اإلمكان��ات المتاحة وبما ال 
يتعارض مع أحكام السرية المصرفية، إضافةً لتقديم فرص لتوظيف 

الطالب المتميزين من الخريجين.

ب�����������دأت 
المؤس���س���ة 
الع��رب��ي�����ة 
لإلع������الن 
تحضيراته���ا 
م�������ة  ق��ا إل
لمل�ت�ق������ى  ا
اإلع�الن�����ي 

الثال��ث بعد توقف اس��تمر ألكثر من اثنتي عش��ر عام��اً، في إطار 
ترس��يخ دور المؤسس��ة بتطوير صناعة اإلعالن وأنماط التسويق 
المتبعة ورفع مستوى الوعي اإلعالني للجهات الصناعية والتجارية 

والخدمية.
وأكد مدير عام المؤسس��ة وسيم حمزة، أن الملتقى سيشكل انعطافه 
كبي��رة في عمل المؤسس��ة في تعزيز دورها التس��ويقي للوس��ائل 
اإلعالمية الرسمية ويقدم الدعم باتجاهين مختلفين، الفتاً أن الملتقى 
سيشكل فرصة كبيرة لتبادل الخبرات الفنية من خالل المحاضرات 
المميزة التي س��يتم تقديمها وإمكانية االستفادة من خبرات العاملين 

في الحقل اإلعالني.
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BLC يدعم المؤسسات الصغيرةملتقى رجال األعمال اللبناني البلغاري

عق��د في مق��ر غرفة بيروت وجبل لبنان ملتق��ى االعمال اللبناني - 
البلغ��اري األول، بهدف تنمية العالقات االقتصادية الثنائية واالفادة 
من الفرص المتاحة إلقامة ش��راكات عمل بين القطاع الخاص في 
البلدين. وش��ارك في الملتق��ى رئيس اتحاد الغ��رف اللبنانية رئيس 
غرفة بيروت وجبل لبنان محمد شقير، وزير الصناعة السابق فريج 
صابونجيان، رئيس مجلس األعمال اللبناني - البلغاري أحمد محي 
الدين عالءالدين، رئيس غرفة طرابلس والش��مال توفيق دبوسي ، 
س��فير بلغاريا في لبنان  بيتكوف ديميتروف، رئيس غرفة التجارة 
والصناعة البلغارية ستيفتان سيميونوف، وحشد من رؤساء النقابات 

والقطاعات االقتصادية ورجال أعمال من البلدين.

البن��ك  نظ��م 
اللبنان��������ي 
للتج��������ارة 
 ،B L C
انطالق���اً من 
التزامه دع��م 
لمؤسس��ات  ا
ة  لصغي�����ر ا
والمتوس��طة 
ف��ي لبن���ان، 

ورش��ة عم��ل هي األولى من نوعه��ا تحت عن��وان: “المؤس�سات 
الصغيرة والمتوسطة 2017: نمو وطني وتوسع عالمي”، وشارك 

فيها عدد من االختصاصيين وممثلون ألكثر من 200 مؤسسة.
وأش��ار نائب رئيس مجل��س االدارة المدي��ر العام للبن��ك اللبناني 
للتج��ارة BLC نديم القص��ار في كلمة القاه��ا خالل الورش����ة، 
إل��ى أن “انعق����اد المؤتم��ر يتزامن مع م��رور عش���ر س��نوات 
على إط��الق البنك اس����تراتيجيته لدع��م المؤسس��ات الصغي��رة 

والمتوسطة”.

مقر “اللبناني الفرنسي” إلى التنفيذ

كشف البنك اللبن��ان���ي الفرن�سي عن اكتمال فري�ق العم��ل ال�ذي 
س����يتولى بناء مقره الجدي��د Magic Box ال��ذي صممه مكتب 

Snøhetta العالمي.
يذكر أن البنك اللبنان�ي الفرنس��ي وشركة Snøhetta وقع اتفاقات 
 ،Buro Happold تع��اون م��ع مكت��ب االس��ت�ش���ارة العالم��ي
ومستش��ار اإلضاءة Bartenbach، إضافة إل��ى المكتب اللبناني 
نبيل غالم للهندس�����ة، وذل��ك لنقل فكرة التصميم إل��ى المرحل��ة 

الثانية.

RDCL Worldو IPEMED شراكة بين

وق�ع تجم�ع رج��ال وس�����ي�دات األعم��ال اللبنانيي��ن ف�ي العال��م 
برئيس��ه ف��ؤاد زمكح��ل، وم�ع�ه�����د  RDCL World ممث��الً 
IPEMED ممثالً برئيس��ه جان لويس غيغو، بروتوكول شراكة 
يه��دف إل��ى تعزيز التعاون بين الجانبين، وتش��جيع الش��راكة في 
منطق��ة البحر األبيض المتوس��ط ، وذلك في حف��ل حضره وزير 
خارجية إسبانيا الس��ابق ميغيل إنخيل موراتينوس وسفيرة إسبانيا 
في لبنان ميالغروس إيرناندو، باإلضافة إلى عدد من الشخصيات 

االقتصادية واالعالمية.
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اتفاقية خدمات جمع النفايات العامة

وقعت “إمداد” المتخصصة في مجال توفير الحلول المتكاملة إلدارة 
المرافق ومقرها دبي اتفاقية تعاون مدة 3 سنوات مع “إمارات” أكبر 
م��زودي المنتج��ات البترولية في اإلم��ارات لتوفير محفظة متكاملة 
ومبتك��رة من خدمات جم��ع النفايات العامة، بم��ا يتوافق مع أفضل 
الممارسات المستدامة. ويشمل نطاق االتفاقية خدمة المرافق الحيوية 
التابع��ة ل�“إمارات” بما فيها 47 محطة إلى جانب األتريوم والمكتب 
الرئيس��ي. وتأتي هذه الشراكة بمثابة اإلضافة األحدث لقاعدة عمالء 
“إمداد” التي تش��هد نمواً مطرداً واتس��اعاً الفتاً لتضم نخبة األسماء 
الرائدة في مختلف القطاعات الحيوية بما فيها النفط والغاز، كما تعكس 

إمكاناتها بتلبية احتياجات العمالء في إدارة النفايات.

أكبر المناطق االقتصادية في المنطقة

أعلن��ت حكومة رأس الخيمة اليوم ع��ن إطالق هيئة مناطق رأس 
الخيمة اإلقتصادية )راكز(، وهي هيئة عالمية المس��توى تأسست 
لإلش��راف، وتنظيم، وتوحيد الخدمات والمرافق والمناطق التابعة 
لهيئة المنطقة الحرة برأس الخيمة وهيئة رأس الخيمة لإلس��تثمار، 

وتوفير الخدمات لعمالئها.
وتمتد راكز على مس��احة إجمالية تصل إل��ى نحو 33 مليون متر 
مرب��ع، وتس��تضيف أكثر من 13000 عميل يعمل��ون حالياً تحت 
الهيئتين، مما يجعل الهيئة الجديدة إحدى أكبر المناطق اإلقتصادية 

في الشرق األوسط.

درهم عن كل تذكرة لـ“عام الخير”

أعل��ن الرئيس التنفيذي لالتحاد للطي��ران بيتر بومغارتنر، والنائب 
التنفيذي للش��ؤون التجاري��ة لالتحاد للطيران محم��د البلوكي، في 
إط��ار مبادرة “ع��ام الخير”، عن مب��ادرة التب��رع بدرهم عن كل 
تذكرة طيران تبيعها الناقلة الوطنية في دولة اإلمارات عام 2017، 

لتض��اف الى مبادرة الشحن مجاناً لدعم القضايا اإلنسانية.
وس��تقدم ريع التبرعات إلى المش��اريع اإلنس��انية المحلية والدولية 
التابعة لهيئة الهالل األحمر، بما في ذلك حملة “ألجلك يا صومال” 
التي تم إطالقها، كما س��يصبح بمقدور ضيوفها التبرع لصالح هيئة 

الهالل باستخدام البطاقات االئتمانية.

تعاون جديد لألمن السيبراني
أطلقت شركتي 
“إي��رب���اص” 
و“س�������ي�ت�ا” 
ع�����ة  مج�م��و
م�ن خ�دم���ات 
ت  لعمل�ي������ا ا
األم�ن��ي��������ة 
الم�رك�زي������ة 

المتخصص��ة لمتطلبات قطاع النقل الجوي، والتي توفر لش��ركات 
الطي��ران والمطارات واألطراف المعنية معلومات عن أي نش��اط 

“سيبراني” غير اعتيادي قد يؤثر على أعمالها ووظائفها.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لش��ركة “س��يتا” بارب��را داليبارد أنه 
يتوجب على قطاع الطيران التحرك بس��رعة لتطوير حلول األمن 
الس��يبراني التي تخفف خطر التهديدات ذات الطبيعة المتغيرة، ما 
يتطلب تعاوناً ومزيداً من االبتكار، وهو ما أكده رئيس قسم األمن 
الس��يبراني في “أيرباص” فرانسوا الفاست أن التعاون هذا يهدف 
إل��ى تكيي��ف حلول األمن الس��يبراني المبتكرة لدين��ا مع الخدمات 

الجديدة التي تشهد نمواً ملحوظاً.
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دبي العطاء في مدارس الوس

قام وفد برئاس��ة الرئيس التنفيذي لدبي العطاء طارق القرق بزيارة 
ميداني��ة لجمهورية الوس، بهدف إطالق برنام��ج جديد تبلغ قيمته 
حوال��ى 5.5 مليون دوالر أميركي تح��ت عنوان “البحث و تعزيز 
المش��اركة من أجل توفير التعليم”، يه��دف للوصول إلى 35.000 
طفل في س��ن الدراس��ة المدرس��ية، على أن يتم تنفيذه بالشراكة مع 

منظمة بالن الدولية كندا، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والبنك  الدولي.
وأوضح القرق أن دبي العطاء تس���عى من خالل التدخل هذا لدع�م 
جه��ود وزارة التعلي��م والرياضة في الوس لتحقي��ق أهدافها بزيادة 
كف��اءة وفعالية نظام التعليم، عن طريق خفض معدالت الرس��وب، 

وتحسين التعلم في الصفوف األولى في المدارس األساسية.

ورشة تسهيل االستثمار في دبيبرنامج إلسعاد 100 ألف موظف

أطلقت دائرة الموارد البش��رية لحكومة دبي بالتنس��يق مع ش��ركة 
ناش��يونال بلس برنام��ج االمتيازات “دبي بل��س” لموظفي حكومة 
دبي بمرحلته األولى بشأن إسعاد الموظفين والعمل على رفع نسبة 
مؤشر السعادة. البرنامج  الذي سيستفيد منه نحو 100 الف موظف 
إضافة إلى أسرهم، هو األول من نوعه لما يقدمه من مزايا وخدمات 
عالية المس��توى تس��هم بتمكين الكوادر البشرية من التمتع بأسلوب 
حي��اة أفضل. وس��يعمل من خالل التمتع بعضوي��ة “ذكية” تنطوي 
على مجموعة ع��روض وخصومات وامتي��ازات حصرية تغطي 

كافة االحتياجات اليومية في شتى مجاالت الحياة.

نظمت مؤسس��ة دبي لتنمية االستثمار ورشة عمل إلعداد القادة في 
مجال جذب وتنمية وتسهيل االستثمار في دبي، وذلك ضمن برنامج 
“تنمية قدرات جذب االستثمار” التخصصي، وبهدف تحليل المشهد 
االستثماري العالمي واتجاه االستثمار في دبي ورفع مستوى الوعي 
والمعرف��ة لدى األف��راد في مجال أعمال المس��تثمرين ومتطلباتهم 
وتوسعة مش��اريعهم عبر اإلمارة، وبالتالي تعزيز مكانتها وقدرتها 

التنافسية كمنصة مثالية لالستثمار بالسوق العالمي.
بدوره، أوضح المدير التنفيذي للمؤسس��ة فهد القرقاوي، أن البرنامج 
يهدف إلى صقل خبرات الكوادر الوطنية والعاملين وتطوير قدراتهم 
لمواكبة المتغيرات االقتصادية العالمية واتجاهات االستثمار الجديدة.

 رصد تاريخ الشركات العائلية

وقع���ت جامعة نيوي��ورك أبوظب��ي و“منتدى ثروات للش��ركات 
العائلي��ة” مذك��رة تفاهم للتعاون حول تنفيذ مش��روع يتناول تاريخ 
الش��ركات العائلية، وتأثيرها في مس��يرة النمو االقتصادي والتغير 
االجتماعي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا بتجميع وتوثيق 
وتحليل تاريخ مجموعة مختارة من الش��ركات العائلية في المنطقة 
بهدف بلورة فهم عميق للتحديات الس��ابقة، التي واجهت الشركات، 
ورص��د إرثها التج��اري وآليات اتخاذ القرارات فيها، ما سيس��اهم  
بتقدي��م رؤية واضحة حول التحوالت التاريخية وتمكين الش��ركات 

العائلية من مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية بنحو أفضل.
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JWEL يطلقان MIT مجتمع جميل ومعهد

أعلن )مجتمع جميل( ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا MIT تأسيس معمل عالمي 
جديد للتعليم تحت مسمى معمل عبد اللطيف جميل العالمي للتعليم JWEL وسيساهم 
ه��ذا التعاون العالمي في دعم كالً من المعلمين والجامعات والحكومات والش��ركات 
على إحداث ثورة في فعالية التعليم والوصول إليه، كما يهدف المعمل إلى المساعدة 
في إعداد األفراد لسوق العمل المتغير جذرياً بسبب التقدم التكنولوجي والعولمة، كما 
سيسعى إلى تحقيق مستويات معيشة أعلى لألفراد في جميع أنحاء العالم. وسينصب 
االهتمام األكبر للمعمل على المتعلمين في الش��رق األوسط واألفراد المحرومين من 
التعليم من النس��اء والفتيات وكذلك الس��كان النازحين والالجئي��ن حول إنحاء العالم. 
وسيدعم معمل عبد اللطيف جميل العالمي للتعليم JWEL في MIT النهضة التعليمية 

والتدريب في العديد من الدول في الشرق األوسط وفي مقدمتها  السعودية.
وقال فادي محمد جميل، رئيس مبادرات مجتمع جميل الدولية: “يعتبرالتعلم والتعليم 
عنصران أساس��يان في بناء مجتمع وإقتصاد قوي. كما يعمالن على المس��اهمة في 
توفي��ر المزيد من فرص العمل في المجتمع وجمي��ع هذه العناصر تعد من العناصر 
األساس��ية لرؤية السعودية 2030، كما أش��ار بأن معمل عبد اللطيف جميل العالمي 
للتعليم JWEL في معهد MIT س��يعمل على دعم النهضة في التعليم في المدارس 
والمعاه��د العلي��ا وأماكن العمل ف��ي المملكة العربية الس��عودية والعالم وذلك بطرق 
مبتكرة”. وأضاف: “يعد معهد ماساتشوس��تس للتكنولوجيا MIT من بين الجامعات 
 JWEL البحثية المرموقة في العالم وسيتيح معمل عبد اللطيف جميل العالمي للتعليم
للمهتمين بتطوير التعليم إمكانية الوصول إلى تلك الوسائل والتعاون مع أعضاء المعهد 
إضافة إلى التعاون مع المعامل األخرى مثل معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر 
 ،JWAFS ومعمل عبد اللطيف جميل لألم��ن المائي والغذائي JPAL ح��ول العالم

.”MIT واللذان حققا عدة نجاحات من خالل معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا
وقال رئيس معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا رفائيل ريف: “على مدى سنوات، ساهم 
التزام )مؤسسة مجتمع جميل( في دعمنا إليجاد حلول عملية للمشاكل العالمية المعقدة 
وألهمنا جميعا في معهد ماساتشوس��تس للتكنولوجيا، ونحن ممتنون لمؤسسة مجتمع 

جميل ولرؤيتهم، وشراكتهم، وتفانيهم المستمر لتحقيق عالم أفضل”.
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إبراهيم حيدر

استقطبت المدرسة الرسمية في عقدي الستينات والسبعينات من القرن الماضي 
نص�ف تالم�ذة لبن�ان أو أدنى بقلي�ل. كان لهذه المدرس�ة في ش�قيها االبتدائي 
والثان�وي، ضوابطها التي تقوم على النظام والمس�توى والرقابة الفاعلة بإش�راف 
وزارة التربية. واألهم أن السياسة لم تكن عند األساتذة قائمة على حساب التربية 
ونوعية التعليم، وال التنفيعات كانت حاس�مة في تركيبة المدرس�ة، على رغم أن 
الواس�طة كانت موجودة في التعيينات وغيرها. هذا ال يعني أن التعليم الرس�مي 
كان نموذجيًا، لكنه نافس بالفعل المدارس الخاصة في المستوى والنتائج، بوجود 
أس�اتذة تخرجوا من كلية التربية للمرحلة الثانوية، ومن دور المعلمين والمعلمات 
للمرحلتين االبتدائية والمتوس�طة، فاس�تقطب أبناء الفئات المتوسطة، ورفع من 

شأن المدرسة في شكل عام.

ما مّيز تلك الفترة الذهبية للتعليم الرس�مي، كان وجود مؤسسات الدولة، حيث لم 
يكن هناك تعاقد في المرحلتين، ومع تلك المرحلة ال نستطيع أن نلغي دور المعلمين 
ونضاالتهم في تطوير المدرسة الرسمية، خصوصاً قطاع التعليم الثانوي، الذي كان 
ال ي�زال حتى األمس يس�تقطب قس�ماً ال بأس ب�ه من تالمذة لبنان ق�د يصل وفق 
اإلحصاءات الى نحو 23 %، فيما تراجع التعليم األساس�ي بس�بب عوامل عدة أبرزها 
طريقة التعاق�د والتنفيعات وطرق التعليم القديمة وع�دم وجود روضات، حتى بات 
الذين ينتسبون من أوالد المدن الى هذه المرحلة في التعليم الرسمي ال يسألون عن 
المستوى وال عن المستقبل، باستثناءات تتركز في قرى المحافظات. ولذا سلكت 
المدرسة دروباً متعرجة، كانت ضربتها القاضية البدء بالتعاقد مع مدرسين من حملة 
البكالوريا بدءاً من أواخر الثمانينات، ثم تش�ريع األمر رس�مياً بعد عام 2000، ليصبح 
ع�دد المتعاقدين الي�وم يوازي أعداد الداخلين في الم�الك، الى وجود الكثير منهم ال 

يحملون إجازات تعليمية.

ويمكن الحديث عن الكثير من الثغر في التعليم الرسمي االبتدائي والمتوسط، وأيضًا 
الثانوي، لكن األثر الذي تركه التدخل السياس�ي في المدرس�ة الرسمية جعلها منذ 
سنوات طويلة مكاناً للتنفيعات، حتى عندما تقرر الحكومة إجراء مباراة في مجلس 
الخدم�ة المدني�ة اللحاق معلمين في المالك تظهر أس�ئلة كثيرة حول المس�توى، 
طالما أن اإلعداد ال يتم عبر كلية التربية اال من خالل دورة ال تكفي لتهيئة األس�اتذة 

المتعاقدين للدخول في مجال التعليم الذي صار منكوباً.

وكي يعود التعليم ذات جدوى، علينا إعادة ضبط مس�تواه وتأمين متطلباته ليخرج 
تالمذة يرفعون حقاً من شأن االقتصاد.

تاريخ وجدوى ...

البنك والمستثمر | أيار/مايو 1062017





20
17

و 
ماي

 /
يار

- أ
 1

97
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
97

 - 
M

ay
 2

01
7

العدد 197 - أيار/ مايو 2017

االقتصاد العاملي ينمو وتباطؤ يف دول اخلليجاالقتصاد العاملي ينمو وتباطؤ يف دول اخلليج

خطط ملعاجلة السكن يف سوريةخطط ملعاجلة السكن يف سورية


