
20
17

و 
ني

يو
/

ن
يرا

حز
 -

 1
98

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

98
 - 

Ju
ne

 2
01

7

العدد 198 - حزيران/يونيو 2017

رحلة طريق احلرير تبدأ من بكنيرحلة طريق احلرير تبدأ من بكني

ختفيف املخاطر والعقوبات: 
من التوعية اىل احلذر

ختفيف املخاطر والعقوبات: 
من التوعية اىل احلذر



SME print 21x28cm Al Bank Wal Mustathmer new.indd   1 5/23/17   4:33 PM



06 الموضوع الرئيسي:  

العدد رقم: 198 - حزيران / يونيو 2017

عالم االستثمار

عالم البنوك

توقعات بارتفاع أعداد ضحايا الحوادث المرورية
سالمه: نجاح األسواق المالية نجاح للبنان

“موناكو إنفستمنت كوربورايشن” بقدرات جديدة

القطاع المصرفي اللبناني قادر على المواجهة
“مينافاتف” تناقش معايير مكافحة تمويل اإلرهاب

جديد

28
29

35
44
46

82
94
108

“التشفير” الضعيف مشكلة تضرب شركات المنطقة
مرسيدس - بنز تقدم مجموعة من السيارات الفاخرة
القمة المصرفية بلندن: لفصل السياسة عن االقتصاد

عالم العقار
69
70
71

تباطؤ الطلب العقاري في لبنان
السعودية تدرس التجربة األميركية في اإلسكان

عمران تطلق 3 مشاريع ضخمة في الشارقة 

تخفيف المخاطر والعقوبات: من التوعية إلى الحذر

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

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

عالم االقتصاد
رحلة إحياء طريق الحرير تبدأ من بكين 

بيفاني: مؤشرات لعودة التدفقات المالية نحو لبنان
خطوات حثيثة من السعودية لدعم اإلصالح

54
57
58

32 “باركليز” يكشف توصياته الخاصة 

تقارير
72
73
75

تباين آراء الشباب العربي للقضايا المحلية واإلقليمية
رغبة النساء بشغل مناصب دولية تصطدم بعائق

بيانات إيجابية لالقتصاد العالمي في 2017





نهال النملي

5

لم يكن أمام الحكومة اللبنانية إال خيار التجديد لحاكم مرصف لبنان رياض سالمه 
اح رئيس الجمهورية  لوالية تمتد لمدة 6 سنوات. وبقرارها باالإجماع انطالقاً من اق�رت
ن عىل مستقبل الثبات النقدي  العماد ميشال عون، طمأنت الحكومة اللبناني�ي
ي حماية لبنان من 

ي انتهجها سالمه وساهمت �ن
ي السياسة النقدية ال�رت

س��تمرار �ن واالإ
ي واجهته طوال السنوات الماضية.

االأزمات المالية والنقدية والمرصفية ال�رت

ف  لم يكن الموضوع المتعلق بس��المه حول أداء السياسة النقدية. فالجميع يع�رت
ي اىل بر االأمان. 

بقدرته عىل مواجهة الصعاب واالأزمات، والعبور بالقطاع المرص�ن
ي مراحل 

ذلك أن موقعه كان وال يزال أساس��ياً ومحورياً، وهو أدى دور المنقذ �ن
ي االأساس من مسؤولية 

مختلفة، وتوىل بقيادته لمرصف لبنان مهمات هي �ن
الحكومة، فضالً عن قدرته عىل تدوير الزوايا وتجي�ي عالقات��ه العربية والدولية 
ي وقت االأزمة المالية العالمية. وال 

وبالمؤسسات المالية لمصلحة لبنان، ح�رت �ن
ن  ي ملف العقوبات عىل بعض المصارف، فحمى ودائع اللبناني�ي

ننىس ما فعله �ن
ي سمحت للقطاع 

ي وأصدر التعاميم المناس��بة ال�رت
وأعاد هيكلة القطاع المرص�ن

ي باالنتعاش مجدداً واستقطاب الودائع واالأموال وتعزيز موجوداتها.
المرص�ن

ي االستمرار بسياسته النقدية، 
ي أن التجديد لرياض سالمه يعطيه زخماً �ن

ال ش��ك �ن
ي ملف العقوبات 

ي يجريها �ن
ي المفاوضات والمباحثات ال�رت

ويعزز من موقعه القوي �ن
ي تعيش��ها المنطقة. 

ي ظل االأجواء المضطربة ال�رت
المحتملة عىل لبنان، خصوصاً �ن

ي محله وأوانه، كي ال نقول أنه كان ملزماً للحكومة، كخيار 
لذا كان قرار التجديد �ن

وحيد. ونتائجه ستكون لمصلحة لبنان واستقراره.

التجديد لرياض سالمه لمصلحة لبنان
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للفئات الش��ابة، للحد من نزيف الهج��رة. ورأت أن لمصرف لبنان 
وللمصارف دور أساس��ي ومحوري، فمصرف لبنان في ظل قيادة 
حاكمه رياض سالمه المستمرة منذ عام 1993، لم يتوان عن متابعة 
الش��أنين المالي والمصرفي من خ��الل آالف التعامي��م والقرارات 
الجريئة والمبتك��رة. فعمل على تأمين االس��تقرار المال��ي والنقدي 
وعلى تحفيز وتنقي��ة وتطوير القطاع المصرفي وإع��ادة الثقة إليه، 
بعد سلسلة من االنهيارات واإلفالسات حتى وصلنا اليوم، وبالرغم 
من كل األزم��ات االقتصادي��ة والمالية والسياس��ية، إلى اس��تقرار 
نقدي وقط��اع مصرفي قوي وثاب��ت، بودائع تقارب ال���150 مليار 
دوالر، تشكل دعامة قوية لتوفير التمويل الالزم للدولة وللقطاعات 
االقتصادية واالنتاجية. فقد أثبتت الوقائع أنَّ السياسات التي اعتمدها 
مصرف لبنان، ال سيما الهندسة المالية التي نفذها في العام الماضي، 
كانت سياسات صائبة وحكيمة والمنتقدون لم يطرحوا بدائل ولم يكن 
لديهم سوى االنتقاد. لذلك نرى اليوم إجماعاً وطنياً لبنانياً على تجديد 

الثقة بالحاكم لوالية خامسة تمتد حتى عام 2023.
رياض سالمه

من جهته، أكد راعي المؤتمر حاكم مصرف لبنان رياض س��المه، 

سالمه متحدثاً في جلسة االفتتاح

تخفيف المخاطر والعقوبات: من التوعية الى الحذر

نهال النملي
تحدثت المدي��رة التنفيذية لمجموع��ة البنك والمس��تثمر نهال النملي 
مفتتح��ة المؤتم��ر، وقال��ت: إن موض��وع المخاطر ه��و واحد من 
التحدي��ات التي يواجهها القط��اع المصرفي. أضاف��ت: أن المؤتمر 
ينعقد في وقت تلف نار الحرب واإلره��اب العديد من دول المنطقة 
في س��ورية والعراق واليمن وليبي��ا ومصر. ولم تع��د هموم الناس 
والمس��ؤولين، التنمي��ة والتطوي��ر والتحدي��ث، ب��ل كيفي��ة النجاة 

والخالص والحفاظ على ما تبقى ليكون ذخيرةً للبقاء واالستمرار.
وتابع��ت قائلة: ف��ي ه��ذه المنطق��ة الملتهبة ينع��م لبنان باس��تقرار 
أمني الفت، تعزز قبل أش��هر بانتخاب العماد ميش��ال عون رئيس��اً 
للجمهورية بعد ش��غور امتد لنحو سنتين ونصف الس��نة، وتشّكلت 
حكوم��ة جديدة ه��ي حكومة اس��تعادة الثقة برئاس��ة الرئيس س��عد 
الحري��ري، وعادت المؤسس��ات الى العم��ل واالنتظ��ام والتعاون، 
وأُعدت موازنة 2017 وأُحيلت الى مجلس النواب تمهيداً القرارها، 
وذل��ك للم��رة األول��ى من��ذ ع��ام 2005، لنب��دأ مس��يرة اإلصالح 
المال��ي واالقتصادي المنش��ود وتحفي��ز النمو االقتص��ادي وتوفير 
الدعم للمؤسس��ات وخفض الفوائد وزي��ادة فرص العم��ل، خاصةً 

التوعية الى الحذر: دور المنظمين والبنوك” الذي نظمته مجموعة  أضاء مؤتمر “تخفيف المخاطر والعقوبات من 
البنك والمستثمر في فندق الفورسيزن في 28 نيسان/ابريل 2017، في حضور جمع مصرفي ومالي وخبراء لبنانيين 
أدائه  على  وتأثيراتها  العقوبات،  موضوع  في  المصرفي  القطاع  يواجهها  التي  التحديات  على  وأجانب،  وع��رب 
المالية والمصرفية على العمل لتخفيف المخاطر ومواجهة  النقاش من خبراء في السياستين  وتصنيفه. وتركز 

التطورات. وقد افتتح بكلمة لحاكم مصرف لبنان رياض سالمه تحدث فيها عن سياسة المصرف في درء المخاطر.
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ان هنالك الكثي��ر من الدول، وخاص��ة في الق��ارة االفريقية، لم يعد 
لديها بنك مراسل وأصبحت عاجزة على القيام بتحاويل من واليها، 
خاضعة، جّراء ذلك، الى ما يتأتى من عواقب على مس��توى الحياة 

فيها وعلى التجارة.
أض��اف: هذه الظاه��رة انطلق��ت مع العقوب��ات والغرام��ات التي 
فرضته��ا الحكوم��ات أو الجه��ات الرقابي��ة على ع��دّة مصارف 
مراس��لة وق��د أخ��ذت باالنتش��ار خ��الل الس��نتين األخيرتين في 
أوس��اط المصرفيين الع��رب وغير الع��رب نتيج��ة الحتمال عدم 
تمكن المص��ارف أحياناً من االلت��زام بمتطلب��ات الحيطة والحذر 
والعناية الواجب��ة Enhanced Due-Diligence التي تفرضها 
السلطات الرقابية، مثل التشدد بالحصول على المعلومات الواجبة 
عن الزبائن )اع��رف زبونك( وغيرها من إج��راءات التحقق عن 
العمالء والعمليات المصرفية والمالي��ة. هنا قد يلجأ المصرف إلى 
االبتعاد عن بعض الزبائن أو العم��الء، أو القطاعات، وقد يفضل 

.De-Risking�عدم التعامل معها وهذا ما يعرف بظاهرة ال
وقال سالمه: ال يمكننا االكتفاء بمقاربة هذا الموضوع على صعيد 
الس��لطات الرقابية أو عل��ى صعي��د الحكومات في م��ا بينها، ألن 
المصارف التي دفعت الغرامات )هذه الغرامات بلغت 300 مليار 
دوالر دفعت للخزينة األميركية( أصبحت تتصرف بش��كل فردي 
وبحس��ب مصالحها. فمعظم المصارف التي ال تستطيع تحّمل كلفة 
مراقبة أعم��ال مصرف مراس��ل لها، ف��ي أي بلد أو حت��ى زبائن 
لها، أفراد أو ش��ركات، تعتمد ومهما كان رأي الس��لطات الرقابية 
أو الحكومات، إقفال حس��ابات م��ن دون تقديم أي مب��ّرر ألن ذلك 

يتطلب جهدا ومحامين اضافيين في المصرف أي كلفة إضافية.
أضاف: بالتالي فإن سياس��ة تقلي��ص المخاط��ر إن طبقت بطريقة 
عش��وائية س��تؤدي حتم��اً الى حرم��ان فئ��ات كاملة م��ن العمالء 

أن “اس��تمرار التعاون بين جمعية المصارف والبنوك المراس��لة 
يع��زز الثقة بالقط��اع المصرفي ل��دى المصارف المراس��لة رغم 
المخاط��ر والتحديات اإلقليمي��ة والدولي����ة المحيط����ة بالعم��ل، 
وبعمل المص�ارف المراس��ل�ة عينه��ا التي تلجأ بداف��ع متطلب��ات 
االلتزام والرس����ملة، إلى قطع عالقاتها عب�ر س��ياس�����ة تخفيف 
المخاطر ال�De-Risking في العديد من الدول )أميركا الالتينية، 
أفريقيا(”، معتبراً أن “تحّرك جمعية المصارف مع المصارف من 
جهة، وتحّرك مصرف لبنان مع الس��لطات ح��اال دون تعّرض هذه 
 .”De-Risking�العالقة ألي مشكلة، ما حمى لبنان من مخاطر ال
ورأى أن “تطبيق المعايير الدولية في مجال مكافحة تبييض األموال 
وتمويل اإلرهاب يحمي المجتمعات واالقتصادات والمصارف من 

مخاطر هذه السياسات”.
وقال س��المه: نلتقي في زمن تواج��ه فيه المصارف والمؤسس��ات 
المالية في منطقتنا تحديات، منها ما هو ناجم عن الوضع السياس��ي 
واألمني ومنها ما هو ناجم عن التغيرات في تقنيات العمل المصرفي 
نتيجة المعايير المس��تحدثة. الحروب القائمة في المنطقة والعقوبات 
المالية المفروضة على بعض الدول والمنظمات، تدفع بالمصارف 
العالمي��ة إلى التم��ادي في سياس��ة تقلي��ص المخاطر ف��ي المنطقة 
العربية. وال شك أن هذا التش��دد الذي يشهده العالم في مجال تطبيق 
نظم اإلمتث��ال وظاه��رة تجن��ب المخاط��ر “De-Risking” هو 
من العوامل االساس��ية التي ينبغي التنبّه إليه��ا لحماية النظام المالي 

والمصرفي في منطقتنا.
ويتابع ه��ذا الموضوع صندوق النق��د الدولي ولجنة دولية برئاس��ة 
حاكم المصرف المركزي البريطاني. وكان قد جرى اجتماع تطرق 
خصوصاً لهذا الموضوع خالل االجتماعات السنوية لصندوق النقد 
الدولي في واشنطن وذلك في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي. وتبين 
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وش��ركات الصيرفة وش��ركات نق��ل األم��وال وحت��ى الجمعيات 
الخيرية وغيره��ا من االس��تفادة من الخدم��ات المالية األساس��ية 
والمهمة الس��تكمال مش��اريعها. كما ان هذه السياس��ات تلقي ثقلها 
على عم��الء التجزئة والعمالء التجاريين ما س��يحثهم على البحث 
عن خدمات مصرفية بديلة ذات رقاب��ة محدودة وان كانت تحتوي 
على مخاطر عالية مما يشجع تلقائياً ما يسمى “صيرفة الظل” أي 
ال�shadow banking. كما أن سياس��ة تقليص المخاطر المبالغ 
بتطبيقها أحياناً تتعارض مع مبدأ الش��مول المال��ي الذي تدعو اليه 

المؤسسات الدولية.
ولفت إل��ى أن “الحلول بالنس��بة إلين��ا تتمثل بوجود من��اخ قانوني 
ودوائر امتثال. ولكن هذا األمر ومهم��ا كانت التوّجهات التي تأتي 
من قبل السلطات، ال يمكنه أن يترجم فعلياً إذا لم تطالب المصارف 
المراسلة بتبرير إقفال الحساب بشكل جدّي”. وتابع: إن لم يتواجد 
واجب قانوني للتبرير سوف تس��تمّر المصارف، ألسباب تجارية 
أو ألس��باب توفير بالكلفة، بسياس��ة عدم التبرير من دون أن تمهل 
المص��رف اآلخ��ر أو الزب��ون بإقفال حس��ابه وذلك تح��ت ذريعة 

التوقف عن التعاطي التجاري بينها وبينه.

تطبيق المعايير الدولية
واعتبر س��المه أن “تطبي��ق المعايي��ر الدولية في مج��ال مكافحة 
تبييض األموال وتمويل اإلرهاب يحمي المجتمعات واالقتصادات 
والمصارف من مخاطر هذه السياسات، فهذا االمر أولوية بالنسبة 
إلينا ف��ي لبنان، لكون��ه يعزز س��المة قطاعنا المال��ي والمصرفي 
ويحميه م��ن المخاطر ال س��يما مخاطر الس��معة، علم��اً أن لبنان 
ش��ريك في الجهود الدولي��ة المبذولة ف��ي هذا المج��ال، وذلك من 
خالل مش��اركة هيئة التحقيق الخاصة في مص��رف لبنان بأعمال 

المنظمات الدولية”.
أضاف: في هذا اإلط��ار ال بد من اإلش��ارة إلى أن إق��رار مجلس 
النواب اللبناني لعدد من القوانين، منها قانون االنضمام الى اتفاقية 
األمم المتحدة الدولية لقمع تمويل اإلرهاب، وتعديل قانون مكافحة 
تبييض األموال وتموي��ل اإلرهاب، وإقرار قان��ون التصريح عن 
نقل األموال عبر الحدود وقانون تبادل المعلومات الضريبية، كان 
له وقع إيجابي ل��دى المنظمات الدولية، ووقع إيجابي على س��معة 

لبنان وقطاع��ه المالي والمصرف��ي، وأيضاً عل��ى وضعية امتثاله 
بالمعايير الدولية.

وقال: في اطار تحصي��ن قطاعنا المصرف��ي والمالي، تم إخضاع 
ش��ركات تحويل األموال لمزيد من اإلجراءات والموجبات، ومنع 
إصدار البطاقات المس��بقة الدفع في حال لم تكن مرتبطة بحس��اب 
مصرفي، ومنع التعامل مع ش��ركات اس��همها لحامله، كما جرى 
تعدي��ل التعميم األساس��ي رق��م 83 الص��ادر عن مص��رف لبنان 
لتعزي��ز وظيفة االمتث��ال لدى ف��روع المص��ارف والمؤسس��ات 

المالية، وأيضاً على مستوى مجالس اإلدارة.
تابع: طّور مصرف لبنان، من خالل سلس��لة من التعاميم، الهيكلية 
اإلدارية للقطاع المصرفي في لبنان. فقد بادر، ومنذ س��نوات، إلى 
المطالبة بأن يكون لدى المص��ارف لجان تقيم مخاطر التوظيفات، 
ولج��ان تتأكد م��ن اإلدارة الرش��يدة. كما طالب ب��أن يكون مجلس 
إدارة المص��رف مطلع��ا على أعم��ال المص��رف وأن يتألف هذا 
المجلس من أعضاء مس��تقلين. كم��ا طالب المص��ارف بأن يكون 
لدى مراكزها الرئيس��ية وفروعها دائرة امتثال تتأكد من ش��رعية 
األم��وال الداخلة إليها كما اس��تحدث مص��رف لبنان أيض��اً دائرة 
امتث��ال لديه به��دف التأك��د من ش��رعية العملي��ات الت��ي تمّر من 
خالله بكل العمالت. هذا يجعل من المنظوم��ة المصرفية اللبنانية 
منظومة حديثة وقابلة للتعاطي دولياً م��ع المصارف االجنبية ألن 
لديها اآللية للتأك��د من مصادر األموال التي تم��ر عبر المصارف 

اللبنانية.
أض��اف: م��ن ناحي��ة ثاني��ة، ان اس��تمرار التع��اون والتواص��ل 
بين جمعي��ة المصارف والبن��وك المراس��لة يعزز الثق��ة بالقطاع 
المصرفي ل��دى المصارف المراس��لة رغم المخاط��ر والتحديات 
االقليمية والدولي��ة المحيطة بالعمل، وبعمل المصارف المراس��لة 
ذاتها التي تلجأ بداف��ع متطلبات االلتزام ومتطلبات الرس��ملة، الى 
قطع عالقاتها من خالل سياسة ال�“De-Risking” في العديد من 

الدول )أميركا الالتينية، أفريقيا ...(.
وختم س��المه قائالً: إن تح��ّرك جمعية المصارف م��ع المصارف 
من جهة، وتحّرك مصرف لبنان المركزي مع الس��لطات من جهة 
من مخاطر ال�De-Risking.ثانية، حاال دون تعّرض ه��ذه العالقة ألي مش��كلة، ما حمى لبنان 

من  والعقوبات  المخاطر  “تخفيف  لمؤتمر  االفتتاحية  الجلسة  ختام  في  والمستثمر  البنك  مجموعة  كرمت 
التوعية الى الحذر: دور المنظمين والبنوك”، حاكم مصرف لبنان رياض سالمه وعددًا من الشخصيات الداعمة 
النملي درعًا تكريمية للحاكم سالمه تقديرًا  التنفيذية  للمجموعة  نهال  المديرة  والراعية للمؤتمر.  وقدمت 

لدوره وجهوده وال سيما حضوره ورعايته للمؤتمر.
كما قدمت دروعًا تكريمية لكل من: نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري، وكبير المستشارين 
لإلشراف  العام  المدير  ومساعد  والمستشار  ويزنر،  غراهام   Manat, Phelps & Philips, LLP المحاماة  مكتب  في 

المصرفي والتنظيم لمجلس المحافظين في البنك االحتياطي الفدرالي في واشنطن سركيس يوغورتدجيان . 

مجموعة البنك والمستثمر تكّرم  سالمه  والداعمين 
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إغالق تجاوزت نسبتها أكثر من 70 في المئة منذ عام 2015.

أما في العال��م العربي، فيب��دو أن المخ��اوف من المخاط��رة أكثر 
ب��روزاً، فقد جاء في تقرير ص��ادر عن صندوق النق��د العربي في 
أيلول/س��بتمبر 2016 اآلتي: س��جل نحو 39 % م��ن أصل 216 
مصرفاً ش��ملتها دراس��ة اس��تقصائية تراجع��اً في حج��م عالقاتها 
المصرفية بين عام��ي 2012 و 2015. وقد أف��اد نحو 63 % من 
المصارف في المس��ح عن إغالق الحس��ابات المصرفية المراسلة 
في عام 2015 مقابل 33 % في عام 2012، ما يش��ير إلى أن هذا 
االتجاه آخذ في االرتفاع. علماً أن هناك تأثيراً مهماً يتركه انسحاب 

المصارف المراسلة على االستقرار المالي.

وفي المقابل، يشمل االنس��حاب من العالقات المصرفية بالمراسلة 
ارتفاعاً ف��ي الهيمنة المالي��ة، ويزيد من ارتفاع أعداد المؤسس��ات 
المالي��ة غي��ر المصرفية أو أنش��طة الظ��ل المصرفية، كم��ا يزيد 
من عجز بع��ض البلدان ع��ن اجت��ذاب رؤوس األم��وال األجنبية 
واالس��تثمارات األجنبية المباش��رة، م��ا يجعل م��ن الصعب على 

د. محمد بعاصيري

بعاصيري: تحديات تخفيف المخاطر ودور المصارف

ورأى بعاصي��ري، أن ذلك يرجع إل��ى نوع هيكلي م��ن المخاطر 
المالية في الميزاني��ة العمومية للبنك، مثل مخاط��ر رأس المال أو 
مخاطر السيولة أو مخاطر أسعار الفائدة أو حتى مخاطر السلوك، 
فه��ي مس��ألة تكلفة البن��ك وتحمله ف��ي مقاب��ل قدرته عل��ى تحمل 

المخاطر.

وفي الس��نوات األخيرة، فرضت وكاالت الرقاب��ة ووزارة العدل 
األميركي��ة مليارات ال��دوالرات عقوب��ات على المص��ارف التي 
اعتب��رت أنها خرقت اج��راءات مكافحة غس��ل األم��وال وتمويل 
اإلرهاب أو اللوائح المتعلقة بالعقوب��ات. ففي عام 2014 تم تغريم 
بنك بي إن بي باريبا الفرنس��ي بمبلغ 8.9 مليارات دوالر بس��بب 

انتهاكات واسعة النطاق للعقوبات االقتصادية األميركية.

وفي المقابل، يؤدي عدد من العوامل إل��ى الحد من المخاطر، فمن 
ذلك على س��بيل المثال ال الحص��ر: انخفاض مس��توى المخاطرة 
للمص��ارف األجنبية. عدم ق��درة بع��ض البنوك المس��تجيبة على 
تولي��د أحج��ام لتغطي��ة تكالي��ف االمتث��ال. التغييرات الت��ي تطرأ 
على المتطلبات القانوني��ة والتنظيمية واإلش��رافية في اختصاص 
المصارف األجنبية، والتي تترك آثاراً لجهة الحفاظ على العالقات 
المصرفي��ة المراس��لة. االفتق��ار إل��ى الربحي��ة لبع��ض الخدمات 
المصرفي��ة المراس��لة من ناحيت��ي الخدم��ات والمنتج��ات. زيادة 
مخاطر االئتمان الس��يادية وتصنيف أقل لبعض الواليات الفدرالية 
المس��تجيبة. والمخ��اوف بش��أن مخاطر غس��ل األم��وال وتمويل 

اإلرهاب في شكل عام.

اآلثار المباشرة وغير المباشرة
تن��اول بعاصي��ري في كلمت��ه اآلث��ار المباش��رة وغير المباش��رة 
المترتبة على عملية إزالة المخاطر. وقال: إن حجم التحدي عالمي 
في هذا المجال، وال ينحصر في منطق��ة أو والية معينة. فقد أظهر 
بحث نشرته أمانة الكومنولث في عام 2016 أن 23 بلداً من بلدان 
الكومنولث ش��ملها البح��ث أو الدراس��ة، قد ش��هدت انخفاضا في 
العالقات المصرفية المراس��لة منذ عام 2012. وحصلت عمليات 

ودور  المخاطر  “تخفيف  بعنوان  رئيسية  كلمة  في  بعاصيري،  محمد  الدكتور  لبنان  مصرف  حاكم  نائب  حدد 
المصارف” األهداف الرئيسية لتخفيف المخاطر والدوافع التي تفرضها. وقال إن تخفيف المخاطر وإزالتها هي في 

األساس عملية تنطلق من إعادة توزيع التغطية لبنك نشط دوليًا على المستوى العالمي.
وتعزى هذه العملية إلى تزايد التكاليف وتغير ديناميات المخاطر في بيئة تنظيمية أكثر صرامة، بسبب مكافحة 
غسل األموال وتمويل اإلرهاب، إضافة إلى تحديات االمتثال للعقوبات وتكاليفها. وقد شكل ذلك “إعادة تحديد 
المراسلة  شبكة  من  االنسحاب  أو  مباشرة  قطيعة  شكل  يأخذ  وه��و  دوليًا،  النشطة  البنوك  من  الشركات” 

المصرفية وغيرها من العالقات التجارية.
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المؤسس��ات المالية والمؤسس��ات األخرى التي ينظ��م عملها مصرف 
لبنان، وطل��ب معلوم��ات وبيانات ع��ن تنفي��ذ عملياتها وفق��اً للقانون 
األميرك��ي والئحت��ه التنفيذي��ة، وإب��الغ المص��رف المرك��زي ع��ن 
اإلجراءات والتدابير المتخذة وفقاً لهذا القانون، على وجه الخصوص، 
وتجمي��د أو إغالق أي حس��اب يحتفظ ب��ه أي عمي��ل، أو االمتناع عن 
التعامل أو فتح أي حس��اب ألي من العمالء وفقاً لالئحة األميركية، مع 

تبرير األسباب الكامنة وراء هذه اإلجراءات والتدابير.

كما ص��در التعميم رقم 20 ف��ي أيار/ماي��و 2016 عن هيئ��ة التحقيق 
الخاصة، الذي يوض��ح تنفيذ أحكام قرار مص��رف لبنان 137، بهدف 
منع أي إج��راء تعس��في يمك��ن أن يتجاوز نط��اق القان��ون األميركي 
والئحته التنفيذية، والتي يمكن أن تس��بب ضرراً للمودعين والعمالء، 
وال سيما حاالت إغالق الحسابات أو االمتناع عن فتحها أو التعامل مع 

المودعين والعمالء بطريقة غير مبررة.

وفي إطار الجهود الت��ي يبذلها مصرف لبنان 
لتعزيز اإلدم��اج المال��ي، طلب م��ن البنوك 
والمؤسس��ات المعنية األخرى عدم اتخاذ أي 
إج��راء من حيث إغ��الق أي حس��اب يحتفظ 
به أي عمي��ل أو االمتناع ع��ن التعامل أو من 
فتح أي حس��اب ألي من هؤالء العمالء، قبل 
انقض��اء 30 يوماً من تقديم تقري��ر لدى هيئة 
التحقيق الخاصة. ويجب أن يبرر هذا التقرير 
أس��باب اتخ��اذ ه��ذه اإلج��راءات والتدابير. 
وفي حالة عدم تلق��ي أي رد من هيئة التحقيق 
الخاص��ة خ��الل المهل��ة المذك��ورة أع��اله، 
يحق للمصارف والمؤسس��ات المعنية اتخاذ 

اإلجراءات بهذا الشأن.

ورأى نائب حاك��م مصرف لبن��ان، إن الجهود التي يبذله��ا المنظمون 
والهيئات الدولية تحقق بعض المكاس��ب، ولكن ال ت��زال هناك طريقا 
طويل��ة للعمل، وف��ي غياب حل��ول جاهزة وس��ريعة، ف��إن العديد من 
الش��ركات، وحتى بعض القطاع��ات المالية ككل، س��يواجهون خطر 
الخروج م��ن النظام المالي العالمي بس��بب االنس��حاب م��ن العالقات 

المصرفية المراسلة.

واقترح تعزيز الجه��ود الرامية إلى تعزي��ز النظم التنظيمي��ة، وإقامة 
حوار مفتوح وإجراء مناقشات منتظمة بين الهيئات التنظيمية العالمية 
والمحلية، وكذلك بين المصارف المراس��لة والمس��تجيبة في المناطق 
المعنية. ودعا إلى اعتماد واستخدام أدوات “اعرف عميلك” بعد تحديد 
مجموعة قياس��ية موحدة من المعلومات والبيان��ات التي يجب جمعها، 
المراسلة األخرى بالمعلومات والبيانات.ويجب أن تك��ون البنوك المس��تجيبة كلها على اس��تعداد لتزويد البنوك 

المصارف المحلية إدارة معامالت الحس��اب الج��اري وخدمة العمالء 
الذين يتعاملون مع عمالت متعددة.

ويظهر حالياً أن الفئات األكثر ضعفاً هي األشد تضرراً من المخاطر، 
بدءاً بالمؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة الحجم في االقتصادات الناشئة 
والمس��توردين والمصدرين وش��ركات تحويل األموال واألش��خاص 
الموجودين ف��ي مناطق اضطراب��ات أو مناطق الن��زاع، مثل العراق 

وسوريا واليمن في منطقتنا.

التحديات واإلستجابة
ويش��كل هذا الواقع تحدياً حقيقيا بالنس��بة للمنظمين، فمن ناحية، يجب 
أن يضعوا أطراً تنظيمية تعزز التدفقات المالية الش��املة عبر الحدود. 
ومن ناحية أخرى، يجب ضم��ان أال تدفع البيئ��ة التنظيمية العامة هذه 

التدفقات تحت األرض وخارج النظام المالي الرسمي التقليدي.

ويتمثل التحدي اليوم ف��ي أن بعض المناطق 
ينقطع فعلياً عن النظام المالي العالمي بس��بب 
انس��حاب العالق��ات المصرفي��ة المراس��لة. 
التنظيمي��ة  الهيئ��ات  ف��إن  لذل��ك،  ونتيج��ة 
ووكاالت إنف��اذ القان��ون الدولي��ة تصبح أقل 
قدرة عل��ى تتب��ع تدفق��ات األموال الت��ي يتم 
توجيهها ب��دالً من ذل��ك عبر الش��بكات غير 
الرسمية وغيرها من القنوات في قطاع الظل 

المصرفي.
وتقترح مجموعة العمل المعنية باإلجراءات 
المالية، ف��ي تقريرها المرحل��ي للعام 2016 
ال��ذي يتن��اول تراج��ع الخدم��ات المصرفية 
المراسلة، نهجاً شامالً لمواجهة هذا التحدي. 
ويالح��ظ أن توضي��ح التوجه��ات التنظيمية 

يجب أن ينفذ كأولوية، مقترناً بمزيد من جم��ع البيانات وبناء القدرات 
المحلية في المناطق التي تقيم فيها المصارف المس��تجيبة المتضررة، 
إلى جانب تعزي��ز أدوات الرعاية الواجبة التي تس��تخدمها المصارف 

المراسلة.

مصرف لبنان وتعامله مع التحديات
ورأى الدكت��ور بعاصي��ري أن في لبن��ان، أمثلة واضح��ة على تحدي 
المخاطر، وتتمث��ل في العقوبات األميركي��ة المفروضة على مجموعة 
لبنانية واحدة، أي القانون األميركي بتاريخ 18 كانون األول/ديس��مبر 
2015 لمنع اختراق حزب هللا للمؤسس��ات المالية الدولية وغيرها من 

المؤسسات، وموقف مصرف لبنان حيال ذلك.

واش��ار إلى أن مصرف لبنان أص��در التعميم رق��م 137 تاريخ 3 / 5 
/ 2016 موجه��اً لجميع المص��ارف العاملة في لبن��ان، وكذلك لجميع 

صدر التعميم

رقم 20

في أيار/مايو 2016

عن هيئة

التحقيق الخاصة

الذي يوضح

تنفيذ أحكام

قرار

مصرف لبنان 137



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2017

واإلجراءات التي يفرضها كل من الرئيس والكونغرس.

ويعمل المكتب بموجب سلطات الطوارئ الوطنية الرئاسية، فضال 
عن السلطة الممنوحة له بموجب تشريع محدد، لفرض ضوابط على 
المعامالت وتجميد األصول الخاضعة للواليات القضائية األميركية. 
وباإلضافة إلى إنفاذ العقوبات التي يفرضها القانون األميركي، يدير 
مكتب مراقبة األصول األجنبية عقوبات تستند إلى الواليات المتحدة 
والمؤسس��ات الدولي��ة األخرى، ويعم��ل عن كثب م��ع الحكومات 

الحليفة لتنسيق إنفاذ اإلجراءات المتعددة األطراف.

وباإلضافة إلى كونها وكالة إنفاذ القانون، تقوم OFAC  بإجراءات 
اس��تخباراتية مالية، وتجمع المعلومات من مصادر االس��تخبارات 
المختلفة داخل الحكوم��ة األميركية بما في ذلك وكال��ة المخابرات 
المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي، ووزارة الخارجية. وينش��ر 
المكت��ب قائمة األش��خاص المعنيي��ن والمالحقين )قائمة الش��بكات 
االجتماعية الخاصة( ومتابعة كل حركتهم، وإضافة إلى المؤسسات 
والكيانات التي يحظر على األشخاص األميركيين ممارسة األعمال 
التجارية معهم. وتض��م القائمة ما يقرب من 5500 اس��م مرتبطين 

الجلسة األولى: تأثير العقوبات األميركية على سورية ولبنان

غراهام ويزنر
تحدث ويزنر عن السياس��ة األميركية ف��ي المنطقة، فق��ال أنه قبل 
الهجوم األميركي على سورية في 7 نيسان/ابريل ظهرت عالمات 
إيجابية من إدارة الرئيس دونالد ترامب عن إمكان حدوث تغيير في 
السياس��ة الخارجية األميركية تجاه الحكومة الس��ورية. وعلى وجه 
التحديد، أدلى السفير األميركي لدى األمم المتحدة نيكي هالي ووزير 
الخارجية ريكس تيلرسون ببيانات علنية تشير إلى أن تغيير النظام 
لم يعد هدفاً للسياس��ة األميركية تجاه سورية. لكن الهجوم األميركي 
على سورية كان بمثابة نكس��ة، من دون أن يعني أنه ال تزال هناك 
آمال ف��ي أن تكون إدارة ترام��ب لم تغلق الباب على اتجاه سياس��ي 
جديد تجاه سورية. وال تزال اإلدارة االميركية على استعداد للدخول 
في حوار هادف مع روس��يا للقضاء على “داعش” وإنهاء الصراع 

في سورية.

ورأى ويزن��ر أن ه��ذا الح��وار المحتم��ل يتطلب بالدرج��ة األولى 
مراجع��ة أنظم��ة العقوب��ات المفروضة عل��ى الحكومة الس��ورية 
والكيانات ذات الصلة في لبنان. وقد وضع الرئيس ترامب نفسه أمام 
مأزق، ألن إعادة بناء سوريا وترتيب أوضاع لبنان، يجب إطالق يد 

النظام المصرفي ورفع العقوبات واإلجراءات المتخذة بحقه.

وقال إن العقوبات تاريخياً، أثبتت فش��الً ش��به تام. وهي كانت دائماً 
غير فعالة، إال أنه��ا تعرضت الى الحلقات الضعيف��ة واألكثر فقراً، 
مخلفة دماراً ونتائج س��لبية. وبينما أش��ار الى تجرب��ة أدولف هتلر 
وصعوده رغ��م العقوبات بع��د معاهدة فرس��اي، تن��اول العقوبات 
المفروضة على الحكومة اللبنانية وبعض البنوك في لبنان من خالل 
إدراجها في الئحة العقوبات، وقد أثر ذلك على  المغتربين اللبنانيين 

وتحويالتهم إلى لبنان.

ورأى ويزن��ر أن آخ��ر إدارة أميركي��ة، اعتم��دت طريق��ة فص��ل 
المص��ارف اللبناني��ة عن س��ورية، خصوص��اً تلك الموج��ودة في 
األراضي السورية. وقد خضع كل عميل مصرفي الختبار سياسي 
من قبل وزارة الخزان��ة األميركية. وتم التدقيق ف��ي ودائع العمالء 
من قبل مكتب مراقبة األصول األجنبي��ة OFAC وهو وكالة تابعة 
لوزارة الخزانة األميركية الت��ي تدير وتنفذ مختلف أنظمة العقوبات 

انعقدت الجلسة األولى من مؤتمر “تخفيف المخاطر والعقوبات: من التوعية إلى الحذر – دور المنظمين والبنوك” 
بعنوان: “العقوبات المالية العالمية: تغيير المشهد”. وحاضر فيها كل من،  كبير المستشارين في مكتب المحاماة

البحوث والدراسات في بنك لبنان والمهجر لألعمال  Manatt, Phelps & Philips, LLP غراهام ويزنر، ورئيس قسم 
مروان ميخائيل.

غراهام ويزنر
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أو النفط الخام بقيمة أكثر من 500 ألف دوالر أو أكثر من 2 مليون 
دوالر على مدى 12 شهرا. وأي شخص يقدم التمويل لهذه األنشطة 
س��يخضع أيضاً لعقوبات الواليات المتحدة، بما في ذلك أي مؤسسة 
مالية تقدم القروض أو توفير إئتمان التصدير لألشخاص المشاركين 
في ه��ذه األنش��طة التجارية م��ع س��ورية. وستس��تهدف العقوبات 
األخرى التي يقترحها الكونغرس الكيانات الحكومية اإليرانية، مثل 
الحرس الثوري اإليراني. وهناك مجموع��ة منفصلة من العقوبات 
س��تلغي أيضا التراخي��ص الت��ي س��بق أن أصدرته��ا إدارة أوباما 
للشركات األميركية )مثل بوينغ( التي تتعامل مع شركات الطيران 

التجارية اإليرانية.

وقال ويزن��ر أن على الرغم م��ن أنه من غي��ر واضح م��ا إذا كان 
الرئيس ترامب س��يوقع أي من ه��ذه القوانين، فم��ن األهمية بمكان 
للمؤسس��ات التي يحتمل أن تك��ون معرضة للعقوب��ات أن تتحرك 
قبل التش��ريع من خالل جمع األدلة والحجج ضد إدراجها، والعمل 
بس��رعة ألن تكون مس��تعدة لب��دء عملية الش��طب بمجرد تس��مية 
المؤسس��ة. وختم قائ��الً: إنه ال يزال هن��اك أمل في إع��ادة اإلعمار 
في سورية واس��تقرار لبنان. وقد أش��ار الرئيس ترامب أنه ال يريد 
الس��يطرة على س��ورية، وأن التقدم في رفع العقوب��ات ممكن جداً. 
وبالتالي فإن إعادة بناء س��ورية س��وف تتطلب تموي��الً من البنوك 
السورية، التي ستحتاج إلى أن تكون خارج العقوبات من أجل العمل 

إلعادة بناء البنية التحتية السورية واللبنانية.

مروان ميخائيل
تناول رئيس قسم البحوث في بنك لبنان والمهجر لألعمال مروان 
ميخائيل تأثير العقوبات األميركية على االقتصاد اللبناني، فقال أنه 
منذ األزمة المالية ع��ام 2008، تفرض الوالي��ات المتحدة الكثير 

بأه��داف العقوب��ات واإلج��راءات. وتحتف��ظ اللجن��ة أيض��اً بقوائم 
عقوبات أخرى لها أش��كال مختلفة م��ن الحظر ت��درج على الئحة 
SDN. ولذا يمكن أن تتعرض أي مؤسس��ة مالية أجنبية تشارك في 
معامالت تنطوي على مخاطر وعالق��ة بلوائح المتابعة ولها عالقة 
مع الواليات المتحدة يمكن أن تخضع لمالحقة OFAC. ويمكن أن 
يكون االتصال بسيطاً مثل إجراء المعاملة بالدوالر األميركي، وذلك 
باستخدام مصرف مراس��ل أميركي، يمرر الصفقة عبر األراضي 
األميركية في أي وقت، أو ينطوي على بيع أو استخدام التكنولوجيا 
األميركية. أم��ا الغرامات الت��ي تحددها العقوب��ات المفروضة من 
مكت��ب مراقبة األص��ول األجنبي��ة على انته��اك أح��كام العقوبات 
األميركية فيمك��ن أن تكون مذهلة: وقد ش��ملت الق��رارات األخيرة 
للعقوبات على “باي بال” 7.7 ماليين دوالر، و“بي إن بي باريبا” 
963 مليون دوالر )جزء من عقوبة قدرها 8.9 مليارات دوالر عن 

القضية ككل(، و“رويال بنك أوف سكوتالند” 33 مليون دوالر.

الخروج من القائمة
أش��ار ويزنر الى أن لدى الكيانات أو األفراد خيارات عدة للخروج 
من قائمة SDN. تبدأ معظم الجهود إلزالة اإلشم مع التماس “إعادة 
 SDN النظر اإلداري”. وهناك وس��يلة أخرى للخروج م��ن قائمة
من خالل تس��وية عبر التفاوض مع OFAC وال��وكاالت االتحادية 
األخرى. وقد يستتبع ذلك التعاون في التحقيق إلنفاذ القانون أو عملية 
 OFAC جمع المعلومات االستخبارية. لس��وء الحظ، ال يطلب من
إزالة األس��ماء من قائم��ة SDN، ولك��ن هناك أش��خاص معينون 
قدموا دعاوى قضائية ضد OFAC لعدم اتب��اع إجراءاتها الخاصة 
في إعادة النظر في القائمة. ما يعنيه هذا بالنس��بة للكيانات الخاضعة 
للعقوبات ه��و أن��ه ال يمكن ب��دء عملية التم��اس اإلزالة م��ن قائمة 
عقوبات OFAC سريعاً، إذ أن العملية تستغرق سنوات، وتستخدم 
ش��ركات المحاماة. وهذا يتطلب وجود مكتب محام��اة لديه الموارد 
والتأثير للضغط على حكومة الواليات المتحدة، ومواجهة العقوبات 
ومكافحتها من خالل إجراءات إدارية داخ��ل وزارة الخزانة، وعند 
االقتضاء، متابعة اإلجراءات القانونية ف��ي المحكمة االتحادية. كما 
أن ش��طب الكيان الخاضع للجزائي��ات يتطلب نهجا اس��تباقياً. وكما 
س��معتم، فإن موجة جديدة م��ن العقوبات هي ف��ي طريقها للصدور 
عن الكونغ��رس األميركي، بما في ذلك “قان��ون حماية المدنيين في 
س��ورية” والذي يس��تهدف حكومة األسد. ومن ش��أن هذه العقوبات 
المقترحة أن تمنع أي فرد أو ش��ركة أميركية القي��ام بأعمال تجارية 
مع الحكوم��ة الس��ورية أو توفير التموي��ل لها، بما ف��ي ذلك أجهزة 

االستخبارات واألمن السوريين، أو إلى مصرف سورية المركزي.

كم��ا س��يوفر التش��ريع للرئي��س االميركي س��لطة تجمي��د أصول 
األش��خاص األجانب الخاضعين للس��يطرة األميركية إذا قام هؤالء 
األشخاص ببيع بعض الس��لع والتكنولوجيات إلى س��ورية، بما في 
ذلك الطائرات المدنية وقطع الغيار ومبيعات الغاز الطبيعي والنفط 

مروان ميخائيل
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من القيود على القطاع المالي الذي يس��تهدف اإلرهاب، والتهرب 
الضريب��ي والفس��اد المالي أيض��اً. وكان��ت الوالي��ات المتحدة قد 
أصدرت قانون االمتث��ال الضريبي للحس��ابات الخارجية “فاتكا” 

2010، ما زاد من تكاليف االمتثال للبنوك.

وقد اتبع��ت منظمة التع��اون والتنمي��ة االقتصادية مؤخ��را قانون 
االمتث��ال العالم��ي للحس��ابات أو قانون جاس��تا المع��روف أيضاً 
باس��م نظام اإلبالغ المش��ترك. وعالوة على ذلك، صدرت لوائح 
لمحاول���ة التص�دي ألي���ة أزم�ة مالي�ة في المس����تقبل، تش����م�ل 
المزيد من القيود على عمل المؤس��س��ات المالية، وتتطلب معايير 
أعلى في ما يتعلق بالكفاية والنس���ب األخ��رى. إن األثر المركب 
لهذه اللوائح مع العقوبات كان ل��ه أثر كبير على المصارف، فكان 
عليها زيادة رؤوس أمواله��ا، إلى جانب ارتف��اع تكاليف االمتثال 
لجمي��ع اللوائح الجدي��دة. وقد عان��ت المصارف في جمي��ع أنحاء 
العالم م��ن اللوائح المش��ددة واضطرت إلى اتخ��اذ تدابير صارمة 
من أج��ل االمتث��ال. وفي لبن��ان، أصدر البن��ك المرك��زي تعاميم 
عدة لمواءمة اللوائ��ح اللبنانية م��ع المعايير الدولي��ة، واضطرت 
المصارف إلى اتخاذ الخط��وات الالزمة لالمتثال لهذه األخيرة في 

شكل تدريجي.

أهداف اإلجراءات والعقوبات
بغض النظر عن التهرب الضريبي وغي��ره من القضايا، يمكن أن 
تكون أهداف العقوب��ات إجبار أي بلد على تغيير س��لوكه أو تغيير 
س��لوك بعض األفراد فيه، ويمكن أن يكون له مس��تويات وأهداف 
مختلف��ة. ويمكن للعقوبات أن تس��تهدف بل��دا ككل، كم��ا في حالة 
الحظر المفروض على صادرات بلد ما )مثل العقوبات األميركية 
المفروضة على كوبا(. ويمكن أن تس��تهدف صناعات معينة، مثل 

الحظر المفروض على بيع األسلحة أو النفط.

وتس��تهدف العقوبات أيض��اً األف��راد، مثل الق��ادة السياس��يين أو 
الش��ركات الكبيرة، م��ن أجل زي��ادة الصعوب��ات المالي��ة لهؤالء 
بدالً من التأثير على س��كان البلد. وعلى س��بيل المثال، اس��تهدفت 
الوالي��ات المتح��دة الرئي��س الروس��ي فالديمي��ر بوتي��ن ورجال 
األعمال ف��ي دائرت��ه الداخلية بعد أزم��ة القرم. وم��ن المرجح أن 
يس��تخدم هذا النوع من اس��تراتيجية تاعقوبات عندم��ا يكون هناك 
تحديد واضح لألف��راد المس��تهدفين الذين يش��كلون دائرة صغيرة 
تسيطر على السلطة السياسية واالقتصادية في البلد المعني، والتي 

لها مصالح مالية عالمية.

وحت��ى ل��و كان للعقوب��ات تأثي��ر ض��ار عل��ى البل��د أو الكي��ان 
المس��تهدف، مثل زيادة عدم المس��اواة وزيادة التضخ��م، فإنها ال 
تحقق األهداف المنشودة وحدها. فدائماً هناك عمل عسكري يتبعها 
عندما تكون هناك مصلحة حيوية أميركية. ونذكر أمثلة على ذلك: 

العقوبات لم تجعل إيران تلتزم القانون الدولي، ولم تجعل روس��يا 
تنس��حب من أوكرانيا، ولم تسقط فيدل كاس��ترو. كما أن العقوبات 
لم تضعف القذافي، ولم تجعل صدام ينس��حب م��ن الكويت إال أنها 

أفقرت سكان كال البلدين.

ووج��دت الدراس��ات أن العقوب��ات تزيد م��ن المش��اعر المعادية 
للواليات المتحدة بين السكان الذين تضر بهم هذه التدابير مباشرة. 
والمش��كلة هي أنه عندما تفرض العقوب��ات، ال يتعرض الزعماء 
السياسيون للضغط شخصياً، إال أنهم يحدون من الحرية ويعتمدون 
نظاما مختلفا للبقاء على قي��د الحياة، ما يؤثر س��لباً على االقتصاد 
برمته، من خالل زي��ادة التفاوت ف��ي الدخل وخل��ق االحتكارات 

واحتكارات القلة.

العقوبات التي تؤثر على لبنان
واف��ق الكونغ��رس األميركي عل��ى قانون ف��ي عام 2015 يش��دد 
االجراءات على تمويل حزب هللا. ووقع الرئيس األميركي السابق 
باراك أوباما على قانون منع تمويل حزب هللا الدولي للعام 2015، 
في 18 كانون األول/ديس��مبر 2015، وذلك بفرض عقوبات على 
المؤسس��ات المالية األجنبية التي تتعامل مع حزب هللا وقناة المنار 
التلفزيوني��ة التابعة له. وأص��در مكتب مراقبة األص��ول األجنبية 
قائمة تضم نحو 100 اس��م تعتبره��ا الواليات المتح��دة ذات صلة 

بحزب هللا مع عناوين في لبنان.

وق��د اعتب��رت الواليات المتح��دة ح��زب هللا منظم��ة إرهابية منذ 
ع��ام 1995. وال تزال على الئح��ة اإلرهابيين األجان��ب والقوائم 
اإلرهابية الخاصة. وكانت أول ضحي��ة كبيرة للعقوبات األميركية 
هي البنك اللبناني الكندي. وكانت واحدة من أكبر خمس��ة بنوك في 
لبنان عندما اتهمت الواليات المتحدة البنك بغس��ل األموال لحزب 
هللا. وقد قام البنك المرك��زي بتنظيم عملية اس��تحواذ منظمة على 

البنك، حيث كان المشتري “سوسيته جنرال”.

وفرضت الواليات المتحدة عقوبات على سورية أيضاً، وأصدرت 
أوامر تنفيذية عدة لتوس��يع نطاق هذه العقوب��ات، اعتباراً من عام 
2004. وعندما اندلعت الحرب في س��ورية ع��ام 2011، أضافت 
اإلدارة األميركي��ة عقوبات مغاي��رة من أجل زي��ادة الضغط على 
النظام الس��وري ومس��ؤوليه، فحظ��رت تصدير أو بي��ع الخدمات 
إلى س��ورية من قبل أش��خاص أميركيين، كما حظر استيراد النفط 
أو المنتجات النفطية من أصل س��وري، وحظر على األش��خاص 
األميركيي��ن التورط في صفق��ات تنطوي على المنتج��ات النفطية 
الس��ورية. وخالل إدارة ترام��ب، زادت الواليات المتح��دة أخيراً 
إجراءاتها أكثر من الضعف على األف��راد والكيانات التي فرضت 
عليها العقوب��ات منذ بدء األزمة الس��ورية وفقا لألوام��ر التنفيذية 

ذات الصلة بسورية.
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وقد س��اهمت العقوب��ات واألنظمة األخ��رى الت��ي اعتمدت عقب 
األزمة المالي��ة 2008 ف��ي إضعاف مفه��وم الس��رية المصرفية. 
وبطبيعة الح��ال، المجال ال��ذي تغطيه الس��رية المصرفية يتقلص 

لصالح المزيد من الشفافية.

وهن��اك ضحية أخرى للعقوب��ات تتمثل في توس��يع االقتصاد غير 
الرس��مي. كما رأينا مع أنظمة غس��ل األموال، م��ن بعض الناس 
والشركات التجارية التي تضررت من العقوبات، وذلك باستخدام 
وس��ائل غير رس��مية للتعامل للحفاظ على أعمالهم. وسيكون لدى 

البعض طرق أخرى لغسل أموالهم وإعادتها إلى النظام الرسمي.

وتح��اول اللوائ��ح دائم��ا اللح��اق باالبت��كارات. ففي الواق��ع، إن 
المنظمي��ن لن يكون��وا قادري��ن على إغ��الق جميع أبواب غس��ل 
األموال. وهو أم��ر مماثل لما ش��هدناه ف��ي األنظم��ة المالية التي 
أعقبت األزمة المالية. فهل نعتقد حقاً أن األزمات المالية لن تحدث 

مرة أخرى؟ سيكون ساذجاً من يفكر بهذه الطريقة.

من المهم أيض��اً وفق ميخائيل التفريق بين اإلج��راءات األوروبية 
والعقوبات األميركية ض��د حزب هللا. يب��دو أن االتحاد األوروبي 
كان أكث��ر واقعية ويعرف بش��كل أفض��ل خصوصي��ات الوضع 
اللبنان��ي. وق��د طب��ق االتح��اد األوروب��ي العقوب��ات المفروضة 
على الجناح المس��لح لحزب هللا في حين طبق��ت الواليات المتحدة 
العقوبات على حزب هللا كله والشركات ذات الصلة. وبما أن هناك 
دعما كبيراً لح��زب هللا وخاصة ف��ي الطائفة الش��يعية، إضافةإلى 
مش��اركته في النشاط السياس��ي، فإن أي توس��يع للعقوبات لتشمل 
المزيد من األفراد والكيانات يمكن أن يك��ون له تأثير مزعج على 
االقتصاد اللبناني ككل. فحزب هللا هو حزب سياسي له وزراء في 
الحكومة وأعضاء في البرلمان، ما يعط��ي أهمية أكبر للتمايز بين 

الجناح المسلح واآلخر السياسي.

ويستش��هد ميخائي��ل ب��آراء خب��راء، فيق��ول أن العقوب��ات يجب 
أن تكون أكث��ر تركي��زاً على المش��كلة المطروح��ة. ويتعين على 
الكونغرس والس��لطة التنفيذية أن تفرض رقابة أش��د صرامة على 
تنفيذ العقوب��ات، قبل اعتمادها وبانتظام، لضم��ان أن تفوق الفوائد 

التكاليف المحتملة.

ويختم بالقول أن األم��ر في لبنان يعتمد على كيفي��ة تطور الموجة 
األخيرة من المناقش��ات ح��ول العقوبات المفروض��ة على حزب 
هللا وحلفائه في الوالي��ات المتحدة، وكلم��ا ازدادت العقوبات وزاد 
تأثيره��ا على االقتص��اد قد تزيد ف��ي نهاي��ة المط��اف البطالة إذا 
اضطرت بع��ض الش��ركات إلى اإلغ��الق. وقد ت��ؤدي أيضاً إلى 
على المصارف، ما قد يفقد بعض زبائنها أيضاً.تعطل السلس��لة التجارية في البلد، وس��تزيد من تكالي��ف االمتثال 

أثر العقوبات
هناك أس��باب كثيرة للتأثير الكبي��ر لهذه العقوب��ات على االقتصاد 
اللبناني. س��ورية بلد مج��اور، وبالتالي ف��إن العالق��ات التجارية 
واالقتصادية بين البلدين قوية تاريخياً. حزب هللا ومؤيديه جزء من 
المجتمع اللبناني. ثالثاً، وللس��ببين المذكورين، فإن عيون الواليات 
المتحدة مفتوحة على مصراعيها عندما يتعل��ق األمر بتطبيق هذه 
العقوبات في لبنان، في حين أنها ل��م تركز كثيراً على بلدان أخرى 

مثل تركيا أو دول مجلس التعاون الخليجي.

بالنس��بة للبنان، كان القطاع المالي مهتما بكل هذه القوانين، وكان 
علي��ه أن يس��توعب ه��ذه العقوبات في وق��ت قياس��ي، فباإلضافة 
إلى قان��ون فاتكا وجاس��تا، فإن تكلف��ة امتثال البن��وك قد تضخمت 
وأصبحت نم��اذج “اعرف عميلك” تش��كل متاع��ب لعمالئها مع 
زيادة األوراق واإلضافات المس��تمرة والتغييرات مع الحاجة إلى 

توقيعات العمالء عند كل تغيير.

وس��يكون للعقوبات تأثير على النمو االقتصادي. وسوف ينخفض 
النمو حيث يمك��ن للناس الذين تض��رروا من العقوب��ات أن ينقلوا 
أعمالهم إلى أجزاء أخرى من العال��م. وعندما تكون العقوبات ضد 
بلد متعدد األطراف، س��يزداد األث��ر االقتصادي إل��ى أقصى حد. 

وعندما تكون اضد األفراد، فإن األثر االقتصادي سيكون أقل.

وبس��بب العقوبات المفروضة على س��ورية، لم يس��تطع لبنان أن 
يس��تفيد من تدفقات رؤوس األم��وال بعد اندالع الحرب الس��ورية 
في ع��ام 2011. وبدأ رجال األعم��ال منذ ذلك الحي��ن يفرون من 
س��ورية بكل ما لديه��م من أم��وال وث��روات إلنش��اء أعمالهم في 
أماكن أخرى. ولس��وء الحظ، جاءت العقوبات األميركية في آذار/

مارس 2011، وأضيفت دفعة أخرى في آب/أغس��طس، وبالتالي 
كانت المص��ارف اللبنانية مت��رددة في قبول أي نق��ل أو إيداع من 
المواطنين الس��وريين. وقد طبق��ت المصارف اللبناني��ة العقوبات 
حتى قبل مصارفها المراسلة. وبالتالي كان على االقتصاد اللبناني 
أن يتحم��ل األثر الس��لبي للحرب في س��ورية، بما ف��ي ذلك أزمة 
الالجئين وتراجع الس��ياحة، في حين لم يتمكن االقتصاد في الوقت 
نفس��ه من االس��تفادة من تدفق األفراد الس��وريين األثرياء، الذين 

كانوا أكثر من موضع ترحيب في بلدان أخرى في المنطقة.

لماذا كان��ت البن��وك اللبنانية حريصة ج��داً على الت��زام العقوبات 
بس��رعة؟ ببس��اطة ألن االقتص��اد اللبناني ه��و اقتص��اد مدولر، 
والبن��وك اللبناني��ة ال يمك��ن أن تعمل م��ن دون البنوك المراس��لة 
األميركية. هناك 65 % من الودائع في لبنان بالدوالر األميركي، 
و72 % م��ن القروض مقوم��ة بال��دوالر األميرك��ي. ولذلك فإن 
المصارف اللبنانية في حاج��ة إلى البنوك المراس��لة في الواليات 

المتحدة لتصفية معامالتها بالدوالر.

15
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إذ أنه في حال تنفيذ ه��ذه اإلجراءات الجديدة التي تش��مل عقوبات 
إضافية على كيانات واش��خاص، فإنه من المؤك��د بأن المصارف 
المراسلة سوف تنس��حب من منطقة الشرق األوس��ط. واستطرد: 
نالحظ بأن المصارف المراس��لة بدأت باإلنس��حاب فعالً من دول 
عربية عدة امتداداً إلى آس��يا والمكس��يك وأمي��ركا الالتينية نظراً 

األوضاع وبسبب العقوبات التي تواجهها هذه الدول.

وأش��ار يوغورتدجيان بأن علين��ا جميعاً العمل لنكون ش��فافين في 
التعامل مع األوضاع، والس��عي إلى مناقش��ة اإلجراءات المتخذة 
والعقوبات الت��ي تف��رض، والمدافعة ع��ن مصارفنا في الش��رق 
األوسط في شكل واضح وصريح لتحديد المعايير والعبارات التي 
تستعمل بخصوص غسل األموال وتمويل اإلرهاب. وأكد أن علينا 
العمل محلياً إلعادة تصويب األمور وكي يك��ون هناك تعاون بين 
المصارف بهدف تاسيس لوبي بهذا الخصوص، ليتمكن من حماية 

المصارف المعنية بنا جميعاً.

وإذ رأى أنه يتم صرف مليارات من الدوالرات من قبل الس��لطات 
األميركية إلنش��اء دائرة مكافحة تبييض األموال وتمويل اإلرهاب 
وإدارة المخاط��ر، علماً أنه جرت في اآلون��ة األخيرة مالحظة أن 

 يوغورتدجيان، اسكندر ومعلوف

الجلسة الثانية: دور المنظمين والتجربة اللبنانية

يوغورتدجيان
أش��ار المستش��ار ومس��اعد المدي��ر الع��ام لإلش��راف المصرفي 
والتنظيم في مجلس المحافظين ف��ي البنك اإلحتياطي الفيدرالي في 
واش��نطن س��ركيس يوغورتدجيان، في مداخلته، إلى أن العقوبات 
األميركية التي فرضت على لبنان، و“حزب هللا” والتي توس��عت 
لتش��مل باإلضافة إلى الحزب، حرك��ة أمل وحلف��اء “حزب هللا” 
والمقربين وكل ما له عالقة ب��ه. وهذا التوجه أعل��ن في الواليات 
المتحدة حيث من المتوقع أن تصدر حزمة عقوبات جديدة في فترة 
قريبة. وقال: إن هذا التوصيف الغير محدد في ما يتعلق بالمقربين 
من “حزب هللا” من الضروري توضيحه مع السلطات األميركية، 
كي ال يس��بب مش��كالت كبيرة. لذا فإن الحوار هو الحل األنس��ب 

لتخفيف المخاطر، النه يسمح بوضع األمور في نصابها.

وأكد يوغورتدجيان في مداخلته، بأن مس��ودة القرار التي ارسلت 
في الواليات المتحدة يجب مناقشتها من قبل السلطات اللبنانية عبر 
التواصل مع اإلدارة األميركية وس��لطاتها للوص��ول إلى حل بهذا 

الخصوص.

ورأى أن الخط��ورة تكمن ف��ي العالقة مع المصارف المراس��لة، 

عقدت الجلسة الثانية من مؤتمر “تخفيف المخاطر والعقوبات: من التوعية إلى الحذر - دور المنظمين والبنوك”، 
لإلشراف  العام  المدير  ومساعد  المستشار  من  كل  فيها  وش��ارك  اللبنانية”،  التجربة  المنظمين:  “دور  بعنوان، 
المصرفي والتنظيم لمجلس المحافظين في البنك اإلحتياطي الفيدرالي في واشنطن سركيس يوغورتدجيان، 
رئيس قسم األعمال الدولية في البنك اللبناني الفرنسي موريس اسكندر، والمدير العام لمنطقة الشرق في بنك 

“جي بي مورغن”  JP Morgan Bank جو معلوف.
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اإلجراءات المتعلق��ة به كما بالمص��ارف الكب��رى. وتط��رق إلى 
بن��ك JP Morgan بالعالقة مع لبنان، وما الذي قام به المصرف 
بخص��وص التط��ورات المالي��ة والمصرفية واالج��راءات خالل 

السنوات الخمس الماضية.

وقال معل��وف: إن المصرف بدأ بالعمل عل��ى موضوع  المخاطر 
وتحدياتها منذ الع��ام  2012، لكنه بدأ العم��ل فعلياً في عام 2013  

حين انتقل من البحرين إلى بيروت.

ورأى أن لبنان ليس مصنفاً بلد بدرجة مخاطر مرتفعة ألنه سيء، 
بل بس��بب الظروف الموجودة فيه ووجود أحزاب مصنفة من قبل 
الس��لطات األميركية أنها خطرة وتتعرض لعقوب��ات، إضافة إلى 

عالقة المصارف مع سورية.

وقال معلوف: تعهدنا للس��لطات والمؤسس��ات المعني��ة بعدم القيام 
بأعمال تجارية جديدة، والمقصود بذلك عدم إمكانية استقبال زبائن 
جدد، وتطوي��ر النظام الموج��ود الخاص بمكافحة غس��ل األموال 
وتمويل اإلرهاب واإللتزام بالمعايير المطلوبة والعقوبات، إضافة 
الى التزام تقنيات مراجعة جميع العمليات التي تمت س��ابقاً والتأكد 

منها كي ال يتم النفاذ من خاللها إلحداث ثغر في عملنا.

وأضاف قائالً: إن بعض أعمالنا لجهة العالقة مع عدد من الزبائن 
والعمالء لم تس��تند إلى مصادر دقيقة. وقد تم تحدي��د عدد الزبائن 
ليصبح 7 بدالً من 22 حيث خس��رنا ع��دداً كبيراً م��ن الزبائن في 
دول عدّة ت��م تصنيفها أنها خط��رة وتتصل بأعم��ال ارهابية. وقد 
أعدنا تقوي��م الئحة الزبائ��ن الموجودة لدينا، الفت��اً إلى إن النصف 
الثاني م��ن الع��ام 2013  كان صعب ج��داً علينا لجه��ة المخاطر 

والعالقة مع دول المنطقة.

وقال إنه في بداية العام 2014 “قمنا باإلنس��حاب م��ن بلدان عدّة، 
مثل  ليبيا والعراق وفلس��طين واليمن، وكان ه��ذا األمر محبطاً لنا 
ولبعض أعمالن��ا وعالقاتنا. وأنا لدّي خوف م��ن أن يتخذ قرار في 
نيويورك يقضي باإلنسحاب من لبنان، ألن ليس لدى اإلدارة العليا 
في الواليات المتحدة األميركي��ة أي اهتمام للتحقق من أجل التمييز 
مثالً بين المصارف اللبنانية وبين المص��ارف الليبية. وهذا األمر 
إذا حصل يرتب خس��ائر جديدة، تس��تدعي التوقف عندها والعمل 

على الحد منها.

وأكد معلوف أخيراً أن الحوار ضروري ج��داً مع الجهات المعنية 
لش��رح التزام المصارف اللبنانية ب��كل المعايي��ر المطلوبة. وهذه 
خطوة مهمة كي ال نشهد المزيد من العقوبات واإلجراءات التي ال 
المراسلة.تس��تند الى اثباتات وتحقق، وتؤدي الى عالقة سيئة مع المصارف 

مصارف أميركية عدة قد ب��دأت باإلنكماش، خت��م يوغورتدجيان 
مداخلته باإلش��ارة إلى أن هناك حاجة إلى إنشاء مصارف مراسلة 
في منطقة الش��رق األوس��ط ومناقش��ة احتماالت الموض��وع بهذا 

الخصوص بكل شفافية وجدِّية.

اسكندر
المداخلة الثانية كانت لرئيس قسم األعمال الدولية في البنك اللبناني 
الفرنس��ي موريس اس��كندر، والذي رأى أنه من الس��هل جداً بأن 
تطلب المصارف المراسلة تخفيف المخاطر، فمن منا ال يريد فعالً 

تخفيف المخاطر؟

وق��ال أنه من��ذ ع��ام  2008 ولغاي��ة نهاي��ة ع��ام  2016، فرض 
المنظمون وس��لطات الرقابة المالية أكثر م��ن 200 مليون دوالر 
رس��وماً على المصارف الكبرى، إن كان��ت كعقوبات أو غرامات 
دفع��ت للخزين��ة األميركي��ة. ولف��ت إل��ى ان جمي��ع المص��ارف 
المراس��لة في العالم صارت تتخ��وف أو أصبح��ت لديها هواجس 
خوف من هذا الموضوع، وه��و ما يدفعنا الى التمع��ن في التفكير 
بهذا الموضوع، والس��ؤال عن األس��باب وراء أنش��طة تؤدي الى 
المخاطر، فم��ن الممك��ن أن تك��ون المعلومات الت��ي جمعت فيها 
أخطاء كثيرة، أو أن إعطاء أس��ماء أو إرس��ال حواالت لزبائن ال 
يوجد معلومات كافي��ة عنهم. وأكد أن��ه على المص��ارف اللبنانية 
وغيرها التنسيق مع المصارف المراس��لة والتواصل كي ال تصل 
االمور الى فرض إعتم��اد اإلبتعاد عن بع��ض الزبائن أو العمالء 
وهذا مايعرف بظاهرة المخاطرة. وس��أل، لم��اذا تقوم المصارف 
المراس��لة بردة فعل قوية من دون التحقق م��ن المعلومات؟ ولماذا 
عملت ه��ذه المصارف المراس��لة عل��ى إغالق بعض الحس��ابات 
واإلنس��حاب من أس��واق عدة. فليس مفروضاً علينا كمصارف أن 
نقوم بإعطاء المصارف المراس��لة الس��بب للتصرف بهذه الحدّة، 
ما يعن��ي العمل على التنس��يق وارس��ال توضيح��ات والتحقق من 

المعلومات.

وقال اس��كندر: إن على المصارف العمل بتخفب��ف المخاطر، لكن 
ذلك يتطلب المزيد من التدقيق والتحقق، طالما أنها تلتزم المعايير. 
وأك��د أن المهم بالنس��بة إلينا التركي��ز على أن هناك حاجة ماس��ة 
لتوضيح نقاط أساسية تتصل بطبيعة عملنا المصرفي، تبدأ بوضع 
قاعدة بيانات دقيقة، وقاعدة بيانات موحدة، أم��ا األكثر أهمية فهو 

الشفافية من جانب المصارف المراسلة.

معلوف
المدير العام لمنطقة الشرق في JP Morgan Bank، جو معلوف 
ارتجل كلمة ع��ن األخطار المصرفي��ة والمالية، داعي��اً الى نقاش 
ج��دي ف��ي موض��وع العقوب��ات واإلج��راءات المفروض��ة على 
لبنان. وتحدث عن تجرب��ة المصرف في مواجه��ة المخاطر وفي 
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أجنحة المصارف والشركات في معرض المؤتمر
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سعد األزهري

أزهري: حريصون على عالقات مميزة بالمصارف األجنبية
في  الفورسيزن  فندق  في  أقيم  الذي  الغداء  حفل  جمع 
ختام مؤتمر “تخفيف المخاطر والعقوبات من التوعية الى 
مجموعة  نظمته  والذي  والبنوك”،  المنظمين  دور  الحذر: 
البنك والمستثمر، شخصيات مصرفية ومالية ومسؤولين 
للمؤتمر،  الداعمين  عن  وممثلين  المصارف،  من  عدد  في 

وذلك في رعاية بنك لبنان والمهجر.
لبنان  لبنك  العام  والمدير  االدارة  مجلس  رئيس  وألقى 
والمهجر سعد أزهري، كلمة في المناسبة، أكد فيها أن 
المصارف اللبنانية تقوم  بجهد جبار من أجل الحفاظ على 
تطبيق   ظل  في  األجنبية  البنوك  مع  المميزة  العالقات 
قوانين االمتثال على  بعض الدول المجاورة وبعض األفراد 
على   حريصة  اللبنانية  المصارف  أن  إلى  الفتًا  لبنان،  في 
هذه العالقة المميزة نظرًا إلى أن معظم تعامالتها تتم 

بالعمالت األجنبية.
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واف��ق مجلس محافظي البنك األوروبي إلعادة اإلعمار 
والتنمية على قيام البنك باالس��تثمار في الضفة الغربية 
وغزة  لمدة 5 س��نوات بهدف دع��م التنمية االقتصادية 
من خالل صندوق ائتماني. وسيمارس البنك أنشطته من 
مكتبه في عمان. ورحب رئيس البنك سوما تشاكرابارتي 
بقرار توسيع نطاق أنش��طة البنك قائالً: يمكن للبنك أن 
يس��هم باالقتصاد إلى جانب المؤسس��ات المالية الدولية 
األخ��رى والجهات المانحة. و أضاف: هدفنا هو تعزيز 
القطاع الخاص، حيث سيقدم البنك الدعم للقدرة التنافسية 
واالبتکار في القطاع الخاص، وزيادة فرص الحصول 
على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة 

إلى تعزيز استدامة إمدادات الطاقة.

“األوروبي” في الضفة الغربية وغزة

“إتش.إن.ايه” أكبر مساهم في دويتشه بنك

أصبحت مجموعة إتش.إن.ايه الصينية  أكبر مس��اهم مباش��ر في دويتش��ه بنك، حيث 
رفعت حصتها في أكبر مصرف في ألمانيا إلى 10 %، للتفوق بذلك على المستثمرين 
القطريين. ومن المتوقع أن ترفع  هذه الخطوة الثقة في سهم البنك المتعثر، حيث أصبح 

نحو خمس أسهم البنك في أيدي مستثمرين يسعون لمصالح استراتيجية.
وتأت��ي هذه  الخطوة في وق��ت زادت فيه الضبابية في البنك، حيث يكافح للتعاطي مع 
انعطاف استراتيجي واقتصاد عالمي يكتنفه الغموض وأثر انفصال بريطانيا عن االتحاد 

المجموع��ة  وانخرط��ت  األوروب��ي. 
اس��تحواذات  سلس��لة  ف��ي  الصيني��ة 
للتوس��ع بعيدا عن أنشطتها التقليدية في 
قطاع الطيران واللوجيس��تيات صوب 
الخدم��ات المالي��ة مراهن��ة بذلك على 
مدي��ري األصول وتمويل المس��تهلكين 

لتحقيق نمو في الداخل والخارج.

مصرف لبنان يتجنب االختراقات اإللكترونية

 أوقف مصرف لبنان المركزي كل عملياته وخدماته اإللكترونية  يوم االثنين 15 أيار/
مايو 2017 بش��كل احترازي بس��بب الهجوم اإللكتروني العالمي الذي استهدف آالف 
المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في أغلب البلدان، ولم تحدث أي عمليات تحويل 
بين المصارف في لبنان بس��بب هذا التوقف. وتوقفت أيضاً رسائل البريد اإللكتروني 

بين الموظفين.
يذك��ر أن الهجوم اإللكترون��ي العالمي 
ال��ذي أص��اب مئت��ي أل��ف ضحية في 
1500 بلد، هو من نوع “طلب الفدية” 
باس��تخدام فيروس س��مي “ونا كراي” 
يعمل على تشفير البيانات على األجهزة 

المصابة وطلب فدية لفك التشفير.

وقعت سلطة النقد الفلسطينية والمؤسسة األلمانية للتعاون 
الدول��ي GIZ، مذك��رة تفاهم برعاية صندوق “س��ند” 
لتمويل المش��روعات الصغيرة والمتوس��طة ومتناهية 
الصغ��ر التابع للبنك األلماني للتنمي��ة KfW، بحضور 
محافظ سلطة النقد عزام الشوا وممثل ألمانيا لدى فلسطين 
بيتر بيرفيرت. وس��تقدم GIZ دعماً مالي��اً مقداره 120 
أل��ف ي��ورو، في إطار مش��روع تعزيز قط��اع التمويل 
متناهي الصغر في الش��رق األوسط وشمال إفريقيا، في 
حين تخصص س��لطة النق��د هذه المنحة لدع��م فعاليات 
االس��تراتيجية الوطنية للش��مول المالي، وتعزيز قدرات 
قاعتي اس��تقبال الجمهور في رام هللا وغزة بتوفير خدمة 
االستشارة المصرفية للمواطنين من خالل هاتين القاعتين.

دعم ألماني
لـ“النقد الفلسطينية”

مكافحة حاالت تبييض األموال

كشفت هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان، عن وصول عدد حاالت تبييض 
األموال المشتبه بها في لبنان إلى 470 حالة خالل 2016، منها 77.23 % صادرة 
م��ن جه��ات محلية و22.77 % من جه��ات أجنبية. وعليه، حقق��ت الهيئة في 399 
حالة وأبقت 71 حالة أخرى قيد الدراس��ة، كم��ا أمرت الس��لطات القضائية في لبنان 
برفع الس��رية المصرفية عن 42 حالة، 37 منها ذات مصدر محلي و5 حاالت منها 
ذات مصدر أجنبي. في حين شّكلت حاالت “اختالس أموال خاّصة” الحّصة األكبر 
بنس��بة 32.79 % م��ا يع��ادل 140 حالة من إجمالي ح��االت تبييض األموال خالل 
2016، تلتها حاالت “التزوير” بنحو 63 حالة بنسبة 14.75 %، و46 حالة متعلقة 

ب�“اإلرهاب وتمويل اإلرهاب” بنسبة 10.77 %.

21



عالم البنوك

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 2017

أوض��ح وزي��ر المالي��ة 
العراق��ي عب��د ال��رزاق 
وزارت��ه  أن  العيس��ى 
أوروبياً  تس��لّمت قرضاً 
تبلغ قيمت��ه 41.5 مليون 
دوالر ليت���م توجي�ه����ه 
بحس���ب القائمي��ن عليه 
وتحديث  إص��الح  إل��ى 
اإلدارة االقتص�ادي������ة 
وعملي��ة االس��تثمار في 

البالد إضافةً لتحدي��ث إدارة وزارة المالية وعملية إدارة 
اإلستثمار ما بين وزارة المالية والتخطيط، وكذلك سيكون 

هناك منحة من الدول األوروبية لعملية التنمية العراقية.
وفي السياق نفسه، أكد الممثل الخاص لبعثة البنك الدولي 
في العراق ربيرو بو جودة، أن هذا المش��روع س��يضع 
األموال المحمية بتصرف وزارة المالية، وسيكون هناك 

مناقصات من أجل شراء الخدمات وتحديث األنظمة.

منحة للعراق
من البنك الدولي

عبد الرزاق العيسى

ق��رر اتحاد البورصات األوروبية اآلس��يوية، نقل مقره 
من مدينة إس��طنبول في تركيا إل��ى العاصمة األرمينية 
يريفان، وذلك خالل اجتماع اس��تثنائي للمؤسسة المالية 
ف��ي العاصمة اإليرانية طهران. وأورد االتحاد في بيان 
ل�ه، أن أغلب أعضائه قرروا نقل المقر إلى أرمينيا، بعد 
22 عاماً كاملة من العمل في المقر التركي. وتم إعالن 
االتحاد ف��ي 15 أيار/ماي��و 1995، من قبل 12 عضو 
مؤس��س، بغرض زي��ادة التعاون المالي على مس��توى 
األس��واق المالية في آس��يا وتطويره��ا. ويضم االتحاد، 
حالي���اً 40 عض��و من هيئ��ات ومتعاملي��ن واتحادات 

إقليمية لنحو 30 بلد.

مقر جديد التحاد البورصات

“ويسترن يونيون” حول العالم

أعلنت ويسترن يونيون، عن تفعيل موقعها اإللكتروني 
ال�40 لتحويل األموال حول العالم، بهدف تزويد عمالئها 
بوص��ول رقمي كامل إلى خدم��ات تحويل األموال بين 
األف��راد )P2P( في العديد من ال��دول. كما اعلنت عن 
خطته��ا للتوس��ع في منطقة آس��يا الباس��فيك والش��رق 
األوس��ط وأميركا الالتينية ودول الكاريبي، لتنتشر في 
أكثر من 200 دولة حول العالم. واش��ار رئيس التحويل 
المالي العالمي في ويس��ترن يونيون أوديلون ألميدا “إن 
الجه��ود المبذولة لتطوير قط��اع االبتكار الرقمي بدأت 

تؤتي ثمارها في القدرة على تلبية المتطلبات الرقمية الحديثة لتحويل األموال.
أوديلون ألميدا

“اللبناني الفرنسي” ُيلبي حاجات المستثمرين

اللبنان��ي  البن��ك  ق����دّم 
الفرنسي محاضرة تحمل 
عن��وان “ف��رص لزيادة 
حضره��ا  رأس��مالك”، 
أكث��ر م��ن 120 زبون، 
سرس��ق،  متح��ف  ف��ي 
س��عياً م��ن البن��ك لتقديم 
استش��ارة مالي��ة رفيع��ة 
المس��توى لتلبية حاجات 

المستثمرين الخاصة، وذلك بوجود كل من رئيس مجلس اإلدارة وليد روفايل، والمدير 
العام ريّا روفايل نحاس.

وق�ال وليد روفايل في كلمته: “في هذه األيام المتوترة، يصعب اتّخاذ قرارات استثمارية 
وإدارة الثروات، ومنذ األزمة المالية 2008، بقي عدد من زبائن الخدمات المصرفية 
الخاصة الذين عانوا آثار انهيار األس��واق المالية، حذرين ومتردّدين فس��بقهم انتعاش 
أس��واق األسهم. وفّضل اللبنانيون التوّجه نحو الودائع المصرفية اآلمنة ذات العائدات 
العالي��ة والمتوقع��ة. إال ان البعض يبحث��ون عن التنويع بما فيه م��ن ميزات معّززين 
العائ��د على محافظهم. وهنا يأتي دور خدماتنا االستش��ارية بمس��اعدتكم على اختيار 
فرص االستثمار التي تناسبكم وتلبّي توقعاتكم”. وجرى خالل المحاضرة تقدي��م نبذة 
عن خدمات البنك الخاصة، وعن هدف صندوقي LF Funds وإستراتيجيتهما، وهو 
المحافظة على رأس المال إلنتاج أفضل عائد وفق درجة المخاطر عبر زيادة قيمة رأس 
المال مع المحافظة على تقلّبية منخفضة أو ثابتة. وكان البنك اللبناني الفرنسي قد أطلق 
مؤّخراً صندوق العائد اللبناني المفت��وح Lebanon Income Fund USD ومقّره 
جزر الكايمان، ويرّكزعلى أس��واق الدين اللبنانية ويستثمر بشكل بسندات اليوروبوند 
اللبنانية، كما يستفيد من شهادات إيداع مصرف لبنان، وسندات الخزينة بالليرة اللبنانية 
والدوالر األميركي، وأدوات الدين التي تصدرها المؤسس��ات المحلية، وهو يناس��ب 
األفراد ذوي الثروات الكبيرة، وشركات التأمين، والمؤسسات، والمستثمرين بالتجزية، 

وهو متاح لالستثمار على أساس شهري.

وليد روفايل متحدثاً
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استئناف القروض التشغيلية

أعلن وزير المالية الس��وري مأمون حمدان، أن العمل 
ج��اٍر إلصدار قان��ون اس��تثمار جديد، وقان��ون آخر 
الس��تئناف منح القروض التشغيلية. الف��تاً إلى أن هذه 
القوانين الجديدة ستس��هم إلى حد كبي��ر في تهيئة بيئة 
عم��ل صحيحة وناضجة لمجم��ل القضايا التي تتعلق 
بالجان��ب االقتصادي والمصرف��ي، إضافةً إلى قانون 

تحديث المصارف وأتمتها.
يذكر أن وزارة المالية أبدت خالل عام 2016 موافقتها 
على اس��تئناف النشاط التمويلي ومنح كافة القروض، 
بعدم��ا تم توقيف المصارف العامة عن منح القروض 

بكافة أشكالها بموجب التعميم رقم 39 ل�2012، بناًء على توجيه رئيس الوزراء آنذاك 
للحفاظ على سيولة المصارف.

مأمون حمدان

قررت الهيئة العامة لبنك بيمو السعودي الفرنسي، زيادة 
رأس الم��ال ع��ن طريق ضم ج��زء م��ن االحتياطيات 
وجزء من األرباح المحققة القابلة للتوزيع واصدار أسهم 
جدي��دة وتوزيعها على المس��اهمين. وكان المصرف قد 
حافظ على المرك��ز الريادي من جهة الموجودات وعدد 
الفروع والموظفين، كما أظهرت البيانات المالية زيادة في 
االيرادات التي حققها وزيادة في اجمالي الدخل التشغيلي 
وفي الموجودات وودائع الزبائن، محققاً في العام 2016 
صافي أرباح 10.341 مليار ليرة سورية، وعند استثناء 
أثر األرباح الناتجة عن تقييم رأس المال، يكون المصرف 

قد حقق عام 2016 أرباح بمبلغ 1.809 مليار ليرة.

نتائج مالية متميزة
لـ“بيمو السعودي الفرنسي”

أسهم مجانية من “سورية الدولي اإلسالمي”

نال بنك سورية الدولي اإلسالمي موافقة مجلس مفوضي 
هيئة األوراق واألس��واق المالية الس��ورية لتوزيع أسهم 
مجانية على مساهمي البنك بنسبة 12.5 % من رأسمال 
البن��ك الحالي وبواقع س��هم لكل ثمانية أس��هم وبمجموع 
10.6 ماليين س��هم وقيمة إجمالي��ة 1.062 مليار ليرة، 
وهي ناتج��ة عن ضم اإلحتياطيات وج��زء من األرباح 
لرأس المال. واعتب��ر الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر 
الدوي��ك، أن العملي��ة تزيد م��ن قاع��دة رأس المال عبر 
تحوي��ل االحتياطي��ات واألرباح إلى زي��ادة، ما ينعكس 

على نشاط البنك وقدرته لتمويل المشروعات. وتأتي أيضاً في إطار تحقيق المتطلبات 
القانونية لرفع رأسمال المصارف اإلسالمية حتى 15 مليار ليرة.

عبد القادر الدويك

مكاتب وفروع جديدة لـ“العقاري”

أوض��ح مدير المص��رف العقاري في س��ورية أحمد 
العل��ي، أن المص��رف افتت����ح مكتب��اً ف��ي منطق��ة 
الدريكي��ش، إضاف��ة إلى فرع��ه الموج��ود بمحافظة 
طرط��وس، حيث يق��دم المكتب خدمات دفع أقس��اط 
قروض وأقس��اط الس��كن الش��بابي وقبض الرواتب. 
وبص��دد توس��يع الخدم��ات المصرفي��ة وحرصاً من 
المصرف على خدمة المواطنين، قام قبل ذلك بافتتاح 
4 مكات��ب في محافظة حمص، موزعة جغرافياً على 
الجامع��ة وصالة صح��ارى ومركز خدم��ة المواطن 

ومركز العدوية ، إضافة إلى مكتب حي األرمن، كما تم افتتاح مكتب محافظة القنيطرة 
ومكتب بمدينة جرمانا أيضاً.

أحمد العلي

أعلن البنك المركزي االيراني عن البدء بربط البطاقات 
المصرفية بين روس��يا وإيران، وذلك في إطار تعزيز 

العالقات المصرفية على الصعيد الدولي.
وس��يتمكن االيرانيون الذين يملكون بطاقات مصرفية 
ضم��ن الش��بكة المصرفية اإليراني��ة الموحدة، وكذلك 
من لديهم بطاقات ذكية مصرفية روس��ية، من استخدام 
ماكين��ات الصرف اآللي ف��ي كال البلدين، بدءاً من 22 

اَب/أغسطس 2017.
وس��يوفر مش��روع الربط األرضية الالزمة الزدهار 
حركة الس��ياحة بي��ن البلدين، ويعتبر مقدم��ة لمطابقة 
الش��بكة المصرفي��ة الموحدة ف��ي إيران م��ع المعايير 

الدولية.

البطاقات المصرفية
بين روسيا وإيران
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عيّنت ش��ركة العليان المالية التابع��ة لمجموعة العليان 
الس��عودية البنك السعودي الفرنس��ي كابيتال كمستشار 
مالي لطرح حصص في بعض أصولها المحلية لالكتتاب 

العام األولي في السوق المالية السعودية )تداول(.
وكش��فت وكالة “بلومبي��رغ” أن “العليان المالية” التي 
تدير اس��تثمارات المجموعة الس��عودية في المنطقة، قد 
تنشئ ش��ركة قابضة جديدة لما يصل إلى 20 وحدة من 
وحداته��ا الت��ي يمكن أن تبلغ قيمته��ا 5 مليارات دوالر 

)18.75 مليار لاير(.
يذك��ر أن “العلي��ان المالية” تدير أكثر من 40 ش��ركة 

مختلفة في منطقة الشرق األوسط.

السعودية تحدد عمل مراكز التحويالت المالية

“السعودي الفرنسي”
مستشاراً ماليًا لـ“العليان”

وجه��ت مؤسس��ة النقد العرب��ي الس��عودي )البنك المركزي/س��اما( تعميم��اً لمراكز 
التحويالت المالية التابعة للمصارف وشركات التحويل المرخصة يلزمها بتحديد 5 أيام 
عمل في األسبوع على أال تتجاوز ساعات العمل 8 ساعات يومياً بدءاً من تموز/يوليو 
2017. ويأتي ذلك اس��تناداً إلى نظام مراقبة المصارف والقرار المتعلق بتنفيذ أحكام 

مراقبة المصارف، واستكماالً لجهود مؤسسة النقد في دعم مراكز التحويل المالية.
على صعيد آخر، أوضحت “ساما” أنها واإلدارة العامة للتحريات المالية هما السلطة 
المخولة بتلقي بالغات األنشطة المشتبه بعالقاتها بغسل األموال وتمويل اإلرهاب من 
المؤسسات المالية وغير المالية، مشيرة إلى أن منظمة العمل المالي هي أيضاً منظمة 
حكومية دولية تتمثل مهام عملها بوضع المعايير وتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية 

والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب والتهديدات األخرى.

أعلن البنك المركزي في كينيا عن منحه أول ترخيص 
ل�“بنك دبي اإلس��المي” الفتت��اح فرع له في كينيا، في 
خط��وةٍ تأتي منذ ع��ام 2015 حين تم تعلي��ق الموافقة 
على افتتاح بنوك جديدة، وس��تجعل من دبي اإلسالمي 
في كينيا ثالث بنك متوافق بالكامل مع الش��ريعة يعمل 
هن��اك إلى جانب بن��ك الخليج األفريقي وبنك فرس��ت 
كوميونيت��ي. وه��و يعت����زم تقدي��م خدم��ات مصرفية 
حصري��ة متوافقة مع الش��ريعة اإلس��المية، مع وجود 
توقع��ات بأن يس��هم دخوله الس��وق الكيني ف��ي زيادة 
ع��روض البن��وك الفتتاح ف��روع جدي��دة خاصة تلك 

العاملة في القطاع المصرفي اإلسالمي.

“دبي اإلسالمي”
يدخل سوق كينيا

“الخليج الدولي” في السعودية

أص��در مجلس الوزراء الس��عودي ق��راراً بتكليف وزارة 
المالي��ة إص��دار الترخيص الالزم لتأس��يس بن��ك الخليج 
الدولي في الس��عودية وفقاً لنظ��ام مراقبة البنوك، ما يعتبر 
نقطة تحول رئيسة لبنك الخليج الدولي، الذي سيتمكن من 
تعزي��ز وجوده بالمملكة وتقديم خدم��ات مصرفية مبتكرة 
تلبيةً لمتطلبات عمالئه وتحقيقاً لتطلعاتهم باستخدام أحدث 
التقنيات وأبس��ط االجراءات المصرفي��ة. ويمارس البنك 
أعمال��ه المصرفية في الس��عودية من خ��الل 3 فروع في  

الرياض والظهران وجدة، والتي تخضع  إلش��راف مؤسس��ة النقد العربي السعودي. 
وأع��رب رئي��س مجلس إدارة البنك جماز الس��حيمي عن االعتزاز به��ذه الثقة مؤكداً 
مواصلة البنك السعي لتعزيز وجوده في المملكة وفي بقية دول مجلس التعاون العربية 

ليكون أقرب إلى عمالئه، وأقدر على خدمتهم.

جماز السحيمي

“سيتي غروب” تعود الى السعودية

منحت هيئة سوق المال السعودية مجموعة سيتي غروب المصرفية األميركية ترخيصاً 
بالعمل في المملكة. وسيحمل فرع المجموعة في السعودية اسم “سيتي غروب العربية 
الس��عودية” ليعمل ف��ي التعهد بالتغطية والترتيب وتقديم المش��ورة ف��ي مجال تداول 
األوراق المالي��ة. واختارت المجموعة األميركية  كارمن حداد  للعمل كرئيس تنفيذي 

لوحدة السعودية المزمع تدشينها بعد الحصول على 
الترخي��ص المصرفي من الجهات التنظيمية بعمل 
المص��رف في المملك��ة. وبعد أن عملت “س��يتي 
غ��روب” في المملكة على مدى 5 عقود تخارجت 
من الس��عودية في عام 2004 حين باعت حصتها 
البالغة 20 % في مجموعة سامبا المالية قائلة إنها 

ستعيد توجيه رأس المال الستثمارات رئيسية.
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كش�����ف  الرئي����س 
التنفيذي للتجاري وفا 
بن��ك المغربي محمد 
الكتان�ي أن  قي�م����ة 
صفق�ة االس����تح�واذ 
على باركليز مصر، 
ال��ذي تق��رر تغيي��ر 
اس���مه إلى التج�اري 

بنك مصر، تعادل مثلي القيمة الدفترية في 2016 وسبعة 
أمثال األرباح الصافية المتوقعة للوحدة في 2017.

 وتوقع الكتاني استرداد قيمة االستثمار في الصفقة خالل 
5 إلى 7 س��نوات، مش��يراً إلى أن البنك  يستهدف زيادة 
الحصة الس��وقية في مصر من ما بي��ن واحد و1.5 % 
حالياً إلى 5 % خالل 5 س��نوات وإضافة أنشطة جديدة 

خالل عامين مثل “التأجير والتخصيم والتأمين”.

 صفقة باركليز مصر
بمثلي القيمة الدفترية

حمد الكتاني

ليبيا تنتزع مليار يورو من “سوسيتيه جنرال”

تجنب مصرف سوس��يتيه جنرال دع��وى قضائية 
مكلفة عبر االتفاق على دفع نحو مليار يورو لتسوية 

نزاع استمر طويال مع المؤسسة الليبية لالستثمار.
وتوصل ثاني أكبر مصرف مدرج في فرنس��ا إلى 
تسوية تتعلق بمزاعم من المؤسسة الليبية بأن بعض 
المعامالت جاءت في إطار “مخطط احتيال وفساد” 
وانطوت على مدفوعات بقيمة 58.5 مليون دوالر 

قدمها سوسيتيه جنرال لشركة مسجلة في بنما.
وق��ال الرئي��س التنفيذي  للبنك الفرنس��ي فريدريك 

أوديا، إنه تم اتخاذ إجراءات مناسبة بحق بعض الموظفين، فيما أعلن البنك أنه اعتذر 
للمؤسسة الليبية لالستثمار. وتمثل التسوية أيضا نهاية إلجراءات التقاضي بحق رجل 
األعمال الليبي وليد الجهمي الذي كان يس��يطر على لينايدا، الش��ركة المسجلة في بنما 

التي تردد أنها تلقت مدفوعات من سوسيتيه جنرال.

فريدريك أوديا

مصر الثالثة في عدد المشاريع

أعلن��ت المدي��ر التنفيذي للبن��ك األوروبي إلع��ادة اإلعمار 
والتنمية في منطقة جنوب وشرق المتوسط جانيت هاكمان، 
أن اس��تثمارات المصرف في مصر بلغت 2.8 مليار يورو 
بمج��االت عديدة، وأن مصر تحتل المرتب��ة الثالثة في عدد 
المشاريع التي ينجزها البنك األوروبي حول العالم، وبإنفاق 
بل��غ 2.3 مليار يورو خ��الل عام واحد، مبيّنةً أن 80 % من 
مشاريع المصرف تهتم بتنمية القطاع الخاص بشكل أساسي 

بينما يتم التركيز على الدعم الموجه للتوريدات، وأن عدد مشاريع البنك تبلغ 500 مشروع 
منها دعم المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة التي تهتم بدعم المرأة وتقديم االستشارات 

الفنية والتقنية. فضالً عن 16 % من مجموع مشاريع االقتصاد األخضر في مصر.

جانيت هاكمان

المركزي المصري يمتلك أدوات خفض التضخم

أعلن صندوق النقد الدولي عن ثقته أن البنك المركزي 
المص��ري يمتلك األدوات الالزم��ة لخفض التضخم 
إلى أرقام في خانة اآلحاد على المدى المتوسط، وإن 
موازنة مصر للس��نة المالية الجديدة 2017 - 2018 
ستضع الدين العام على مسار نزولي واضح. وأشار 
رئي��س بعث��ة الصن��دوق لمص��ر كري��س غارفيس 
أن الس��لطات هناك تعتبر تخفي��ض التضخم من أهم 

األولويات للحفاظ على مستويات المعيشة، مشيداً بالبنك المركزي لحفاظه على نظام 
س��عر الص��رف الحر وتكوين احتياطيات كافية. وكان��ت بعثة غارفيس  قد انتهت من 
المراجع��ة األولى لبرنامج اإلصالح االقتصادي المصري الذي يدعمه الصندوق قبل 

إتاحة شريحة قدرها 1.25 مليار دوالر من قرض قيمته اإلجمالية 12 مليار دوالر.

كريس غارفيس

أش��ادت وزيرة االس��تثمار والتع��اون الدولي في مصر 
سحر نصر، خالل لقائها رئيس مجموعة البنك اإلسالمي 
للتنمي��ة بندر حج��ار، بحجم محفظة التع��اون مع البنك 
والتي وصلت إلى 2 مليار دوالر، مع إعداد استراتيجية 
تعاون جديدة بإجمالي تموي��ل 3 مليارات دوالر لثالث 
س��نوات من ع��ام 2017 إلى 2019. وأك��دت الوزيرة 
ضرورة أن تضع هذه االس��تراتيجية في أولوياتها تلبية 
احتياج��ات المواطنين لتتوافق مع برنامج الحكومة، بما 
يدعم االقتصاد ويحس��ن مستوى معيش��ة المواطن من 
الناحية االجتماعية، الصحية، واالقتصادية، مشيرةً إلى  
التموي��ل ايضاً لع��ام 2017 في مجاالت المش��روعات 

الصغيرة والمتوسطة والصحة واإلسكان والزراعة.

3 مليارات دوالر
من البنك االسالمي للتنمية
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GFH مجموعة  أعلن��ت 
الوكال�����ة  أن  المالي�����ة، 
اإلس������الم�ي�ة الدول�ي���ة 
للتصني��ف قام��ت برف��ع 
الوط�ن����ي  التصن�ي�����ف 
 -BBB للمجموع��ة إل��ى
م��ع نظ��رة مس����تقبل�ي�ة 
مس��تقرة، كم��ا أبقت على 
تصني��ف المجموعة على 

المس��توى الدولي عل��ى “BB/B”. وأوضحت الوكالة 
أن التصنيفات كانت انعكاس��اً إيجابياً النضمام مستثمر 
مؤسس��ي هام، وهو مجموعة أبوظبي المالية. وصرح 
الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة )GFH( المالية هش��ام 
الريس: نحن سعداء برفع التصنيف كما إننا على ثقة بأن 
االس��تراتيجية التي تتبناها المجموعة واإلجراءات التي 
تتخذها سوف تسفر عن مزيد من تحقيق القيمة وتسجيل 

نتائج جيدة لمساهمينا ومستثمرينا على حد سواء.   

GFHرفع التصنيف الوطني لـ

هشام الريس

أعلن��ت دائ��رة المالي��ة بحكوم��ة دب��ي ومؤسس��ة دبي 
لالس��تثمارات الحكومية ومؤسسة مدينة دبي للطيران، 
توقيع شركة تمويل المطارات /فينكو/ على تمويل قدره 
3 ملي��ار دوالر أميركي مع حوالى 12 بنكاً من البنوك 
المحلية والدولية، حيث سيُستخدم التمويل الذي لعب بنك 
HSBC في��ه دور المستش��ار المالي في دعم مش��اريع 
توس��عة مطاري “دبي الدول��ي” و“آل مكتوم الدولي” 
وفي مس��عى لجع��ل المط��ار األخير يخ��دم نحو 146 
ملي��ون راكب بحلول العام 2025. ومن البنوك الموقعة 
على التمويل، بنك أبوظب��ي األول، ومصرف أبوظبي 
 ،HSBC ًاإلس��المي، وبنك أبوظبي التجاري، وأيضا
وإنتيس��ا س��انباولو، وبنك جيه بي مورغان، وبنك دبي 

اإلسالمي، وبنك ستاندرد تشارترد.

تمويل لتوسعة مطارات دبي

“بيتكوين” تفرض نفسها بين العمالت

ش��هدت قيمة العملة االفتراضية “بيتكوين” تحس��ناً كبيراً منذ بداية العام 2017 بنحو 
275 %، وخالل ش��هر ارتفعت قيمتها 43 % لتصل إلى 1800 دوالر، بينما قفزت 
قيمتها السوقية خالل عام بصورة ضخمة من 7.16 مليار دوالر في أيار/مايو 2016 
إلى 27.9 مليار دوالر. كما زادت مكاسبها منذ بداية العام الحالي إلى 80 %، مسجلة 

رقماً قياسياً مرتفعاً، مع توقعات أن تبلغ قيمتها نحو 3000 دوالر نهاية العام نفسه.
يذك��ر أنه ف��ي ش��باط/فبراير 2017، افتتح وس��ط 
العاصم��ة النمس��اوية فيين��ا أول مص��رف لعمل��ة 
ال�“بيتكوين”، لبيع وشراء العملة الرقمية، ما سيجعل 

من العمليات المرتبطة بالعملة أكثر سهولة وأماناً.

مكاتب جديدة لـ“ماستر كارد”

افتتحت “ماس��تركارد”، الشركة 
العالمي��ة المتخصص��ة في مجال 
حلول الدفع، 3 مكاتب في كل من 
البحرين، باكس��تان واألردن، في 
خط��وة اس��تراتيجية ضمن إطار 
س��عي الش��ركة لتعزي��ز أواصر 
التع��اون م��ع الش��ركاء المحليين 
وتوفي��ر خدماتها المبتك��رة التي 

تلب��ي كاف��ة متطلبات المس��تهلكين في المنطقة، ولتك��ون أكثر قرباً من ش��ركائها في 
األردن، لبنان، العراق وفلسطين، إضافة إلى توثيق الشراكات مع المؤسسات المحلية 
واألطراف المعنية في القطاع، خاصة مع وصول عدد مكاتب الشركة إلى 14 مكتب، 

وهي تتخذ من دبي مقراً لمكتبها اإلقليمي.

افتتاح مكتب ماستر كارد في البحري��ن

أداء قوي لـ“ الدولي االسالمي”

كش��ف نائب رئيس مجلس إدارة “الدولي اإلس��المي” QIIB الشيخ عبد هللا بن ثاني 
ب��ن عبد هللا آل ثاني، أن األرباح الصافية للبنك بلغت 236.5 مليون لاير قطري )65 
ملي��ون دوالر( في نهاي��ة الربع األول من عام 2017، مقابل 223 مليون لاير قطري 

)61.3 مليون دوالر( في الفترة المماثلة من 2016، أي بنسبة نمو بلغت 6 %.
من جانبه، بيّن الرئيس التنفيذي للبنك عبد الباس��ط الشيبي أن “إجمالي إيرادات البنك 

في نهاية الرب��ع األول من عام 2017، بلغت 460 
مليون لاير قطري )126.44 مليون دوالر( مقابل 
400 ملي��ون لاير قطري )109.95 مليون دوالر( 
خالل الفترة المقابلة من عام 2016 أي بنس��بة نمو 
بلغت 15 %، مش��يراً ال��ى أن “إجمالي موجودات 
البن��ك ارتفعت بنس��بة 10 % في الربع األول لتبلغ 

45.3 مليار لاير قطري )12.45 مليار دوالر(.
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كدفع��ة أولى Down Payment لعمليات المضاربة على العمالت والتي 
هي مرتفعة نسبياً لما هو معروف بالعالم، ولكننا بذلك تمكنا من أن نتعدى 
أزمات مهمة حصلت مؤخراً للعملة البريطانية والفرنك السويس��ري والين 

الياباني”.

مكافحة تبييض األموال واالرهاب
وأش��ار س��المه إلى أن “مصرف لبنان توجه الى النموذج الذي من خالله 
أراد ان تكون الرسملة في القطاع المصرفي مرتفعة، وبالفعل طلبنا تطبيق 
بازل 3، وكل المعايي��ر الدولية الحديثة، واليوم القطاع المصرفي اللبناني 
لدي��ه م��ا يكفي من األموال ف��ي رؤوس أمواله ليطبق كل ه��ذه المتطلبات 
بالنم��وذج اللبنان��ي، المصرف المركزي، لجنة الرقاب��ة على المصارف، 
هيئ��ة التحقيق الخاص��ة لمكافحة تبييض االموال، هيئة األس��واق المالية، 
أراد المش��ترع أن يضعها تحت اشراف حاكم مصرف لبنان ألن ذلك كان 
مهم��اً جداً، وقد تعلمناه من أزمة 2008 بأن تكون هذه المؤسس��ات قادرة 
عل��ى أن تتب��ادل المعلومات وأن يكون هناك نوع من التنس��يق لتفادي أي 

أزمة للنظام المالي”.
وأضاف: “صحيح أن اليوم تقع أزمات في مؤسسات مالية أو في مصرف 
محدد، ولكن األهم أن ال نصل الى مرحلة تجعلنا نجابه أزمة للنظام المالي 
ككل، واعتق��د ان هذه التجربة قد أعطت نتائجها بحس��ب دراس��ات كثيرة 
م��ع بعثات صندوق النقد اذ تعتب��ر الرقابة على المصارف في لبنان رقابة 
ممت��ازة”، مش��يراً إلى أن لبن��ان أصبح من الدول التي لديه��ا كل القوانين 
الضريبي.المطلوب��ة لمكافحة تبييض االم��وال وتمويل االره��اب ومكافحة التهرب 

القطاع المصرفي اللبناني قادر على مواجهة األزمات

ج��اء ذلك خالل كلمة ألقاها س��المه ف��ي “يوم المصارف 
اللبناني��ة” ال��ذي أقيم في “مرك��ز دبي المال��ي العالمي”  
بالتع��اون مع مصرف لبن��ان، وبحض��ور محافظ مركز 
دبي المالي العالمي عيس��ى كاظم وعدد من كبار مسؤولي 

وممثلي المجتمع المصرفي اللبناني.

نموذج متين
وتابع س��المه: “بنين��ا النموذج المصرفي ف��ي لبنان على 
أس��اس أن يك��ون هن��اك تفرقة م��ا بين العمل ال��ذي تقوم 
به المص��ارف التجارية، وذلك الذي تق��وم به المصارف 
االس��تثمارية. ومنعنا دمج هذين النشاطين ضمن مؤسسة 
واح��دة، األمر الذي س��اعد عل��ى أن نحافظ عل��ى أموال 
المودعي��ن عن��د األزم��ات كم��ا تفادين��ا أن تك��ون مواد 
للمضارب��ة أو لالس��تثمارات الت��ي يمك��ن أن تعرضه��ا 

للخسائر.
كذل��ك كان النظام ال��ذي بنين��اه يه��دف ال��ى أن ال يكون 
هن��اك رافع����ة مالي���ة. فالي��وم الرافع����ة المالي����ة التي 
ش��غ�لت الكثير من دول العالم كانت وراء أزمة ال�2008. 
فما أن طلبنا من المصارف أن يكون لديها س��يولة مرتفعة 
بالنس��بة للودائع أي 30 %، أصبح��ت الرافعة المالية في 
القط��اع المصرفي اللبناني قابلة للس��يطرة عليها ولتفادي 

األزمات”.
أض��اف: “وبما أننا أخذنا على مس��ؤوليتنا أن نكون أكثر 
تحكم��ا بالمخاطر، وضعن��ا معايير لها عالقة بالرس��ملة 
المطلوب��ة إن كان لعملي��ات له��ا عالقة بقط��اع البناء أو 
القطاع العقاري )الذي طلبنا وجود نس��بة 60 % لرسملة 
أي مش��روع( أو بتموي��ل األس��هم )حيث طلبن��ا أن يكون 
هنالك 50 % رس��ملة بالنس��بة للقروض التي تعطى على 
األس��هم( وأيضا للمضاربة على العمالت فرضنا 20 % 

أكـد حاكـم مصـرف لبنان ريـاض سـالمه 
أن  القطاع المصرفـي يلعـب دوراً مهمـًا في 
االقتصاد اللبناني، ويتعدى الحـدود اللبنانية، 
موضحًا أن “هـذا القطـاع لديـه مصلحـة أن 
يكون منفتحًا على الخارج”، ومشـيراً إلى أن  
لبنان “وضع عبـر السـنوات أنظمة سـاعدت 
على  بنـاء قطـاع مصرفـي حافظـت  علـى 
سـالمته وســاعدت في مواجهـة مختلف 
األزمات في لبنان من سـياسـية أو أمنية أو 

حتى مالية عالمية أو بالمنطقة”.

عيسى كاظم ورياض سالمه
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خاص بمكافحة غس��ل األموال ف��ي عام 2002 وانضمت ف��ي العام 2008 
إلى مجموعة )مينافاتف( استشعاراً منها بأهمية تضافر الجهود والتعاون مع 
المحيط اإلقليمي والدولي في مكافحة جرائم غسل األموال وتمويل ااٍلرهاب. 
وأضاف آل الش��يخ ان لجرائم غس��ل األموال وتمويل ااٍلرهاب اثار جسيمة 
على الدول واالقتصاديات، وأخرى اجتماعية وسياسية. وذكر ان الكويت منذ 
انضمامها إلى مجموعة )مينافاتف( مارس��ت دوراً هاما في دعم المجموعة 
وأنش��طتها حيث اس��تضافت أكثر من 8 برامج تدريبية، وكبادرة طبية منها 
تحتضن مركز صندوق النقد الدولي لالقتصاد والتمويل في الشرق األوسط، 
والذي يبحث في مجاالته الموضوعات المرتبطة في مكافحة غس��ل األمول 

وتمويل اإلرهاب في المنطقة.
أهداف المجموعة

يذك��ر أن )مينافاتف( هي مجموعة إقليمية أنش��ئت ع��ام 2004 وتعمل في 
منطقة الش��رق األوسط وش��مال افريقيا، وتهدف إلى تبني وتنفيد معاهدات 
واتفاقي��ات األم��م المتحدة وق��رارات مجلس األمن المعنية بمكافحة غس��ل 
األموال وتمويل اإلرهاب. وتتضمن أهداف المجموعة المكونة من 18 دولة 
اتخاذ ترتيبات فعالة في كل أنحاء المنطقة لمكافحة غس��ل األموال وتمويل 
الدستورية ونظمها القانونية.اإلرهاب بطريقة فعالة طبقًا للقيم الثقافية الخاصة بالدول األعضاء وأطرها 

“مينافاتف” تناقش معايير مكافحة تمويل اإلرهاب

الوفد اللبناني
عقب انتهاء أعمال االجتم��اع العام للمجموعة، قام أعضاء 
الوفد الفلس��طيني بتكريم الوفد اللبنان��ي ممثالً بنائب رئيس 
المجموع��ة عبد الحفيظ منصور، في احتفال حضره المدير 
التنفيذي لدى هيئ��ة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان 
ط��ارق زهران، وذلك تقديراً للجهود التي يبذلها لبنان لدعم 
فلسطين في المحافل الدولية ومساعدتها على اإلنضمام إلى 
المنظمات الدولية، ال س��يّما مجموع��ة “إغمونت” ، والذي 
يشغل لبنان فيها منصب نائب رئيس المجموعة، وقد شارك 
منصور في االجتماعات ايضاً كممثل ل�“مجموعة إغمونت”.

رئيس وحدة التحريات
وكانت كلمة لرئيس وحدة التحريات المالية في وزارة المالية 
الكويتية ط��الل الصايغ، أكد فيها  ض��رورة تطويع آليات 
تبادل المعلومات بين األجهزة المعنية لتصبح أكثر احترافية 
وش��مولية واتخاذ تدابير فاعلة في مكافحة غس��ل األموال 
وتمويل اإلرهاب لحماية األنظمة المالية والمصرفية لدول 
المجموعة وحماية اقتصاداتها. وشدد الصايغ على ضرورة 
إرس��اء مبادىء التعاون والتنسيق المستمر لمواجهة تنامي 
ظاه��رة اإلرهاب وتمويله، إضافة إلى اس��تخدام أس��اليب 

وتقنيات حديثة في غسل األموال.
السكرتير التنفيذي

من جانبه، قال الس��كرتير التنفي��ذي لمجموعة )مينافاتف(
الدكتور الوليد آل الش��يخ، ان الكويت تع��د من أوائل الدول 
السباقة إلى مكافحة غسل األموال، حيث أصدرت أول قانون 

العام  االجتماع  مؤخراً  الكويت  دولة  في  عقد 
المالي  العمل  والعشـرين لمجموعة  الخامس 
افريقيا   وشـمال  األوسـط  الشـرق  لمنطقة 
المنطقة  دول  ممثلي  حضور  في   ،MENAFATF
تطبيق  بمراقبة  المعنية  الدولية  والمنظمات 
تبييض  مكافحة  مجال  في  الدولية  المعايير 
األموال وتمويل اإلرهاب. وتناول االجتماع العام 
المنطقة  دول  لدى  التشريعية  المستجدات 
وفاعلية التطبيق ومدى إلتزامها المعايير الدولية 
المطلوبة لمكافحـة تبييض األمـوال وتمويل 
اإلرهاب ولمكافحة تمويل أنشـطة المقاتلين 
اإلرهابيين األجانب الذين يلتحقون بـ“داعش”. 
كما ناقش نتائج متابعة مشروع االلتزام الفني 
بمتطلبات مكافحـة تمويـل اإلرهاب وآلياتـه، 
ومستجدات مشـروع التطبيقات حول غسـل 

األموال عبر الوسائل اإللكترونية.
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لنهاي��ة ع��ام 2016 ق��د بل��غ 1,609,022,087 
ليرة س��ورية، حيث بلغت ف��ي نهاية عام 2015، 
195,766,927 لي��رة س��ورية أي بمع��دل نم��و 

722 % عن العام الماضي.

اللحام: أفضل آداء ونمو لبنك الشام في سورية

حاز بنك الشـام على جائزة أفضل بنك في سـورية ألكثر البنوك نمواً وتقديراً ألدئه المتميز وتطّور خدماته 
المتعاملين، وذلك عن مؤسسة CPI-Financial ناشرة مجلة Banker-Middle East. وقد تمكن البنك من  تجاه 
تحقيق إنجازات غير مسبوقة، تجاوزت األهداف المحددة في الخطة االستراتيجية للبنك وبمختلف المؤشرات 
المالية الرئيسية، وهو عزز موجوداته وحقق ارباحاً على رغم األزمة والحرب. الرئيس التنفيذي لبنك الشام أحمد 

اللحام تحدث لمجلة البنك والمستثمر عن البنك ومشاريعه وأهدافه.

وفيما يلي نص الحديث:

ما هي المؤش���رات المالية لبنك الش���ام 
خالل األشهر الماضية من العام الجاري، 

وهل تتوقعون زيادة في النمو؟
وس��ط الظروف المتغيّرة والمس��تجدات 
المحلية والخارجية، ورغم حدة المنافسة 
الت��ي يش��هدها القط��اع المصرف��ي ف��ي 
س��ورية، تمكن بنك الش��ام وبكفاءة عالية 
م��ن تحقي��ق إنج��ازات غي��ر مس��بوقة، 
تج��اوزت األه��داف المحددة ف��ي الخطة 
االستراتيجية للبنك وبمختلف المؤشرات 

المالية الرئيسية.

أم��ا أب��رز النتائ��ج المالي��ة لبنك الش��ام، 
فجاءت على الشكل اآلتي:

س��ج��ل�ت الميزاني�ة العام��ة للبن��ك نمواً 
متصاع����داً متوازن����اً ف��ي الموجودات 
والمطلوب����ات، حي��ث بل����غ إجمال����ي 
لي��رة  الموج��ودات 186,983,445,128 
س��ورية بنس��بة نمو قدره��ا 86 % عّما 
كان��ت علي��ه ف��ي نهاي���ة ع��ام 2015، 
حي��ث كان��ت 100,516,688,700 ليرة 
س����ورية، إضافة إل��ى ارتف��اع حق��وق 
المس�����اهمي�ن بنس�����بة 58 % وبلغ��ت 
24,155,080,516 لي��رة س��ورية، في 
حين كانت 15,328,125,678 ليرة مع 

نهاية عام 2015.

وحق��ق البنك نم��واً ملحوظاً ف��ي صافي 
األرب��اح وصلت إل��ى 8.5 مليارات ليرة 
سورية بنسبة نمو 55 % عن عام 2015، 
وفي حال اس��تبعاد أرب��اح القطع البنيوي 
يك��ون صاف��ي أرب��اح البن��ك التش��غيلية 

كما بلغ معدل العائد على الس��هم 170.1 
لي��رة للس��هم الواح��د خالل ع��ام 2016 
بنس��بة زي��ادة بلغ��ت 55 % ع��ن ع��ام 
2015، وحاف��ظ بنك الش��ام على نس��بة 
مرتفع��ة بلغت 41.73 % لمع��دل كفاية 
رأس المال مقارنة مع القطاع المصرفي 

السوري.

وبالنس��بة إل��ى النتائج المتمي��زة المحققة 
خالل عام 2016 ونظ��راً لتحقيق أرباح 
تش��غيلية صافية وإطفاء كامل الخس��ارة 
المتراكم��ة حس��ب القواني��ن واألنظم��ة 
اإلدارة  مجل��س  أوص��ى  فق��د  الناف��ذة، 
خ��الل اجتماع الهيئ��ة العامة ال��ذي ُعقد 
مؤخ��راً، بتوزي��ع أرب��اح نقدي��ة بقيم��ة 
وبم��ا  س��ورية،  لي��رة   250,000,000

يعادل )5 %( من رأس المال.

ما هي المناطق التي يعمل فيها البنك في 
شكل فعال على األراضي السورية؟

عم��ل بن��ك الش��ام من��ذ تأسيس��ه عل��ى 
تعزي��ز وج��وده في مختل��ف المحافظات 
الس��ورية، فبدأن��ا العم��ل بثالث��ة فروع 
ع��ام 2008 وصوالً إل��ى 11 فرعاً عام 
2016. ويعتبر االنتش��ار من أهم محاور 
توجهاتن��ا االس��تراتيجية لزي��ادة الحصة 
السوقية وتوس��يع قاعدة عمالئنا. كما أننا 
نعمل دوماً على دراس��ة الفرص المتاحة 
واالحتياجات بشكل دائم التخاذ القرارات 
المناسبة بهذا الشأن، وذلك بهدف ترسيخ 
حضورنا المتقدّم ضمن قائمة المصارف 
ف��ي س��ورية. وبالت��وازي مع ذل��ك فإننا 
حريص��ون على تطوير الف��روع القائمة 
وتوس��يع المكات��ب اإلدارية لبنك الش��ام 

 أحمد اللحام

يعتبر االنتشار

من أهم محاور

توجهاتنا

االستراتيجية

لزيادة

الحصة السوقية
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ع��ام واإلس��المية بش��كٍل خ��اص.

كيف يمكن للمصارف الخاصة أن تكون ش���ريكاً 
حقيقياً في عملية التنمية واإلعمار مستقبالً؟

نؤم��ن ف��ي بن��ك الش��ام أن إنج��از عملي��ة إعادة 
اإلعم��ار تتطلب حتم��اً وضع خط��ة وطنية ُعليا 
للتموي��ل الالزم، ويج��ب أن تكون خط��ة نوعية 
قطاعي��ة، لها مخطط زمني واضح، ويتم وضعها 
من قب��ل رئاس��ة مجلس ال��وزراء بالتنس��يق مع 

مصرف س��ورية المركزي والمصارف السورية 
العاملة العامة والخاصة والجهات الحكومية ذات 
الصلة. ويتم في هذه الخطة تحديد القطاعات ذات 
األولوي��ة بالتمويل، وحصة كل قطاع من إجمالي 
التموي��الت، وبالتالي فإننا نؤم��ن أن عملية إعادة 
اإلعم��ار ال ب��د وأن تعتمد بالدرج��ة األولى على 
الموارد والطاقات المادية والبش��رية المحلية، ما 
يتطلب اس��تنهاض وزج جمي��ع الطاقات ورصد 
لالقتص��اد  خدم��ةً  المتاح��ة  اإلمكان��ات  جمي��ع 

وفق االحتياج��ات والمتطلبات، حيث تتم 
التحضي��رات في الوق��ت الّراهن النتقال 
الفرع الرئيس��ي ومكات��ب اإلدارة العامة 
لبنك الشام إلى المجمع التجاري في فندق 

فورسيزنز وسط دمشق.

م���ا درجة انخ���راط البنك في مش���اريع 
خيري���ة داعمة انطالقاً من المس���ؤولية 
االجتماعية خاصة في هذه المرحلة التي 

تعيشها سورية، وفي أي مجاالت؟
تعتب��ر المس��ؤولية االجتماعي��ة جزءاً ال 
يتجزأ من الهوية المؤسس��ية لبنك الشام، 
كما أننا نحرص على مدى سنوات طويلة 
عل��ى تبني السياس��ات والخط��ط الناجعة 
التي تلب��ي احتياجات المجتم��ع بمختلف 
القطاعات. فنحن ملتزمون دوماً بمشاركة 
المجتمع عبر استراتيجية منظمة وشاملة 
وخطط وبرامج مدروس��ة ترسخ وتعّمق 
ثقافة المس��ؤولية االجتماعي��ة بما يتواءم 
م��ع تطلع��ات المجتم��ع واحتياجاته. كما 
يس��عى بنك الش��ام باس��تمرار إلى تعزيز 
دوره االجتماع��ي وتطوي��ر ما يقدمه من 
إس��هامات مجتمعية، عبر إقامة شراكات 
فعال��ة مع مختل��ف القطاع��ات الحكومية 
والخاص��ة ومؤسس��ات العم��ل األهل��ي 
والمجتمعي، وذل��ك إيماناً بأهمية تضافر 
كل الجهود لتحقيق التنمية المس��تدامة في 

المجتمع.

ما نقاط الضعف أو المخاطر والتحديات 
الت���ي تعيق احت���الل المص���رف درجة 

متقدمة بين البنوك العاملة في سورية؟
اس��تطاع بن��ك الش��ام تج��اوز العديد من 
المخاط��ر والتحدي��ات والوص��ول إل��ى 
بر األم��ان والتق��دم بثبات نحو مس��تقبل 
أفض����ل، وذلك بع��د البداي����ة الصعب��ة 
الت��ي واجه��ت المص��رف خ��الل فت��رة 
التأس��يس وما حملته األزم��ة الحالية من 
تداعيات س��لبية على النشاط المصرفي، 
كتغيّ��ر ف��ي س��عر الص��رف والمقاطعة 
االقتصادي��ة المفروض��ة على س��ورية، 
كما ال يمكن تجاه���ل عوام��ل المنافس��ة 
الحالي��ة في الس�وق المصرفي��ة بش��ك�ٍل 

والمجتمع السوريين وتوظيفها بشكٍل ُمجٍد 
وفعال. كما أننا مس��تعدون في بنك الشام 
لتأدي��ة دورنا على النح��و المطلوب وفقاُ 

لتعليمات الجهات المعنية وتوجيهاتها.

م���ع اس���تمرار األوض���اع الصعبة في 
س���ورية في ظل الحرب كيف اس���تطعتم 

االستمرار والنجاح؟
لقد س��ارع بنك الش��ام منذ بداي��ة األزمة 
إل��ى اتخاذ اإلج��راءات الالزم��ة للحفاظ 
عل��ى مركز قوي يمكنه م��ن تجاوز آثار 
األزم��ة، عب��ر تعزي��ز إدارة المخاط��ر 
والتح��ّوط له��ا، وتش��كيل المخصصات 
واالحتياط��ات الالزمة، واالس��تفادة من 
القن��وات االس��تثمارية والتمويلي��ة الت��ي 
تتناسب مع قدرة بنك الشام وتؤّمن الدخل 
الالزم بالتوازي مع مس��تويات المخاطر 
المقبولة، وكذلك طرح منتجات مصرفية 
وفق أحكام الش��ريعة اإلس��المية تتماشى 
م��ع األزمة الراهن��ة وإمكاني��ات الفئات 

العظمى من العمالء.

كيف تقيمون حصولكم على جائزة أفضل 
بنك في سورية؟

لقد ح����از بن��ك الش����ام مؤخ����راً على 
جائ��زة أفضل بن��ك في س����ورية ألكثر 
البن��وك نم��واً وألدائن��ا المتمي��ز وتطّور 
خدماتن��ا تج��اه المتعاملي��ن ال س���يما في 
القط��اع التج��اري، وق��د ص��درت ه��ذه 
 CPI-Financial الجائزة عن مؤسس��ة
 ،Banker-Middle East ناشرة مجلة
وق����د كان ذل��ك ف�ي حف����ل ضخ��م في 
مدين��ة دب��ي. وإننا نعتب��ر ه��ذه الجائزة 
بمثابة تأكيد على دور بنك الش��ام ومكانته 
المتميزة، وتعزيزاً للسمعة اإليجابية التي 
يحظى بها بين عمالئه ومس��اهميه حول 
العال��م، وتؤكد أيضاً جه��ود البنك ودوره 
بطرح منتج��ات وخدمات منافس��ة تالئم 
احتياج����ات العم��الء وتحظ��ى بثقته��م. 
وأؤكد لك��م عبر مجلة البنك والمس��تثمر 
أن هذه الجائزة تعطينا المس��ؤولية ودفعة 
األفضل.كبيرة لمواصلة النجاح والسعي دوماً نحو 

استطاع

بنك الشام

تجاوز العديد

من المخاطر

والتحديات

والوصول

إلى بر األمان

والتقدم

بثبات

نحو مستقبل

أفضل
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الخاصة في أوروبا والش��رق األوس��ط وأفريقيا فرانشيس��كو جروزولي: 
في وقت يَرّجح فيه بقاء المش��هد السياس��ي مصدر قلق لدى المس��تثمرين، 
يثق خبراء االس��تثمار ل��دى “باركليز” بأن إمكانات التحس��ن االقتصادي 
ستدفع عجلة األسواق نحو األمام. ومن المتوقع أن يجد المستثمرون خياراً 
أفضل في تشغيل أموالهم ضمن فئات األصول مثل أسهم األسواق المتقدمة 

والناشئة.

وأضاف جروزولي: يؤكد التحس��ن الملموس في استطالعات الثقة لقطاع 
األعم��ال في مختل��ف االقتصادات الرئيس��ية، وج��ود آفاق أكثر إش��راقاً 
لالقتص��اد العالمي. وبذلك يرجح خب��راء “باركليز” أن يواصل االقتصاد 
العالمي نموه بوتيرة متسارعة مع انخفاض كبير في احتمالية انتهاء دورة 

األعمال الحالية.

السلع األساسية
كذلك، حافظ التقري��ر على تخصيص مس���توى محايد للس��لع األس��اس�ية، 
مش��يراً إل��ى إمكاني��ة اس����تفادة المس����تثمرين بش��كل أكبر م��ن تحويل 
اس���تثماراتهم باتج��اه النفط مبتعدي��ن عن الذهب الذي يب��دو أكثر عرضةً 
للتأث��ر برفع أس��عار الفائ��دة األميركية. وعالوةً على ذل��ك، حافظ التقرير 
استراتيجيات التداول البديلة.عل��ى تخصي��ص مس��توى محايد للقط��اع العقاري مع خف��ض تخصيص 

باركليز يكشف توصياته الخاصة بفئات األصول الرئيسية

وفيما يلي أبرز النتائج:

أسهم األسواق المتقدمة والناشئة
حاف��ظ التقري��ر عل��ى تخصيص حص��ة مرتفعة ألس��هم 
األس��واق المتقدّم��ة، مرجح��اً أن توفر أس��واق األس��هم 
األميركية واألوروبية )باس��تثناء المملكة المتحدة( أفضل 

آفاق النمو للمستثمرين.

من جهة أخرى، رفع “كومباس” تخصيص أسهم األسواق 
الناش��ئة في ضوء مواصلة اس��تقرار ال��دورة االقتصادية 
العالمي��ة، وه��و ما تع��زز من خ��الل اس��تقرار البيانات 
التجاري��ة ونتائ��ج اس��تطالعات معدالت الثق��ة في قطاع 
األعم��ال. وضمن هذه الفئة من األصول، تحافظ األس��هم 
اآلس��يوية عل��ى مكانتها كخيار اس��تثماري مفضل، حيث 
تعتبر أسواق األس��هم في كل من كوريا الجنوبية وتايوان 
والصين )األسواق الخارجية - اوفشور( الخيارات األمثل 

لالستثمار.

النقد والسندات
بش��كل مش��ابه، خصص التقرير حصة مرتفعة للس��ندات 
عالية الدخل وس��ندات األس��واق الناش��ئة. ورغم ارتفاع 
أس��عار ه��ذه الفئ��ة االس��تثمارية نس��بياً؛ يث��ق الخب��راء 
االس��تراتيجيون ل��دى “باركليز” بأن إيرادات الس��ندات 
عالي��ة الدخ��ل ال تزال محط جذب للمس��تثمرين في إطار 

مزيج من أدوات الدخل الثابت.

توازي��اً مع ذ��لك، أوص���ى التقري�ر بخف��ض حص�ة النقد 
والس����ن�دات قصيرة األجل وس�����ط توقع��ات بأن يستفيد 
المس��تثمرون من تحس��ن األوضاع في أس��واق األس��هم 
المتقدم��ة والناش��ئة. وتراف��ق ذل��ك مع توصي��ة بخفض 
تخصيص كل من الس��ندات الحكومية لألس��واق المتقدمة 
والس����ندات ذات الفئة االس�����ت�ث�ماري�ة، نظراً للعائ��دات 
المتواضع��ة التي تقدمه�ا معظ�م الس�����ن�دات م�ن هاتي��ن 

الفئتين.

وفي تعليقه على النتائج، ق��ال رئيس الخدمات المصرفية 

كشف قسم الخدمات المصرفية الخاصة في بنك “باركليز” عن نتائج تقرير “كومباس” للـربع الثاني من هذا 
العام 2017، والذي يتناول فئات األصول الرئيسية على مستوى العالم، ويتضمن توصيات استثمارية ألصحاب 

الثروات.

فرانشيسكو جروزولي
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اعتبر رئيس االتحاد 
للتأمي��ن  المص��ري 
عبد ال��رؤوف قطب 
وج��ود 4 وثائق فقط 
اإلجب��اري  للتأمي��ن 
في مص��ر أمراً غير 
أن   الفت����اً  مقب��ول. 
ب��اده تمتلك أقل قدر 

من الوثائ��ق اإلجبارية على مس��توى العالم، بينما لدى 
العدي��د من ال��دول العربية ما يتراوح بي��ن 10 إلى 50 

وثيقة تأمين إجباري في مختلف مجاالت الحياة.
وذكر قطب أن االتحاد جهز مش��اريع قوانين للتغطيات 
اإلجبارية وأوصلها للهيئة العامة للرقابة المالية من أجل 
مطالبة الحكومة بإصدارها ولكن من دون فائدة. كما بيّن 
أن أب��رز برامج التأمين الت��ي تتطلبها مصر هي وثيقة 
التأمي��ن على الوحدات الس��كنية، ومن المس��ؤولية عن 
األخطاء المهنية، إضافةً لوثيقة تأمين العاملين في الدول 

العربية ووثيقة التأمين متناهي الصغر.

مصر األقل عالميًا
في وثائق التأمين

عبد الرؤوف قطب

تسديد آخر مستحقات حريق العنوان

سددت شركة أورينت للتأمين 
دره��م   ملي��ون   560 مبل��غ 
حوال��ى 156 ملي��ون دوالر 
وه��ي القس��ط األخي��ر م��ن 
مطالبة حري��ق فندق العنوان 
العقاري��ة،  إعم��ار  لش��ركة 
وبذل��ك تك��ون الش��ركة ق��د 

س��ددت كام��ل مبلغ 1.22 ملي��ار درهم 332 مليون دوالر، حيث تم تس��ليم الش��يك 
في لقاء جمع أحمد المطروش��ي الرئيس التنفيذي ل�“إعم��ار العقارية” وعمر األمين 
الرئي��س التنفي��ذي ل�“أورينت للتأمين”، والذي أوضح أن الس��داد يعكس مدى التزام 
أورينت بالوفاء تجاه عمائها، ومتانة وقوة إجراءات إعادة التأمين وجودة ش��ركات 
اإلعادة التي قامت أورينت بإسناد األخطار إليها بنسبة 97 %، حيث تعتبر من أفضل 
الش��ركات في مجال إع��ادة التأمين وتتمتع بماءة مالية كبيرة، مما مكنها من س��داد 

المطالبة في وقت قياسي وقصير.

اتفاق لحلول تأمينية شاملة

تش��ارترد  بن��ك س��تاندرد  توص��ل 
و“زيورخ اليف الش��رق األوسط”، 
التف��اق بموجبه س��يقدم البنك حلوالً 
تأميني��ة ش��املة عل��ى الحي��اة م��ن 
“زي��ورخ” لعمائ��ه ف��ي اإلمارات 
على م��دى الس��نوات ال�10المقبلة، 

وعروض تأمين عالية الجودة.
وعبّر رئيس قسم إدارة الثروات لدى 
بنك س��تاندرد في اإلم��ارات، غوتام 

دوغال، والرئيس التنفيذي لشركة زيورخ، والتر جوب عن سرورهما بهذا التعاون.
غوتام دوغال والتر جوب

تكليف في المؤسسة العامة للتأمين

أصدر رئيس مجلس الوزراء بسورية المهندس عماد خميس 
ق��راراً يقضي بتكليف المهندس إي��اد زهراء بوظيفة مدير 
عام للمؤسس��ة العامة السورية للتأمين. كما تضمن القرار 
إنهاء العمل بالقرار المتضمن الندب الجزئي للدكتور ياسر 
مش��عل لوظيفة مدير عام المؤسسة، والذي سيلتحق لتأدية 
واجبه في خدمة العلم. يش��ار إلى أن الزهراء يش��غل حالياً 
منصب األمين لاتحاد الس��وري لش��ركات التأمين، وكان 
قبل ذلك يشغل منصب رئيس هيئة االشراف على التأمين، 

إياد زهراءومشهود له بخبرته الطويلة في مجال العمل التأميني.

أص��در رئيس مجلس 
الوزراء في س����ورية 
المهندس عماد خميس  
ق��راراً بتعيين س��امر 
في  الع���ش،  ش��ريف 
منصب مدي���ر ع���ام 
“هيئة اإلش��راف على 
التأمين”، وإنهاء العمل 
المتضم���ن  ب�الق��رار 
الندب الجزئي للدكتور 

عم�ار ناص�ر آغ��ا لوظيف��ة مدير ع�ام الهيئ�ة.
العش كان قد شغل في وقت سابق مناصب متعددة، منها 
األمين العام لاتحاد الس��وري لشركات التأمين، وتعيّن 
قبل ذلك بمنصب مدير فرع دمش��ق للمؤسسة السورية 
العامة للتأمين. وتعتبر هيئة اإِلشراف على التأمين هيئة 
حكومية سورية مستقلة، تهدف إلى تنظيم قطاع التأمين 
وإعادة التأمين واإلش��راف عليه بما يكفل توفير المناخ 

المائم لتطويره.

مدير عام لهيئة اإلشراف
على التأمين

سامر شريف العش
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ولفــت إلى أنــــه خالل عــام 2016، تــم توفيــر 
خدمــات التأميــن لمليــار ســـــيارة فــي العالــم، 
وتحصيــــل أقســـــاط شــــــهـريـة بلغـــت 626 
مليــار دوالر أميركــي، وبات تأميــن المركبات 
بالنســــبة لشــــركات  رئيســــياً  يشــكل قطاعــاً 
التأمين، حيث يمثل 12.8 % من إجمالي أقســـاط 

توقعات بارتفاع أعداد ضحايا الحوادث المرورية

توقع تقرير حول “تعزيز السالمة على الطرق”، ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية إلى 1.9 مليون 
بحلول عام 2020، بسبب زيادة عدد المركبات، السيما في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، التي من المرجح 

أن تستأثر بالحصة األكبر من معدالت الوفيات مستقباًل.

وتشــكل حــوادث المرور أحد األســباب 
الرئيســية للوفاة عالميــاً، حيث يقدر عدد 
الوفيــات بنحــو 1.25 مليــون شــخص 
ســنوياً، بواقع 3.400 حالة يومياً، أي ما 
يعادل أكثر من 141 حالة وفاة كل ساعة، 
فــي حين أن ما يقارب 30 إلى 50 مليون 
شــخص آخر يتعرضــون لإلصابة بتلك 

الحوادث سنوياً.

المتضرر األكبر
وأوضــح التقريــر الــذي أعدتــه كل من 
مجموعــة “أكســا للتأمين”، والشــراكة 
العالميــة مــــن أجــــل الســــالمـة على 
الطرقــات، والمبــادرة الماليــــة لبرنامج 
األمــم المتحدة للبيئة حول دور شــركات 
التأميـــن فــي تعزيـــز الســــالمـة على 
الطــــرق، أن 91 % مـــن الحــــوادث 
المروريــة فــي العالم تحدث فــي البلدان 
منخفضة ومتوســطة الدخل، وأن إجمالي 
تكاليف الحــوادث يبلغ 518 مليار دوالر 
أميركــي، أي ما يعــادل 1 % إلى 3 % 
من إجمالــي الناتج المحلي العالمي، ومن 
الممكــن أن ترتفع إلى 5 % فــي البلدان 
منخفضة ومتوســطة الدخل، بل قد تصل 
إلــى نحــو 8 % إلــى 10 % فــي بعض 
الحــاالت مثل جنــوب أفريقيــا، وأوغندا 
التي تشكل الحوادث المرورية فيها تحدياً 

ال يستهان به.

دور خدمات التأمين
واشار التقرير إلى أن قطاع التأمين يسهم 
في تحقيق الهــدف العالمي لألمم المتحدة 
ضمــن أهداف التنمية المســتدامة لخفض 
عــدد الوفيــات واإلصابــات الناجمة عن 
حوادث الطرق إلــى النصف بحلول عام 

.2020

التأميــن، مؤكداً أن هذه الشــركات تلعب 
دوراً رئيســياً في المســاعدة على تحسين 
السالمة على الطرقات، من خالل المزايا 
الممنوحة ألعمال تأمين المركبات والتي 
توضح كيف يمكن للشــركات العاملة في 
هذا القطاع المساهمة في الحد من مخاطر 
الطرق عبر إدخـال حوافـز مشجعـة على 
الســالمة في نموذج أعمالهــا، من خالل 
منــع المخاطـــر، وتوفير تغطيــة تأمينية 

ضد المخاطر، ودعم العمالء.

وفي هذا الصــدد، أكد الرئيــس التنفيذي 
لشــركة أكســا للتأمين التعاونــي، غاري 
لويــن، أن الســالمة على الطرق تشــكل 
التزاماً طبيعياً لنا من حيث إبداء االهتمام 
والمســؤولية تجــاه ضمان أمن وســالمة 
المجتمــع ككل، مشــيراً إلــى أن العديــد 
من الشــركات المحليــة اتخذت إجراءات 
ومبادرات من شــأنها تحســين الســالمة 
المروريــة، ومن ضمنهــا إطالق برامج 
مبتكــرة للتعليــم والتوعيــة بهذا الشــأن، 
وإبرام شــراكات مع الهيئــات الحكومية 
للتشجيع على وضع أنظمة للسالمة أكثر 
كفــاءة وفاعلية، ودمــج المزيد من قواعد 
الســالمة فــي المنتجــات والخدمات ذات 

الصلة.

وأضاف لوين: سنقوم بمبادرات مجتمعية 
أخــرى تركــز علــى الحــد من عــادات 
القيــادة الســيئة مثل الســرعة وإرســال 
الرســائل النصية أثناء القيادة، وتشــجيع 
الســائقين علــى االســتفادة مــن التدابير 
الوقائيــة التي تؤدي إلــى إصابات كثيرة 
ناجمة من حوادث الســيارات مثل ارتداء 
بانتظام.حــزام األمان أو تغيير إطارات الســيارة 

غاري لوين 

مبادرات تركز

على الحد

من عادات

القيادة السيئة

مثل السرعة

وإرسال

الرسائل النصية

أثناء القيادة
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وافق��ت حكوم��ات الدول 
المس���اهم��ة ف��ي البن���ك 
األوروب���ي لإلن�ش�������اء 
والتعمير على االس��تثمار 
في الضفة الغربية وقطاع 
غزة لمدة 5 سنوات بشكل 
مبدئي. وم��ن المتوقع أن 
يركز البنك عل��ى البني��ة 
التحتية للطاق��ة والطاق��ة 
المتج��ددة ودعم مش��اريع 

للقطاع الخاص. وقال رئيس البنك سوما تشاكرابارتي: 
إن البنك يمكنه تقديم مس��اهمة مهم��ة لالقتصاد بجانب 

المؤسسات المالية الدولية األخرى.
م��ن جهت��ه، أكد محافظ س��لطة النقد )البن��ك المركزي 
الفلس��طيني( عزام الش��وا، أن الفائدة الرئيسية ستتمثل 
في نموذج التمويل للبنك األوروبي ونصائح السياس��ة، 
مش��يراً إلى أن مج��يء البنك ومؤسس��ات مالية أخرى 
إلى األراضي الفلسطينية هو شيء يدعم فعلياً االقتصاد 

الفلسطيني.

أكبر مصنع بتروكيماويات في مصر

استثمارات تنموية
في الضفة الغربية وغزة

أفاد س��فير كوري��ا الجنوبية في مصر س��ونجو يون 
أن الش��ركة الكوري��ة “ج��ي إس” تعمل عل��ى إقامة 
أكبر مصن��ع بتروكيماوي��ات في مص��ر بقيمة 3.7 
ملي��ارات دوالر، من المتوقع اكتماله نهاية حزيران/ 
يونيو 2018، س��يؤمن نحو نصف احتياجات مصر 
من الس��والر، مضيف��اً أن “هيئة التع��اون الكوري” 
ستش��ارك في تطوير كليات الهندسة بجامعتي “بني 
سويف وأسيوط”، مع تقديمها أجهزة طبية لمستشفى 
جامعة أس��يوط، وذل��ك في اعتب��ار أن العالقات بين 

مص��ر وب��الده بكافة المجاالت متينة وقوية، وأن لمصر دور مهم في منطقة الش��رق 
األوسط وتتمتع بنفوذ تاريخي وثقافي قوي.

سونجو يون

عزام الشوا

اس��تحوذت مجموع��ة MTN على 49 % من ش��ركة 
)إيرانيان نت( لخدمات اإلنترنت مقابل 540 مليون راند 
جنوب أفريقي )41 مليون دوالر(، كما تعتزم اس��تثمار 
3.4 مليار راند )260 مليون دوالر( في أسهم وقروض 
لتس��هيل تحقيق أهداف ش��ركة اإلنترنت اإليرانية على 

مدى السنوات الخمس المقبلة.
يذكر أن مجموعة MTN هي ش��ركة اتصاالت متعددة 
الجنس��يات تأسست في جنوب إفريقيا عام 1994 وتقدم 
خدمة االتصاالت الهاتفية والمحمولة في العديد من دول 

أفريقيا والشرق األوسط.

MTN تدخل السوق االيرانية

ترسانة عالمية لخدمة السفن العابرة

أعلن رئيس هيئة قناة الس��ويس مهاب 
ممي��ش، إنش��اء ترس��انة عالمي��ة في 
“األدبية” شمال غرب خليج السويس 
بالتع��اون م��ع ش��ركة ميتسوبيش��ي 
بالوق��ود  الس��فن  لتزوي��د  الياباني��ة 
ب��الده   اللوجس��تية، وأًن  والخدم��ات 
ت��درس إمكانية منح تخفيضات جديدة 
للسفن المارة بالقناة، إضافة إلى دراسة 

كيفية تحصيل جميع الرسوم المفروضة على السفن العابرة للقناة من أول دخولها القناة 
وحتى الخروج منها في فاتورة واحدة، مرجعاً  فرض الرس��وم اإلضافية على س��فن 
الحاويات العمالقة إلى االس��تعدادات الخاصة التي تتبع من قبل إدارة القناة الس��تقبال 
هذه النوعية من الس��فن.وأكد أن تلك الزيادة تفرضها القناة منذ عام 2007 على س��فن 

الحاويات التي كانت تزيد عن 354 متراً طوالً، لتغطية النفقات اإلضافية.

مهاب مميش

مدينة صناعية بتعاون ياباني

أوضحت وزيرة االقتصاد الفلسطينية عبير عودة، 
أنه من المقرر االنتهاء من مشروع مدينة صناعية 
زراعي��ة في أريح��ا بجنوب الضف��ة الغربية نهاية 
ع��ام 2018، وذلك بإنش��اء نح��و 45 مصنعاً، من 
دون أن تكش��ف حجم االس��تثمار ف��ي المدينة التي 
تقام بالتعاون مع مس��تثمرين يابانيين. مش��يرة الى 
س��عي الوزارة لتوقي��ع اتفاقات جديدة مع روس��يا 
وجلب اس��تثمارات إلى الضفة الغربية. إضافة الى 
العمل لرفع قيمة التداول التجاري مع تركي�ا وتفعيل 

االتفاقية التجارية مع الصين لربط فلسطين مع المبادرة الصينية “الحزام والطريق”.
عبير عودة
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واف���ق المج�ل������س 
األعلى لالستثمار في 
سورية برئاسة عماد 
خمي��س على تعدي��ل 
المي��زة  التفضيلي���ة 
لك���ل ال�م�ن�ش�����آت 
الصناعية من 10 % 
الى 15 % المضاف�ة 
إلى س���ع�ر العارض 

السوري بالمناقصات الخارجية للقطاع العام عند مقارنة 
عرض��ه مع عارض غير س��وري لها. ووجه المهندس 
خمي��س بضرورة بدء التحضير لعقد ملتقى لالس��تثمار 
يخص��ص لع��رض الخارط��ة االس��تثمارية بحضور 
المعنيين بالش��أن االس��تثماري والش��ركاء م��ن القطاع 
الخ��اص الفت��اً ألهمية التركيز عل��ى التطوير النوعي 
لعمل الهيئة لتبقى مكوناً أساسياً في العملية االستثمارية 
وإيجاد اآلليات الستنهاض واستقدام الشركاء من القطاع 
الخاص وتحقيق االنسيابية والسالمة في قانون التشاركية 

وترويج مزايا المشروعات للشركات الخاصة.

تعديل الميزة التفضيلية
للعارض السوري

عماد خميس

تحجر المؤسسات الحكومية يحول دون تفوقها

أوض��ح رئيس هيئة األوراق واألس��واق المالية 
عابد فضلية أن س��بب تفوق الشركات المساهمة 
العام��ة على نظيرتها الحكومية من ناحية األداء 
يكم��ن إما بتحجر المؤسس��ات العام��ة بااللتزام 
بضوابط ربما ليس��ت سلسة كضوابط الحوكمة، 
أو أنه يوجد مخالفات بعيدة عن ضوابط الحوكمة 
ل��ذا فالش��ركات المس��اهمة من حي��ث الحوكمة 

وااللتزام هي األكثر التزاماً.
ولف��ت فضلي��ة إل��ى أن الش��ركات المس��اهمة 
ف��ي س��ورية، وف��ي دول العالم، هي م��ن أكثر 
المؤسس��ات التي يكون عملها محوكماً عموماً، 

بس����بب أن لديه��ا مجل��س إدارة ونظ��ام داخلي بغض النظر ع��ن الملكية، فالمدي�ر 
التنفي��ذي ليس مالكاً، وإنما هو موظف تكنوق���راط مطل��وب منه تنفيذ مهام محددة، 
وبالتال��ي عليه التقي��د باألنظمة بحس����ب ضوابط الهيئ��ة، وال مصلحة له إال التقيد، 
ألنه في حال حدوث مش��كلة يكون هو الس��بب وال مصلحة له أن يكون هو الس��بب 

بأي مشكلة.

عابد فضلية

 اجتماع الهيئة العامة لسوق دمشق

تم انعقاد الهيئة العامة لسوق 
المالي��ة  ل��أوراق  دمش��ق 
مؤخ����راً، بحض��ور محمد 
العم��ادي، ومحمد جليالتي، 
والياس حداد، وعابد  فضلية 
وأعض��اء مجل��س مفوضي 
الهيئ��ة، وأعض��اء مجل��س 
إدارة سوق دمشق لأوراق 

المالية.
واس��تهل رئيس مجلس إدارة س��وق دمشق محمد غس��ان القالع بالترحيب مع تقديم 
عرض موجز عن أهم األحداث في سوق دمشق لعام 2016. ثم ق��دم المدير التنفيذي 
لسوق دمشق الدكتور عبد الرزاق قاسم لمحة سريعة عن أهم أعمال ومنجزات سوق 
دمش��ق، مستعرضاً بنود التقرير السنوي للسوق والمنجزات خالل العام، إضافة إلى 
مش��روع موازنة الس��وق لعام 2017. ثم تمت مناقش��ة البيانات المالية لعام 2016، 
وتالوة ش��هادة مفتش الحس��ابات عن عام 2016، والموافق��ة باإلجماع على اعتماد 
البيانات المالية وتقرير مفتش الحسابات، وإبراء ذمة رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة 
عن عام 2016، إضافة النتخاب محمد موس��ى المكسور مفتشاً للحسابات في سوق 
دمش��ق، ث��م اختتم القالع االجتماع، مثني��اً على الجهود المبذولة من جميع الجهات 
لالرتقاء بمس��توى أداء س��وق دمش��ق ل��أوراق المالية، مؤكداً عل��ى أهمية تضافر 

الجهود النجاح عمل السوق.

بحث وزي�ر األش���غال 
واإلس�����كان  العام��ة 
حس����ي�ن  الس����وري 
وف�د  م���ع  عرن���وس 
م��ن ش��ركة مودكون 
الهندية، س�بل التعاون 
نش��اطات  مج��ال  في 
الوزارة، واالس��تثمار 
في س��ورية بعد انتهاء 
األزمة الحالية، مرحباً 

بدخول الش��ركات الهندية إلى السوق، للعمل في مجال 
البنى التحتية، وتشييد المباني السكنية، والمشاركة مع 

شركات البناء السورية في مرحلة إعادة اإلعمار. 
ودعا عرنوس الشركات الهندية للمشاركة في معرضي 
دمش��ق الدولي وإعادة اإلعمار اللذين سيتيحان لرجال 
أعم��ال الهن��د االط��الع على الف��رص االس��تثمارية 

الموجودة في البالد.

شركات هندية لالستثمار
في سورية

حسين عرنوس
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“نستله” تدشن مصنعها الجديد

دّش��ن رئيس هيئة دب��ي للطيران 
المدني أحمد بن س��عيد آل مكتوم، 
مصن��ع “نس��تله - المه��ا”، وهو 
المصنع ال�18 ل�“نستله” بالمنطقة، 
بكلفة 144 ملي��ون دوالر، وذلك 
بحض��ور نائب الرئي��س التنفيذي 
في “نس��تله” ماركو س��تيميبري. 
وس��يوفر المصن��ع 340 فرصة 

عمل من 20 جنس��ية، اغلبهم تحت س��ن ال�30 عاماً. وأعتبر آل مكتوم أن المش��روع 
يتميز باستراتيجية تجعل منه وجهة مثالية للشركات العالمية، كما يشكل ركيزة محورية 
في رؤية دبي الرامية إلى توفير منصة شاملة تلبي احتياجات قطاع الطيران، ومختلف 
النشاطات التجارية. فيما أشار ستيميبري، إلى أن افتتاح المصنع  يمثل االلتزام والرغبة 

في االستثمار وتأمين الوظائف وتحسين آدائنا البيئي.

أعلنت “ميرس��ك الين” أكبر شركة لش��حن الحاويات 
في العالم أنها ستدفع 3.7 مليار يورو مقابل استحواذها 
عل��ى منافس��تها األلمانية األصغر “هامبورج س��ود”، 
الفتةً أن الش��ركتين مجتمعتين يمكنهما تحقيق وفورات 
تش��غيلية س��نوية بين 350 و400 مليون دوالر. ووافق 
مجلس��ا إدارة “ميرسك الين” و“أوتكر غروب” مالكة 
“هامبورج س��ود” على االتفاق المقترح، والذي حصل 
عل��ى موافق��ة المفوضي��ة األوروبي��ة ووزارة الع��دل 
األميركية، في حين أوضح متحدث باسم “ميرسك” أن 
االستحواذ المزمع س��يحتاج لموافقة الجهات التنظيمية 
في دول البرازيل والصين وكوريا الجنوبية مع توقعات 

بالحصول عليها بداية عام 2018.

“ميرسك الين”
تشتري “هامبورج سود”

زادت روسيا استثماراتها في سندات الخزانة األميركية 
في آذار/مارس 2017 بمق��دار 13.5 مليار دوالر إلى 
99.8 ملي��ار دوالر، لتحتل بذل��ك المرتبة ال�15 ضمن 
قائمة كبار حاملي السندات الحكومية األميركية، بحسب 
بيانات صادرة عن وزارة الخزانة األميركية. وتقليدياً، 
تتصدر اليابان والصين قائمة حاملي السندات األميركية، 
وبلغ��ت المحفظ��ة اليابانية ف��ي آذار/م��ارس الماضي 
1118.5 ملي��ار دوالر، في حين تمتلك الصين س��ندات 
بقيمة 1087.6 مليار دوالر. وبلغ إجمالي االستثمارات 
األجنبي��ة في الس��ندات الحكومية األميركي��ة 6.0793 
تريليون دوالر في آذار/مارس الماضي، مقابل 5.953 

تريليون دوالر في كانون الثاني/يناير 2017.

روسيا تستثمر في السندات األميركية

 صندوق استثمار من بورصة قطر

 HSBC أطلقت بورصة قطر بالتعاون مع بنك
صن��دوق االس��تثمار المت��داول، وذلك خالل 
منتدى االستثمار السنوي لعام 2017 في فندق 
نيوي��ورك باالس. وأوض��ح الرئيس التنفيذي 
لبورص��ة قطر راش��د علي المنص��وري، أن 
الهدف هو تقديم المزيد من المنتجات لتشجيع 
المستثمرين الدوليين، وأن صندوق االستثمار 
هذا س��يؤدي لزي��ادة التدفقات إل��ى االقتصاد 

القطري سواء من المنطقة أو من العالم، وبالتالي تعزيز االستدامة. أما الرئيس التنفيذي 
لبنك الدوحة س��يتارامان فقد أشار إلى أن البنك عمل مع لجنة اإلدراج وبورصة قطر 
والجهات التنظيمية المحلية األخرى إلتمام عملية إدراج الصندوق في إطار مس��اعي 
البنك للمساهمة في تطوير المنصة االستثمارية في قطر من خالل المنتجات الجديدة.

السعودية تستحوذ على أكبر مصفاة أميركية

اس��تحوذت شركة النفط السعودية “أرامكو” بش��كل كامل على مصفاة النفط “بورث 
آرث��ر”، أكب��ر مصفاة في الواليات المتح��دة، والتي تبلغ طاقته��ا اإلنتاجية 600 ألف 
برميل يومياً. وقالت شركة شل الهولندية، التي كانت تملك نصف أسهم شركة موتيفا 
إنتربرايزس، المش��غلة للمصفاة، إنه تم االنتهاء م��ن إجراءات نقل ملكية حصتها في 

المصفاة إلى “أرامكو”، صاحبة النصف اآلخر من أسهم “موتيفا إنتربرايزس”.
وإلى جانب المصفاة باتت “أرامكو” تمتلك 24 محطة توزيع في المنطقة. كما تحصل 
على الحق الحصري في بيع البنزين والديزل الذي يحمل عالمة “ش��ل” في جورجيا 
وكارولينا الشمالية وكارولينا الجنوبية وفرجينيا وماريالند والنصف الشرقي من والية 

تكساس وأغلبية فلوريدا.
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قال مس��ؤولون تنفيذيون في ش��ركتي س��يمنس وساب 
األلمانيتين أثناء زيارة المستشارة األلمانية أنجيال ميركل 
للس��عودية، إن المملكة ترغب في أن تؤدي الش��ركتان 

دوراً مهماً في عملية “تحولها الرقمي”.
ووقعت “س��يمنس” اتفاقية إطار م��ع البرنامج الوطني 
لتطوي��ر التجمع��ات الصناعي��ة، قد تؤدي إل��ى تزويد 
مش��روعات بنية تحتية س��عودية بمعدات تصل قيمتها 
إلى مليار يورو، بينما اتفقت س��اب مع وزارة التخطيط 

السعودية على التعاون في مجال التحول الرقمي.
يذكر أن، المملكة تمضي قدماً في خطة تحول اقتصادي 
طويلة األجل المعروفة “برؤية 2030” لخفض اعتماد 
البالد على النفط وجذب استثمارات وتحسين مستويات 

معيشة المواطنين.

“سيمنس” و“ساب”
توقعان اتفاقيات مع السعودية

منح��ت المؤسس��ة العام��ة القطري��ة للكهرب��اء والماء 
“كهرماء” عقداً بقيمة 790 مليون يورو لشركة سيمنس 

األلمانية، وذلك لتوسيع شبكة نقل الكهرباء في البالد.
وبموجب العقد ستقوم الشركة األلمانية بتسليم 35 محطة 
فرعية فائقة ورئيسية للمرحلة الثالثة عشر من مشروع 
توسعة نظام نقل الطاقة، كما ستكون مسؤولة عن تصميم 
وهندس��ة وتوريد وتركيب وتش��غيل المحطات الفرعية 
بمستويات جهد 400 كيلوفولت و220 كيلوفولت و132 

كيلوفولت و66 كيلوفولت و11 كيلوفولت.

عقد بقيمة 790 مليون يورو
لـ“سيمنس” من قطر

 شركة وطنية لصناعة األسلحة

أعلن صندوق االس��تثمارات العامة في الس��عودية 
عزمه إنشاء شركة صناعات عسكرية وطنية جديدة 
تحمل اسم الشركة السعودية للصناعات العسكرية، 
وان الهدف يكمن في جعل الش��ركة الجديدة ضمن 

أكبر 25 شركة في العالم بحلول العام 2030.
بدوره، أش��ار وزي��ر الدفاع الس��عودي، محمد بن 
س��لمان، الذي ي��رأس مجل��س إدارة الصندوق، أن 
الش��ركة ستس��هم بنحو 14 مليار لاير )3.7 مليار 
دوالر( من الناتج المحلي بحلول 2030. وستتركز 

أنش��طتها في 4 مجاالت، هي: األنظمة الجوية، األنظمة األرضية، األسلحة والذخائر 
والصواريخ، إضافة إلى مجال اإللكترونيات الدفاعية. وس��توفر نحو 40 ألف فرصة 

عمل في المملكة، معظمها في مجال التقنيات المتقدمة والهندسة.

محمد بن سلمان

استحواذ جديد لشركة العبار

أعلن��ت Middle East Venture Partners ع��ن 
اس��تحواذ محم��د العبار عل��ى حصة كبي��رة فيها لدعم 
الشركة المتخصصة في مجال رأس المال اإلستثماري، 
وم��ع اإلبقاء عل��ى الفريق اإلداري ف��يMEVP على 
اس��تقالليته في اإلدارة العملية للش��ركة.وبهذا التعاون، 
ستتمكن من دعم الشركات المحلية الناشئة ومساعدتها 

على النمو والتحول إلى شركات إقليمية قوية.
ب��دوره، أبدى العبار تطلعه للعم��ل والتعاون مع فريق 

MEVP واكتش��اف وتشجيع الجيل الناش��ئ من رواد األعمال في قطاع التكنولوجيا 
وتقديم رأس المال واالستش��ارات االس��تراتيجية، ودعم العمليات التش��غيلية لنجاحهم 
بهدف مساعدتهم للتحول إلى شركات قيادية وتأهيلهم لفتح أسواق جديدة خارج المنطقة.

محمد العبار

“داماك” تدخل مؤشر مورغان ستانلي

أعلنت “داماك العقارية”، المتخصصة في مجال التطوير العقاري الفاخر، أن “مورغان 
ستانلي” لأسواق الناشئة )MSCI( قد أضافت أسهمها إلى مؤشرها في دولة اإلمارات 

للت��داول اعتب��اراً م��ن 1 حزيران/يوني��و 2017، وأن 
“دام��اك العقارية” انضمت إلى المعي��ار الذي يحتوي 
23 دولةً من األس��واق الناشئة، بما فيها اإلمارات. وقد 
تم تصميم مؤش��ر مورغان س��تانلي لأس��واق الناشئة 
)MSCI( - اإلم��ارات، به��دف قياس أداء الش��ركات 
الكبيرة والمتوسطة من حيث القيمة السوقية لرأس المال. 
ويتكون في اإلمارات حالي�اً من 10 شركات مدرجة في 
مجموعة من القطاعات، بما في ذلك قطاعات العقارات 

والمال والصناعة واالتصاالت، وغيرها.
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حصل��ت خدم��ة “فيتش��ر” لإلس��تالم والتوصيل على 
استثمار بعشرات ماليين الدوالرات ضمن جولة تمويل 
ثانية لتوسيع نطاق عملياتها أكثر في المنطقة، واستثمرت 
ش��ركات اس��تثمار مخاطر مبلغ 41 ملي��ون دوالر في 
الشركة التي تعمل من اإلمارات، من بينها ماجد الفطيم، 
س��وق، نوكيا، وغيرها. وأوضحت الش��ريك المؤسس 
للش��ركة جوي الجون��ي أنها ستس��تخدم التمويل لطرح 
منتجات ومزايا جديدة، وتوس��يع نطاق أعمالها في عدة 
دول مثل األردن وسلطنة عمان، لتضاف إلى السعودية 
واإلمارات ومصر والبحرين. وتسهل “فيتشر” عمليات 
النقل والتوصيل ال سيما مع مشكلة عدم تنظيم ووضوح 
العناوين، حيث تستخدم الموقع الجغرافي للمستخدم عبر 

.GPS تطبيق الشركة لتسهيل التوصيل بفضل تقنية

“فيتشر” تتوسع في الشرق األوسط

أسقف “تيسال” مدى الحياة

أعلن الرئيس التنفيذي لش��ركة تيس��ال، إيلون موسك، 
أن ش��ركته بدأت بتلق��ي الطلبات على أل��واح الطاقة 
الشمس��ية المخصصة ألس��قف المنازل، التي أعلنت 
ع��ن تصنيعها عام 2016. الفت��اً أن احتمالية تصدير 
تل��ك األلواح مفتوحة لجميع البلدان، وأن تبدأ مبيعاتها 
ه��ذا العام في الواليات المتح��دة، وتصديرها للخارج 
اعتباراً من العام القادم، وس��تكفل “تسال” هذه االلواح  
مدى الحياة، وهي تأتي على شكل بالطات تركب على 
أس��قف المنازل، بثالثة أجزاء، خاليا شمسية، وغشاء 

مخصص لتغليفها وألواح زجاجية لتغطيتها. وكانت “تيسال” قد استحوذت أواخر عام 
2016، على شركة سوالر سيتي، المثبتة لرقائق الطاقة الشمسية، وأعلنتا اتفاق اندماج 

تملك بموجبه األولى حصة 93.5 % في الشركة الجديدة.

إيلون موسك

 تعزيز التحول الرقمي في قطاع النفط

أعلنت شركتي أرامكو السعودية وهانيويل 
عن توقي��ع مذكرة تفاه��م لتعزيز التعاون 
المش��ترك طوي��ل األم��د بين الش��ركتين 
وتطوي��ر وتنويع قطاع النف��ط والغاز في 
الس��عودية، وتس��ّريع عملية االستفادة من 
ش��بكة “إنترنت األش��ياء الصناعية” في 
كافة مرافق “أرامكو”. وستعمل الشركتان 
بموج��ب االتفاقي��ة عل��ى رف��ع مس��توى 

اإلنتاجية، وزيادة العائدات، وتحسين موثوقية العمليات، وذلك من خالل االستفادة من 
خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها “هانيويل” وحلول التحليالت التنبؤية في مواقع 
“أرامكو”. ووقع المذكرة كل من رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ل�“أرامكو” 

أمين الناصر، والرئيس والمدير التنفيذي لشركة هانيويل داريوس آدمشيك.

أمين الناصر وداريوس آدمشيك

“إيمرسون” تتوسع في مجال األتمتة

أعلنت ش��ركة إيمرس��ون المدرجة في بورصة نيويورك 
عن اس��تحواذها على وحدة “الصمامات وأجهزة التحكم” 
 ،Pentair التابعة لش��ركة بنتير Valves & Controls
في صفقة بلغت 3.15 مليار دوالر. وأشار الرئيس التنفيذي 
للش��ركة ديفيد فار، أن االستحواذ هذا يتيح مواصلة توسيع 
نطاق الحضور على الصعيد العالمي بمجال األتمتة وتعزيز 
المكان�ة الريادية بقطاعات رئيسية مثل الكيماويات، الطاقة، 
التكرير، النفط والغاز. وتمتلك وحدة “الصمامات وأجهزة 

التحكم”، التي تتخذ من شافهاوزن بسويسرا مقراً لها، فريق عمل من 7.500 موظف 
حول العالم. وسيتم دمجها ضمن منصة حلول األتمتة التابعة ل�“إيمرسون”.

ديفيد فار

تخط��ط عمالقة التجارة اإللكتروني��ة الصينية علي بابا 
ضخ اس��تثمار بقيمة مليار دوالر في الش��ركة الناش��ئة 
Ele.me التي تعمل في مجال توصيل الطعام. ومع هذا 
االستثمار ستصل قيمة الشركة ما بين 5.5 و6 مليارات 
دوالر ما يجعلها الشركة األغلى في العالم ضمن مجالها.

وتترك��ز معظم عمليات Ele.me ف��ي الصين تحديداً، 
وس��بق أن حصلت على تمويل بنحو 2.3 مليار دوالر، 
لك��ن هذا التمويل الجديد من علي بابا سيس��اعدها على 
المنافسة بش��كل أكبر مع شركات مثل Meituan التي 

.Tencent تمولها عمالقة اإلنترنت الصينية

استثمار جديد لـ“علي بابا”
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35 مليار دوالر في يوم واحد

خسر أثرياء العالم 35 مليار دوالر من ثروتهم مع هبوط 
األسهم األميركية بضغط من الجدل السياسي بالواليات 
المتحدة. وأظهر مؤش��ر “بلومبرغ” للمليارديرات أن 
ثروة أغنى 500 شخصاً هوت من 4.89 تريليون إلى 
4.855 تريلي��ون دوالر، وفق��د أغنى رجل بيل غيتس 
مليار دوالر من قيمة أسهمه في “مايكروسوفت”، لتبلغ 
ثروت��ه 86.8 ملي��ار دوالر، في حي��ن، تراجع ترتيب 
جي��ف بيزوس مؤس��س “أمازون” ثالثاً بعد أن خس��ر 
1.7 ملي��ار دوالر، جّراء هبوط س��هم “أمازون” 2.2 

% لتسجل ثروته 81.9 مليار دوالر. وسبقه  اإلسباني أمانسيو أورتيغا الذي خسر فقط 
355 مليون دوالر، بينما كان زوكربيرغ مؤس��س “فيسبوك” األكثر تضرراً، بعدما 

فقد 2 مليار وتراجع سهم الشركة 3.3 %.

بيل غيتس

تونس تصدر صكوكا مع “ناسداك دبي”

تستعد الحكومة التونسية إلطالق أول إصداراتها من الصكوك بالتعاون بين “بورصة 
تونس” و“ناس��داك دبي”. وشكلت الحكومة التونسية  بالتعاون مع البورصتين فريق 
عمل لتمهيد الطريق إلطالق الصكوك، حيث يتولى فريق العمل النظر في العديد من 
األمور التجارية والقانونية والتنظيمية بما فيها مس��ألة التوافق مع الشريعة اإلسالمية  

قبل اإلص��دارات المزمعة للصكوك التي 
تستهدف المستثمرين المحليين والدوليين.

يش��ار إل��ى أن تونس كانت ق��د أصدرت 
س��ندات بقيم��ة 850 مليون يورو لس��بع 

سنوات في شباط/فبراير 2017.

“الصندوق السيادي” يشتري المطارات السعودية

تعتزم الس��عودية نقل ملكية المطارات إلى صندوق الثروة الس��يادية بحلول منتصف 
عام 2018، كجزء من حملة الخصخصة، بس��بب انخفاض أسعار النفط. وقال رئيس 
الش��ركة الس��عودية للطيران المدني فيصل الصغير، إنه س��يتم تحويل المطارات إلى 
ش��ركات قبل تس��ليمها إلى صندوق االستثمار العام للمس��اعدة في تحسين المساءلة، 
وأضاف: أن هذا التحويل س��يعزز الرقابة، حيث أن الهيئة العامة للس��لطة المدنية لن 
تكون ُمشغالً ومنظماً. وأكد الصغير أن “صندوق الثروة سيتولى السيطرة على شركة 

الطيران المدني الس��عودي التي ستعمل 
كش��ركة جامع��ة لُمش��غلي المطارات، 
وستصل قيمتها لمليارات الدوالرات”، 
مشيراً إلى أن المطارات المختلفة يمكن 
أن تُباع بطرق مختلفة، وأن الحكومة لم 

تقرر بعد الحصة التي ستحتفظ بها.

أظه���رت وثائ�����ق 
أن ش���ركة غوغ��ل 
دفع���ت  األميركي��ة 
لرئيس���ها التنفي��ذي 
س���ون�دار بيتش���اي 
200 ملي��ون دوالر 
كتعويض خالل عام 
2016، وهو ضعف 
ما حص��ل علي�ه في 

عام 2015.
وعزت لجنة التعويضات التابعة للشركة األجر السخي 
إلى دور رئيس��ها التنفيذي في إطالق منتجات ناجحة، 
وتعزي��ز مبيع��ات اإلعالن��ات عب��ر مح��رك البحث، 

وأعمال يوتيوب، وإطالق أول هاتفين ذكيين.
وتولى بيتش��اي منص��ب الرئيس التنفي��ذي كجزء من 
إعادة هيكلة للش��ركة في ع��ام 2015 خلفاً لالري بيج 

الذي انتقل إلى ألفابت الشركة األم لغوغل.

“غوغل” تمنح رئيسها
200 مليون دوالر

سوندار بيتشاي

أعلن��ت وزارة المالي��ة الس��عودية ع��ن بدء التس��جيل 
الفعل��ي ألدوات الدين العام في مرك��ز إيداع األوراق 
المالية عبر منصة الس��وق المالية السعودية )تداول(، 
موضح��ةً أن هذه الخطوة تأتي عطفاً على بيان صادر 
ف��ي تش��رين األول/أكتوب��ر 2016، ال��ذي أعلنت فيه 
تنفي��ذ مبادرة إنش��اء مكت��ب إدارة الدين الع��ام وقرار 
تس��جيل وإدراج وتداول إصدارات الدين العام بش��كل 
تدريجي. وقال المتحدث باس��م مكت��ب إدارة الدين: إن 
هذه الخطوة تندرج ضمن المبادرات التي يتم اعتمادها 
لتعزيز دور المكتب بالتوازي مع التوصيات الطموحة 
لرؤية المملكة 2030، الرامية لترس��يخ حضورها في 

األسواق المالية.

السعودية: تسجيل أدوات الدين
في البورصة
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تخط���ط  الحكوم����ة 
األوسترالية الستثمار 
75 ملي������ار دوالر 
أوس�ت�رال�ي )55.09 
مليار دوالر أميركي( 
في مش��روعات بنية 
على  كبي��رة  تحتي��ة 
مدى 10 أع��وام بما 

في ذلك خط ممتد للسكك الحديدية ضمن سعيها لتحفيز 
مرحل��ة النم��و التالية في الب��الد. وقال وزي��ر الخزانة 
األوس��ترالي سكوت موريس��ون في كلمة أمام البرلمان 
لعرض الميزانية: إن االس��تثمار في مش��روعات البنية 
التحتي��ة الطويل��ة األجل س��يدعم بالده بش��كل جيد في 
المس��تقبل. وتفوقت أوس��تراليا على العديد من نظرائها 
من الدول المتقدمة منذ األزمة المالية العالمية، لكن النمو 
االقتصادي المطرد واجه تحديات في السنوات األخيرة 

مع انتهاء طفرة االستثمار في قطاع التعدين.

أوستراليا تستثمر المليارات
لتحفيز النمو

سكوت موريسون

أعلن تقرير للمؤسسة البحثية البريطانية كانتوم غلوبال، 
تصدر المغرب دول شمال إفريقيا، والثاني أفريقياً خالل 
2016، كأفضل وجهة للمستثمرين األجانب، حيث جاء 
بعد بوتس��وانا وتلته مصر في المركز الثالث، واوضح 
التقري��ر أن ذل��ك يع��ود إلى تف��وق العرض في نس��بة 
الحس��اب الجاري، وسهولة ممارسة األعمال التجارية، 
وتغطية الواردات، كما أن المغرب يحتل مراتب متقدمة 
على مس��توى الناتج المحلي اإلجمالي، مقابل حلوله في 
مراتب متأخرة )30( على مستوى الدين الخارجي قياساً 
للناتج الداخلي الخام. ويعتمد  كانتوم غلوبال 6 مؤشرات 
أساس��ية، ه��ي: نم��و االقتص��اد، الس��يولة، المخاطرة 
االقتصادي��ة، مناخ األعمال، العام��ل الديموغرافي، ثم 

معدل انتشار موقع التواصل االجتماعي.

المغرب أكثر جذبًا لالستثمارات

الصين تغزو العالم بـ800 مليار دوالر

كشف نائب مدير لجنة التنمية واإلصالح في الصين  نينغ 
جي جه، أن سلطات بالده تتوقع بلوغ حجم االستثمارات 
األجنبية للشركات الصينية في السنوات ال�5 القادمة نحو 
600 - 800 ملي��ار دوالر، مش��يراً إلى أن جزءاً كبيراً 
من هذه االستثمارات سيذهب لتطوير الحزام االقتصادي 
للبالد الذي يتضمن تنفيذ مشاريع تنموية هائلة ومتنوعة 
تش��ارك فيها أكثر م��ن 60 دولة بما فيه��ا معظم الدول 

العربية. وتتعلق المش��اريع  التنموية بش��ق الطرق ومد س��كك الحديد، وبناء المنش��آت 
األساسية لضمان سالسة الش��حن البري والبحري والجوي، والممرات العابرة للحدود 
للطاقة الكهربائية، إضافة إلى توصيل كابالت وش��بكات االتصال التي تس��مى مجازاً 

ب�“طريق الحرير المعلوماتي”، وإنشاء مناطق التجارة الحرة لتنشيط التجارة.

نينغ جي جه

الدول األكثر جذبًا لالستثمار في افريقيا

تص��درت بوتس��وانا  الئح��ة 
الدول األفريقي��ة  األكثر جذباً 
للمس��تثمرين األجانب لتتفوق 
بذلك عل��ى المغرب الذي حل 
في المرك��ز الثاني أمام مصر 
في المرك��ز الثال��ث، وبعدها  
كل من جنوب أفريقيا وزامبيا 

وساحل العاج والجزائر وتنزانيا وناميبيا وبوركينا فاسو. وشمل التصنيف الذي  أجرته 
المؤسسة البحثية البريطانية “كانتوم غلوبال”، 54 دولة أفريقية، ويعتمد ستة مؤشرات 
أساس��ية، هي نمو االقتصاد، السيولة، المخاطرة االقتصادية، مناخ األعمال، والعامل 
الديموغرافي، ثم معدل انتشار موقع التواصل االجتماعي “فيسبوك” داخل البلد. وفي 
أس��فل الترتيب جاء كل م��ن الصومال، إرتيريا، جمهورية إفريقيا الوس��طى، جنوب 

السودان، سيراليون، ليبيريا، مالوي، غامبيا ومدغشقر بسبب االضطرابات األمنية.

“آبل” لديها سيولة أكثر من كندا وبريطانيا

ذكرت صحيفة ديلي ميل أن شركة آبل لديها سيولة مالية أكثر من حكومتي كندا والمملكة 
المتحدة مجتمعتين، حيث تُقدر المخزونات النقدية للشركة األميركية العمالقة بربع تريليون 
دوالر، وهو مبلغ يزيد عما كانت الش��ركة تملكه من س��يولة قبل 4 أعوام ونصف العام 
بنح��و الضعف. وتمكنت “آبل” من تجنب الضرائ��ب األميركية من خالل إبقاء 93 

% مما تملكه من نقد وأوراق مالية، خارج الواليات 
المتحدة بحس��اباتها في مناطق “األوف شور” أو ما 
تعرف ب�“المالذات الضريبية”، األمر الذي ساعدها 

في التهرب من دفع ضريبة دخل بنسبة 35 %.
يذكر أن القيمة الس��وقية ل�“آبل” تق��در ب�769.038 

مليار دوالر.
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يونيو 1994، الش��ركة المس��اهمة ميدكلير، بهدف ضمان فعالية العمليات 
في س��وق المال اللبناني ولتأمين ضمانات لألعضاء والتجار والمستثمرين 
وهي مركز االيداع والتس��وية والمقاصة لألدوات المالية للبنان والش��رق 
األوسط، مش��يراً إلى أن الشركة أبرمت سنة 1996 اتفاقية للتسوية ثالثية 
 Euroclear بين لبنان ومصر والكويت، وس��نة 1997 بدأت بالتعامل مع

.Clearstreamو
وأوض��ح أن الهيئة تش��رف على هذا القطاع، الى جان��ب مهمتها القاضية 
بتأمي��ن بيئة مؤاتية لألس��واق المالية في لبنان، مش��يراً إل��ى أن المركزي  
يسعى “الى ايجاد فرص تتيح للصناديق والشركات طرح أسهمها في هذه 
االس��واق اذا ارادت ذلك، ونش��جع على انخ��راط البورصات العربية بين 

بعضها البعض وعلى توحيد المقاصة”.

سوق واعدة
وأكد الحاكم س��المه أن “لبن��ان يلتزم المعايير الدولية ك��ي يبقى منخرطاً 
ف��ي العولم��ة المالية. وقد أقر قوانين تفرض أن تكون األس��هم إس��مية في 
لبنان وال يس��مح بأس��هم لحامله. كما يتعاون لبنان من خالل هيئة األسواق 
لمكافح��ة ال���Insider Trading، محلياً، اقليمياً ودولي��اً، إن حصلت من 
خالل مؤسس��اته المالية. ونقوم أيضاً بدورات لتش��جيع الحوكمة والشفافية 
في البيانات خصوصاً الشركات التي ستدرج أسهمها في األسواق المنظمة 

سالمه: نجاح األسواق المالية نجاح للبنان

ج��اء ذلك خ��الل كلم��ة ألقاها س��المه في افتت��اح مؤتمر 
البورصات العربية في فندق Four Seasons - بيروت 
برعاي��ة رئي��س الحكومة س��عد الحريري، ممث��الً بوزير 
االتص��االت جم��ال الج��راح، وفي حض��ور ممثل وزير 
المال علي حس��ن خليل المدير العام للوزارة االن بيفاني، 
األمي��ن العام التح��اد البورص��ات العربية ف��ادي خلف، 
رئي��س بورصة بيروت باإلنابة غالب محمصاني وحش��د 
م��ن رؤس��اء البورصات والمص��ارف والوف��ود العربية 

والعالمية.

تطور األسواق المالية اللبنانية
وتط��رق حاكم مص��رف لبنان في كلمته إل��ى النمو الذي 
حققت��ه  بورصة بيروت منذ تأسيس��ها ع��ام 1920 حتى 
توقفه��ا ع��ن العمل بي��ن عام��ي 1983 و1996 بس��بب 
الح��رب األهلية، الفتاً إلى انه “في هذه األثناء، تم تحديث 
قوانينه��ا وأنظم��ة التداول فيها ع��ام 1994، بالتعاون مع 

بورصة باريس”.
وتابع س��المه: “ش��هد العام 2011 مرحل��ة جديدة وقفزة 
نوعي��ة في تطور األس��واق المالية في لبنان وإعادة تأهيل 
بنيتها التحتي��ة عبر إقرار البرلم��ان اللبناني لقانون جديد 
لألس��واق المالي��ة أدى إلى إنش��اء هيئة األس��واق المالية 
الت��ي تهدف إلى تنظيم أنش��طة األس��واق المالية في لبنان 
واإلش��راف عليه��ا ومراقبتها. ه��ذا باإلضاف��ة إلى إيجاد 

اإلطار القانوني المالئم لتحقيق أمرين:
أوالً، تعزيز وتطوير األسواق المالية اللبنانية

ثانياً، حماية المستثمرين من األنشطة االحتيالية
ويه��دف هذا القان��ون الجديد إلى إنش��اء محكمة للس��وق 
المالية للبت في المسائل المالية، باإلضافة إلى إعادة هيكلة 
بورصة بيروت وتنظيم نقل ملكيتها إلى القطاع الخاص”.

وقال س��المه: إن هيئة األسواق المالية أبرمت منذ انشائها 
“مذك��رات تفاه��م واتفاقي��ات تع��اون وتنس��يق م��ع عدد 
م��ن الهيئات المالية ف��ي دول العالم. كم��ا انضمت الهيئة 
ع��ام 2016 للمنظمة الدولية لهيئات س��وق المال كعضو 
مش��ارك”، الفتاً إلى أن مصرف لبنان أنشأ في حزيران/

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمه أن تفعيل أسواق رأس المال في لبنان يصب في مصلحة القطاع الخاص، 
وسوف يؤمن فرص عمل أكثر بشكل مباشر أو غير مباشر، ويساعد على تخفيض مديونية القطاع الخاص من 
خالل اصدار أسهم، كما سيساعد على توزيع أفضل لمديونيته من خالل اصدار سندات تؤدي الى جدولة أفضل 
الستحقاقات دينه، مشدداً على أهمية الدور الذي تؤديه كل من المؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة 

ومصارف األعمال في هذا المجال.

رياض سالمه
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دور المصارف في تقوية البورصة
ب��دوره، تطرق أزهري ف��ي كلمته إلى ال��دور الذي تقوم 
ب��ه المصارف اللبناني��ة  في تقوية عمل األس��واق المالية 
والبورص��ات، مش��يراً إلى أن هناك س��تة بن��وك مدرجة 
عل��ى بورصة بيروت أي أكثر من نصف عدد الش��ركات 
المدرج��ة، وتمثل هذه البنوك حوال��ى نصف الموجودات 
في القطاع المصرفي اللبناني، وتقوم بإدارة إصدارات من 
األسهم والسندات منها سندات اليوروبوند السيادية، وتقوم 
ايضاً بتصمي��م أدوات مالية جديدة ذات خصائص عالمية 
وتتمتع بميزات مجدية على صعيد المردود واالس��تحقاق 
األمر الذي يس��اعد على تفعيل حركة األس��واق ونموها، 

كما تقدم خدمات االستشارات لعمليات الدمج والحيازة.

صندوق عربي قابل للتداول
من جهته، ش��دد خلف في كلمته على فكرة انشاء صندوق 
عربي قابل للتداول ETF مبني على مؤشر يضم الشركات 
األكثر سيولة في المنطقة العربية ويكون مدرجاً على عدد 
م��ن البورص��ات العربية، وم��ن بينها بورص��ة بيروت، 
وه��ي المقبلة على الخصخصة في مرحلة جديدة، مش��يراً 
إل��ى أن اتحاد البورصات العربية يض��م 18 بورصة، 4 
مقاصات، 34 ش��ركة مالية ومصرف استثمار، كاشفاً أن 
القيمة الس��وقية للبورصات االعضاء  بلغت في نهاية عام 
2016، 1117 ملي��ار دوالر أميركي وقيمة التداول 420 
البورصات 1500 شركة.ملي��ار دوالر، وقد فاق عدد الش��ركات المدرجة على هذه 

اللبنانية”، مش��دداً على أن “األس��واق الرأس��مالية في لبنان واعدة بس��بب 
الس��يولة المتوف��رة وحرية التحويل، على الرغم من أننا ال نس��مح بتمويل 
يتعدى 50 % من قيمة السهم. ومن أهم عناصر النجاح، العنصر البشري 
وقد أصدرنا تعاميم لتدريبه وتأهيله من خالل امتحانات، فيكون المشغلون 

للسوق بالمستوى المطلوب”.
وتابع: “قامت هيئة األس��واق المالية بما يلزم للتحضير والترخيص لسوق 
الكتروني��ة تتيح الت��داول الرقمي وتش��ارك فيها المصارف والمؤسس��ات 
المالي��ة، عل��ى أن تش��رف “ميدكلي��ر” على التس��وية والمقاصة. يش��مل 
الت��داول م��ن خالله��ا جمي��ع األدوات، وحت��ى الذهب والعم��الت ما عدا 
الليرة اللبنانية، وتش��ارك فيها المصارف والمؤسس��ات المالية ومؤسسات 
الوساطة، وألنها إلكترونية يمكنها أن تتواصل مع الخارج، ويمكن عبرها 
اس��تقطاب اس��تثمارات اللبنانيين في الخارج، مما يساهم في التوصل إلى 
رس��ملة المؤسس��ات اللبنانية، بحيث ال يبقى كل تمويلها مستنداً إلى الدين، 
مما س��يخفف من مديونية المؤسس��ات، وخدمة المديونية، فيخصص رأس 
مال أكبر لالس��تثمار وتطوير المؤسس��ات”، مش��يراً إلى أن هذه المنصة 
اإللكتروني��ة يمك��ن أن ت��دار م��ن بورص��ة بي��روت إذا قام��ت الحكومة 
بخصخصة هذه البورصة، استنادا إلى ما ينص عليه القانون. وهي مكملة 
لبورص��ة بي��روت اذ تهدف هذه المنصة الى توفير الس��يولة للمؤسس��ات 
الصغيرة والمتوس��طة الحجم وإيجاد المخرج المناس��ب للشركات الناشئة، 

إن اختارت أن تباع إلى الجمهور.
وخت��م قائالً: “نأمل النجاح لألس��واق المالية الذي ه��و بمثابة نجاح للبنان 
ويضي��ف إل��ى دوره الري��ادي المصرفي في المنطق��ة دوراً مالي��اً بارزاً 
أيض��اً، فيكون بابا لفتح فرص عمل جديدة ولع��ودة اللبنانيين الذين نجحوا 
في الخارج لتأس��يس فروع لهم في المنطقة التي تكون قد انش��ئت للتداول 

باألدوات المالية”.
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تدعو الش��ركة أس��راً مختارة ترد أس��مائهم ضمن قائمة “فوربس 
500” من أصدقاء موناكو أو يقيمون فيها. ويتم اختيار هذه األسر 
مع التركيز على الجغرافيا والصناعة ليكونوا مستثمرين مؤسسين 

ومالكين جزئيين في الشركة المديرة.
ب��دوره، ق��ال نائ��ب رئيس الصن��دوق الس��يادي، وأكبر مس��اهم 
ف��ي مجموعة “س��بتر”، مارك توماس: تش��كل ش��ركة “موناكو 
إنفستمنت كوربورايشن” بنية االستثمار المباشر للثروات السيادية 
التي تجم��ع للمرة األولى رأس مال ضخم طويل األجل مع بعض 
المس��تثمرين األفراد األكثر نجاحاً في العالم. وقد تأسس��ت شركة 
موناكو األكثر جاذبية، وهم أصدقاؤها والمقيمون فيها.“موناكو إنفس��تمنت كوربورايش��ن” لتعمل مع بعض من أصول 

“موناكو إنفستمنت كوربورايشن” بقدرات جديدة

وتركز ش��ركة االستثمار المباش��ر للثروات السيادية الجديدة على 
خدم��ة مس��تثمرين مختارين تدعوهم “س��يبتر” وإم��ارة موناكو. 
وس��تتولى ش��ركة “موناكو إنفستمنت كوربورايش��ن” في البداية 
قيادة برنامج اس��تثمار في المؤسس��ات المالية، والموارد الطبيعية 
على أن تقوم بالتوس��ع في قطاعات أخرى مع اكتساب المزيد من 

القدرات االستثمارية.

دعم كامل لنمو الشركة
وتعليقاً على ذلك، قال ألبير الثاني: ستغيّر شركة “موناكو إنفستمنت 
كوربورايشن” الطريقة التي يشارك فيها المستثمرون في الثروات 
السيادية والمس��تثمرون من القطاع الخاص في االستثمارات ذات 
رأس الم��ال الكبير عل��ى الصعيد العالمي. ولقد أكدنا، ومؤسس��و 
مجموعة “س��بتر” التزامنا بدعم هذه الش��ركة، وسنس��تخدم رأس 
المال خاصتنا وعالقاتنا بش��كل اس��تباقي إلنجاحه��ا. ونحن نؤمن 
بالمب��ادرات المالية والقيادة القوية لمجموعة “س��بتر”، وعلى ثقة 

بأن الشركة  ستنمو لتصبح مؤسسة يمكننا جميعاً أن نفخر بها.

مجموعة سبتر
تم إنشاء مجموعة “سبتر” من قبل أعضاء األسر الحاكمة في آسيا 
والخلي��ج، الذي��ن جمعوا نقابة دائمة من المس��تثمرين في الثروات 
الس��يادية حول أصول تقديري��ة تبلغ 14 مليار دوالر من أصحاب 

المصلحة في “سبتر”.
وفي هذا الس��ياق أكد أمير بروناي والمؤسس المشارك لمجموعة 
“س��بتر” عب��د العلي الكبي��ر، التزامه والمؤسس��ون بدعم موناكو 
لتصبح العباً رئيس��ياً في مجال االس��تثمارات العالمية المباش��رة 
ولتعزي��ز القيم��ة ألصحاب المصلح��ة من خالل منظ��ور التنمية 

المستدامة.

الوصول للعالمية
م��ن جهت��ه، ق��ال الرئي��س التنفي��ذي لمجموع��ة “س��بتر” رايو 
ويثان��اج: نحن حريصون على تنمية ش��ركة “موناكو إنفس��تمنت 
كوربورايش��ن” بشكل مدروس لتصبح ش��ركة ذات توجه عالمي 
تجم��ع مس��تثمرين ومش��غلين عالميين لتطوير أس��طول قوي من 
الش��ركات. وستشّكل الشركة أداة اس��تثمار تتجاوز حدود الوطن، 
لتفت��ح حص��راً أبوابها أمام المس��تثمرين ف��ي الثروات الس��يادية 
والمس��تثمرين المؤسسيين. ومع ذلك، وخالل السنة االفتتاحية، قد 

بدعم من أمير موناكو ألبير الثاني، جرى اإلعالن عن تأسيس شركة “موناكو إنفستمنت كوربورايشن”، لقيادة 
برنامج استثمار مباشر، يركز على الحصول على مناصب سيطرة في شركات حول العالم. وتتولى إدارة الشركة 

الجديدة مجموعة “سبتر”، وهي عبارة عن مصرف تجاري واتحاد استثمار مباشر  أسسه الممول رايو ويثاناج.

ألبير الثاني
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مشروع أنبوب النفط العراقي األردني

كش��ف بيان صادر عن الديوان الملكي 
األردني أن الملك عبد هللا الثاني والرئيس 
العراق��ي ف��ؤاد معصوم قد ش��ددا على 
أهمية تأمين المنافذ الحدودية والطريق 
الدولي الواصل بين البلدين، إضافة إلى 
اإلس��راع بتنفي��ذ خط أنب��وب النفط من 
مدينة البصرة العراقية )جنوب العراق( 

إلى ميناء  العقبة )جنوب االردن(.
م��ن جهت��ه، أوضح الرئيس العراقي ان “خط النفط والغاز اس��تراتيجي ومهم للعراق 
واألردن”، وان “العم��ل يجري بش��كل مكثف لفتح الطريق الدولي، باعتباره يش��كل 
أولوي��ة لب��اده”. وكان االردن والع��راق وقعا في 9 نيس��ان/أبريل 2013 اتفاقية لمد 
انبوب يبلغ طوله 1700 كلم لنقل النفط العراقي الخام من البصرة الى مرافئ التصدير 

بالعقبة بتكلفة 18 مليار دوالر وبسعة مليون برميل يومياً.

عبد هللا الثاني وفؤاد معصوم

العراق يبيع النفط عبر بورصة دبي

باعت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية )سومو( 
مليوني برميل من خام البصرة الخفيف، تسليم حزيران/

يونيو 2017 عبر منصة مزادات بورصة دبي للطاقة، 
في خطوة تعتب��ر األولى على اإلطاق التي يباع فيها 
خام البصرة من خال بورصة دبي. واستقطب المزاد 
اهتمام ش��ركات النفط والمتداولين ومصافي التكرير، 
وشارك فيه أكثر من 20 متداوال من خال 40 مزايدة 
في دقيقتين. وحول الهدف من هذه العملية، قال المدير 
العام لشركة )سومو( فاح العامري: إن إدراج مزادات 

بورصة دبي كخيار لبيع خام البصرة الخفيف يهدف الى  تلبية الطلب في آسيا، وتوفير 
فرص متساوية للعماء من أجل الوصول إلى شحنات الشركة الفورية.

فاح العامري

أعل��ن الرئيس الروس��ي فاديمير بوتين، خ��ال لقائه 
نظيره الفلسطيني محمود عباس، عن منح فلسطين مزايا 
تجارية تفضيلية م��ع الرابطة االقتصادية األوراس��ية. 
وقال بوتي��ن: إن العاقات التجارية واالقتصادية دفعت 
اللجنة األوروبية اآلس��يوية إلى اتخاذ قرار بشأن إدراج 
فلسطين في قائمة الشركاء الذين بإمكانهم استخدام نظام 

التعرفة الجمركية الموحد التفضيلي.
يذكر أن االتحاد األوراس��ي كان قد أعفى بعض الس��لع 
الفلس��طينية من الرس��وم الجمركية منذ تشرين األول/ 

أكتوبر 2016.

روسيا تمنح فلسطين مزايا تجارية

فاديمير بوتين ومحمود عباس

دعا صندوق النقد الدولي القوى االقتصادية اآلسيوية إلى 
أخ��ذ العبرة من اليابان، والمبادرة إلى حل مش��كلة زيادة 
نسبة السكان المسنين، محذراً من أن بعض دول آسيا قد 
“تشيخ قبل أن تصبح غنية”. وأشار الصندوق إلى أن آسيا 
حققت مكاسب كبيرة بفضل تركيبتها السكانية المتنوعة 
في العقود الماضية، لكن عدد المسنين الذي ينمو بسرعة 
س��يكون عبئاً على النمو االقتصادي، الفتاً إلى أن معدل 
النمو السكاني آلسيا سيصبح صفراً بحلول عام 2050، 
ونس��بة الس��كان في فئة 65 عاماً أو أكبر ستزيد بوتيرة 

متسارعة حتى تصبح مثلين ونصف النسبة الراهنة.

“الشيخوخة” تهدد
االقتصاد اآلسيوي

الصين تستخرج “الوقود الجليدي”

أعلنت الصين عن إجرائها تجربة ناجحة الستخراج “الوقود الجليدي”، أو “هيدرات 
الغاز الطبيعي” من قاع بحر الصين الجنوبي، وأن عمليات االستخراج  من عمق أكثر 
من كيلومتر واحد، قد بدأت في العاشر من أيار/مايو 2017، حيث تم استخراج أكثر من 

120 ألف متر مكعب من الغاز. والمعروف أن ل�“هيدرات 
الغ��از الطبيعي” بنية كريس��تالية ش��بيهة بجزيئات الجليد 
تتكون بلوراتها من جزيئات الماء وغاز الميثان تبلور تحت 
ضغ��وط كبيرة ودرجات حرارة منخفضة. ويؤكد الخبراء 
أن كل متر مكعب م��ن هذا الوقود يحوي كمية 164 متراً 

مكعباً من غاز الميثان، خالية تقريباً من الشوائب.
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السفير  كش��ف 
الجزائري لدى 
صالح  س�ورية 
ب��وش�������ة  أن 
باده س���تكون 
الس�باقة إلعادة 
تس�يير رحات 
ل�ل�خ�ط������وط 

الجوية الجزائرية إلى دمش��ق، مش��يراً إل��ى أن الجالية 
الس��ورية في الجزائر تتجاوز 40 ألف ش��خص، وهذا 
يش��كل دافعاً الس��تئناف الرحات الجوية بي��ن البلدين 

والتي توقفت عند بدء األزمة السورية.
م��ن جانبه، أع��رب وزير النقل الس��وري علي حمود، 
خ��ال اجتماع��ه مع الس��فير الجزائري، عن اس��تعداد 
الوزارة لتقديم التسهيات، وتسريع وتيرة العمل لتنشيط 
التبادل التجاري بين البلدين، مؤكداً على أهمية تنش��يط 
وفتح خطوط بحرية وجوية مع الجزائر التي لديها العديد 

من المنتجات التي تحتاجها سورية.

الجزائر تستأنف رحالتها
إلى دمشق قريبًا

علي حمود وصالح بوشة

كش��فت مدير عام الهيئة الوطنيّة لخدمات الّشبكة، فاديا 
س��ليمان، عن مش��روع جديد يت��م العم��ل عليه لضبط 
التس��ويق والتجارة اإللكترونية في س��ورية عبر شبكة 
االنترنت، خاصة بعد ظهور شركات عملت بشكل غير 
مرخص س��ابقاً. وأكدت س��ليمان أن المش��روع سيحدد 
ضوابط وق��رارات تنظم آلية من��ح الترخيص القانوني 
لممارسة الحق في التجارة اإللكترونية ضمن موقع معتمد 
على النطاق العُلوي السوري. كما تأتي أهمية المشروع 
من ضرورة التوس��يع بالنطاق على االنترنت، الفتة إلى 
أن النطاق العربي بالمجمل ال يأخذ س��وى 0.5 % من 
النطاق العُلوي على مستوى العالم، وأن مواقع االنترنت 
والش��بكات العاملة الت��ي تنطق باللغ��ة العربية ال تزيد 

نسبتها عن 7 %.

ال تجارة إلكترونية من دون ترخيص

40 مليار ليرة سورية للمدن الصناعية

أعلن مدير المدن والمناطق الصناعية في س��ورية أكرم 
الحسن عن إنفاق 40 مليار ليرة، على تنفيذ أعمال البنية 
التحتية واالستماك في المدن الصناعية األربع، منذ بداية 
العمل فيها وحتى نهاية عام 2016. وبلغ اإلنفاق السنوي 
على تنفيذ البنى التحتية نحو 2.7  مليار ليرة، بنسبة تنفيذ 
49 %، بينم��ا وصلت قيمة االنفاق التراكمي على البنية 
التحتية إلى 37.8 مليار ليرة.  ووصل إجمالي المنش��آت 
قيد البناء إلى 4579 منش��أة، موزعةً على 1499 منشأة 
متوقف��ة عن البناء، ف��ي حين بلغت المنش��آت قيد البناء 

الفعلي نحو 3080. وقد بغلت خطة اإلنفاق على تنفيذ البنى التحتية واالس��تماك عام 
2016 نحو 5.5 مليار ليرة، موزعة بين عدرا، الشيخ نجار، حسياء، ودير الزور. 

أكرم الحسن

مشاركة محلية وخارجية في “تكنوبيلد”

العام��ة  المؤسس��ة  مدي��ر  أعل��ن 
للمعارض “سيما” موفق طيارة عن 
مشاركة 45 شركة محلية وخارجية 
متخصصة بمجاالت البناء ومختلف 
تقنيات��ه، ف��ي “مع��رض تكنوبيلد” 
الرابع، منها 15 شركة لبنانية. ونوه 
وزير األشغال العامة واإلسكان في 
سورية حسين عرنوس، الذي افتتح 

المعرض، بأهميته وتنوع االختصاصات وزيادة المنتجات المعروضة فيه، مشدداً على 
تش��جيع الصناعة الوطنية، إضافةً إلى أهمية التقاء ش��ركات البناء والتشييد والتطوير 
العقاري التي ستسهم في إعادة اإلعمار. كما اعتبر وجود شركات لبنانية وأوروبية عبر 
وكاء سوريين، صورة مطمئنة عن االستعداد للمشاركة في إعادة اإلعمار في سورية.

تدشين أكبر معمل للصناعات الغذائية في سورية

تستمر “فروستي للصناعات الغذائية” 
بإنشاء مصنعها الجديد في ريف دمشق 
بكلفة تزيد على 1.5 مليار ليرة، والذي 
س��يكون من أكبر معام��ل الصناعات 
الغذائية. وأشار المدير العام لمجموعة 
“الساعور للصناعة والتجارة” طارق 
الس��اعور، أن المعمل س��يفتتح خال 

الربع األخير من عام 2017 في “تل كردي”، بعد عودة االستقرار للمنطقة، وسيؤمن 
أكثر من 1000 فرصة عمل، الفت�اً إلى وجود اهتمام حكومي لدعم الصناعة، فالجميع 
يعمل على جعل ش��عار “صنع في س��ورية” هو األس��اس في االقتصاد، والذي ظهر 

بقرارات ترشيد االستيراد، ودعم استيراد المواد األولية للصناعة.
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وقع��ت المؤسس��ة العام��ة لتحلي��ة المي��اه المالح��ة في 
الس��عودية عقد مش��روع “ينبع 3” لتحلية المياه وإنتاج 
الكهرباء. وتبلغ تكلفة محطة الكهرباء على ساحل البحر 
األحم��ر 5.16 ملي��ار لاير )1.37 ملي��ار دوالر( على 
أن تول��د ما يص��ل إلى 2500 ميغاوات م��ن الكهرباء، 
إضاف��ة إلى إنتاج 550 ألف متر مكعب من المياه يوميا 
إلمداد المدينة المنورة. وتستهلك المملكة 8 مايين متر 
مكعب يومياً من المياه، بمعدل استهاك للفرد يبلغ 265 
ليترا، وهو ما يعادل ضعف اس��تهاك الفرد في االتحاد 
األوروبي. وينمو الطلب الس��عودي على المياه بنس��بة 

8.8 % سنوياً.

السعودية: مشروع لتحلية المياه
بـ1.3 مليار دوالر

اتفقت السعودية وروس��يا على تمديد العمل بتخفيضات 
إنتاج النفط لمدة 9 أشهر أخرى حتى آذار/مارس 2018، 
في مسعى لتقليص تخمة الخام في األسواق العالمية، ودفع 
األسعار لارتفاع. وفي بيان مشترك صدر في بكين عقب 
اجتماع جرى في وقت مبكر، قال وزير الطاقة السعودي 
خال��د الفالح ونظيره الروس��ي ألكس��ندر نوف��اك، إنهما 
اتفق��ا على تمديد اتفاق قائم لمدة 9 أش��هر أخرى. وتعهد 
الوزي��ران “باتخ��اذ كل ما يلزم” لتقلي��ص المخزونات 
العالمية إلى متوسطها في 5 سنوات، وعبّرا عن تفاؤلهما 

بأنهما سيحصان على الدعم من منتجين آخرين.

السعودية وروسيا
تمددان خفض انتاج النفط

ألكسندر نوفاك وخالد الفالح

قانون لمكافحة اإلغراق

كش��ف وزير االقتصاد االماراتي س��لطان بن س��عيد 
المنصوري عن أن القانون االتحادي المتعلق بمكافحة 
اإلغ��راق والتدابير التعويضي��ة والوقائية، هو خطوة 
رائدة نحو تطوير اإلطار التشريعي والتنظيمي للبيئة 
االقتصادية في باده، ومحطة مفصلية بمسيرة الجهود 
لتمكين تنافس��ية االقتصاد الوطني، ال س��يما قطاعي 
الصناع��ة والتجارة الخارجية، وه��و أعطى الجهات 
المعنية الس��ند للتحرك والتصدي للممارسات الضارة 
بالتجارة الدولية، المتمثلة باإلغراق أو الدعم أو زيادة 

الواردات، واتخاذ إجراءات وتدابير كفيلة بمواجهتها، ما يرفع قدرة الصناعة الوطنية 
على مواجهة اآلثار الضارة ويعزز التنافسية التجارية للمنتج المحلي.

سلطان بن سعيد المنصوري

فنادق دبي تتكبد خسائر مفاجئة

تكبدت مجموعة من الفنادق والبنوك في إمارة دبي خس��ائر كبيرة بعد إغاق ش��ركة 
Hospitality Dynamics التي تدير برامج تس��ويق والء الضيوف، بشكل مفاجئ 

م��ن دون تس��وية ديون مس��تحقة 
عليها. ويقدر حجم الديون المترتبة 
على الشركة لصالح 3 مجموعات 
فنادق بمليون��ي درهم )545 ألف 
دوالر(، ومليون درهم )272 ألف 
دوالر( لصالح 4 بنوك، ونصف 
مليون دره��م )136 ألف دوالر( 

رواتب وتعويضات الموظفين.

نظام إدارة األسماء التجارية

أطلق����ت “دائ����رة التنمي���ة 
االقتصادية في إمارة عجمان” 
في دولة اإلمارات “نظام إدارة 
األس���ماء التجاري��ة”، ال��ذي 
يوفرمنظومة موحدة ومتكاملة 
لتنظيم عمليات حجز األس�ماء 
التجارية والس�جل االقتصادي 
والتراخي��ص االقتصادية، مع 

الرب��ط الكام��ل بين إجراءات األس��ماء التجارية وإج��راءات التراخيص االقتصادية. 
ويكتسب “نظام إدارة األسماء التجارية” أهمية استراتيجية بالنظر إلى دوره في تعزيز 
الجذب االقتصادي واالرتقاء بقس��م التراخيص االقتصادية.وهو ما أوضحه مديرعام 

“دائرة التنمية االقتصادية في عجمان” علي عيسى النعيمي.
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مصنع لألدوية البيولوجية في شانغهاي

بوهرنجر  ش��ركة  افتتح��ت 
إنجلهاي���م مصنع���اً جدي���داً 
إلنتاج األدوية البيولوجية في 
ش��انغهاي، ليك��ون المصنع 
األول والوحيد من نوعه من 
إنشاء ش��ركة دوائية متعددة 

الجنس��يات عاملة في الصين، ويستثمر بتقنية زراعة خايا الثدييات، باستثماٍر أول�ي 
70 مليون يورو.

قررت اإلمارات إرجاء تش��غيل أول مفاعل نووي لمدة 
عام لعدم حصول الشركة المحلية المكلفة بتشغيله على 
الرخصة من هيئة الرقابة على الطاقة النووية. وكشفت 
مؤسس��ة اإلمارات للطاقة النووية عن االنتهاء من بناء 
محطة “براكة” التي تعتبر أول مفاعل نووي في الباد، 
لكن لن يتم تشغيلها قبل أن تصدر الهيئة االتحادية للرقابة 
النووية رخصة التشغيل لش��ركة “نواه”. و“نواه” هي 
مش��روع مشترك بين مؤسسة الطاقة النووية اإلماراتية 
والش��ركة الكورية للطاق��ة الكهربائية “كيبكو” وتتولى 

تشغيل المحطة.

اإلمارات ترجئ تشغيل
أول محطة نووية

ماح��ة  ش��ركة  أطلق��ت 
للنقل البح��ري والخدمات 
الشحن  خدمة  اللوجستية، 
من الباب إل��ى الباب بين  
قطر واإلمارات، تستهدف 
به��ا الش��ركات الصغيرة 
والمتوس��طة المتخصصة 
ف��ي تج��ارة قط��ع غي��ار 
الس���ي�ارات وم�ن�ت�ج��ات 
والس���لع س�ريعة  األزياء 

االس����تهاك. وتتوفر هذه الخدمة التي تعتمد الش���ركة 
بتقديمها على ما تمتلكه من س��فن النقل البحري والبنية 
التحتية اللوجستية الخاصة بها بشكل أسبوعي، وستتيح 
للعماء تتبّع ش��حناتهم عبر اإلنترنت من المصدر إلى 
الوجه��ة. وأش��ارالمدير التنفي��ذي لش��ركة ماحة عبد 
الرحمن عيس��ى المناعي “ال��ى أن الخدمة مثالية نظراً 
لما تتمتع به من مزايا أبرزها سرعة التسليم والرحات 
المنتظم��ة بين دولتي��ن، إضافةً العتمادها س��عر موّحد 

يغطي النقل البري والبحري والتخليص الجمركي.

خدمة شحن ما بين قطر واإلمارات

عبد الرحمن عيسى المناعي

اتفاقيتان بين المغرب ونيجيريا

ونيجيريا  المغ��رب  وق��ع 
اتفاقيت��ان تتعل��ق األول��ى 
لنق��ل  أنب��وب  بمش��روع 
الغاز بي��ن البلدين والثانية 
بالتع���اون ف���ي م�ج����ال 

المخصبات الزراعية.
وق�ال وزي���ر الخارج�ي��ة 
النيجيري جيفري اونييما، 
عقب التوقيع الذي تم تحت 

إش��راف العاهل المغربي الملك محمد الس��ادس، وبحضور وزير الخارجية والتعاون 
المغربي ناصر بوريطة، إن افريقيا ستجني الكثير من وراء أنبوب الغاز، حيث سيساهم 
بتطوير التبادل والتعاون األفريقي - األفريقي وكذلك خلق فرص عمل وتسهيل التبادل 

مع األسواق األوروبية، الفتاً إلى أن االنبوب “سيمر على األقل بست دول أفريقية”.
على صعيد آخر، وقع المكتب الشريف للفوسفات المغربي والجمعية النيجيرية لمنتجي 

وموزعي األسمدة اتفاقية “من أجل دعم انتاج وتوزيع األسمدة في نيجيريا”.

اتفاق تجاري بين موريتانيا وغرب أفريقيا

وقع��ت موريتانيا م��ع المجموعة 
االقتصادية لغ��رب افريقيا، اتفاقاً 
يغطي 4 مجاالت أساس��ية تشمل 
حرية تنق��ل البضائع وحرية تنقل 
األشخاص والخدمات والرساميل، 

باإلضافة الى مكافحة اإلرهاب. 
ووق��ع االتف��اق كل م��ن رئي��س 

مفوضية مجموعة غرب افريقيا مارس��يل آالن دي سوزا ووزيرة التجارة والصناعة 
والس��ياحة الموريتانية ناها بن��ت حمدي ولد مكناس. ومن المتوقع أن يس��اهم االتفاق 
ف��ي تعزيز العاقات االقتصادية والتجارية بين موريتانيا ودول غرب افريقيا في عدة 

مجاالت بما في ذلك إنشاء منطقة للتبادل الحر.
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حققت ايران االكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين وذلك مع 
قيام الرئيس االيراني حس��ن روحان��ي بافتتاح مصفاة 
ف��ي مدينة بندر عباس تبل��غ طاقتها 12 مليون ليتر من 
البنزين، لكنها س��تتمكن من انتاج 36 مليون ليتر حين 
تبدأ العم��ل بكامل طاقته��ا. وقال روحان��ي: “بافتتاح 
المرحل��ة األولى م��ن المصفاة تحقق حل��م قديم، حققنا 
االكتفاء الذاتي في إنتاج البنزين وسنتمكن من التصدير 

في المستقبل القريب”.
يشار الى أن ش��ركة خاتم األنبياء للبناء كانت المقاول 

الرئيسي للمشروع.

إيران تحقق االكتفاء الذاتي
في البنزين

تتجه شركة يارا النرويجية لتطوير أول سفينة حاويات 
كهربائية ذاتي��ة القيادة “يارا بيركيان��د”، لإلبحار من 
دون وج��ود إنس��ان واح��د عل��ى متنها. وم��ن المتوقع 
أن تعم��ل على إزال��ة 747 طناً، من غاز ثاني أكس��يد 
الكربون، المنبعث من شاحنات الديزل، في الهواء ومع 
إطاق 40 ألف رحلة س��نوياً، على أن تكون أول رحلة 
لها عام 2018، حيث س��تكون مأهولة في حين ستكون 
ذاتية القيادة بش��كل كامل عام 2020. وتعاونت “يارا” 
مع شركة التكنولوجيا البحرية “كونغسبرغ”، التي تقوم  
بتطوير وتس��ليم جميع المعدات التكنولوجية الرئيسية، 
بما في ذلك أجهزة االستش��عار الازمة لتطبيق عمليات 

القيادة الذاتية، وأنظمة التحكم الكهربائية والبطارية.

 سفينة حاويات ذاتية القيادة

فاتورة “طالق” بريطانيا ترتفع

يدرس االتحاد األوروبي مسألة تغريم بريطانيا 
ب���100 ملي��ار ي��ورو لخروجه��ا م��ن الكتل��ة 
األوروبي��ة أو ما يس��مى ب�“عقوب��ة الطاق”. 
وذكرت فايننش��ال تايمز في تقرير لها، أن هذا 
الرق��م أبلغها به مس��ؤولون ألمان وفرنس��يون. 
وقال��ت: إن مفاوضي االتحاد قام��وا بمراجعة 

حس��اباتهم األولية لفاتورة خروج بريطانيا من االتحاد، بهدف مطالبتها بأكبر قدر من 
المال، بما يتضمن التكاليف اإلدارية لتسيير مؤسسات االتحاد لعامي 2019 و2020. 
وقدّر مسؤولون أوروبيون سابقاً ثمن الخروج ب�50 - 60 مليار يورو، يشمل معاشات 
وضمانات القروض والمشروعات ببريطانيا، لكن لندن رفضت دفع  هذه “الفاتورة”.

كم تبلغ فوائد ديون الواليات المتحدة؟

تجاوزت فائدة الدين العام األميركي مس��توى النصف 
تريلي��ون دوالر للم��رة األول��ى ف��ي تاري��خ الواليات 
المتحدة. ومن المتوقع اس��تمرار ارتفاعها في األش��هر 
المقبلة حيث تس��عى إدارة الرئي��س دونالد ترامب إلى 
زي��ادة اإلنف��اق الحكومي عب��ر االقتراض. وش��هدت 
الموازن��ة المؤقت��ة زي��ادة في مخصص��ات العديد من 
أولوي��ات ترامب، خصوصاً اإلنفاق العس��كري وأمن 
الحدود. وينص مش��روع قان��ون الموازنة على نفقات 

سنوية بقيمة 1163 مليار دوالر.
يذك��ر أن حجم ديون الواليات المتحدة يبلغ قراب��ة 18 تريليون دوالر. وللمقارنة فإن 
الفوائد، التي تدفعها الحكومة األميركية لهذه الديون تعادل حجم الناتج المحلي اإلجمالي 

لدول كالسويد )507.046 مليار دوالر( وبولندا )482.920 مليار دوالر(.

دونالد ترامب

اتفاقيات تجارية ومالية بين أميركا والصين

ق��ال وزي��ر التج��ارة األميركي ولب��ور روس: إن باده 
والصي��ن ستتوس��عان في تج��ارة لحم األبق��ار والدجاج 
وتفتح��ان الب��اب أكثر أمام الش��ركات المالي��ة في إطار 
خط��ة لتقليص العجز التجاري الضخم للواليات المتحدة 
مع بكين. وبموجب االتفاقات ستس��مح الصين باستيراد 
لحم األبقار من الواليات المتحدة بحلول 16 تموز/يوليو 
2017، وفي المقابل ستصدر السلطات األميركية بحلول 
ذل��ك الموع��د قاعدة مقترحة للس��ماح بدخ��ول الدواجن 

المطهية الصينية إلى الباد. ووافقت الصين أيضاً على إصدار لوائح توجيهية بحلول 
ذلك الموعد للس��ماح لشركات بطاقات الدفع األميركية  بالعمل في الباد. كما سيكون 

بوسع الشركات األجنبية في الصين تقديم خدمات التصنيف االئتماني.

ولبور روس
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الصين إلى آس����يا الوس��طى، ثم إلى روس��يا فأوروبا وصوالً إلى 
بح��ر البلطيق. وممر بري من الصي��ن إلى الخليج العربي والبحر 
المتوس��ط، عبر وس��ط وغرب آس��يا. وممر ثالث من الصين إلى 
جنوب وش��رق آس��يا، ومن ثم جنوب آس��يا، وصوالً إلى المحيط 

الهندي.

أما بحرياً، ترتكز المبادرة على بناء روابط بين الموانئ الرئيسية، 
وم��ن الممرات المقترح��ة، ممر يربط الموان��ئ الصينية بالمحيط 
اله��ادئ عبر بحر الصين الجنوب��ي، وآخر يربط الموانئ الصينية 

بأوروبا.

تعهدات صينية
وفي إطار سعيها إلنجاح المبادرة، تعهد الرئيس الصيني شي جين 
بينغ بتخصي��ص 124 مليار دوالر لخطة طري��ق الحرير الجديد 
ليكون “طريقاً للس��ام ولم الشمل والتجارة الحرة” حسب وصفه. 
وأوضح أن باده س��تقدم قرابة 15 مليار دوالر أميركي لصندوق 
طريق الحرير القائم الذي يس��تهدف تمويل بنية أساس��ية وش��بكة 
تجاري��ة عابرة للقارات، وس��يقدم مصرفا “التنمي��ة” و“التصدير 
واالس��تيراد” الصينيي��ن قروض��اً بنح��و 55 ملي��ار دوالر لتل��ك 
المش��اريع، وحوالى 9 مليارات دوالر مس��اعدات لل��دول النامية 
والمؤسس��ات الدولية في دول طري��ق الحرير الجديد. وإلى جانب 
ذلك سيش��جع بينغ المؤسسات المالية على التوسع بأنشطة التمويل 

رحلة إحياء طريق الحرير تبدأ من بكين

وته��دف المبادرة ف��ي جوهرها إلى إحياء م��ا كان يعرف تاريخياً 
بطري��ق الحرير القديم، وهو عبارة عن ش��بكة طرق تجارية تمر 
عبر جنوب آس��يا لتربط الصين بدول جنوب وشرق آسيا والشرق 
األوسط وصوالً إلى تركيا. وتستهدف الصين من خال استراتيجية 
“الحزام” االنتش��ار بقوة في دول محددة في وس��ط آسيا وأوروبا، 
أما “الطريق البحري” فيس��تهدف دوالً في جنوب وجنوب ش��رق 

آسيا، وصوالً إلى الشرق األوسط.

وفي افتتاح الجلس��ة، دعا الرئيس الصيني، ش��ي جي��ن بينغ، إلى 
تهيئ��ة الظروف لدعم التنمية الحرة، ووضع أنظمة عادلة ومقبولة 
وش��فافة للتجارة العالمية وقواعد االس��تثمار. كما دافع عن التبادل 

الحر والعولمة.

نظرة على المبادرة
تح��اول بكي��ن م��ن خ��ال المب��ادرة توثي��ق الرواب��ط التجاري��ة 
واالقتصادية بين آس��يا وأوروبا وإفريقيا، عبر تش��ييد شبكات من 
الس��كك الحديدي��ة وأنابي��ب نفط وغ��از وخطوط طاق��ة كهربائية 
وإنترن��ت وبن��ى تحتية بحرية، م��ا يعزز اتصال الصي��ن بالقارة 

األوروبية واإلفريقية.

وبحس����ب موقع RT، س��ت�ش���مل المبادرة طريق��اً بري��اً يص��ل 
آس����يا بأوروب��ا، ومن المم��رات المقترحة، ممر الش����مال، من 

استضافت العاصمة الصينية بكين، في 14 و15 أيار/مايو 2017، قمة دولية بحضور ممثلين عن 130دولة بينهم 
29 زعيماً، لالحتفال بإطالق مبادرة “الحزام والطريق” التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ عام 2013، 

بهدف تطوير وإنشاء طرق تجارية وممرات اقتصادية تربط أكثر من 60 بلداً.
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وف��ي تصريح��ات صحفية، أش��ارت وزي��رة االقتص��اد والطاقة 
األلمانية، بريجيت زيبريس، إلى أن بادها لن توقع البيان المشترك 

لمبادرة الحزام والطريق إذا لم تتضمن الضمانات المطلوبة.

وقال موقع الجزيرة.نت: إن بعض الدبلوماس��يين الغربيين عبّروا 
ع��ن تحفظهم بش��أن القمة ومش��روع طري��ق الحري��ر الصيني، 
مش��يرين إلى أنها محاولة من بكين لزي��ادة نفوذها عالمياً، وأبدوا 
قلقهم بش��أن ش��فافية المبادرة، وم��دى إتاحتها الفرصة لمش��اركة 
الش��ركات األجنبية في المشاريع المطروحة. ومن بين الدول التي 
رفضت التوقيع على البيان النهائي، البرتغال، وفرنس��ا، وأيسلندا، 

وبريطانيا.

البيان الختامي
ووفق��اً للبيان الختامي الذي تاه الرئيس الصيني، فقد أعرب القادة 
المش��اركون عن دعمهم لمشروع إعادة إحياء طريق الحرير بين 

قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا.

وأض��اف البي��ان: أن العال��م دخل مرحل��ة تعاني م��ن صعوبات 
اقتصادية، معربًا في الوقت ذاته عن الرضا بشأن مستوى التعاون 
الثنائ��ي أو الثاث��ي أو اإلقليمي أو متعدد األطراف، الذي س��يُقام 
في إطار “الحزام والطريق”، في مجاالت مكافحة الفس��اد وزيادة 

فرص العمل والتنمية المستدامة.

وتابع البيان، أن مجاالت التعاون في إطار المشروع ستكون مبنيةً 
وسياسات الدول المشاركة.على مبادئ الش��فافية والمس��اواة واالحترام، ومتطابقة مع قوانين 

بالي��وان ف��ي الخارج بما يص��ل إلى 300 مليار ي��وان )43 مليار 
دوالر أميركي(.

بدوره، قال وزير التجارة الصيني تشونغ شان، إن بكين ستستورد 
منتجات بتريليوني دوالر من الدول المشاركة في مبادرة “الحزام 
والطري��ق” عل��ى مدى الس��نوات الخم��س المقبلة، كم��ا أن باده 
س��تدعو لمحادث��ات تج��ارة حرة وتمض��ي قدًما ف��ي المفاوضات 

لتأسيس شراكة إقليمية اقتصادية كاملة.

بين الترحيب والتحفظ
رغ��م الزخم ال��ذي حظيت ب��ه المب��ادرة وضخامة الح��دث على 
مس��توى الحض��ور، إال أن أصوات��اً خرجت مرحب��ةً بها وأخرى 

تحفظت عليها.

وم��ن هنا، أع��رب الرئيس الروس��ي فاديمير بوتين ع��ن تأييده 
لمبادرة “حزام واحد - طريق واحد”، مؤكداً عزم روسيا المشاركة 
بفعالي��ة فيها. ويرى بوتين أن المبادرة تأخذ بالحس��بان االتجاهات 
السائدة في االقتصاد العالمي، وتعكس ضرورة التنسيق في عملية 
التكامل، ليس فقط في أوروبا وآس��يا، وإنما في جميع أنحاء العالم. 
ولفت إلى أن المبادرة جاءت في الوقت المناسب لتحقيق االستقرار 
في االقتص��اد العالمي الذي يتعرض لضغوطات تهدد اس��تقراره 
كالص��راع الداخل��ي في الواليات المتحدة، وخ��روج بريطانيا من 

االتحاد األوروبي.

عل��ى النقي��ض من ذل��ك، أبدت ألماني��ا تحفظها على المش��روع، 
مشترطةً تقديم ضمانات لحرية التجارة والمنافسة الشريفة.
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واالس��تثمارية المرتبط��ة بقط��اع البت��رول، خصوص��اً في مجال 
الخدمات لتلبية الحاجات لدى الشركات المشغلة”.

التحديات والصعوبات الفنية
وش��دد المش��اركون في توصياتهم، على ضرورة “إطالق حمالت 
توعي��ة على التحديات والصعوبات الفنية التي يواجهها القطاع، مع 
التصورات المبس��طة ل��دى الرأي العام اللبنان��ي، وتعزيز الفرص 
للمش��اريع الصغيرة والمتوس��طة وإبراز مس��اهمتها في االقتصاد 
الوطن��ي”. وأكدوا أهمية “تعزيز فرص القطاع المصرفي اللبناني 
كمحرك رئيس في صميم قطاع البترول وسلسلة التوريد، وتشجيع 
ش��ركات التأمي��ن اللبناني��ة على المس��اعدة في تخفي��ف األخطار 
التجارية والتشغيلية للشركات العاملة في قطاع البترول”. ولم تغفل 
التوصيات “دعم الجامعات الوطنية والمدارس المهنية في برامجها 

الحالية، لتلبية الزيادة المتوقعة في الطلب على الموارد البشرية”.
يش��ار إلى أن مصادر قطاعية رجحت أن يك��ون لدى لبنان موارد 
بترولية كبيرة، وقد أعلن مؤخرا عن طرح خمسة بلوكات بحرية في 
لخارطة الطريق التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه.جولة التراخيص األولى، التي من المتوقع أن تتم خالل 2017 وفقاً 

لبنان: تعزيز فرص األعمال واالستثمار في القطاع النفطي

وتركزت جلس��ات المؤتمر الذي نظمته شركة بالنرز أند بارتنرز 
بالتعاون مع هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان، على 3 محاور هي: 
موقع لبنان الحالي في قطاع النفط ضمن منطقة شرق البحر األبيض 
المتوسط، اآلثار المترتبة من تطورات األسواق الدولية واإلقليمية، 

واستعادة موقع لبنان كوجهة جاذبة لالستثمار في النفط والغاز.
محرك لتعزيز أنشطة األعمال

اعتب��ر منظم��و القمة أنه��ا “بمثابة منب��ر حقيقي ليس فق��ط لتبادل 
األف��كار وإقام��ة العالقات، ولك��ن أيضا لعقد اجتماع��ات األعمال 
الفعلية والمنتجة”، الفتين إلى  “أنه تم الحجز ألكثر من 62 اجتماع 
ثنائي بين رجال أعمال خالل فعاليات المؤتمر ضمن نطاق الخدمة 
الممي��زة الخاصة التي وفرها المنظمون”، إضافة إلى االجتماعات 

العادية التي  ُعقدت في المؤتمر والمعرض.
م��ن جهته أع��رب المدير التنفيذي ل�“بالنرز أن��د بارتنرز” دوري 
رنو عن اعتقاده “أن هذه الخدمة تشكل محركاً مهماً لتعزيز أنشطة 
األعمال التجارية على جميع مستويات سلسلة القيمة في قطاع النفط 
والغاز، وتسلط الضوء على إمكانات النمو االقتصادي وخلق فرص 
العمل في لبنان”، مش��يراً إلى أن هذه األنش��طة تتناسب مع الهدف 
الرئي��س للقم��ة المتمثل “بدفع مس��اهمة هذا القطاع ف��ي نمو لبنان 
االقتص��ادي وخل��ق فرص العمل، إضافة إل��ى موضعة لبنان على 
الخريطة العالمية للنفط والغاز، كما يأتي ذلك ضمن منهاج تشجيع 
ممارس��ة األعمال واألنشطة االستثمارية في بلدنا في شكل أخالقي 

وبشفافية”.
توصيات استراتيجية

وخ��رج المؤتمر بتوصي��ات طالبت ب�“تعزيز المناخ االس��تثماري  
المؤاتي  في لبنان والعمل على تحسينه، خصوصاً لجهة االستقرار 
والممارسات اإلدارية، لتش��جيع تدفق االستثمار األجنبي والمحلي 
في قطاع النفط والغاز”. وأكد المؤتمر أهمية “اإلس��راع في إقرار 
قوانين الش��فافية والضريبة على األرباح، نظراً إلى أهميتها إليجاد 
بيئ��ة حاضنة لالس��تثمار”. وحّض على “العمل في ش��كل متكامل 
م��ع مقدمي الخدمات إليجاد الهيكليات التنظيمية والقانونية والمالية 
لتطوي��ر القطاع في ش��كل س��ليم، واإلف��ادة من الف��رص التجارية 

في مؤشر جديد على أن ملف النفط في لبنان يسير 
الدولية  القمة  مؤتمر  الصحيحة، نجح  السكة  على 
الثالثة للنفط والغاز في لبنان LIOG 2017، الذي عقد  
في فندق هيلتون الحبتور غراند بيروت، برعاية وزير 
عدداً  باستقطاب  خليل،  أبي  سيزار  والمياه  الطاقة 
كبيراً من المشاركين وشهد مناقشات غنية شارك 
فيها كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص 
ممثلين لما يزيد على 150 من الشركات والمنظمات 

المحلية والدولية.

سيزار أبي خليل
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بشكل مس��تدام وعادل. وهذه العوائق هي شبكات 
األمان االجتماعية الضعيف��ة والبنى التحتية غير 
المتواف��رة لمواكبة ه��ذا النمو كوض��ع الكهرباء 
واالتصاالت وغيرهما ... وكل ذلك يتطلّب إيجاد 
حل��ول من أجل تأمين نمو مس��تدام ب��دالً من نمو 

ظرفي يخلق فرص عمل ظرفيّة”.

بيفاني: مؤشرات لعودة التدفقات المالية نحو لبنان

توقع مدير المالية العام آالن بيفاني “أن يرتفع النمو اإلقتصادي إلى 2.5 % هذه السنة”، وأن يبلغ العجز نحو 
8.5 %، وكشف في ندوة أقامتها جمعية “الصوت الثالث ألجل لبنان” في فندق “سوفيتيل لو غابرييل” في 
األشرفية، أن الفصل األّول من السنة “شهد رصيداً إيجابيًا في ميزان المدفوعات بقيمة 550 مليون دوالر”، 
وأن “ثمة مؤشرات إلى إمكانية عودة تدفقات األموال باتجاه لبنان إلى مستويات ما قبل األزمة السورّية مع 
دخول ملياري دوالر” خالل الفترة نفسها، مشيراً إلى أن “مستويات البطالة تتراوح بين الـ20 % والـ22 % لدى 

الشباب”. 

ثم تحدث بيفاني عن “وقع السياسة المالية 
على النمو واالقتصاد”، فقال: إن “المكّون 
األول لتقييم للوضع الس��يادي اللبناني هو 
المكّون السياس��ي، وفي هذا المجال خطا 
لبن��ان خطوات كبي��رة في إع��ادة تكوين 
الدول��ة والس��لطات، فع��اد الحدي��ث عن 
الموازنة العامة والحس��ابات المالية وكل 

ما يفترضه الدستور اللبناني”.
أضاف: “أما في ما خص وضع االقتصاد 
الكلّي، فإّن النمو في لبنان محدود رغم أنه 
س��يرتفع إلى 2.5 % هذه السنة. ومع أن 
نس��بة النمو أفضل من العام الفائت، يبقى 
هذا النمو منحس��راً مقارنة مع نمو الدين 
ومستوياته والعجز الذي نراكمه من دون 
أن تك��ون لدين��ا القدرة عل��ى الدخول في 

مرحلة مستدامة من الفوائض األّولية”.

مشكلة إنتاج فرص عمل
والح��ظ أن “النمو الذي ش��هده لبنان في 
األع��وام 2008 و2009 و2010، وبلغ 
نس��بة 8 % و9 % سنوياً، لم يثمر تحقيق 
أكث��ر من نص��ف بالمئ��ة زي��ادة فرص 
عمل، مما يدل على مش��كلة إنتاج فرص 
عمل في االقتص��اد اللبناني وتمركزه في 
قطاعات قليل��ة جداً وعدم إم��كان تحفيز 
االس��تثمارات في قطاع��ات معيّنة بحيث 
تتيح خلق فرص عمل وعدم إمكان جلب 

استثمارات خارجية لهذه القطاعات”.
وش��دد على ضرورة “تطوي��ر إمكانات 
االس��تثمار والخ��روج م��ن كل ما يعاقب 

العمل واالستثمار مقارنة مع الريع”.
كذل��ك دعا إل��ى “تفكي��ك العوائ��ق أمام 
االقتصاد وإعادة إمكان نمو هذا االقتصاد 

الوضع النقدي
وتح��دث عن الوض��ع النق��دي والوضع 
فأّك��د  اللبنانيّ��ة،  للحس��ابات  الخارج��ي 
ق��درة الدول��ة عل��ى تأمي��ن التمويل “في 
الم��دى المنظ��ور” رغم انخف��اض النمو 

االقتصادي وعجز المالية العامة.
وأض��اف: “الدلي��ل عل��ى ذل��ك أّن كل 
التمويل الذي نحت��اج إليه يتأّمن من دون 
أّي مش��كلة وآخ��ر إص��دار قمن��ا به في 
األس��واق كان مريحاً جداً للدولة اللبنانيّة 
فق��د طلبنا ملي��اراً ونصف ملي��ار دوالر 
أميرك��ي وحصلنا على ثالث��ة مليارات، 
علم��اً أن الطلبات الت��ي قدمت بلغت نحو 

17.8 مليار دوالر”. 
 10 عل��ى  س��ندات  “أصدرن��ا  وتاب��ع: 
س��نوات بفائ��دة نس��بتها 6.85 % وعلى 
15 س��نة بنس��بة 7 %، وهي نسب تحلم 
بها اقتص��ادات أوروبية كثي��رة رغم أن 

تصنيفنا االئتماني متدٍن جداً”.
وق��ال: “إن التش��ريعات األجنبيّ��ة تؤثر 
بدورها على الوضع في لبنان، مؤكداً في 
هذا المج��ال أن “جهداً كبيراً يبذل بنجاح 
ك��ي يبق��ى القط��اع المال��ي والمصرفي 
اللبناني متواص��الً مع العالم ويتابع عمله 

بشكل طبيعي”.
واعتب��ر بيفاني “أن وج��ود النفط والغاز 
ف��ي البح��ر األبيض المتوّس��ط “يش��ّكل 
صدمة خارجية إيجابيّة” للبنان. في حال 
تمت إدارتها بش��كل صحيح، وذلك يكون 
يتحوي��ل األص��ول الماليّ��ة المتأتي��ة من 
هذا النفط إلى صندوق س��يادي يس��تثمر، 
التي تصبح مداخيل للبلد”.والمداخيل المتأتية من االس��تثمارات هي 

آالن بيفاني 

وجود النفط والغاز

في البحر األبيض

المتوسط

يشّكل صدمة

خارجية إيجابية

للبنان
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قانوني اإلفالس والرهن التجاري.

ومن المتوقع إعالن مزيد من اإلصالحات في الشهور القادمة، بما 
في ذلك برنامج طموح للخصخصة والش��راكة بين القطاعين العام 

والخاص بهدف تقليص دور الحكومة في االقتصاد.

ويؤك��د البيان ض��رورة توفي��ر مزيد م��ن الوظائ��ف للمواطنين 
الس��عوديين في القطاع الخاص، ومن شأن إقامة حوار قومي بين 
الحكومة ومؤسس��ات األعمال والراغبين في العمل أو االس��تفادة 
من فرص ريادة األعمال أن تس��اعد في إيجاد حلول لتحدي توفير 

الوظائف بما يتناسب مع متطلبات كل طرف.

عمل المرأة
ويرى البيان، أن لتش��جيع عمل المرأة أث�ر إيجابي على االقتصاد 
ومع أن مشاركتهن في سوق العمل ازدادت في السنوات األخيرة. 
غي��ر أن مس��توى المش��اركة ال ي��زال منخفض��اً، مم��ا يعني أن 
الممكن.مس��اهمتهن في نمو االقتصاد وإنتاجيته لم تصل بعد إلى المستوى 

خطوات حثيثة من السعودية لدعم االصالح االقتصادي

وتتس��م اإلصالح��ات بطابعه��ا الطم��وح، وينبغي ب��ذل مزيد من 
الجه��ود لكي تتوافر لها فرص التنفي��ذ الناجح، من خالل الدقة في 

تحديد أولوياتها وتسلسلها وتنسيقها واإلفصاح عنها.

المالية العامة
وق��ال البيان: إن الحكومة تعمل على تعديل سياس��ة المالية العامة 
بما يتوافق مع انخفاض أس��عار النفط. حي��ث  تتوخى هدفاً مالئماً 
يتمثل في تعديل كبير ومس��تدام وبس��رعة مالئم��ة بغية الوصول 
إل��ى ميزانية متوازنة. غير أن ه��دف الميزانية المتوازنة ال يتعين 
تحقيقه بالضرورة في عام 2019 حسبما ورد في “برنامج تحقيق 
الت��وازن المالي”، نظراً لمركز األصول المالية القوي في المملكة 
وانخفاض مديونيتها. فاتب��اع منهج أكثر تدرجاً في الضبط المالي 
يحق��ق ت��وازن الميزانية بعد الوق��ت المحدد ف��ي البرنامج ببضع 
س��نوات س��يكون أقل تأثيراً على النمو في المدى القريب، وسيتيح 
الحف��اظ على هوامش أمان ف��ي المالية العامة تس��اعد على إدارة 

المخاطر المستقبلية.

وتعد إصالحات أس��عار الطاقة م��ن أهم األولويات، إال أن تنفيذها 
يمكن أن يتم بالتدريج إلمهال األس��ر واألعمال وقتاً أطول للتكيف 
معها. وتشكل اإلعانات أداة قوية لدعم األسر ذات الدخل المنخفض 
والمتوسط في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة، بينما ينبغي أن يكون 
دعم الصناعة محدوداً ومؤقتاً وقائماً على الشفافية. كما تعلَّق أهمية 
كبيرة على نجاح تنفي��ذ اإلصالحات غير النفطية، مثل الضرائب 

االنتقائية على السلع وضريبة القيمة المضافة.

ورحب البي��ان بالخطوات المتخذة لزيادة ش��فافية سياس��ة المالية 
العامة عن طريق نش��ر “برنامج التوازن المالي” و“تقرير الربع 
األول ألداء الميزاني��ة العامة للدولة”، فمن ش��أن زيادة الش��فافية 
أن تس��اعد األعمال الخاصة والمستثمرين على التخطيط بصورة 

أفضل لقرارات االستثمار وتوظيف العمالة.

دعم القطاع الخاص
وتابع البيان: ب��دأت الحكومة تحقيق تقدم طيب نحو إزالة العقبات 
أم��ام نمو القط��اع الخاص، بما في ذلك تقصي��ر فترات التخليص 
الجمركي، وتيس��ير بدء المش��روعات، واالقتراب من اس��تكمال 

شرعت المملكة العربية السعودية بتنفيذ برنامج جريء لإلصالح في ظل “رؤية السعودية 2030”، بهدف تنويع 
النشاط االقتصادي، وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص، وزيادة عدد وظائف السعوديين في القطاع الخاص، وتعديل 
سياسة المالية العامة لضمان االستقرار االقتصادي الكلي، وذلك وفقاً لبيان صادر عن خبراء صندوق النقد الدولي 

بقيادة تيم كالن.

تيم كالن
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المتكاملة وأطره القانونية الصارمة والقوية وموقعه االستراتيجي 
في قلب الممر الجنوبي-الجنوبي. ويكمن أحد أهم العوامل المعززة 
لالقتصاد الكلي في بروز اقتصادات األس��واق الناش��ئة التي تسهم 
ف��ي توفير فرص اس��تثمار جديدة وتزداد أهمي��ة مكانتها كمصدر 

لرأس المال”.
  

معدل النمو غير النفطي
بدوره قال مدير إدارة الشرق األوسط وآسيا الوسطى في صندوق 
النق��د الدول��ي، جه��اد أزعور: إن توف��ر بيئة عالمي��ة داعمة، بما 
في ذلك توقعات بمعدالت نمو أعلى وتثبيت أس��عار الس��لع، يتيح 
لدول الشرق األوسط وش��مال أفريقيا وأفغانستان وباكستان تنفس 

الصعداء قليالً بعد مرور فترة صعبة.
وأضاف: أنه من المتوقع أن يرتفع معدل النمو غير النفطي للدول 
المص��دّرة للنف��ط في ه��ذه المنطقة، من 0.4 % في العام 2016، 
إل��ى 2.9 % ف��ي 2017، على الرغم م��ن أن تخفيضات اإلنتاج 
التي تبع�ت اتف�اق منظم�ة أوب�ك تس����هم في خف�ض نس���ب�ة النم�و 

اإلجمالي.
 وف��ي م��ا يتعلق بالدول المس��توردة للنفط في ه��ذه المنطقة، فمن 
2016 إلى 4 % في 2017.المتوق��ع أن يرتفع معدل النمو اإلجمالي فيها من 3.7 % في العام 

االقتصاد اإلقليمي وفرص النمو وتحدياته

وعمل صندوق النقد الدولي على وضع هذا التقرير الحصري الذي 
يستقي معلوماته من بيانات معتمدة دولياً، بهدف إلقاء الضوء على 
االتجاهات المتنامية، وأحدث المس��تجدات االقتصادية، والفرص 
والتحدي��ات التي تؤثر على النمو، وآفاق التجارة واالس��تثمار في 

المنطقة.

تقلبات
وأش��ار التقري��ر إلى أن ارتفاع أس��عار الس��لع وتعزي��ز التجارة 
العالمية س��يدعمان النش��اط االقتصادي، في حين ستسهم معدالت 
الفائدة المرتفعة )بدرجات متفاوتة( في زيادة نقاط الضعف المالية 

في أنحاء المنطقة.
م��ن جهة أخرى، س��وف يتباطأ معدل نمو ال��دول المصدرة للنفط 
ف��ي هذه المنطقة خالل 2017، نظ��راً لتخفيضات اإلنتاج التي تم 

اعتمادها في أحدث اتفاق لمنظمة أوبك.
وبهذه المناس��بة، ق��ال الرئيس التنفيذي لس��لطة مركز دبي المالي 
العالم��ي ع��ارف أميري: “من المتوقع أن يك��ون التركيز في عام 
2017 منصب��اً على سياس��ة التنوي��ع االقتص��ادي والخصخصة 
ودم��ج االقتصادات الناش��ئة في المنظومة المالي��ة العالمية، وهذه 
االتجاه��ات م��ن ش��أنها أن تعزز نق��اط القوة لمركز دب��ي المالي 
العالمي، خاصة وأن المركز يدعم تلك االتجاهات بفضل منظومته 

توقع إصدار الربيع من تقرير “آفاق االقتصاد اإلقليمي لعام 2017” الذي أطلقه مركز دبي المالي العالمي بالتعاون 
مع صندوق النقد الدولي، أن يحافظ معدل النمو في الشرق األوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان على 
نسبة 2.6 % خالل عام 2017، وأن يرتفع إلى 3.4 % في 2018، وذلك مقارنة بتقديرات معدل النمو العالمي التي 

تبلغ 3.5 % و3.6 % خالل 2017 و2018 على التوالي.
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بس��بب الحرب. والدعم متنوع وكثير األوجه ففي 
مطلع كل يوم تنفق الدولة 5 مليارات ليرة إليصال 
الكهرب��اء ولو جزئياً، ونحتاج كل ش��هر إلى نحو 
150 ألف طن قمح نش��تريهم بالدوالر، فس��ورية 
الت��ي كانت تملك حوال��ى 5 ماليين طن احتياطي 
من القمح باتت تس��تورد ش��هرياً 1,5 مليون طن 
من القمح بالدوالر بس��عر وسطي 210 دوالرات 
للطن، فتك��ون المعادلة القائم��ة 40 مليون دوالر 
شهرياً ثمنا للقمح، ما يعني 1,5 مليار ليرة سورية 
يومياً. ورغم السنوات الست من الحرب ما زالت 
الدولة تهتم، ليس فق��ط بوجود الخبز بل بنوعيته، 
وحت��ى يعود الخبز أبيضاً كس��ابق عه��ده تحّملت 
الدول��ة 18 ملي��ار لي��رة فق��ط خالل ع��ام 2016 
بقرار واحد لتخفيض نس��بة االستخراج في القمح 
الطحين��ي من 90 % إل��ى 80 %، وذلك كله من 

الغربي: هيكلة اإلتحادات و400 مليار ليرة لدعم الرغيف

قال وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في سورية الدكتور عبد اهلل الغربي، في حديث لمجلة البنك 
والمستثمر، أن العمل يتركز خالل العام الجاري على دمج المؤسسات ذات طبيعة العمل الواحدة والمتكاملة، 
لتوحيد مرجعية كل اختصاص بما يضمن تقديم السلع األساسية للمواطن بسعر مقبول وجودة، إضافة 
المنتج  بين  الوسيطة  التجارية  الحلقات  إلغاء  على  تركز  حاليًا  الوزارة  أولوية  أن  وأكد  النفقات.  ضغط  إلى 
والمستهلك من خالل شراء المواسم والمحاصيل من حقول المزارعين وضخها في الصاالت ومنافذ البيع 
الزراعي تتضمن خطوط فرز وتوضيب ووحدات  لإلنتاج  بالتوازي مع إحداث 11 مركزاً تنمويًا  للوزارة،  التابعة 

تبريد مع مرافق خدمية أخرى مخصصة للقطاع الزراعي.

وفيما يلي نص الحديث:

ارتفاعاً  السورية مؤخراً  السوق  شهدت 
في أسعار الغذاء، ما سببها الرئيسي؟

إن ارتف��اع أس��عار الم��واد التمويني��ة في 
األش��هر الثالث��ة األخيرة ل��م يحصل في 
تاري��خ س��ورية، ال س��يما وأن األس��عار 
ق��د انفصل��ت تقريب��اً عن س��عر صرف 
الدوالر، وهي ناحي��ة خطيرة بالنظر إلى 
إم��كان ارتفاعه��ا على رغم ثبات س��عر 
الص��رف كم��ا يحص��ل حالياً ف��ي بعض 
أصن��اف الخض��ار الرئيس��ية، بالتوازي 
مع أس��باب أخرى كجش��ع التجار. فعندما 
يب��اع الكيلو غ��رام الواحد م��ن الخضار 
بمبلغ 500 ليرة س��ورية دون سند منطقي 
يتص��ل ببني��ة اإلنتاج أو س��عر الصرف، 
فذلك يصن��ف ضمن خانة المتاجرة بقوت 
الشعب، والحلقات الوسيطة ما بين الفالح 
والمستهلك متعددة جداً تصل إلى 5 حلقات 
وأكث��ر، بالتوازي مع تهريب بعض أنواع 
الخضار الرئيسية من مناطق إنتاجها إلى 
بعض دول الجوار، أي أن التهريب يشكل 
قوام الحرب االقتصادية التي تمارس ضد 
س��ورية اآلن لتش��كيل حص��ار اقتصادي 
غذائي. وهذه األس��باب مجتمعة أدت إلى 

ارتفاع األسعار.

أال يحتاج المواط���ن محدود الدخل الدعم 
لترميم الفجوة بين األسعار والدخل؟

لم تقصر الدولة منذ بداية األزمة في إيصال 
الدعم لمس��تحقيه، بل وأكثر من الس��ابق 
على رغم المحدودية في إيرادات الخزينة 

أوجه الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطن.

كم يبلغ الدعم المقدم لكل ربطة من الخبز 
التمويني؟

يصل إل��ى 300 ليرة س��ورية، ففي العام 
الماضي بلغ��ت فاتورة دع��م الخبز 400 
مليار لي��رة، وللحفاظ على نوعيته تتوزع 
الفات��ورة على كل مراحل إنتاج الرغيف، 
من استيراد القمح إلى الكهرباء والمازوت 
والطحي��ن وتش��ويله إل��ى أج��رة العمال. 
وللتذكير أنه في بع��ض البلدان المجاورة 
يبلغ ثمن ربطة الخبز دوالر واحد أي نحو 
550 ليرة، في حين تباع لدينا بس��عر 50 
ليرة ووزنها أكثر من كيلو غرام، وبالتالي 
يبلغ حجم الدعم المقدم عشرة أمثال التكلفة 
كون كيلو الخب��ز الواحد يُكلّف 350 ليرة 
س��ورية في حين يباع للمواطن بنحو 35 
لي��رة س��ورية، مع األخ��ذ باالعتب��ار أن 
البع��ض يحاول االس��تفادة من الدعم على 
حس��اب خب��ز الش��عب، إذ ش��هدت حلب 
ف��ي الفترة األخي��رة ازدحام��اً كبيراً على 
أبواب األفران، ول��دى متابعة األمر تبين 
أن المعتمدي��ن يحصل��ون عل��ى 12 ألف 
ربط��ة خبز يومياً لتوزيعه��ا، ولكنهم بدالً 
من ذلك يقومون باحتكارها لبيعها بأسعار 
أعلى، ونتيجة لذلك بلغ س��عر بيع الربطة 
الواح��دة نحو 300 إل��ى 400 ليرة، فكان 
القرار بإلغ��اء المعتمدين، فغاب االزدحام 
ع��ن أفران حلب وانخف��ض العدد من 12 
ألف ربطة إل��ى 7 أالف ربطة يومياً، أي 
أن 5 أالف ربط��ة خبز كانت تذهب هدراً 

لجيوب المحتكرين.

د. عبد هللا الغربي 
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المواط��ن. أم��ا ع��ن الس��ورية لألقم��اح، فعملها 
تخصصي ومح��دد ونتائجه موج��ودة حالياً على 

أرض الواقع.

ما الدور المأمول لالتحادات التخصصية صناعياً 
وتجارياً بعد إعادة إصدار قوانينها؟

تطويره��ا بم��ا يواك��ب الفت��رة الحالي��ة والعمل 
التجاري العصري، فالقانون الناظم التحاد غرف 
التج��ارة مث��الً ُوضع ع��ام 1959 أي من حوالى 
60 عام��اً، وللوص��ول إلى ك��وادر مؤهلة يجب 
تعدي��ل مهام هذا االتحاد بحيث يصبح من األذرع 
الحقيقية في النش��اط االقتصادي، ألن عمله حالياً 
ال يتس��ق مع متغيرات العصر والتجارة، في حين 
أنه س��يكون بعد تعديل قانونه حاضنة حقيقية لكل 
التجارة والتجار الس��وريين، باعتبار أن ليس كل 
التجار منتس��بين لغ��رف التجارة. أم��ا األن فمن 
يحصل على الس��جل يكون قد انتس��ب تلقائياً إلى 
غرفة التجارة التي صدر عنها هذا الس��جل، وهو 
أمر ضروري تجاه قطاع اقتصادي وطني بغالبيته 
العظم��ى، وما ش��هدناه م��ن القط��اع الخاص في 
حلب يش��ابه اإلعجاز، فالمعامل بدأت تدور حال 
التحرير، بل أن بعض الورش تعمل في أقبية أبنية 
متهدمة، ومع ذلك تُنتج ألبس��ة س��ورية من أفخر 
الم��اركات، كما نهدف من إع��ادة هيكلة اتحادات 
الصناعة والتجارة إلى مؤازرة الجهود الحكومية 
ف��ي إع��ادة تدوي��ر العجل��ة اإلنتاجية الت��ي دّمر 
اإلرهاب بنيته��ا الصناعية في حلب وريف حماه 
وريف دمشق، وبمجرد إقالع المعامل والمنشآت 
الصناعي��ة المس��تهدفة يصب��ح لدين��ا المنتج، ما 
يعني المنافس��ة وبالتالي تدوي��ر العجلة اإلنتاجية 
وامتصاص البطالة وما تعطل من طاقات، فالبالد 
الت��ي صمدت بفضل س��واعد أبنائه��ا في الجيش 
العربي الس��وري وصمود مواطنيها قادرة كذلك 
على الصمود وتطوير نفسها والنهوض من جديد 

في المجال االقتصادي كذلك.

لماذا أخليتم عش���رات المقرات المؤجرة وأعدتم 
تحديد بدالتها خالل يوم واحد؟

بالفعل أصدرنا 41 قرار إخالء لنحو 95 مقر من 
موالت وفن��ادق ومطاعم ومكاتب ومس��تودعات 
وص��االت ومناف��ذ بي��ع م��ن المؤج��رة للقط��اع 
الخ��اص في محافظات س��ورية، والعائدة ملكيتها 
إلح��دى الجه��ات التابع��ة لل��وزارة، وق��د أمنت 

ما ه���ي الفائ���دة من اس���تراتيجية دمج 
“الس���ورية  فباألم���س  المؤسس���ات، 

للتجارة” واليوم “السورية لألقماح”؟
الهدف ه��و توحي��د الجه��ات ذات العمل 
المتكامل وتالفي تكرار العمل ذات بينها، 
كما كان حال مؤسسات التدخل االيجابي. 
أما بالنس��بة لألقماح، فلدينا حالياً مؤسسة 
اس��مها المؤسس��ة العامة لتجارة الحبوب 
وتخزينها تقوم بش��راء وتخزين الحبوب، 
ومؤسسة أخرى للصوامع تقوم بالتخزين 
أيض��اً، وكذلك ش��ركة للمطاح��ن تطحن 
القمح، وش��ركة للمخابز، وكلها تعمل في 
ش��كل متكامل، وبالتال��ي يجب جمعها في 
مؤسس��ة واحدة وادارة مالية واحدة بحيث 
تتض��ح التكالي��ف أكثر، ناهي��ك بتخفيف 
النفقات وضغطها، فشركة الصوامع مثالً 
بكام��ل كوادرها يج��ب أال تكون موجودة 
أصالً ألن العمل نفس��ه تقوم به جهتين، ما 
يضع مئات الموظفين بال عمل حقيقي، في 
حين يمكن نقلهم ليكونوا مراقبي تموين في 

المحافظات.

هل تتوقعون أن يكون أداء المؤسس���ات 
الوليدة من الدمج مرضياً للمواطن؟

نحت��اج الوق��ت حت��ى نهاية ع��ام 2017 
فقط، وم��ن المؤكد أن النتائج س��ترضي 
المواط��ن، فق��د ص��در مرس��وم الدم��ج 
للس��ورية للتج��ارة وإحداثه��ا منذ نحو 5 
أش��هر ولم ينقط��ع العمل ف��ي قطاعاتها، 
وال ننك��ر أن صعوبات برزت مع بعض 
الك��وادر اإلداريي��ن وصعوبات مالية في 
عملية الدمج، ولكننا نعمل على معالجتها، 
ورغم ذلك انطلقنا بها مع مشاريع تنموية 
رديف��ة ومكملة لدورها ألننا نش��تري من 
الفالح ونبي��ع للمواطن مباش��رة، ناهيك 
بمراكز الجملة الضخمة وباكورتها مول 
في الوسط التجاري لدمشق في شارع 29 
أيار/مايو س��تعرض فيه البس��ة لمختلف 
الفئات مقدمة من الصانعين مباشرة إلبعاد 
الحلقات الوس��يطة وهوامشها العالية، مع 
تعميم التجربة في مراكز تخصصية بكل 
فئ��ة من فئات احتياجات المواطن، ليكون 
عمل الس��ورية للتجارة متكامالً ويُرضي 

إع��ادة تقدير اإليجارات إي��رادات حقيقية 
وجي��دة، فالمطبعة أعدنا تقدي��ر إيجارها 
واس��تثمارها، فارتفع عائ��د الوزارة منها 
لوحده��ا بش��كل خيالي، م��ن 1,5 مليون 
ليرة س��ورية إلى مليار ليرة دفعة واحدة، 
وهو رق��م يكفي كنم��وذج معياري يمكن 
القي��اس علي��ه، أي أن ق��رارات اإلخالء 
هذه س��تؤمن للوزارة على األقل مبلغ 10 

مليارات ليرة سورية سنوياً.

أعلنتم ع���ن مراكز تنموي���ة جديدة في 
األرياف، أين ستتركز وألي غرض؟

تحت��اج الوزارة كف��اءات جدي��دة تحدث 
فارق��اً ف��ي عملها، من خ��الل أقنية عمل 
يس��تفيد منها المواطن وصغار المنتجين، 
ال سيما في اإلنتاج الزراعي، حيث نعمل 
ف��ي العام الجاري 2017على إحداث 11 
مركزاً تنموي��اً للفرز والتوضيب ليكونوا 
حلقة الوصل مع الفالحين بحيث نش��تري 
البضائع م��ن الحقول ونضخها مباش��رة 
إلى تج��ار المفرق وصاالتنا لالبتعاد عن 
االحت��كار وأزمات المواس��م التي تحدث 
أحياناً، ما يس��اهم في انخفاض األس��عار 
احتياج��ات  ويؤم��ن  ملح��وظ،  بش��كل 
المواطني��ن بأس��عار ُمَخفَّضة. ويضم كل 
مركز خط فرز وتوضيب لمختلف أنواع 
الخضار والفواكه الت��ي تُنتَج في منطقته 
وكذل��ك صال��ة بيع، كما س��يضم حس��ب 
الحاج��ة وح��دات تبريد وس��وق مركزية 
وصيدلية زراعية ومخبز ومحطة وقود. 
وم��ن المزم��ع إقام��ة المراك��ز التنموية 
في ري��ف محافظات الس��ويداء وحمص 
وحم��اه وطرط��وس والالذقي��ة لدوره��ا 
في تنش��يط الحركة الزراعية واإلنتاجية 
ف��ي األري��اف وف��ي تأمين مس��تلزمات 
المزارعي��ن، لتش��جيعهم عل��ى التوس��ع 
الغذائية  بزراعة المحاصي��ل والمنتجات 
وتخزي��ن المنتج وتس��ويقه، م��ع دورها 
ف��ي تأمين ف��رص عمل محلية مس��تقرة 
قريبة من الس��كن بما يش��جع االس��تقرار 
المحل��ي لصغ��ار المنتجي��ن الزراعيي��ن 
إلى  إنعاش وتطور الريف السوري.والمش��روعات الصغي��رة وص��والً 
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إزرع ف��ي درع��ا التي تش����تهر بموس����م البندورة ال��ذي يبدأ في 
مطل�ع الش��هر الس���ادس، اتفقنا مع مزارعيه�ا ومنتجيه�ا لش��راء 
كامل إنتاجهم من أرض الحقل حسب حركة السوق، وكذلك أنهت 
المؤسسة مش��كلة الحمضيات في الساحل السوري بشراء الموسم 
ولم تصرف ليرة س��ورية واحدة ألي وس��يط، وس��ّوقت كميات لم 
تس��وق في تاريخ مؤسس��ات التدخ��ل اإليجابي، كما ت��م وبتوجيه 
م��ن الحكومة تقديم هبة للجي��ش بكمية 115 طن حمضيات يومياً، 
بالتوازي مع شرائها بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء حمضيات 
بملي��ار ليرة ووزعته��ا كهبة على المحافظات، ما س��اهم بتحريك 

السوق وخلق منافسة.

أما حالياً، فقد جهزنا وحدات التبريد الس��تقبال موس��م البطاطا في 
الش��هر الثام��ن، مع األخذ باالعتبار أن الس��ورية للتجارة ليس��ت 
مس��ؤولة عن حركة الس��وق بل عن إحداث ف��ارق عبر صاالتها 
فق��ط، حيث اس��توردت 5000 ط��ن بطاطا ن��وع أول خصصت 
كميات منها للجيش وباعت الباقي فانخفض الس��عر من 400 ليرة 
إلى 260 ليرة، وكذلك وزعت المؤسس��ة المياه المعبأة يوم أزمتها 
عبر س��ياراتها الجوالة بس��عر 650 ليرة للصندوق الذي كان يباع 

“السورية للتجارة” توفر السلع مباشرة للمواطنين

وفيما يلي نص الحديث:

ما هي االنعكاسات األولية إلنشاء “السورية للتجارة”؟
انعكاس إيجابي على حركة الس��وق ُس��ّجل منذ إطالق “الس��ورية 
للتجارة”، بالنظر الى أن ما تم ليس دمجاً بل هو إعادة هيكلة لخلق 
مؤسس��ة جديدة بمرسوم حضاري يعطيها المرونة الالزمة، حيث 
س��مح لها بالتدخل في السوق باعتبارها تاجراً في عالقتها بالغير، 
مع مراعاة الغاية األساسية المتمثلة بالرقم المادي المنعكس، كونها 
مؤسس��ة ذات طابع اقتصادي هاجس��ها خدم��ة المواطن وتحقيق 
أهدافه، بأدوات ال تتوافر لدى غيرها من المؤسس��ات والشركات، 
والتي تش��مل أسطول س��يارات يصل إلى نحو 300 سيارة شاحنة 
وجوال��ة ومئات الص��االت ومنافذ المبيع، ناهي��ك بالكم الكبير من 
الموظفي��ن الذين تم نقله��م من اإلدارات العامة الس��ابقة إلى منافذ 
البيع لزيادة حجم التس��ويق وبالتالي المبيعا. فما تم هو إعادة هيكلة 

أثمرت كياناً اقتصادياً جديداً اسمه “السورية للتجارة”.

أما على المس��توى اإلداري، فقد ُس��ّجل انعكاس إيجابي من خالل 
توحيد مؤسسات ثالث تقوم بالعمل نفسه عبر كادر وظيفي مستقل 
وحس��ابات مستقلة لكل واحدة منها لتقدم الس��لع نفسها، مع توحيد 
47 مديري��ة مركزي��ة ف��ي 13 مديري��ة، وكذلك حال ف��روع تلك 
المؤسس��ات ف��ي المحافظات. ولما كانت الدول��ة بحاجة إلى ذراع 
تنفيذية قوية في الس��وق تمتلك المقومات األساسية للتدخل بالشكل 

المناسب، فقد تم إنشاء السورية للتجارة.

كي���ف اتجهت���م للمواطن خالل الفت���رة بين اإلح���داث والمرحلة 
الحالية؟

صدر مرس��وم إنش��اء المؤسس��ة في 18 / 1 / 2017 وتم تكليف 
مدي��ر عام لها في 23 من الش����هر ذاته، وقد باش��رت المؤسس��ة 
العمل على األرض خالل زم�ن قياس��ي وتدخل�ت بش���كل إيجابي 
حقيقي بالش��راء المباش�����ر من المزارع، حيث قام�ت س����يارات 
“الس����ورية للتجارة” بتحمي��ل المواس�����م من الحق�ل بما يش�كل 
إلغاء الحلقات الوسيطة التي أنهكت المواطن بأرباحها. ففي مدينة 

قال المدير العام لمؤسسة “السورية للتجارة” المهندس عمار محمد، إن المؤسسة نجحت في تأمين توليفة 
متنوعة من السلع الغذائية للمواطن السوري بأسعار التكلفة، عبر شبكة من الصاالت ومنافذ البيع يصل عددها 
إلى 600 صالة، مدعومة بأسطول من السيارات الجوالة المخصصة لهذا الغرض. ولفت محمد في حديث لمجلة 
البنك والمستثمر إلى أن أولويات المؤسسة في المرحلة الحالية تتركز على إنشاء هيئة مستقلة ومباشرة 
للتصدير تتولى كل تفاصيل هذه العملية، لتحقيق قفزة نوعية في تصدير المنتج الزراعي السوري الخام أو 
المصّنع إلى الخارج، ال سيما منه مكثفات العصائر التي ستجد طريقها إلى أوروبا الغربية والشرقية حال مباشرة 

المعمل إنتاجه في الساحل السوري.

المهندس عمار محمد
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تش����اركية يراها مناس����بة س����واء في القطاع الع��ام أم الخاص، 
ليص��ب ذلك كل��ه في دعم المنت��ج المحلي، مع العم��ل على خطة 
مدته��ا حوالى 9 أش��هر لتكون صاالته��ا كلها والت��ي يبلغ عددها 
1500 صال��ة على مس��احة س��ورية ف��ي الخدمة. ولكن بس����بب 
تخريب وتدمير اإلرهاب للبنى التحتية ووجود كثير من الصاالت 
في المناطق غير األمنة، فإن الفعّال والعامل منها يصل إلى 600 
صالة فقط، مع وضع رقم عمل وسطي يومي لكل صالة ال يجوز 
إلدارته��ا التقصي��ر والبقاء دونه يومياً، وبذل��ك يكون حجم العمل 
المقدر هو ما نوفره على المواطن من تكاليف وليس ما يتحقق من 

أرباح أو مبيعات.

ما هي اس���تراتيجيتكم االستثمارية وهل ستكون للمؤسسة أذرع 
تنفيذية؟

بدأن��ا ف��ي المطبعة الت��ي كانت تؤجر بش��كل ش��به مجاني وباتت 
عائداتها اليوم تقارب المليار ليرة، تتوزع بمعدل 100 مليون ليرة 
س��ورية مقطوعة س��واء عملت المطبعة أم لم تعمل، و10 % من 
عق��ود الطباعة و5 % من قيم��ة عقود التوريدات س��نوياً لصالح 
المؤسس��ة، ووضعناها تحت اسم “الس��ورية للطباعة والتغليف” 
وفيها تطبع كل الكتب المدرس��ية بش��كل احتراف��ي وباتت الذراع 

التنفيذية األولى للمؤسسة.

أم��ا الذراع الثانية، فهي “الس��ورية للتصنيع” وباكورتها ش��ركة 
عش��تار لتصني��ع المعلب��ات الغذائية مع تعليب زي��ت الزيتون في 
بداية موس��مه بعبوات تحمل اسم المؤسسة ويتم تصديرها باسمها، 
إضافة إلى مش��روع أفران في القريب العاجل وس��يخصص بداية 
إلنت��اج الخب��ز اإلفرنجي حت��ى ال نكون بمحل منافس��ة مع الخبز 
التمويني، بالتوازي مع الس��عي إلحداث معمل مكثفات غذائية في 
الس��احل الس��وري بالتش��اركية وقد تم تجهيز األرض والدراس��ة 
االس��تثمارية ووحدات التبريد الالزمة لحفظ الحمضيات، ألن هذا 
المعمل يكفل حل مش��كلة كس��اد الحمضيات في الساحل السوري 

خالل السنوات المقبلة.

وبحس��ب التقنية التي درسناها بدقة، سنقوم بجمع الحمضيات التي 
تقس��م ما بي��ن زراعي وصال��ح للتكثيف والتحويل لمس��حوق بعد 
العصر، واألسواق الخارجية موجودة ألن أوروبا تشتري مكثفات 
العصائ��ر م��ن أي بلد ف��ي العالم بعد إج��راء التحالي��ل ومطابقته 
لمواصفاتها القياس��ية، وسوق المكثفات رائج في روسيا وأوكرانيا 
ودول أوروبا الش��رقية، ال س��يما وأن العصائر الس��ورية متنوعة 
وصالح��ة لكل أن��واع الصناعات الغذائية، وم��ن المقدر أن يكلف 
المعم��ل نحو 4 ماليي��ن دوالر )حوالى 2,2 مليار ليرة س��ورية( 
م��ع خط فرز لمراقبة الحمضي��ات وخط توضيب كرتوني، بحيث 
القياسية، نوعية وتغليفاً وتوضيباً.يصار إلى تصدير الفاكهة الس��ورية إل��ى العالم وفق المواصفات 

في الس��وق بس��عر 1200 ليرة، إضافة إلى توزي��ع الغاز والخبز 
وغيرهم��ا من المواد الغذائية واألساس��ية ف��ي حلب، ناهيك بضخ 
الم��واد في المناطق المحررة حال عودة األمان إليها، وأبرز مثال 
عل��ى ذلك بقين ومضايا والزبداني وبل��ودان حيث فتحت صاالت 
الس��ورية أبوابها خالل أس��بوع م��ن زيارة رئي��س الحكومة لتلك 

المناطق.

كم بلغت مبيعاتكم إلى األن؟
لقد كان مجموعها ممتازاً خالل األش��هر الثالث��ة الماضية )أذار/

مارس - ونيس��ان/ابريل - وأيار/ماي��و( والتي فاقت كامل مبيعات 
الع��ام 2016 الماض��ي في المؤسس��ات الث��الث، ووصلت خالل 
األش��هر المذكورة إلى ما يزيد على 5 مليارات ليرة س��ورية من 
مبيع��ات الصاالت، وحتى التي كانت متوقفة منها باتت اليوم تبيع 
بم��ا يزيد على 2,5 مليوني ليرة س��ورية يومياً، م��ع إدخال نظام 
الباركود لمتابعتها بش��كل يومي لمراقب��ة آلية البيع وكيفية التعامل 
م��ع المواطن، وهي أرقام متغيرة بش��كل دائم زي��ادة ال نقصاناً ال 
س��يما بإضافة نتاج ش��هر رمضان إليها، حيث جهزت الس��ورية 
للتجارة حوالى 3500 مادة غذائية بس��عر مخفض جداً من س��كر 
ورز وش��اي وتم��ر وس��مون وزي��وت وكل الم��واد الرمضاني��ة 
وسواها بسعر منافس وبكميات كبيرة، بالتوازي مع توحيد أسعار 
الغذائيات في الصاالت على امتداد س��ورية، واسعار الخضار في 
المحافظة الواحدة على أس��اس تكالي��ف النقل والمحافظة المنتجة، 
ناهي��ك بإدخال ص��االت جديدة في الخدمة بع��د إعادتها إلى عهدة 
المؤس��سة من المس���تثمرين السابقين، ووضع ش��عار المؤس��سة 
عليه��ا إلع��الم المواطن بعودتها إل��ى القطاع العام ال��ذي يثق به 
والذي تمثله المؤسسة، بالنظر إلى أن خدمة المواطن ورضاه هي 

معيار العمل.

ما هو الرقم المتوقع لحجم أعمال المؤسسة في العام الواحد؟
طموح الس��ورية للتج��ارة ليس تحقيق رقم مبيع بل االس��تثمارات 
التي ستقوم بها من خالل صاالتها وأصولها، بحيث تكون أرباحها 
مكرس��ة لخدمة الس��لة الغذائية للمواطن السوري. ولدى المؤسسة 
أكثر من خطة على األرض، أولها تصدير الفائض الزراعي الذي 
يعتبر هاجسها، كما استصدرت موافقة الحكومة على ألية لالستيراد 
والتصدير تقوم على الس��ماح لمن يص��دّر ثالثة كيلوغرامات من 
التف��اح باس��تيراد كيل��و واحد من الم��وز وفق المعادل الس��عري، 
وبالتالي رفعت قيمة المنتَج من المزارعين بشكل مباشر، بالتوازي 
مع العمل على إنش��اء هيئة مس��تقلة للتصدير مباشرة بالتعاون مع 

وزارة الزراعة وغرفة الصناعة واتحاد المصدرين.

وكنقط��ة انطالق لتحقي��ق ذلك، وضع��ت “السورية للتجارة” كل 
إمكاناته��ا بتصرف أي مصدّر من الحقل إلى باب الس��فينة مروراً 
بمراك��ز الف��رز والتوضيب ووح����دات التبري��د، وب��أي صيغ�ة 
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والطل��ب، والم��ادة األولى من ه��ذا القانون تقول 
بحرية األس��عار باالعتماد على الت��وازن ما بين 
العرض والطلب وصوالً إلى استقرار األسواق، 
أي أن المنافسة تسعى عبر هذه المعادلة إلى تحقيق 
الس��عر المقبول لكل مادة وسلعة وخدمة، وتسعى 
لتحقي��ق الج��ودة عن طريق المنافس��ة الش��ريفة 
المعتم��دة عل��ى إرضاء الزب��ون، ولكن العرض 
والطلب ليس��ا متوازنين حالياً ما أثّر بالتالي على 
إنفاذ قانون المنافسة التي ال يتمتع رجال األعمال 
وفئ��ة غير هينة من الجمه��ور بثقافتها، فكان من 
الطبيعي ظهور النتيجة التي تعاني منها األسواق 
حالياً لجهة الفوضى الس��عرية وغياب مستويات 
ومعايير الجودة، ليدف��ع المواطن ثمن هذا الواقع 
م��ن دخله القليل المحدود أص��اً، وبالتالي ما من 
منافس��ة قادرة حالياً على إحداث توازن س��عري 
حقيق��ي، ألن المنافس��ة تكون فعّال��ة وفي أفضل 
حاالتها في ظروف االس��تقرار وانس��ياب المواد 
بين الداخل والخارج وحتى بين المناطق المختلفة 

ضمن الحدود الواحدة.
أال تق����رون بوج����ود االحتكار في ظ����ل إجماع 

المواطنين عليه؟
كي��ف يمكن اإلق��رار بوجود االحت��كار إن كانت 

علي: نكافح اإلحتكار واألولوية لتأمين السلع والخدمات
لفت المدير العام للهيئة العامة للمنافسة ومنع االحتكار في سورية الدكتور أنور علي إلى أن احتكار القلة موجود 
بالنظر إلى ظروف الحصار االقتصادي القائمة، معتبراً أن هذا النوع من االحتكار قانوني في كل دول العالم، طالما أنه 
ال يتحكم بنسبة 30 % من السوق. وقال في حديث لمجلة البنك والمستثمر، إن تقلبات األسعار وفوضى األسواق 
حصلت نتيجة تراكمات في السياسات المالية والنقدية بدأت منذ السنة االولى لألزمة، معتبراً أن جهات التدخل 

اإليجابي هي الوحيدة القادرة على كسر األسعار وتحقيق المنافسة الفّعالة وصواًل إلى السعر المقبول والجودة.

وفيما يلي نص الحديث:
ياُلحظ في الفترة الحالية تقلبات ش����ديدة في 

األسعار ومستوياتها، أين الهيئة من ذلك؟
من المؤكد ان قانون المنافسة ومنع االحتكار 
رقم 7 للعام 2008 يختلف كلياً عن سواه، ألنه 
قان��ون علمي وقانون أبح��اث ورقابة يرتكز 
على الدراس��ة العلمية ف��ي المعالجة، ويكفل 
رص��د األس��واق ف��ي كل س��ورية من حيث 
توافر البضاعة وانسيابها ومدى وجود مؤشر 
مس��يء للمنافس��ة وفعاليتها بش��كل واقعي، 
وتض��ع الهيئة مؤش��رات ه��ذه المتابعة أمام 
الجهات المعنية والوصائية بما يعكس حركة 
السوق السورية من خدمات ومواد، األساسية 
والضروري��ة، ومدى انس��يابها في الس��وق 
وتوفرها. ويمكن القول بعد س��نوات ست من 
الحرب، أن السوق السورية تحتوي كل أنواع 
السلع مع أن األسعار مرتفعة ومتقلبة، ولكن 
ع��دم اس��تقرارها يعود إلى تراكم��ات قديمة 
من��ذ بدايات األزم��ة ترافق��ت بتراكمات في 
السياس��ة المالية والنقدية أوصلت السوق إلى 
ما هي عليه اليوم، فالسلع والخدمات بما فيها 
المنت��ج المحلي تحتاج الم��ادة األولية، وهي 
في غالبيتها مس��توردة، واس��تيرادها مرتبط 
بس��عر الصرف غير المس��تقر، ولذا فعملية 
استقرار األس��عار مسألة صعبة جداً في ظل 
عدم التوازن بين المستوردات والصادرات، 
وعدم وج��ود االس��تثمارات، إضافة إلى قلة 
المنتجي��ن ال س��يما ف��ي القط��اع الزراعي. 
وعليه، س��تبقى األسعار متقلبة ومتفاوتة بين 

حين وأخر وبين محافظة وأخرى.
في ظل قلة اإلنتاج نس����بياً، هل يمكن القول 
بمنافس����ة قادرة على احداث توازن سعري 

حقيقي؟
هذا هو جوهر المش��كلة الحقيقية، فالمنافسة 
تأث��رت كثيراً بس��بب األزم��ة لكونها ومنع 
االحت��كار يعم��ان في ظل قان��ون العرض 

كل الس��لع موج��ودة. في حي��ن أن االحتكار 
يعني حبس المادة وبالتالي ندرتها، مع األخذ 
باالعتبار اإلقرار الكامل بوجود احتكار القلة 
في الس��وق الس��ورية، والقائم على س��يطرة 
بضعة أشخاص على فئات من المواد ال سيما 
األساس��ية منها، ولكن الحالة استثنائية والحد 
من نشاط أي من هؤالء يعني فقدان المادة في 
ظل حصار اقتص��ادي جائر مفروض على 
س��ورية. وطالما أن هذه الفئة ال تس��تغل هذا 
الوضع بحبس المادة أو االتفاق ضمنها على 
سعر معين لها، فاحتكار القلة قانوني ومقبول 
ف��ي كل اقتصادي��ات العالم ش��رط أال يكون 
مسيطراً على 30 % من السوق، ولكن األمل 
معقود على جهات التدخ��ل اإليجابي لكونها 
القادرة على كسر احتكار القلة إن تحولت من 

عقلية تاجر المفرق إلى تاجر الجملة.
ما ه����ي الحلول المقترحة م����ن الهيئة التي 

تعتبر نفسها الذراع األساسي لالقتصاد؟
ال ش��ك في أن المقترحات متنوعة ومتشعبة 
وصوالً إلى منافس��ة حقيقية عادلة وش��ريفة 
إجم��ال  يمك��ن  ولك��ن  األس��واق،  تضب��ط 
اإلنقاذي منها بأهمية التعميم إلى كل الجهات 
االقتصادية )العامة والخاصة والمش��تركة( 
بضرورة توفيق أوضاعها مع قانون المنافسة 
ومنع االحتكار، ودعم األنش��طة االقتصادية 
المنافس��ة، بالتوازي مع مساعدة المصدرين 
والمس��توردين بالتس��هيات الازمة، وردع 
المضاربة بسعر الصرف والتشوه في أساليب 
اس��تخدام النقود، إضافة إلى فرض الضريبة 
حسب سعر الصرف السائد ما يحقق إيرادات 
للخزينة العامة للدول��ة، مع التدخل اإليجابي 
م��ن قب��ل الحكومة ف��ي عمليات االس��تيراد 
والعمل كتاجر جملة، وأخيراً إش��راك الهيئة 
ف��ي اللجان ذات العاقة بالش��أن االقتصادي 
يحملون صفة الضابطة العدلية.وتقديم التس��هيات للعاملين ف��ي الهيئة ممن 

د. أنور علي 
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باشرت مديرية األوقاف في حلب بصيانة وإعادة تأهيل 
المس��اجد، وأهمها المس��جد األموي الكبير، بعد الدمار 
واألض��رار الجس��يمة الت��ي لحقت ب��ه. وأوضح مدير 
أوق��اف حل��ب رامي عبي��د أن المديري��ة رممت عمود 
ومدخ��ل الجامع الكبير خش��ية انهي��اره، وأعادت فرز 
حج��ارة المئذنة وجزء من البوابة الرئيس��ة التي فجرها 
اإلرهابيون. ووفقاً له تبلغ التكلفة التقديرية إلعادة ترميم 
الجام��ع األم��وي 7.3 مليارات ليرة س��ورية، على أن 
يٌباشر العمل بعد تقييم التكلفة المرجحة لالرتفاع. وتكمن 
أهمي��ة الجامع في أنه من أق��دم اآلثار في حلب ومدرج 
على قائمة مواقع الت��راث العالمي عام 1986، وكانت 
مكتبته التاريخية قد تعرضت للحرق كما انهارت مئذنته 
التاريخي��ة بع��د أن فجر عناصر م��ن “جبهة النصرة” 

اإلرهابية عبوة ناسفة بداخلها.

إطالق مشروع الفيحاء السكني ترميم الجامع األموي الكبير

أطلق��ت الحكوم��ة الس��ورية في 
ضاحية الفيحاء الس��كنية بمنطقة 
البج��اع مش��روعاً ريف دمش��ق 
يض��م 11 أل��ف وح��دة س��كنية، 
وبتكلف��ة تص��ل إل��ى 160 مليار 
ليرة. وأك��د رئيس الحكومة عماد 

خميس  إتمام أعمال البنية التحتية البالغ مساحتها 150 هكتاراً بدءاً بمنظومة الصرف 
الصحي والسيالة المطرية والتي ستكون جاهزة نهاية العام الجاري 2017، الفتاً إلى 

توزيع محاضر المشروع بين المؤسسة العامة لإلسكان والقطاع الخاص.
بدوره، أوض�ح وزير األش��غال العامة واإلس��كان حس��ين عرنوس أن العمل جاٍر في 

السكن الشبابي إلنجاز 1600 شقة، وفق برنامج زمني محدد.
يشار الى أن “المؤسسة العامة لإلسكان” أعلنت عن تخصيص 6055 شقة في كل من 
محافظات ريف دمش��ق وحمص وحماة وطرطوس والالذقية وحلب، على أن تش��مل 

الشبابي واالدخار والعمالي، بكلفة 60 مليار ليرة.

تفعيل منظومة مرور مرفأ طرطوس

أع��ادت وزارة النق��ل الس��ورية تفعي��ل 
منظومة إدارة المرور في مرفأ طرطوس 
ف��ور إتم��ام إنجازها م��ن قب��ل الكوادر 
المحلي��ة رغ��م صعوب��ات تأمي��ن القطع 
التبديلي��ة وتوقف عملها نحو 3 س��نوات، 
وأكد وزير النقل السوري علي حمود أن 
إنجاز هذه المنظومة سيوفر مبالغ كبيرة، 
ويحق��ق عائدات ربحي��ة إضافية في ظل 

وضعها في الخدمة والعمل عبر تنظيم دخول وخروج السفن التجارية وزوارق الصيد 
ومراقب��ة المي��اه اإلقليمية الس��ورية على آلية عمل هذه المنظوم��ة. وتكمن أهمية هذه 
المنظومة في مراقبة السفن داخل المياه اإلقليمية السورية وخارجها لمسافة تصل إلى 
30 ميال، من أجل منع تجاوز الحدود اإلقليمية ألي طرف خارجي مع إمكانية مراقبة 

الحوض المائي والمراقبة البصرية لكل موقع من مواقع الموانئء السورية.

الوزير علي حمود

وّظفت الحكومة الروس��ية 4 ماليي��ن دوالر بغية إعادة 
بناء ش��ارع النجم��ة التاريخي في بيت لح��م، التي تعد 
مس��قط رأس السيد المس��يح. ويبدأ ش��ارع النجمة التي 
أدرجتها منظمة اليونس��كو األممية عل��ى قائمة التراث 
الحضاري العالمي من س��احة كنيس��ة المهد. وش��ارك 
في مراسم تدشين المشروع مسؤولون بوزارة خارجية 
فلس��طين وبلدية بيت لحم، والبعثة الدبلوماسية الروسية 
لدى السلطة الفلسطينية. وباإلضافة إلى الشارع ومبانيه، 
ستخضع المباني المجاورة إلعادة البناء، وكذلك مركز 
السالم الواقع بساحة المهد وسط بيت لحم، مع بدء إعادة 
البناء أيلول \سبتمبر 2017. وسبق لبيت لحم أن شهدت 
افتتاح مجمع متعدد الوظائف بمساهمة االتحاد الروسي، 

يضم مركزي 
األع��م����ال 
والرياض����ة 
ومدرس������ة 

للموسيقى.

 تجديد شارع النجمة في بيت لحم

مركز لـ“إعمار” في تركيا

افتتحت “إعمار تركيا”، التابعة لشركة “إعمار العقارية ش.م.ع”، مركز التسوق والترفيه 
الجديد “إعمار سكوير مول” الذي تم تطويره وفق أعلى المعايير، ويمتاز بموقعه الحيوي 
في قلب مشروع “إعمار سكوير”. وهو يستوحي تصميمه المعماري من أجواء مدينة 
إسطنبول، ويحتضن منافذ ألرقى العالمات التجارية العالمية في مجال التجزئة والترفيه 
والطعام. ومن المتوقع أن يس��تقطب 25 مليون زائر س��نوياً، إضافة لوجود مجموعة 
م��ن الوجهات الترفيهية المميزة مثل “إعمار أكواري��وم وحديقة الحيوانات المائية” 

وFunLab و“القرية التركية” بما يالقي تطلعات الزوار من مختلف الفئات العمرية.
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أعلن الملحق التجاري الروس��ي في باريس، ألكس��ندر 
ت��وروف، أن أول مش��اريع منش��آت القرية الفرنس��ية 
السياحية على ش��واطئ بحيرة بايكال الروسية ستكون 
الع��ام الج��اري 2017، وأن��ه ج��رى مؤخ��راً، وبدعم 
الممثلية التجارية الروسية بفرنسا، مؤتمر حول تطوير 
منطقة بايكال السياحية، مشيراً الى أن الشركات الصينية 
تشارك أيضا في المش��روع، وهو عبارة عن مجموعة 
من المنشآت السياحية على الطراز الفرنسي، تتخصص 

للراحة وعقد المؤتمرات الدولية.
يذكر أن بايكال تقع جنوب س��يبيريا، وهي أعمق بحيرة 
مياه عذبة في العالم يبلغ عمقها 1642 متراً، وتعتبر أقدم 
البحيرات في العالم، تكونت قبل 25 مليون س��نة تقريباً 

بسبب تحركات القشرة األرضية.

قرية فرنسية في بحيرة بايكال

“ماك أرثر” تدير مركز “كابيتال مول”

أعلن��ت ش��ركة من��ازل العقاري��ة الرائدة ف��ي مجال 
التطوير العقاري في اإلمارات، عن عقدها إتفاقية مع 
شركة ماك أرثر المتخصصة بتقديم خدمات التأجير 
واالستشارات، تتولى من خاللها “ماك أرثر”، مهمة 
إدارة الجوانب التأجيرية والتشغيلية واإلدارية للمركز 
التجاري “كابيتال مول” التابع لشركة منازل العقارية 
الكائ��ن في مدينة محمد بن زايد في أبوظبي، بغرض 
تعزي��ز الكفاءة التش��غيلية وإدارة التوس��ع المس��تمر 

ألصول قطاع تجارة التجزئة وتحسين أداءه، وفي إطار السعي إلى إعادة تمركز هوية 
“كابيتال مول” لكونه مركز تسوق ترفيهي عائلي يقدّم “القيمة مقابل الثمن”.

افتت��ح رئيس مجل��س إدارة هيئة مناط��ق رأس الخيمة 
االقتصادية أحمد بن صقر القاسمي نادي اإلبحار الجديد 
في رأس الخيم��ة، ضمن حفل جرى تنظيمه في مارينا 
الحم��را، وهو يعتبر أحدث مش��اريع “الحمرا للتطوير 
العقاري” وسيسهم النادي بتعزيز مكانة اإلمارة كوجهة 
لإلبحار والرياضات المائية، حيث يستضيف العديد من 
الفعاليات واألحداث الدولية مثل نهائي كأس آسيا للشباب 
لإلبحار، الذي ينظمه االتحاد اآلسيوي لإلبحار واالتحاد 
اإلمارات��ي لإلبح��ار والتجدي��ف ومارين��ا الحمرا، كما 
سيوفر إمكانية الوصول إلى فصول التدريب والمطاعم 
إضاف��ة  للمراف��ق الترفيهية األخ��رى. وجرى تصميم 
النادي لتوفير تجربة فريدة من نوعها للمحترفين والهواة 

على حد سواء، وتعزيز جاذبية مجمع مارينا الحمرا.

فندق جديد لـ“هيلتون غاردن” نادي إبحار في رأس الخيمة

أعلنت “راك” الوطنية للفنادق 
التابع��ة لش��ركة راك للضيافة 
القابضة افتت��اح فندق “هيلتون 
غارِدن إن رأس الخيمة”. ويقع 
الفندق ال��ذي يضم 240 غرفة 
ضيوف و10 غرف عائلية و8 
أجنحة، في قلب منطقة النخيل.

من جانبه، أعتبر رئيس مجلس 
إدارة “راك” أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، أن “هيلتون جارِدن إن رأس الخيمة” 
ذو استراتيجية عالية، ويمثل فرصة كبيرة لتلبية احتياجات المسافرين الذين يزورون 
إمارة رأس الخيمة، واضاف “لقد شهدنا تحوالً نحو قطاع الشريحة المتوسطة للفنادق. 

لذا يعد هذا الفندق الخيار الصحيح بالنسبة لنا وإلمارة رأس الخيمة”.

“أبوظبي لالستثمار” يبيع عقاراته

يعتزم جهاز أبوظبي لالستثمار بيع عقارات في العاصمة الفرنسية باريس، بقيمة 1.5 
مليار يورو، حيث أوكل ش��ركة كاش��مان اند واكفيلد، بمهمة التس��ويق لتلك العقارات 
وهي تشمل مبنى في شارع بوليفارد هوسمان تبلغ مساحته 24 ألف متر مربع، ومبنى 
بمنطق��ة الديفينس التجارية، ومبنى مكاتب بالمنطقة األولى في باريس. وكان “جهاز 
أبوظبي لالستثمار” قد أعلن في وقت سابق، أنه يدرس ويعيد تقييم أكبر شركاته التابعة 
للدولة، على أن يبيع بعض األصول. ويقوم الجهاز الذي يدير استثمارات بقيمة 773 

مليار دوالر، ويأتي الثاني عالمياً بعد “صندوق 
ب��إدارة  الس��يادي”،  االس��تثماري  النروي��ج 
اس��تثمارات عائدات نفط أبوظبي منذ 1976، 
ويعتمد عل��ى صنادي��ق االس��تثمار الخارجية 

إلدارة نحو 65 % من استثماراته في العالم.
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كش��فت ش��ركة ماجد الفطيم عن بدء األعمال اإلنشائية 
لمركزس��يتي سنتر الزاهية، الذي سيوفر أكثر من 360 
عالمة تجارية عالمية ومحلية، الى جانب فوكس سينما 
دة بأح��دث التقنيات، ومركز  تتألف من 16 شاش��ة مزوَّ
الترفيه العائلي “ماجيك بالنيت”. ويأتي هذا االعالن في 
أعقاب عزم الش��ركة عن زيادة استثماراتها باإلمارات 
بم��ا يق��ارب 30 ملياردره��م )8 ملي��ار دوالر( بحلول 
ع��ام 2026، وه��و ما أك��ده الرئيس التنفي��ذي لمراكز 
التس��وق ل��دى “الفطي��م” غيث ش��قير، الذي ق��ال: إن 
النمو االقتصادي القوي إلمارة الش��ارقة واالستثمارات 
المتواصل��ة في قطاعات الس��ياحة والصناع��ة والثقافة 
والنق��ل يجعل منها وجه��ة مثالية لمزيد م��ن التطوير، 

خاصة في قطاع التجزئة والمطاعم والترفيه.

بدء األعمال اإلنشائية
لـ“سيتي سنتر”

“روتانا” تعتزم تشييد فنادق في إيران

كش��ف المدير التنفيذي لش��ركة روتانا عم�ر خدوري، أن 
الشركة وقعت عقوداً مع ايران إلنشاء عدد من الفنادق في 
طهران ومشهد وأصفهان، معرباً عن أمله في أن يتم البدء 
بعمليات إنش��اء أول هذه الفنادق في مدينة مشهد في مطلع 
ع��ام 2018. وتتخذ “روتان��ا”، من العاصم��ة اإلماراتية 
أبوظبي مقراً لها، وقد عملت طوال السنوات الماضية على 
الدخول إلى س��وق الفنادق اإليرانية. وتقوم الش��ركة بإدارة 

وتشغيل 104 فنادق في الشرق األوسط، أفريقيا، جنوب آسيا وأوروبا الشرقية.
م��ن جه��ة ثانية، وقّع��ت “آر إس جي الدولي��ة”، المتخصصة في مج��االت التطوير 
العقاري، اتفاقية مع روتانا، إلدارة فندق جديد من فئة 4 نجوم في دبي، بحضور رئيس 
مجلس اإلدارة ناصر النويس، ورئيس مجلس إدارة “آر إس جي الدولية” راج ساهني. 
ويتألف الفندق الذي يقع على ش��ارع الش��يخ زايد من 40 طابقاً. ويحتوي على 180 

غرفة و10 أجنحة، 300 شقة فندقية، 3 قاعات اجتماعات، أندية، وحوض سباحة.

عمر خدوري

كشفت شركة دايو للهندسة واإلنشاءات الكورية الجنوبية 
في دبي عن خطة رئيسية لمشروع إنشاء مدينة سعودية 
جدي��دة، بقيم��ة 20 مليار دوالر أميرك��ي، حيث يهدف 
المش��روع، الذي تقوده الحكومة السعودية مع التحالف 
المكون من الش��ركتين الكوريتين وهما “دايو” للهندسة 
واإلنشاءات و“هانوا” للهندسة واإلنشاءات وشركة عبر 
المملكة الس��عودية “س��بك”، إلى إنشاء مدينة “ضاحية 
الفرسان” الجديدة، بمساحة تبلغ 40 كلم مربع، وتقع في 

منطقة تبعد 12 كلم عن مطار الرياض.

تحالف كوري يشيد مدينة سعودية

أكبر مركز مؤتمرات في ُعمان

عززت سلطنة عمان التي ُصنفت ضمن أفضل الوجهات العالمية التي تستحق الزيارة 
ع��ام 2017 م��ن قبل مجل��ة Lonely Planet مكانتها كمقصد رائد في قطاع س��ياحة 
اإلجتماع��ات والحوافز والمؤتمرات والمعارض على صعيد المنطقة، وذلك مع افتتاح 

مركز عمان للمؤتمرات والمعارض الذي سيضاف إلى سجل إنجازاتها النوعية.
المركز الجديد الذي يعد األكثر تطوراً في السلطنة يقع على بعد 10 دقائق من مطار مسقط 

الدول��ي الجديد، ويوف��ر 1100غرفة 
فندقية ومركز تسوق ومجمع تجاري. 
ويدخل ضمن رؤية السلطنة من خالل 
قطاع سياحة اإلجتماعات والمؤتمرات 
والمعارض الستقطاب 5 مليون سائح 

من دول العالم بحلول 2040.

“الريتز-كارلتون” في أرخبيل زنجبار

أعلنت شركة ماريوت الدولية عن توقيع 
اتفاق مع ش��ركة بيني رويال جبرالتار 
المح��دودة إلط��الق عالم��ة الريت��ز-

كارلت��ون ف��ي أرخبي��ل زنجب��ار، في 
حفل خاص حضره مديرا ش��ركة بيني 
رويال، صالح سعيد وبريان طومسون، 

والمدير اإلداري لشركة ماريوت الدولية في الشرق األوسط أليكس كيرياكيديس. ومن 
المقرر أن يتم افتتاح المنتجع الذي يضم 90 جناحاً وفيال عام 2021، وسيقع على بعد 
45 دقيقة بالس��يارة من مطار زنجبار الدولي، ويمكن منه الوصول بسهولة إلى مدينة 

زنجبار الحجرية، الموقع األسطوري المدرج على الئحة اليونسكو للتراث العالمي.
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وجاءت نتيجة المعدل الشهري للمؤشر في الفصل 
األول أدنى بـ29,7 % من معدل المؤشر الشهري 
البالــغ 61,9 نقطة منذ بدء احتســاب المؤشــر في 

تموز/يوليو 2007.

تباطؤ الطلب العقاري في لبنان رغم االستقرار السياسي

سجل مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان Byblos Bank Real Estate Demand Index معداًل شهرياً بلغ 
43,5 نقطة في الفصل األول من عام 2017، ما شكل انخفاضاً بنسبة 6,3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 
الماضي، على الرغم من أجواء التفاؤل التي سادت منذ الربع األخير من عام 2016، عقب انتهاء الفراغ الرئاسي  

وتشكيل حكومة جديدة.

ان نهاية

الجمود السياسي

في الفصل الرابع

من عام 2016

كان لها

أثر إيجابي محدود

على السوق العقارية

وفــي قــراءة لنتائج المؤشــر، قــال كبير 
االقتصادييــن ورئيــس مديريــة البحوث 
والتحاليــل االقتصادية فــي مجموعة بنك 
بيبلوس نســيب غبريــل: إن  الطلب على 
الوحدات السكنية في لبنان تباطأ في الفصل 
األول من العام  2017 الحالي بعد االرتفاع 
الملحوظ الذي سجله في الربع األخير من 
العام الماضي )17.5 %(، وذلك بســبب 
تركيز الحكومة على زيادة الضرائب على 
االســتهالك والدخل واألرباح في األشهر 
الثالثــة األولــى مــن 2017، إضافة إلى 
المشاحنات السياسية المستمرة حول قانون 
االنتخابــات النيابية، مشــيراً إلى أن “هذه 
التطورات أدت إلــى تباطؤ الزخم في ثقة 
المســتهلك الذي بدأ في الفصل الرابع من 
العام 2016، وأثرت على القطاع العقاري 
نظرا إلى أن الطلب على الشقق السكنية في 
لبنان مرتبط بشكل أساسي بمستويات ثقة 
المستهلك واالســتقرار السياسي والنشاط 

االقتصادي”.
وتابــع غبريــل: “نتيجــة لذلــك، تراجع 
المؤشر في كل من األشهر الثالثة األولى 
مــن عــام 2017، بحيــث شــكلت نتائج 
المؤشر في آذار/مارس 2017 انخفاضاً 
بنسبة 54 % عن الـ 65,9 نقطة المسجلة 
فــي كانــون األول/ديســمبر 2016 وهو 
المعدل األعلى له مؤخراً. وتعكس نتيجة 
المعــدل الشــهري للمؤشــر فــي الفصل 
األول من 2017 انخفاضاً بنسبة 66,8 % 
مقارنة بالنتيجــة الفصلية األعلى له على 
اإلطالق، المســجلة في الفصل الثاني من 
2010 والبالغــة 131 نقطــة، وتراجعــاً 
بنســبة 60,4 % مقارنة بالنتيجة السنوية 
األعلى المســجلة في عام 2010 والبالغة 

109,8 نقطة”.

خفض رسوم التسجيل يحفز الطلب
وأشــار غبريــل إلــى “أن نهايــة الجمود 
السياســي فــي الفصــل الرابــع مــن عام 
2016 كان لها أثــر إيجابي ولكن محدود 
علــى الســوق العقارية، إذ إنهــا لم تقترن 
بتدابيــر إضافيــة من أجل تحفيــز الطلب 
على الوحدات الســكنية. فقد صرح 4,9 % 
فقط من المواطنين المقيمين الذين شــملهم 
المســح في الفصل األول من العام الحالي 
أنهم ينوون شراء أو بناء منزل في األشهر 
الســتة المقبلة. وانخفضت تدريجياً نســبة 
المواطنين الذين يخططون لشــراء أو بناء 
وحــدة ســكنية في لبنــان مــن 7,5% في 
كانون األول/ديســمبر 2016 إلى %6,4 
فــي كانون الثاني/يناير و5% في شــباط/
فبراير و3,4% فــي آذار/مارس 2017. 
وعنــد المقارنــة، بلــغ معــدل المواطنين 
اللبنانيين الذين ينوون شراء أو بناء منزل 
فــي لبنان 7 % خالل الفتــرة الممتدة بين 
تموز/يوليو 2007 وآذار/مارس 2017، 
و15 % في الفصل الثاني من العام 2010 
وهــي النســبة األعلــى المســجلة منذ بدء 

احتساب المؤشر”.
وأوضح غبريل “أن شــراء شــقة ســكنية 
يشــكل أحد القرارات االســتثمارية األكثر 
أهمية بالنســبة للبنانييــن، ويمثل عادة أهم 
الموجودات غير المالية لدى اللبناني المقيم. 
لذلك، فإن تجنيب القطــاع أي ضرائب أو 
رسوم جديدة أمر ضروري، واللجوء إلى 
تدبير تخفيض رسوم تسجيل الشقق السكنية 
بنســبة 50% لمــدة عامين يشــكل حافزاً 
للمشــترين المحتملين أو المترددين ألنهم 
سيتمكنون من ادخار مبلغ وفير من المال، 
وتبلغ 6 % من سعر الوحدة السكنية”.كون رســوم تسجيل الشــقق باهظة الكلفة 

نسيب غبريل 
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التملك الس��كني، إذ تم مسبقاً توقيع اتفاقات تعاون مع مجموعة من 
ال��دول، منها الصي��ن وكوريا الجنوبية وغيرها به��دف تنفيذ آالف 
الوحدات السكنية في مختلف مناطق المملكة، الفتا إلى أن الطموح 
يحدوهم إلى تعزيز التنافس بين ش��ركات التطوير العقاري لضمان 
توفير وحدات س��كنية بأعلى معايير الجودة وبكلفة مناسبة تتراوح 
بين 250 ألفا إلى 700 ألف لاير ) 67.7 الى 186.7 ألف دوالر(.

مليون وحدة سكنية
ولف��ت الحقيل إلى أن وزارة اإلس��كان تس��تهدف من خالل برنامج 
الش��راكة مع القطاع الخاص، الستقطاب شركات التطوير العقاري 
المؤهلة وكبرى شركات المقاوالت المهتمة بمشاريع الشراكة على 
أراضي الوزارة، بهدف توفير وحدات سكنية متنوعة، مؤكداً تقديم 
حزمة من الحوافز للمستثمرين والمطورين في إطار تعزيز الشراكة 
مع القطاع الخاص وتكثيف الفرص االستثمارية في هذا القطاع بما 

يخدم الوطن والمواطن.

وتخطط السعودية لبناء مليون وحدة سكنية بقيمة تتجاوز 375 مليار 
لاير )100 مليار دوالر أميركي( على مدى السنوات الخمس المقبلة 
لمعالجة أزمة نقص المساكن في المملكة التي تعاني من أزمة إسكان 
لإلحصاء السعودية.كبيرة، حيث تبلغ نسبة تملك المساكن 63 % فقط، وفقاً للهيئة العامة 

السعودية تدرس التجربة األميركية في مشاريع اإلسكان

وحضرت 6 ملفات رئيسية على طاولة البحث في االجتماع الثنائي، 
حي��ث ناقش الجانبان أهمية تعزيز الش��راكات ف��ي القطاعين العام 
والخ��اص، وإمكان تطوير التقني��ات الحديثة في البناء والصناعات 
ذات الصلة، وتدريب الكوادر المهنية الالزمة للتش��غيل والصيانة، 
واالس��تفادة من الخبرات األميركية التي ترتبط باإلسكان وإدارته، 
وتنفيذ مشاريع اإلس��كان، وتطوير أساليب وطرق البناء المعتمدة، 
خاصة ما يتعلق بتقنيات البناء الحديثة ودورها الفاعل في المشاريع 

السكنية.

كما ناقش الوزيران دور تش��جيع الش��ركات في البلدين للمش��اركة 
في مش��اريع اإلس��كان التي يقدمها كل طرف، إضافة إلى تش��جيع 
المس��تثمرين للمشاركة في تنفيذ مش��اريع اإلسكان لجميع قطاعات 
المجتمع، وكذلك تش��جيع المبادرات المشتركة للتصميم والبناء في 
مجال اإلس��كان، كما تم التطرق إل��ى التعاون في مجال المختبرات 
الهندسية المتصلة باإلنشاءات، وتبادل الخبرات التي تتعلق بتصميم 
وتنفيذ البنية التحتية الالزمة لمش��اريع اإلس��كان، وتش��جيع البحث 
والتطوي��ر في مجاالت التعاون، إل��ى جانب التعاون مع المطورين 
إليجاد س��بل لحماية حقوق جميع األطراف المعنية، وتشجيع قطاع 

التطوير العقاري على االنخراط في برامج اإلسكان المختلفة.

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص
وأوض��ح الوزير الحقيل عقب لقائه بنظيره األميركي، أن مثل هذه 
اللقاءات تس��هم في االس��تفادة من الخبرات والتجارب الناجحة لدى 
بعض الدول في قطاع اإلسكان، والعمل على تطبيق ما يتناسب منها 
مع البيئة المحلية، منوها إلى أن الوزارة تحرص على تفعيل الشراكة 
م��ع الدول التي أثبتت نجاحه��ا في هذا القطاع، وتعزيز التعاون مع 
ش��ركات التطوير العق��اري المؤهلة في إطار ه��دف الوزارة لدعم 
الع��رض وتمكي��ن الطلب وتحفي��ز المعروض العق��اري، مبيناً أن 
الش��راكة مع القطاع الخاص تس��هم في ضخ المزي��د من الوحدات 
الس��كنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب 

الذي يتناسب مع جميع فئات المجتمع.

وأش��ار الحقيل إلى أن  وزارة اإلسكان بدأت في تفعيل الشراكة مع 
القطاع الخاص لتحقيق أهدافها االستراتيجية التي تتوافق مع أهداف 
الرؤية السعودية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 لرفع نسبة 

والتمويل، واالطالع على  الدول في قطاع اإلسكان  السعودية لالستفادة من تجارب مختلف  إطار سعي  في 
اإلسكان  وزير  بيئة إسكانية متوازنة ومنظمة، عقد  إيجاد  التي تسهم في  األساليب  وأبرز  التقنيات  أحدث 
السعودي ماجد الحقيل اجتماعاً مع نظيره األميركي بين كارسون في واشنطن، بحث خالله الجانبان عدداً من 

الموضوعات ذات العالقة بقطاع اإلسكان.

ماجد الحقيل وبين كارسون
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والمطاعم الشاطئية، ومرافئ لليخوت. كما يشتمل 
المش��روع على مرافق حيوية ومتطورة تضم دار 
عرض للسينما، وفنادق، ومكاتب، وأماكن للترفيه، 
وتبلغ المساحة القابلة للتأجير في المشروع 18.58 

ألف متر مربع.

منتجع “قرية الخان”
يمث��ل مش��روع منتج��ع “قري��ة الخ��ان”، الحائز 

عمران تطلق ثالثة مشاريع ضخمة في الشارقة

الماضي بموجب شراكة بين كل من هيئة  العام  التي تأسست  العقاري”  كشفت شركة “عمران للتطوير 
الشارقة لالستثمار والتطوير (شروق)، و“إعمار العقارية” و“إيغل هيلز”، عن قائمة مشاريعها العقارية في إمارة 
الشارقة، والتي تضمنت مدينة سكنية وتجارية متكاملة، ومنتجعاً، ومركزاً للتسوق، بكلفة استثمارية إجمالية 

تصل إلى 2.47 مليار درهم (حوالى 672.7 مليون دوالر)، على أن تبدأ تشييدها العام الجاري.

وفي هذا الصدد، أكدت رئيس هيئة الشارقة 
لالس��تثمار والتطوير )شروق( بدور بنت 
سلطان القاسمي،  أن هذه المشاريع تواكب 
ف��ي طبيعته��ا وأهدافه��ا رؤية )ش��روق( 
الساعية إلى تعزيز قدرات إمارة الشارقة، 
وتوسيع قاعدة مرافقها وخدماتها، بما يسهم 
في ترسيخ مكانتها كوجهة جاذبة لألعمال، 
ويحفز نمو قطاعات التجارة واالس��تثمار 

والسياحة والضيافة”.
المش��روعات  أن  القاس��مي  وأوضح��ت 
الضخمة التي كش��فت عنها )عمران(، ال 
تمث��ل إال بداي��ة لمجموعة من المش��اريع 
القادم��ة ف��ي مختل��ف القطاع��ات، الت��ي 
س��يكون له��ا دور مهم في تغيير المش��هد 
العقاري واالستثماري في الشارقة، والتي 

سيتم الكشف عنها في الوقت المناسب.

مشروع جزيرة مريم
يقوم المشروع على تطوير جزيرة مريم، 
الواقع��ة بي��ن بحي��رة الخ��ان والمم��زر، 
وتحويلها إل��ى منطقة اس��تثمارية متعددة 
االس��تخدامات من الطراز األول. ويتفرد 
المش��روع باعتب��اره األكب��ر ف��ي قائم��ة 
مشاريع “عمران العقارية” إذ تصل كلفته 
إلى 2.261 مليار درهم )حوالى 615.67 
مليون دوالر(، ويت��م تطويره طبقاً لرؤية 
تسعى لتحويل الجزيرة إلى ضاحية للسكن 
والعمل لفئ��ات متنوعة م��ن المقيمين في 
اإلمارة، تتيح مجاالً أوسع لتبادل الثقافات 

والمعارف والخبرات بين قاطنيها.
ومن المخطط أن يشتمل المشروع، والذي 
يتوقع أن تبلغ مساحته التطويرية 364 ألف 
متر مربع، على مناطق س��كنية وتجارية، 
وس��احة عام��ة، وحدائ��ق، فيم��ا س��تتيح 
شواطئ الجزيرة الفرصة الفتتاح المتاجر 

عل��ى جائ��زة )WAN( ل�“أفضل تصميم 
داخل��ي” الع��ام الماضي، إعادةً اكتش��اف 
قرية الصيادين التقليدية في منطقة الخان، 
وتحويله��ا إل��ى منتجع من فئ��ة 5 نجوم، 
باس��تثمارات تبلغ قيمته��ا 120.6 مليون 
ويمت��د  دوالر(.  ملي��ون   32.8( دره��م 
المنتج��ع الذي وضعت ش��ركة “جودوين 
أوس��تن جونس��ون” العالمي��ة تصاميم��ه 
المعمارية، على مس��احة 66.3 ألف متر 
مرب��ع، ويضم مراف��ق متنوعة من غرف 
فندقي��ة فاخرة، ورده��ات مطاعم، ونادي 
صح��ي، وتعتزم “عم��ران” االنتهاء من 

تطويره في الربع الثالث من 2019.

مركز كلباء  للتسوق
يتمتع مركز كلباء بإطاللة بحرية س��احرة 
على المحيط الهندي وأشجار القرم، ويقع 
في قلب مش��روع كلباء للس��ياحة البيئية، 
ويعل��و بارتفاع طابق واح��د فوق الطابق 
األرض��ي، كم��ا تبلغ قيم��ة تطويره 106 
ماليين دره��م )28.868 مليون دوالر(، 
عل��ى مس��احة إجمالية قابل��ة للتأجير تبلغ 
من منه في الربع الثالث من 11.2.2019 ألف متر مربع، ومن المقرر االنتهاء 

بدور بنت سلطان القاسمي
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ويرى 61 % أن نفوذ “داعش” بدأ يتالش��ى، كما يعتقدون أن إصالح نظام 
التعلي��م وتوفير فرص عم��ل مجزية يضاهيان أهمية العمل العس��كري في 

القضاء على اإلرهاب.

النظرة ألميركا والدور الروسي
وأظهرت النتائج وجود نظرة سلبية تجاه فوز ترامب باالنتخابات األمريكية، 
حي��ث أب��دى 83 % عدم تفضيله��م له مقارنةً م��ع 77 % ممن ال يفضلون 

جورج دبليو بوش، و52 % ال يفضلون أوباما.

وعل��ى صعيد متصل،  تنامت المش��اعر المعادية للوالي��ات المتحدة، حيث 
اعتبره��ا %49 عدواً لبلدانهم )بالمقارنة م��ع 32 %العام الماضي(، مقابل 

46 % ينظرون إليها كحليف )63 % العام الماضي(.

على الطرف اآلخر، ازداد دور روسيا على حساب الواليات المتحدة، ولدى 
سؤال الشباب عن الحليف األكبر لبلدانهم، اختار21 % روسيا )مقارنةً مع 
9 % في 2016( بينما أش��ار 17 % إلى الواليات المتحدة )مقارنةً مع 25 

% العام الماضي(.

ومن النتائج األخرى:
اإلمارات أفضل وجه���ة للعيش: عززت دولة اإلمارات س��معتها كنموذج 
للعيش، حيث يرغب واحد من كل ثالثة  ش��باب العيش فيها، ولدى س��ؤالهم 
ع��ن البلد الذي يتمنون لبلدانهم أن تحذو حذوه، جاءت اإلمارات مرة أخرى 
في المرتبة األولى، حيث أش��ار أكثر من ثلث الش��باب العربي إلى أنها البلد 

النموذجي بالنسبة لهم.

“فيس���بوك” المصدر األول لألخبار: قال 35 % من الش��باب أن مصدرهم 
األخرى، و30 % للقنوات اإلخبارية التلفزيونية، و9 % للصحف.الرئيسي لألخبار اليومية هو “فيسبوك”، مقابل 31 % للمصادر اإللكترونية 

تباين آراء الشباب العربي حول القضايا المحلية واإلقليمية

وش��مل االس��تطالع أبرز القضايا المحلية واإلقليمية التي 
تؤثر على المنطقة العربية ومستقبلها.

آراء متباينة
ووفق��اً للنتائج، أب��دى 85 % من الش��باب في دول مجلس 
التع��اون الخليجي ثقته بأن بلدانهم كانت تمضي في االتجاه 
الصحي��ح خالل الس��نوات الخمس الماضية، ف��ي المقابل، 
ترى ذات النسبة عكس ذلك تماماً في بلدان شرق المتوسط 

واليمن.

ومن ناحية التفاؤل، أش��ار 78 % من الشباب الخليجي إلى 
أن أيامه�م القادم��ة س��ت�كون أفضل، في حي��ن يعت�ق��د 66 
% من بلدان ش��رق المتوس��ط واليم��ن أن أيامهم الماضية 

كانت أفضل.

وفي هذا اإلطار، قال المؤس��س والرئيس التنفيذي لش��ركة 
“أصداء بيرسون مارستيلر”سونيل جون: من الواضح أن 
االنقس��ام بين آراء الشباب في الدول الخليجية وأقرانهم في 
ش��رق المتوسط وش��مال أفريقيا يرتبط إلى حد كبير بتباين 
مس��توى الوصول إلى الف��رص ... وقد يكون من الس��هل 
أن نرجع هذا االنقس��ام إلى اتس��اع فجوة الدخل بين الدول 
النفطي��ة والبلدان األخرى التي ال تمل��ك مثل هذه الموارد، 
ولكن األمر ليس بهذه البس��اطة، ف��دول مثل ليبيا والعراق 
على سبيل المثال غنية بالنفط، ومع ذلك فإن شبابها هم من 
بي��ن األكثر قلقاً حيال البطال��ة، واألقل ثقةً بقدرة حكوماتها 

على مواجهة هذه المشكلة.

اإلرهاب
أشار االستطالع إلى أن التهديد الذي يشكله تنظيم “داعش” 
أصب��ح أضعف )ُصنف العام الماض��ي كأبرز العقبات في 
الشرق األوس��ط(، ويعتبر إلى جانب البطالة العقبة األبرز 

لنحو 35 % من الشباب.

أظهر “استطالع أصداء بيرسون - مارستيلر 
السنوي التاسع لرأي الشباب العربي” وجود 
الخليجية  البلدان  بين شـباب  فجوة كبيرة 
األخـرى من حيث  البلـدان  ونظرائهـم فـي 
نظرتهـم للمسـتقبل، وشـكل فـوز ترامب 
جانبًا هامًا من آراء الشباب، إضافة إلى تنامي 

الدور الروسي في المنطقة.
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أن النساء في العشرينات من العمر -ال سيما العازبات- على استعداد أكبر لالنتقال 
والسفر. ويمكن للشركات االستفادة من هذه الرغبة من خالل تطوير برامج انتقال 
تس��تهدف الموظفين ذوي األداء العالي في وقت مبك��ر من حياتهم المهنية، أو بعد 

أول عقبة ترقية يتخطونها.

2. تقدي���م فرص متعددة: ليس م��ن الضروري أن تكون المه��ام الوظيفية الدولية 
لم��رة واحدة فقط، حيث ينبغي أن توفر الش��ركات المزيد م��ن المناصب الوظيفية 
الدولي��ة القصيرة األجل. وقد أظهر التقرير رغبة متزايدة بنس��بة 30 % باالنتقال 
إلى الخارج بين النساء اللواتي سبق لهن القيام بمهام وظيفية على المستوى الدولي. 
وقال 63 % من الس��يدات إنهّن يفّضلن إعادة التجربة واالنتقال للعمل في الخارج 

لمدة خمس سنوات أو أقل.

3. توفي���ر الدعم المطلوب: ينبغي أن تقدم الش��ركات الدعم اللوجس��تي المناس��ب 
للعائالت، مثل مس��اعدتها في معرفة النظ��ام التعليمي والرعاية الصحية واألنظمة 
الضريبي��ة، كما أن تعيين مس��ؤول محلي في البلد الجديد لمس��اعدة الموظفين قبل 

وبعد وصولهم يعد أمراً بالغ األهمية.

4. بدائل للمهام الوظيفية الدولية: وفيما يتعلق بالسيدات اللواتي يتمتّعن بإمكانيات 
عالية ولكنهَن غير قادرات على االنتقال للخارج، ينبغي أن يبحث قادة الش��ركات 
عن مهام وظيفية بديلة لمس��اعدتهن على بناء خبرة دولية، كضمان عضويتهن في 
فرق ومجموعات دولية. ويمكن أن يكون االنتقال الداخلي وس�يلة جيدة إلعطائهن 
الخارج.نظ��رة ثاقبة ع�ن كيفي�ة عم��ل اإلدارات ووحدات األعمال م��ن دون االنتق�ال إلى 

رغبة النساء بشغل مناصب دولية تصطدم بعائق الفرص

وكش��ف التقري��ر ال��ذي حم��ل عن��وان “انتق��ال 
المرأة: تأس��يس مهن قيادية من خالل المشاركات 
الخارجي��ة”، أن 55 % م��ن الس��يدات اللوات��ي 
شملهن االس��تبيان مستعدات لالنتقال إلى الخارج 
لش��غل مناص��ب وظيفي��ة، وال يب��دو أن األطفال 
يشكلون عائق أمامهم، حيث أن 44 % من النساء 
اللواتي لديهن أطفال على استعداد لالنتقال للعمل 

في الخارج.

وي��رى الش��ريك ف��ي مجموع��ة )بي س��ي جي( 
والمش��ارك ف��ي إع��داد التقرير، م��ات كرينتز، 
أن رغب��ة الموظفين في الس��فر والعم��ل خارجاً 
تختلف اس��تناداً لمجموعة من العوامل الشخصية 
والمهني��ة. ولك��ن ال ينبغي افت��راض أن الوضع 

العائلي للشخص يمكن أن يشكل عائقاً.

تعزيز الخبرات
بدوره��ا، قالت الش��ريكة في مجموعة “بي س��ي 
ج��ي”، كلير تراس��ي: يمكن أن توف��ر المناصب 
الوظيفي��ة الدولي��ة فرص��اً ال تحص��ى للموظفين 
لتعزيز مهاراتهم وخبراتهم الش��خصية والمهنية. 
ومن وجهة نظر ش��خصية، يمكن لهذه المناصب 
أن تتي��ح للموظفين االنتق��ال وتعلّم لغات وثقافات 
جديدة، كما أنها تعطيهم صورة شاملة عن عمليات 
المؤسس��ة بش��كل كام��ل، م��ا يجعلهم مرش��حين 

محتملين وأقوياء ألدوار مرموقة في المستقبل.

سّد الفجوة
وتنصح )بي س��ي جي( الشركات بأربع خطوات 
تمكنه��ا من امت��الك قي��ادة قوية م��ن الموظفين، 
إضافة إلى منح الرجال والنس��اء فرص متساوية 
للقي��ام بمه��ام وظيفي��ة واس��تالم مناص��ب دولية 

مرموقة:

1. إشراك الموظفين األصغر سناً: كشف التقرير 

وفقًا لتقرير صدر مؤخراً عن مجموعة بوسطن كونسلتينغ غروب (بي سي جي)، فإن الشركات حول العالم 
ربما تتغاضى عن إتاحة المجال أمام السيدات ليحصلن على مهام وظيفية دولية، على الرغم من القبول الذي 
أظهرته النساء في تولي مثل هذه المناصب واالنخراط في تجارب وخبرات قيادية. إال أن التقرير يرى أن هناك 

إمكانية كبيرة أمام الرؤساء التنفيذيين لسّد هذه الفجوة.
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تناقضات بين السيرة الذاتية للموظفين وخبرتهم الفعلية

ووفق��اً للتقرير الذي حمل عنوان “معايي��ر التحري عن خلفية 
الموظفي��ن في منطق��ة أوروبا والش��رق األوس��ط وأفريقيا”، 
فقد ُكش��فت ه��ذه التناقضات في جميع الطلبات المقدمة لش��غل 
المناص��ب بمختلف مراتبه��ا: 59 % ضم��ن المناصب األقل 
مرتبة، و55 % للمناصب ذات المراتب المتوس��طة، و34 % 

للمناصب العليا.

عمليات التحري
وتعليقاً على نتائج التقرير، صّرح العضو المنتدب لشركة هاير 
رايت في أوروبا والش��رق األوس��ط وأفريقيا س��تيف جيردلر، 
قائالً: “بالتزامن مع حالة عدم اليقين السائدة في عالم األعمال، 
يوضح تقريرنا المجال الذي ينبغي أن تركز عليه أقسام الموارد 
البش��رية في مختلف أنحاء المنطقة خ��الل العام القادم. ونلمس 
تحوالً كبيراً في عمليات التحري الجارية في المنطقة، إذ يزداد 
عدد الش��ركات التي تقوم بعمليات التحقق من خلفية الموظفين 

بمعدل وعمق أكبر”. 
من جانبه، أوضح مدير المبيعات اإلقليمي في الش��رق األوسط 
لش��ركة هاير رايت، جيمس راندل: “تتلخص عوامل الضغط 
الت��ي قادت إلى هذا التحول في عاملين أساس��يين، أولهما األثر 
الناجم عن القوانين الناظمة الصارمة في قطاع الخدمات المالية 
والمطبّق��ة في جميع مرات��ب التوظيف. واألم��ر الثاني يتجلى 
بازدياد مخاطر وقوع الفضائح عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة 
المختلفة، األمر الذي يزيد من أهمية تقليل األضرار الناجمة عن 

توظيف األشخاص غير المناسبين ضمن المؤسسات”. 
كما أوض��ح التقرير أنه وعلى الرغم من األوضاع االقتصادية 
والسياس��ية الراهن��ة، يحافظ مس��ؤولو الموارد البش��رية على 
تفاؤله��م، إذ يتوقع 59 % منه��م حصول نمو في القوى العاملة 
لهذا العام. ولكن يُقابل هذا التفاؤل بمعدل نمو متوس��ط، إذ عبر 
حوالى 22 % من المش��تركين في االس��تبيان عن وجود خطط 

لزيادة حجم اليد العاملة بنسبة 6 % أو أكثر خالل ذات الفترة.

حول الدراسة
ترتكز نتائج تقرير “معايير التحري عن خلفية الموظفين” إلى 
اس��تبيان شمل آراء 2.897 مش��اركاً من مختلف أنحاء العالم، 
المؤسسات العاملة في أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.وتعك��س المعلومات ال��واردة فيه المعلوم��ات المقدّمة من قبل 

كشـفت 73 % من الشـركات التي تطّبق معايير فحص خلفية الموظفين، عن وجود تناقضات بين خلفية 
الموظفين المرشحين والمعلومات الواردة في سيرتهم الذاتية خالل عملية التحّقق من صحة معلوماتهم، وفقًا 
لتقرير صادر عن “هايررايت”، الشركة العالمية الرائدة في توفير خدمات وعمليات التحقق من خلفية الموظفين.
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للتحفيزات المالية.
ثانياً: لن يزيد اإلنفاق األميركي على البنى التحتية أكثر مما 

كان سيحصل بكل األحوال.
ثالثاً: س��تكون التحفيزات المالية على األرجح على ش��كل 

تخفيضات ضريبية، مما يؤدي الرتفاع العجز.
وه��ذه أول مرة منذ ش��هر يونيو/حزي��ران 2004 يتوقع 
فيها حصول دورة رفع أس��عار فائ��دة مديدة، إذ يعتقد بنك 
س��تاندرد تش��ارترد رفع أس��عار الفائدة مرتين هذا العام، 

ومثلهم عام 2018.
وبينم��ا ينص��ب االهتمام على سياس��ة التجارة اإلنعاش��ية 
التي سينتهجها ترامب، س��يعكف الكثيرون في االحتياطي 
الفدرالي على تقييم الخيارات لمواجهة االنكماش القادم عند 
وصول��ه. فالوضع القوي حالياً لالقتص��اد األميركي يمنح 
االحتياطي الفدرالي الفرصة للبدء برفع أسعار الفائدة باتجاه 
مس���توى 3 %، ليكون أمامه فس��حة كافية لخفض أس��عار 
الفائدة وتحفيز االنتعاش االقتصادي عند حصول انكماش ما.
وف��ي هذا الس��ياق، يعتقد كبي��ر االقتصاديين في س��تاندرد 
تش��ارترد، ماريوس ماراثيفت��س، أن االقتصاد العالمي ما 
زال أمامه متسع للمضي قدماً خالل السنة القادمة، لكن الثقة 
وحدها لن تكفي الستدامة هذا المسار. مؤكداً أن المؤشرات 
اإليجابية التي نراها اآلن غالبيتها مؤشرات مؤقتة بطبيعتها 
المدى المتوسط.ويتوقع أن يؤدي تشديد السياسات النقدية إلى كبح النمو على 

بيانات إيجابية لالقتصاد العالمي في 2017

ويعود الكثير من ذلك إلى تحس��ن الثق��ة وعودة “المعنويات الغريزية” -أي 
الدافع العفوي للتصرف بدل التقاعس- لكن هذه المعنويات لن تكفي للحفاظ 
على تقدم االقتصاد العالمي على المدى الطويل. فاالزدهار االقتصادي على 

مدى سنوات يتطلب أسساً جوهرية أكثر استدامة لدعم مشاعر الثقة.

مخاطر األحداث
وم��ن هنا، كان م��ن الضروري أن تؤخذ في الحس��بان مخاط��ر األحداث. 
ورغ��م أن االهتمام ينصب حالياً عل��ى االنتخابات، وخاصة في أوروبا، إال 
أن التط��ور األهم ربما يكون لقاء ترامب مع الرئيس الصيني ش��ي جينبينغ 
في ش��هر أبريل/نيس��ان الماضي. فمن شأن النبرة التصالحية بين الزعيمين 
أن تخفض احتماالت نشوب حرب تجارية وتعزز المعنويات الغريزية. أما 

الفشل في إيصال هذه النبرة فقد يوجه صفعة مؤثرة لهذه المشاعر.

النفط
ال يمك��ن أب��داً التقليل من أهمية دور أس��عار النفط في األج��واء االقتصادية 
اإليجابي��ة. فاألس��عار حالياً في وضع طيب، ليس��ت مرتفعة لدرجة تجعلها 
تضخمية ومعيقة للنمو، وال منخفضة لكي تس��بب دوامة انكماش��ية وافتقاداً 

لالستثمار في إنتاج النفط.

الصادرات
نتيجة الرتفاع األس��عار، بدأت أس��واق التصدير اآلس��يوية تس��تعيد قدرتها 
التسعيرية، وكانت وجهة الصادرات اآلسيوية في غالبيتها إلى الصين وليس 
الواليات المتحدة. ومع أن قوة بيانات الصادرات أمر مرحب به، إال أن الثقة 

ستتعزز أكثر لو ارتفعت أحجام الصادرات كما ارتفعت أسعارها.

دورة المخزون الصيني
تكتسب دورة المخزون الصيني أهمية خاصة بالنسبة لبقية األسواق اآلسيوية 
باعتبارها وجهة رئيس��ية للصادرات. فبعد سنوات من تصريف المخزون، 
بدأت دورة المخزون الصيني التحول عقب انتهاء انكماش مؤش��ر أس��عار 
المنتجين، األمر الذي س��يمنح دفعة لإلنتاج عل��ى المدى القصير، مما يزيد 

بدوره من طلب الصين على الواردات من األسواق اآلسيوية األخرى.

الدور األميركي
في الواليات المتحدة، ثمة مجال لحصول خيبة أمل، مردّها:

أوالً: رف��ع االحتياط��ي الفدرال��ي ألس��عار الفائ��دة س��يبطل أي إيجابيات 

 ،2017 بداية  منذ  طيبة  مؤشرات  العالمي  االقتصاد  أظهر 
لالقتصاد  القوي  النمو  من  األولى  الدرجة  في  مستفيداً 
آسيا،  في  المسجلة  القوية  الصادرات  وبيانات  األمريكي 

إضافًة إلى تحسن أسعار النفط، ودورة المخزون الصيني.

ماريوس ماراثيفتس
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مالبس البحر من “أويشو”
أويـشـــــو  أطلقـــت عالمـــة 
مجموعتها األولى من مالبس 
البحر لربيــع وصيف 2017 

في قلب الطبيعة.
فتغلغلت النســمات األطلســية 
في األقمشة الخفيفة المصنوعة 
من الكتــان والقطــن األبيض 
الطبيعي ال سيما في السراويل 
الواسعة، القمصان ذات الطول 
البحــر  ومالبــس  المتفــاوت 

المصنوعة من الكروشيه.

ريتو كومار في معرض برجمان
فــي معــرض برجمــان الدولي 
للقبعات النســائية، شاركت ليبل 
بتشــكيلة ربيــع  ريتــو كومــار 
وصيف 2017 خفية، كالسيكية، 

وموغلة في االنوثة.
تجســد مالبس التشكيلة الخطوط 
الخفيــة  واأللــوان  الواضحــة، 
والموائمات الجميلة. كما تســتمد 
فســاتين المجموعــة تفردها من 
جماليات الطباعة الراســخة التي 

عرفت بها ريتو كومار.

لمسات المصممة هند عبد الصمد
اســــتضافت كليــة األزيــــاء 
والتصميم في اإلمــارات ندوة 
حــول تأثــر العبايــة الخليجية 
باألزياء الجزائرية مع عرض 
أزياء للمصممة هند عبد الصمد 
التــي قدمــت أحــدث تصاميم 
الخليجــي  والبشــت  العبــاءة 
بتطريزات ولمسات من التراث 
الجزائري، باإلضافة إلى تناغم 
اإلكسسوارات الفرنسية الراقية 

.Les Nereides

أحذية المخملية لربيع وصيف 2017
أصبــح المخمــل يشــكل أبــرز 
معالــم عالمــة ريزرفــد لربيع 
وصيف 2017. وتعتبر األحذية 
المخملية إحدى عناصر الصيف 
األساســية لهذا العــام، ويعكس 
كل حــذاء إتجاهــات الموضــة 
الحالية من خــالل المزيج القائم 
الرائعة والصنادل  بين الكعوب 
المزينــة باألشــرطة واألخرى 
المسطحة المستوحاة من أحذية 

الباليه والملفوفة حول الكاحل.

حقائب مميزة بحماالت طويلة
التجارية  العالمــة  أطلقــت 
دوتــي  ماســيمو  الشــهيرة 
حقائب جديدة تعكس الجمال 
بأبهــى صورها،  والروعة 
حيــث تخلق هــذه الحقائب 
الطويلــة  الحمــاالت  ذات 
واألنيقــة المتألقــة بلونيــن 
رائعين مزيجــاً فريداً يزيد 
أناقتها وشــكلها من طابعها 
العملــي مــا يجعلهــا مثالية 
لإلستخدام في الليل والنهار.

لوحة “بيكاسو” بـ45 مليون دوالر
بيعت اللوحة الفنية “امرأة 
جالسة في فستان أزرق” 
للفنـان بابلو بيكاســو، في 
مــزاد علنــي بنيويــورك 

بـ45 مليون دوالر.
وتجسد هذه اللوحة “دورا 
مــآر” إحــدى صديقــات 

الرسام الشهير. وكــان ألمـان نازيون قــد سرقوا اللوحة أيام الحرب 
العالمية الثانية، لكن أنصار المقاومة الفرنسية استطاعوا استعادتها. 
كما وسبق أن تم بيــع اللوحة ذاتها بـ26 مليون دوالر منذ 6 سنوات، 

لدميتري مافروماتيس، وهو هاو أميركي من أصول يونانية.
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“كاريزما تويست”
أطلقت دار الساعات 
واالكســســــوارات 
“ســـــانـت  الفاخـرة 
أونوريـــه” إصــدار 
كاريزمــا تـويســـت 

الفريد.
الساعة  وتستلهم هذه 
عالـــم  مـــن  وحيهـا 

األزياء، وتتميز بأسلوب عصري وسوار ملفوف. تتوفر السوارات 
الجديــدة القابلة للتبديــل بدرجات ألوان فاتحة تتماشــى مع خطوط 

الموضة واألزياء. 

“شاين” النسائية
صممت دار الســــاعات 
الـسـويســـرية “ريموند 
ويل”، من خالل تعاونها 
الفرنسية  الشــــركة  مع 
“ريبيتــو”  الشـــــهيـرة 
نســخة جديدة من ساعة 
من  SHINE مستوحاة 
عالم الباليه. وتعد ساعة 
Etoile shine رمــــزاً 

للحرية واألناقة والحركة، التي تبدو منغمســة في عالم أقمشــة عالم 
الباليه من خالل السوار الجلدي المرفق.

الفضاء الغامض
أطلقت دار الساعات السويسرية 
“لويس موانيه” ســاعة سبيس 

ميستري الجديدة .
تتميـــز إصــدارة “ســــبـيـس 
ميســتري” بأنها أول ســـاعة 
فــي العالــم تتضمن الشـــظايا 
األصيلــة مــن نيــزك غامض 
من مناطق الفضاء النائية التي 
تحمل آثار األحماض األمينية، 
وربمــا أول إشــارة معروفــة 

للحياة في الكون.

إصدارات القمر الكبير
دار  أهــــــدت 
ت  عـا لســــــا ا
يســـرية  لسـو ا
أوريس، المرأة 
األنيقة ســـاعة 
ترتبط  نســائية 
بشـهر رمضان 
الكريم وأهميـة 

القمر في هذا الشهر المبارك، فقد أضافت إلى إصدارات “آرتيلييه” 
ساعات القمر الكبير والتي تم تصميمها لتجسد مراحل القمر والتي 

تظهر من خالل نافذة الميناء وتتألق بقطع األلماس الفريدة.

Rado من True Arabic Special
 Rado تــطـــــرح شــــــــركـة

السويســرية للساعات، ساعة 
 True Arabic Special
الخــاص  اإلصــدار  ذات 
والجاذبيــة الفريدة تكريًما 
لعمالئهــا الذيــن يتحدثون 
باللغــة العربيــة. وتتميــز 
الســاعة بأنهــا مصنوعــة 
من السيراميك فائق التقنية 
باللــون األســــود الالمــع 

وبميناء مرصع بأحجار األلماس وتاج ملون بلون الذهب.

“باترافي سكوباتيك”
تعتــزم العالمــة السويســرية 
إطــالق  بوشــرر  أف  كارل 
الساعة الرســمية لفريق كرة 
السويســري  الوطنــي  القــدم 
النســائي في عالم بــازل للعام 
2017. وبمناسبة تأهل الفريق 
للمنافسة في البطولة األوروبية 
هولنــدا،  فــي   2017 للعــام 
أطلقت العالمة الشهيرة ساعة 
باترافــي ســكوباتيك باأللوان 

الوطنيـة الســويســريـة المتمثلة في األحمـر واألبيـض.
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إصدار جديد لـ“كوروم”
أطلقت دار الساعات كوروم 
سـاعة “ببل أنيما” الفريد من 
نوعه، كإصــدار محـدود من 

88 قطعة.
وتثير سـاعة “ببل” اإلعجاب 
بفضــل حدّة نظرتهــا العميقة 
كالمحيط بفضل تقنية األبعاد 
الثالثيـــة وقبـــة الزفيـر التي 
تتميّز بها الســاعـات المقببة، 
وغيــاب األرقـــــام من على 

الميناء.

“سيتيزن” تتألق بإصدارات نسائية
أطلقت “ســيتيزن” اليابانية 
التــي  “أمبيلونــا”،  ســاعة 
تتميــز بلون محــدود لقطرة 
أوروشــي، وتأتــي بســوار 
خاص. وبفضل تقنية “إيكو 
درايف” التي تجعل الساعة 
تواصل العمــل بأي مصدر 
للضوء، فإن جميع ســاعات 
“سيتيزن إل” ال تسبب فاقد 
بطاريات، وهذا أحد الســبل 

العديدة التي تسلكها “سيتيزن” لتنفيذ منتجات متميزة.

بوتيك جديد لـ“أوميغا”
توســــيع  بـهــدف 
متاجــــر  شـــــبكة 
البوتيــك الخاصـة، 
دشـــنت “أوميغـا” 
السويســرية بوتيك 
جديد لها في كازينو 

مونــت كارلو، خــالل حفل حضره األميــر ألبــرت الثاني ونجمة 
األزيــــاء ناعومي هاريس، والرئيس التنفيذي لعالمة أوميغا رينالد 
إيشلمان، والمدير العام لمجموعة سواتش في فرنسا فلورنس أوليفر، 
كمــا شهد االفتتاح تقديم اإلصدار المحدود من ساعة أوميغا سيماستر 

بالنيت أوشن “بيونغ تشانغ”  المخصصة لأللعاب األولمبية .

مركب “دهب” الفاخر في سلطنة ُعمان
كشــف منتجع “ســيكس سينســيز زيغي باي” عن أحــدث تجاربه 
الفاخــرة تتمثل في الرحلــة البحرية المذهلة علــى مركب “دهب” 
المرمم والمصمم على الطراز العماني. ويحتضن المركب 3 كبائن 
مجهزة جيداً تستوعب حتى 6 أشخاص ليوفر تجربة مثالية للعائالت 

أو مجموعات األصدقاء.

انتعاش السياحة في سلوفينيا
كشف مكتب اإلحصاءات في 
ســلوفينيا زيادة عدد السائحين 
8 % فــي شــهر آذار/مارس 
2017، بعد شهرتها باعتبارها 
مسقط رأس السيدة األميركية 
األولــى ميالنيــا ترامب، وأن 
عدد الليالي الفندقية للســائحين 

مــن الواليــات المتحــدة االميركية قفــز 30.6 %، بينمــا زاد عدد 
المحليين 22.5 %، وتراجعــت البطالة إلى 10.2 % خالل الفترة 
ذاتهـــا. هذا وتتوقع البــالد نمواً اقتصادياً بنســبة 3.6 % هذا العام 

2017، مقارنة بـ2.5 % عام 2016.

القطار األغلى في العالم
 بــدأ القطــار الياباني، 
األفخم  شــيما،  شــيكي 
بالعالــم رحلتــه األولى 
مــن محطــة إينــو في 
طوكيو في رحلة لمدة 4 
أيام شمال شرق اليابان، 

وجزيرة هوكايدو، مزوداً بغرف كبيرة من طابقين، وعربات سيارة 
بانورامية صممها خبير بــورش وفيراري ومازيراتي. ومع مطعم 
فاخر وصالة مشــتركة و3 تصاميم للغرف الــ17 الخاصة الفاخرة 
الثنائية. كمـا يتميز القطار بتصميم مذهل يشمل المنحنيات الرائعة، 

واأللواح الخشبية والتفاصيل الفنية.
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رصد حركة البكتيريا داخل الجسم
أميركيون  علم��اء  توصل 
لتطوير مستش��عر صغير 
قادر على التقاط وتس��جيل 
البكتيريا  حرك��ة  أصوات 
داخل الجس��م، وهو يش��به 

مايكروفون��ا متناه��ي الصغر يدخل ف��ي تركيبه ألي��اف نانوية من 
أوكسيد القصدير، ونوعين من الجسيمات النانوية من معدن الذهب.

وأش��ار العلم��اء إل��ى أن ألياف هذا المستش��عر ق��ادرة على رصد 
اهتزازات األصوات التي تعتبر أخفت بآالف المرات من األصوات 
التي يس��تطيع اإلنس��ان س��ماعها، كما أنه أسهل اس��تخداماً وأكثر 

حساسية ب�10 مرات من المجاهر الذرية.

جهاز لتنقية الهواء الملوث
طّور علم��اء من جامعتي 
أنتوي���رب ول�وف���ان ف��ي 
ينقي الهواء  بلجيكا جهازاً 
الملّوث من خ��ال عملية 
تس��تهدف إنت��اج الطاق��ة، 
يتك��ّون من خليَّة شمس��ية 
كهروكيميائ�ي���ة ثنائ�يّ����ة 

الحجرات، حيث يُرشَّ��ح اله��واء داخل إحدى الحجرات ويُنقَّى عبر 
مصعد ضوئي، في عملية تنتج الهيدروجين الذي يتجه خلف غشاء 
يفصل الحجرتين، حيث يخّزن ليستخدم كوقود الحقاً. ويؤكد العلماء 

أن الجهاز ما زال نموذجاً مبدئياً يهدف إلثبات قابلية فكرته للتنفيذ.

تأثير التوقف عن ممارسة الرياضة
 أكد علماء بريطانيون بعد 
دراس��ات أجروه��ا على 
عش���رات المتطوعي��ن، 
يواظب��ون  كان��وا  مم��ن 
على ممارس���ة الرياضة 

والنشاط البدني باس�تمرار أن االنقطاع عن ممارسة الرياضة حتى 
ولو لفترات قصيرة قد يتسبب بمشاكل صحية جمة، وتغيرات كبيرة 
في معدل التمثيل الغذائي في الجس��م، ما قد يزيد من خطر اإلصابة 
باألمراض، كالسكري من النوع الثاني، وأمراض القلب والشرايين، 
واألمراض التي تتس��بب بالوفاة المبكرة، كما سيؤدي الى انخفاض 

متوسط كتل العضات.

إنجاز طبي لتقنية الواقع المعزز

قدم��ت ش��ركة “Scopis” المتخصصة بالواق��ع المختلط، منصة 
جديدة للتصف��ح “الهولوغرافي” تقوم على اس��تخدام نظارة الواقع 
المعزز “هولولينز” لوضع واقع معزز جديد فوق جس��د المريض 
واس��تخدامه في جراح��ة العمود الفق��ري، حيث يمك��ن للجراحين 
استخدام اإليماءات لتصفح الصور الشعاعية والتفصيلية من خال 
عدس��ة النظارة، وإبقاء المعلومات المهمة أثناء العمل أمام أعينهم 
دائماً، ما يساهم في تخفيض الوقت وإلغاء الحاجة إلى جرح أنسجة 

إضافية.

النباتات تسمع صوت المياه

كش��فت دراس��ة لباحثين من جامعة غرب أوس��تراليا بقيادة عالمة 
األحياء، مونيكا غاغليانو، أن النباتات العطشى تسمع صوت الماء 
من خال اهتزازات صغيرة في التربة، كما يمكنها اإلحساس بطنين 
الحشرات وصفير الرياح. ويمكن أن يفسر هذا األمر قدرة النباتات 
الدائم��ة، عل��ى العثور على المياه ف��ي أكثر المناخ��ات جفافاً، وأن 
الجذور تنمو دائماً باتجاه الماء، حتى لو كان هناك حاجز باستيكي 
يفصلها عن الماء. كما طورت الكائنات الحية مجموعة واس��عة من 
االس��تراتيجيات للتعامل مع شح المياه، بما في ذلك البحث المستمر 
عن مس��تويات الرطوب��ة األعلى لتجن��ب الجفاف. وهي تس��تخدم  
تدرجات الرطوبة لتوجيه جذورها خال التربة، نحو مصدر المياه.
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“مايكروس��وفت أوفي��س 365” 50 %، وموقع 
.% Salesforce.com 38

وفي هذا الص��دد، قال مدير المبيعات اإلقليمي في 
منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا وجنوب آسيا لدى 
“تاليس”، فيليب شرايبر: مع تحول الشركات حول 
العالم بش��كل متزايد نحو خدمات الس��حابة، نشهد 
ارتفاعاً سريعاً في كمية البيانات الحساسة والسرية 
التي يتم نقلها عبر السحابة، ولكن في منطقة الشرق 
األوسط يمتلك أقل من ثلث المشاركين إستراتيجية 
تش��فير ش��املةً ومتس��قة قيد التطبي��ق. وقد أصبح 

“التشفير” الضعيف مشكلة تضرب شركات المنطقة

أظهر تقرير صادر عن شركة تاليس، المجموعة الرائدة في مجال نظم المعلومات الحرجة واألمن الرقمي وأمن 
البيانات، أن 30 % فقط من الشركات في منطقة الشرق األوسط يمتلكون استراتيجية متكاملة للتشفير، 

ما يتناقض مع المعدل العالمي البالغ 41 %.

نشهد ارتفاعًا سريعًا

في كمية

البيانات الحساسة

والسرية

التي يتم نقلها

عبر السحابة

ويحقق تقرير “اتجاهات التشفير العالمية 
لع��ام 2017”، في خطط نش��ر التش��فير 
الخاص��ة بالش��ركات في منطقة الش��رق 
األوس��ط، وصناع القرار المسؤولين عن 
وضع إس��تراتيجية التش��فير واس��تخدامه 
المؤسس��ات  ضم��ن  البيان��ات  لتأمي��ن 

وتطبيقات السحابة.
م��ن   %  33 أش��ار  النتائ��ج،  وبحس��ب 
المش��اركين إل��ى أن عملي��ات تكنولوجيا 
ف��ي  إس��تراتيجيتهم  توج��ه  المعلوم��ات 
مجاالت التش��فير الرقمي، وتتناقض هذه 
النتائج مع الرقم العالمي، حيث تبيَّن للمرة 
األولى في تاريخ الدراس��ة امتالك رؤساء 

وحدات األعمال للتأثير األكبر.
 

تفضيالت المؤسس���ات للتحكم بالتشفير 
في السحابة ونشر وحدات أمن األجهزة 

)HSMs( لحماية بياناتها:
• يس��لك 60 % م��ن المش��اركين أح��د 
طريقي��ن: إما أن يقوموا بتطبيق التش��فير 
داخل المؤسس��ة قبل إرس��ال البيانات إلى 
السحابة، أو تطبيق التشفير ضمن السحابة 
باستخدام مفاتيح يقومون بتوليدها وإدارتها 

داخل المؤسسة.
• أبدت نسبة 37 % فقط استعدادها لتسليم 
التحكم الكامل بالمفاتيح وعمليات التشفير 

إلى مزودي خدمات السحابة.
• بلغ المعدل اإلجمالي الستخدام وحدات 
أم��ن األجه��زة 34 %، وتمثل��ت النس��بة 
األكب��ر م��ن نم��اذج نش��ر وح��دات أمن 
األجهزة المستخدمة مع تطبيقات السحابة 

بنماذج النشر داخل المؤسسة )49 %(.
• تتمثل أبرز تطبيقات البرمجيات كخدمة 
)SaaS( الت��ي يس��تخدمها المش��اركون 
يخطط��ون  أو  الراه��ن  الوق��ت  ف��ي 
الستخدامها في عمليات التشفير ببرنامج 

التش��فير في يحظى بقبول واس��ع كأفضل 
الممارسات الممكنة لتأمين البيانات.

نتائج رئيسية:
• يق��وم 30 % م��ن المش��اركين حالي��اً 
باس��تخدام أو التخطيط الس��تخدام وحدات 
أمن األجهزة مع نماذج تطبيق قائمة على 
مفهوم “اس��تخدام المفتاح الخاص بك في 
العم��ل” )BYOK(، مع إش��ارة 23 % 
إلى قيامهم بذات الشيء مع نماذج التطبيق 
القائم��ة على ’بوابة وس��يط أمن الوصول 

.)CASB( ‘إلى السحابة
• تتمث��ل أبرز دوافع اس��تخدام التش��فير 
بحماي��ة بروتوك��ول اإلنترن��ت وحماي��ة 
معلوم��ات العمالء، ويتناق��ض هذا األمر 
مع البيانات العالمية، حيث يعتبر االمتثال 
أبرز دوافع اس��تخدام التشفير. وفي منطقة 
الش��رق األوسط حّل االمتثال خامساً على 
قائمة الدوافع بنسبة 28 % )قياساً بالمعدل 

العالمي البالغ 55 %(.
• تعتب��ر اتص��االت اإلنترن��ت، وقواعد 
البيانات، والحواسب المحمولة، ومحركات 
األق��راص الصلبة؛ المجاالت التي تش��هد 

أكبر نسبة الستخدام التشفير.
يذك��ر أن التقري��ر اس��تند إل��ى دراس��ة 
ش��ملت 316 ف��رداً في المملك��ة العربية 
حوال��ى  وكان  واإلم��ارات.  الس��عودية 
نصف المشاركين من العاملين بمناصب 
م��ن مس��تويات اإلش��راف أو أعلى، في 
حي��ن يعم��ل 51 % في مج��ال عمليات 
تكنولوجيا المعلومات. ويعكس هذا األمر 
نط��اق التغطي��ة المتن��وع للدراس��ة عبر 
قطاع��ات متعددة، حيث يعمل 21 % من 
المش��اركين في قط��اع الطاقة والمرافق، 
قطاع الخدمات المالية.و16 % في قطاع الخدمات، و13 % في 

فيليب شرايبر 
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استراتيجيات “فيسبوك” غير مستدامة
ج��اءت النتائج المالية ل� س��ناب 
ش��ات  ألول رب��ع 2017 بع��د 
اإلكتت��اب، محبط��ة بخس��ائر 2 
مليار دوالر وتباطؤ رهيب بنمو 
المس��تخدمين ونظ��رة مجهول��ة 
للمستقبل، إال أن الرئيس التنفيذي 

إيفان شبيغل ظهر متماسكاً وأكد أن شركته لديها استراتيجية طويلة 
لتعزيز النمو، بينما منافسته “فيسبوك” لديها استراتيجيات تسويقية 
غير مس��تدامه وأنهم ينسخون االش��ياء العظيمة ولكن من المهم أن 
تكون خالقاً لإلبداع، ف�“ياهو” لديها مربع للبحث ولكنها في النهاية 

ليست “غوغل” على حد قوله.

مرسوم ضد الحسابات المجهولة
الروس���ي،  الرئي���س  وق��ع 
فالديمير بوتي�ن، مرس���وم�اً 
ض��د الحس���ابات المجهولة 
اإلنترن���ت،  ش����بكة  عل��ى 
ولتنظي��م وس����ائ�ل اإلعالم 
إط����ار  عليه���ا، ضم�����ن 

“اس��تراتيجية تطوير مجتمع معلوماتي في روس��يا في فترة أعوام 
2017 - 2030”. ووفقاً للمرس��وم ف��إن هذه اإلجراءات ضرورية 
للحص��ول على معلومات موثوقة وذات جودة عالية. والتخلص من 
حس��ابات مستخدمي الش��بكة المجهولة ووضع حد ل�“عدم الشعور 

بالمسؤولية وإفالتهم من العقوبة”.

“فيجوال ستوديو” في نظام “ماك”
“مايكروس��وفت”  أعلنت 
أن برنامج فيجوال ستوديو 
متواف��ر  الم��اك  لنظ��ام 
للتحمي��ل، والذي كانت قد  
أطلقت في تشرين الثاني/ 
إص��دار   2016 نوفمب��ر 

المعاينة منه. وبدالً من مجرد نسخ واجهة التطبيق من الويندوز إلى 
نظام “آبل”، قامت الش��ركة بإعادة تصميم التطبيق بالكامل لتكييفه 
مع س��ير عمل المطورين على ماك، خاصة وأنه بالنسبة للعديد من 
المبرمجي��ن فإن أجهزة ماكينتوش هي األفضل للبرمجة، مع جميع 

القدرات الحاسوبية للنظام.

ويكيبيديا ترد على حظرها في تركيا
تقدم مسؤولون في موسوعة اإلنترنت 
المحكم��ة  أم��ام  بدع��وى  ويكيبيدي��ا 
الدس��تورية التركية بعد قرار حظرها 
هن��اك، وذلك بع��د أن رفضت محكمة 
أنقرة آخر دعوى قدمتها الشركة، التي 
تستند إدارتها في دعواها إلى قرارات 

المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان، والمحكمة الدستورية لضمان حق 
حرية التعبير، وأن حظر الموقع بسبب مقالة يعد خرقاً لمبادئ النسبية.
يذكر أن الس��لطات التركية حظرت موقع ويكيبيديا في 29 نيسان/
أبري��ل 2017 مدعية أن الموقع يس��يئ لس��معة الب��الد بحديثه عن 

عالقات أنقرة باإلرهابيين.

O غوغل” تستعد ألندرويد“
قدم�ت “غوغ��ل” النس����خ�ة 
ع���ن  األول���ى  التجريبي����ة� 
نظ���ام أندروي���د O مرك��زةً 
عل��ى تحس��ينات ف��ي المهام 
على  وأُخ��رى  والواجه��ات، 
تقدي��م  م��ع  األداء،  مس��توى 

فيدي��و  بتش��غيل  الت��ي تس��مح   Picture-in-Picture خاصيّ��ة 
ومش��اهدته، واس��تخدام تطبيق آخر من دون مشاكل، كما حّسنت 
نظام التنبيهات وخاصيّة النس��خ واللصق وتحديد النصوص بشكل 
أفض��ل، فالمس��تخدم يكفيه الضغ��ط مّرتين على كلم��ه واحدة من 

النص ليقوم النظام بتحديد الجزء بالكامل.

تقليد الصوت بدقة عالية
أطلق��ت ش��ركة باي��دو 
الصيني��ة جيله��ا الثاني 
م���ن نظ����ام تحوي����ل 
الن��ص إلى كالم التاب��ع 
 ،Deep Voice ل�ه����ا
م��ع تحس��ينات كبي��رة 

تبش��ر بمساعدات رقمية تتفاعل مع المستخدمين كما لو كانوا أناساً 
حقيقيين، وتمكنت من توس��يع نطاق النظام إلى مئات الساعات مع 
المئ��ات من األصوات والقدرة على تقليدها تماماً، إضافة إلى التعلم 
من مئات األصوات الفري��دة بجودة صوت عالية، وتوليد خطابات 

من خالل إيجاد الصفات المشتركة بين األصوات المختلفة.
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بديل Movie Maker من “مايكروسوفت”

كش��فت “مايكروس��وفت” عن تطبي��ق Story Remix الجديد، 
مش��ابهاً لصانع الفيديو الشهير Movie Maker أو نسخة محسنة 
 Groove منه. وهو منصة إنتاج مقاطع فيديو مميزة، متكامل مع

.Remix 3D للموسيقى وتطبيق
وس��يقوم التطبي��ق بعمل��ه يدوياً أو تلقائي��اً باس��تخدام مزايا الذكاء 
االصطناعي لتجميع الصور بحس��ب الوج��ه او المكان والزمان، 
متميزاً بواجهة بس��يطة تعتمد على االطارات الصغيرة التي يمكن 

استخدام ما يعرض فيها داخل الفيديو.

“نون” تنقل مقرها إلى السعودية

 أك��د رئيس مجلس إدارة إعمار العقاري��ة محمد العبار أن المنصة 
التجارة اإللكترونية “نون” ستنقل مقرها إلى السعودية بعد إطالقها. 
واضاف: “نقوم حالياً بضبط عملياتنا ومواردنا هناك، وسيسمح لنا 
ذلك بفرصة اس��تقطاب بعض من أهم أصحاب المواهب السعودية 
الشابة التي تعمل في هذا المجال”. تعتبر نون أكبر منصة تسويقية 
في الشرق األوسط بدعم مالي يصل الى مليار دوالر، يأتي نصفها 
من صندوق االس��تثمارات السعودي، فيما يملك العبار 50 % إلى 
جانب مس��تثمرين من دول المجلس، ومن المتوقع أن تضم المنصة 

ب�20 مليون منتج تغطي مجاالت مختلفة للشراء أمام الزبائن.

واجهة جديدة واستثمارات ضخمةحلول جديدة من “في إم وير”
ع�ل�ن������ت  أ
ش��ركة ف��ي 
إم وي�������ر، 
المتخصصة 
مج���ال  ف�ي 
البنى التحتية 
الس����حاب�ي�ة 
واألعم����ال 
لمتنقل�����ة،  ا

عن تعزيز ش��راكتها مع غوغل لتس��ريع تبنّ��ي كمبيوترات كروم 
بوك��س، العاملة بنظام التش���غيل Chrome OS، حيث س���تتيح 
حل�ول Workspace ONE م�ن “في إم وير” م�ن التعّرف على 

المستخدم بضغطة زر.
كما ستتيح هذ الكمبيوترات للمؤسسات إدارة التطبيقات، م��ع إمكانية 
إدارة األجه��زة الطرفية عبر واجهة وتجربة موّحدة للمس��تخدمين 
لمس��اعدة المؤسسات على تغيير استراتيجيتها التي تقوم على إدارة 
التطبيق��ات واألجهزة بش��كل منفصل والتوجه بص��ورة أكبر نحو 

التحول الرقمي.

 ،letstango يعت��زم
وه���و أح���د المتاج�ر 
ف�����ي  اإللكترون�ي����ة 
اإلم��ارات والمعروف 
باس��م “كومبيو مي”، 
إع���ادة اس�����ت�ح�داث 
موقع����ه اإللكترون��ي 
باس���تثمارات بماليي�ن 
ال�دوالرات، ب�ه����دف 
التح����ّول  ل�من�ص�����ة 
إلكتروني���ة متط���ّورة 
تتّس����م بمس�ت�وى عاٍل 
من المرون�ة والتصميم 

العصري، وباالس��تناد إلى نظام النهاية الخلفية من “أوراكل” الذي 
يضمن أعلى معايير السهولة والسالسة في االستخدام.

كما س��تتضّمن النسخة المحدّثة إضافة محفظة واسعة من المنتجات 
الجديدة عبر الفئات المختلفة في الموقع اإللكتروني، بما يمنح تجربة 

متكاملة وشاملة للمتعاملين.
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“أبل” تشتري مستخدمي أندرويد

أطلقت ش��ركة أبل األميركية قس��ماً جديداً في موقعها اإللكتروني 
تح��ت عن��وان Switch، وه�����و م�خ��ص������ص لمس���تخدمي 
األندروي���د، الذين قد يرغبون في التحول إلى نظامها iOS. حيث 
يوف��ر Switch حواف��ز نقدية تص��ل إل��ى 260 دوالر أميركي، 
الس��تخدامها كائتمان من أجل ش��راء “آيفون” جدي��د، والتخلص 
من هواتف أندرويد. كما يقدم سلس��لة من مقاطع الفيديو والبيانات 
المتمي��زة م��ن أجل كش��ف مميزات نظ��ام iOS، وإظه��ار تفوق 

“آيفون” على هواتف سامسونغ.

طريقة لتعليم أكثر ذكاًء
طرحت بينكيو، 
لمتخصص���ة  ا
ف��ي صناع����ة 
ت  ش������ا ش����ا
ال��ع���������رض 
الت�ف�اع�ل�ي�������ة 
ال�مس�������ط�ح�ة 
للمدارس، سلسلة 
ش��اش����اتها  من 

 RP750Kو RP552Hو RP840Gو RP703و RP RP653
الم��زودة بخاصية حماية العين والداعم��ة أيضاً للمس المتعدد على 
20 نقطة مما يسمح بمشاركة المزيد من األشخاص في الوقت نفسه. 
الشاشات المصدقة من SGS، تتميز بسمة التكنولوجيا الخالية من 
االرتعاش��ات الومضي��ة  فهي مضادة للوهج و تش��تمل على مواد 
فضي��ة أيونية تقتل معظم البكتريا عند مالمس��تها. كما تقدم إحدى 
شاش��اتها 4K  RP840G البالغ عرضها 84 إنش تجربة تعليمية 
أكثر كفاءة للطالب. وتمنح عرض مثالي للفصول الدراسية كبيرة 

الحجم.

اختراق الميزة األكثر أمانًا لسامسونغ

كش��ف الهاكرز “جان كريسلر”، المعروف باسم “ستاربوغ”، من 
خالل مقط��ع فيديو ل��ه، عن إمكانية اختراق التكنولوجيا والطريقة 
 ،S8 األكثر أمانا لفتح الهاتف عبر قزحية العين في هاتف غاالكسي
وبأبسط تقنيات القرصنة اإللكترونية، مع قدرت��ه على التقاط صورة 
األشعة تحت الحمراء لوجه المستخدم، باستخدام الوضع الليلي عند 
التصوي��ر بالكاميرا، ثم طباعة الصورة على طابعة الليزر العادية، 
ليق��وم بخداع كامي��را غاالكس��ي S8، بوضع العدس��ات الالصقة 
على الصورة، إلعطائها مظهر العين البش��رية الحقيقية، والتحايل 
عل��ى ميزة التعرف على الوجه في الهات��ف عبر الصورة، ليحدث 

االختراق بكل بساطة.

شرطي آلي للكشف عن المجرمين!
أع�ل�ن����ت 
ط�ة  ش����ر
ب���������ي  د
م  نضم��ا ا
ل  و أ
طي  ش����ر
آلي “روبو 
كوب”  في 
العال��م إلى 

كوادرها، مؤكدة أنه قادر على تحديد هوية المجرمين واألشخاص 
المطلوبي��ن أمني��اً، وه��و مزود بجهاز كش��ف للمش��اعر وحركة 
األجسام، وبرنامج للتعرف على الوجوه، ما يمكنه من تحديد هوية 
المش��تبه فيهم والمجرمين في زمن قياس��ي.كم��ا يبلغ طوله 170 
س��نتم ووزن��ه 100 كلغ وم��زود بنظ��ام ذكاء اصطناعي، وقدرة 
تعّرف على اإليماءات وإشارات اليد عن بعد يصل حتى 1.5 متر، 
ويمت��از بمهارات واس��عة مثل القدرة على رس��م خرائط لألجزاء 
الداخلي��ة في المباني، والتنقل بش��كل آلي، ع��ن طريق نظام تحكم 

ذاتي وميزة مبتكرة للحركة.
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“فيديــو إنســـايـت” )Video Insight(. عالوةً 
على ذلك، نقدم العديد من الحلول األمنية الشــاملة 

التي تتضمن برمجيات المراقبة األمنيّة.

ش���اركتم في مع���رض “كابس���ات 2017”، ما 
الجدي���د الذي قدمت���ه على مس���توى المنتجات 
المتعلق���ة بالص���وت والفيدي���و وغيرهما، وما 

التطور التكنولوجي الذي أدخل عليهما؟
شهدنا مشاركة ناجحة في فعاليات مؤتمر “كابسات 
2017”، حيــث ســلّطنا الضوء علــى مجموعـة 
واســعة مــن الكاميرات، ومنهــا كاميرا التصوير 

بيتر: “باناسونيك” تعزز أعمالها وتتقدم في المنطقة

تعمل شركة باناسونيك على توسيع نشاطها في منطقة الشرق األوسط وافريقيا. وهي تقدم محفظة واسعة 
من المنتجات والحلول، يؤهلها لتلبية االحتياجات المتنوعة لقطاعات األعمال بين الشركات والمستهلكين. 

وقد طرحت “باناسونيك” في أسواق المنطقة والخليج ابتكارات تكنولوجية جديدة في مختلف المجاالت.
مدير قسم العمليات واالتصال المؤسسي لدى “باناسونيك الشرق األوسط وأفريقيا للتسويق” أنطوني بيتر، 

تحدث لمجلة البنك والمستثمر في مقابلة خاصة عن مشاريع الشركة وتطلعاتها في المنطقة.

وفيما يلي نص الحديث:
ب���أن  الق���ول  يمك���ن  م���دى  أي  إل���ى 
“باناسونيك” أصبحت العباً أساسياً في 

المنطقة؟
تــؤدي منطقة الشــرق األوســط وأفريقيا 
دوراً محوريــاً فــي دفع عجلــة االقتصاد 
العالمــي، وتنظــر “باناســونيك” إليهــا 
كســوق ذات أهميــة اســتراتيجية كبيرة، 
فاســتثماراتنا كانــت توفر طوال الســنين 
الماضية محفظــة من المنتجــات الرائدة 
دائمــة التطــّور، تعكــس بوضــوح مدى 

التزامنا الراسخ تجاه هذه المنطقة.
بحلول العــام 2018 المقبل، ستســتكمل 
100 عــام مــن  “باناســونيك” مســيرة 
التميز كشركة رائدة بمجال االلكترونيات 
والتكنولوجيــا. ولــم تكــن لتحقــق هــذه 
المسيرة الناجحة في القطاع لوال االلتزام 
بقيمهــا الراســخة وتطبيق شــعار “حياة 

أفضل، عالم أفضل”.

م���ا ه���ي المنتج���ات الرئيس���ية م���ن 
“باناس���ونيك” التي ترك���ز على األمن 

والمراقبة؟
تقدّم “باناســونيك” مجموعة شــاملة من 
منتجــات وحلول المراقبة األمنية بالفيديو 
التي توفر أعلى جــودة للصورة وأفضل 
مستويات الموثوقية لتأدية المهام الحرجة، 
إضافــة إلى ضمــان أدنى تكلفــة إجمالية 
للملكية في القطاع. وتشــمل محفظتنا من 
أحدث المنتجات التي أطلقتها الشركة في 
المنطقة على منصة المراقبة األمنية “آي 
 ،)i-PRO Extreme( ”برو إكســتريم
والكاميـــرا األمنيـــة المتطــورة “آيــرو 
بــي تــي زد” )Aero PTZ(، ونـظـــام 

 )AK-UC3000( المباشر فائقة الوضوح
القادرة علــى التصوير بجودة 4K وإنتاج 
بدّقــة 1080  فائــق الوضــوح  محتــوًى 
بكســل وبســرعة 240 إطاراً فــي الثانية 
بتقنية UHD. كما اســتعرضت الشــركة 
مجموعتها الشاملة من المنتجات والحلول 
مثل أنظمة المونتاج عالية الكفاءة، وأنظمة 
بث الوســائط عبر بروتوكــول اإلنترنت 
)MoIP(، وكاميــرات تســجيل الفيديــو 
عالية الدقة، وحلول سير العمل. كما قدّمنا 
سلسلة )AVCCAM( لكاميرات تسجيل 
الفيديو الرقمية عالية الدقة، وتشتمل أحدث 
طــرازات هذه السـلـســــلة علــى كاميرا 
AG-UX180 المتطـــــورة وكامـيــــرا 

AG-UX90 النموذجية.

كيف تخطط “باناسونيك” لالستثمار في 
صناعة األلواح الشمسية في المنطقة؟

تكتسب الطاقة الشمسية اهتماماً الفتاً اليوم 
وســط توقعات بأن يشهد القطاع مزيداً من 
النمو خالل الســنوات المقبلة. وتتطور هذه 
التكنولوجيا بشــكٍل ملحوظ نتيجة انخفاض 
تكاليفهــا بما ينافس تقنيات الطاقة التقليدية، 
األمــر الذي يوفــر فرصاً واعــدة لمزودي 
الحلــول التكنولوجيّة مثل “باناســونيك”. 
ولطالما كانت “باناسونيك” شركة رائدة في 
مجال حلول الطاقة الشمســية الفعالة ألكثر 
من 40 عاماً، وبمقدورنا تعزيز نمو قيمة هذا 
القطاع عبر تكريس خبراتنا المكتســبة من 
المشاريع الناجحة، السيما مشروع المدينة 
الذكية المســتدامة “فوجيســاوا”. وانطالقاً 
من ذلك، نتوقع تسجيل نمٍو كبيٍر في الطلب 
)HIT®( والحلول الشمسية المتقدّمة.على أنظمة ألواح الخاليا الشمسية من نوع 

أنطوني بيتر
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“نوكيا” تستعد لهاتفها األرقى
تتجه شركة نوكيا الطالق هاتفها 
الجدي��د “نوكيا - 9”، الذي من 
المتوق�ع أن يأتي مزوداً بشاشة 
ثمان��ي  ومعال��ج  ان��ش   5.27
 Qualcomm النوى من نوع
Snapdragon 835، وذاكرة 
GB 4 ونظام تش��غيل أندرويد 

7.1.1، أما الكاميرا الخلفية للجهاز، فمن المنتظر أن تأتي مزدوجة 
بدقة 13 ميغابيكسل، وهيكله الخارجي، من المعدن، ومزوداً بمنفذ 
للسماعات ومنفذ للشحن من نوع “Type-C” إضافة لوجود ماسح 

لبصمات األصابع.

سلسلة MateBook من هواوي
 MateBook أطلقت هواوي 3 أجهزة
جديدة، توفر ابتكارات وميزات تفاعلية 
جديدة تعيد تعريف المساحة المشتركة 
التي تجمع بين مزايا األجهزة المتحركة 
وتقنيات الحاس��ب الشخصي توزعت 
ما بين “هواوي إكس” اللوحي بشاشة  

بوص��ة ومعال��ج I7 أو I5 من الجيل الس��ابع ، و“هواوي إي” من 
فئ��ة “2 في 1” يتميز بلوحة مفاتيح “فوليو” الجديدة مع زاوية حتى 
160 درجة، وشاش��ة عرض تعمل باللمس بدقة 2k. في حين يقدم 
“هواوي دي” شاشة 15.6 بوصة مزوداً ببطاقة رسوميات من نوع 

إنفيديا 940 إم إكس، ونظام صوت دولبي أتموس.

“سمكة درون” تحت المياه
ش�������ركة  ص�م�م���ت 
Robosea المتخصصة 
بتصن�ي����ع م�ع�������دات 
الروبوت�ات المنظم������ة 
للتلوث، “س��مكة بيونيك 
درون” للغ�وص تح���ت 

الماء بإسم “بيكي”، مجهزة بزعان�ف وكاميرا 4K، ويمكن التحكم 
به��ا عبر الهاتف المحمول. وتس��تخدم للغوص إلى عمق 59 مترا، 
كما بُرمجت للعودة إلى موقع إطالقها عند انخفاض شحن البطارية. 
وتقوم بإرسال موقعها الحقيقي إلى الهاتف المحمول، وهي تشبه الى 

ح�د م��ا جهاز PowerRay، المصمم لمساعدة الصيادين.

أصغر هاتف ذكي 4G في العالم
 Unihertz تهدف ش��ركة
في ش��نغهاي، إلى إطالق 
هاتف  “جيل��ي”، أصغ��ر 
ذك��ي م��ع مي��زة اتص��ال 
بمعال�����ج  م����زوداً   ،4G
 ،1.1GHz النوى  رباعي 
وذاكرة 2GB، وس�����ع�ة 
تخزي��ن 16GB، ويعم��ل 

بنظام أندرويد نوغا، مع شاش��ة عرض LCD قياسها 2.45 إنش، 
وبطارية قوتها 950 ميلي أمبير/الساعة، كافية لعمل الهاتف 3 أيام 

.SIM متواصلة. ويدعم وجود بطاقتي

طابعة كانون ... ابتكار متواصل
“كانون”  أطلق��ت 
الجديدة  طابعته��ا 
 Océ Colorado
1640 قي��اس 64 

بوص��ة م��ع بكرات 
 ،UVgel والتي ت��ّم تطويرها  بتكنولوجيا ،)roll to roll( طباع��ة
مع تصميم يسعى إلى القضاء على التسويات التي تفرضها تكنولوجيا 
بكرات طباعة roll to roll السائدة. وترّسخ الطابعة تاريخ “كانون” 
باالبت��كار المتواصل في مجال الطباعة الرقمية بقياس عريض، من 
حيث اإلنتاجية والجودة والتطبيقات المتعددة وكلفة الملكية، ما يساعد 
مصنّعي الالفتات ومنتجي الغرافيكس على إحداث تغيير في أعمالهم.

LG تطلق هاتفها في سورية
أطلقت شركة LG الكترونيكس 
هاتف�ه��ا  الع�رب��ي  المش����رق 
االس��تثنائي الجديد G6 والذي 
بتصميم��ه وصالبت��ه  يجس��د 
والمزاي��ا المتقدمة ضمنه خبرة 
LG ف��ي عالم ابتكار وصناعة 
الذكي��ة،  الهوات��ف  وتصمي��م 
الهوات��ف  ع��ن   G6 ويتمي��ز 

األخرى بشاش��ة يبلغ قياس��ها 5.7 بوصة وبدق��ة QHD + ودرجة 
وضوح 2.880 1.440 إضافةً إلى نسبة التوافق بين الطول والعرض 

التي تبلغ 18:9 وألول مرة بتاريخ الهواتف الذكية.
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مركبتان Red Dragon إلى المريخ
تنوي ش��ركة SpaceX األميركية، إرسال مركبتين غير مأهولتين 

من طراز Red Dragon إلى المريخ، بحلول عام 2020.
وأشاررئيس قسم دراسة الكواكب في وكالة “ناسا” جيم غرين،  إلى 
ان المركبة األولى سترس��ل إلى المريخ في مطلع “نافذة اإلطالق” 

)أفضل وقت لالنطالق إلى المريخ لقربه من األرض(.
أم��ا المركبة الثانية، فس��تطلق في آخر تلك النافذة الزمنية. وس��يتم 
إطالقها لضمان نجاح البعثة في حال فش��ل إطالق المركبة األولى. 
وس��يبلغ وزن مركبة Red Dragon ثماني��ة أطنان، وهي نموذج 

مطور لشاحنة Dragon الفضائية.

 قيادة ذاتية في مجال الزراعة
ابتك��ر باحثون من فريق جامعة هاربر آدم��ز، جراراً ذاتي القيادة، 
يمك��ن توجيهه م��ن قبل المزارع عبر غرفة تحك��م، لتنفيذ عمليات 
الحفر والبذر والرش، وجمع المحاصيل، حتى ال يضطر المهندسون 
الزراعيون إلى دخول الحقل. ويعتقد الباحثون أن أبحاثهم س��تحدث 
ث��ورة في عال��م الزراعة، مع الح��د من الجهد والوق��ت الذي يبذله 
المزارع��ون، مس��تخدمين آالت صغيرة الحجم بم��ا في ذلك جرار 
Iseki TLE 3400. وقام��وا بالفعل بتهيئة أرض الحقل لمحصول 
الربيع من الش��عير، حيث س��يتم زرعه، ولتقوم طائ��رات الدرون 

بإجراء تقييمات جوية، لتحديد مدى نمو المحاصيل أيضاً.

وسائط من ترانسيند لنظام أندرويد
كشفت “ترانسيند” 
في  المتخصص��ة 
تطوي��ر منتج��ات 
الفائق��ة  التخزي��ن 
ئ��ط  ل�وس�������ا ا و
المتع��ددة، ع��ن 3 
تخزي��ن  وس��ائط 
محمولة مخصصة 
للهواتف المحمولة 
اللوحية  واألجهزة 

 UHS-I U3M بنظام تش��غيل أندروي��د، وهي بطاق��ة الذاك��رة
م��ن نوع مايكرو إس دي لتخزين الفيديو بدقة 4K بس��رعة � 95 
ميغابايت/ثاني��ة، الى جانب وحدة التخزي��ن JetFlash880 لنقل 
البيان��ات م��زّودة بمنفذ USB 3.0 لتس��هيل نقل الملف��ات الرقمية 
وحفظه��ا، كم��ا يمكن وصلها م��ع أي جهاز م��زّود بمنفذ من نوع 
  RDP9 Smart Reader وأيض��اً قارئ بطاقات الذاك��رة .USB
لتعزيز إدارة ومشاركة الملفات الرقمية بين بطاقات الذاكرة المختلفة 

بسرعة وسهولة.

LGشهادة المعايير العاّمة لـ
ح���ازت م�ن�ص����ة 

التلف��از الذك���ي 
“ويب أو إس 

3.5” التي 
ته��ا  طور
ش�����رك�ة 
LG عل�ى 
ة  د ش����ها
“المعايير 

العام��ة CC”، عن حلها البرمجي األمن��ي المتقدم اإلصدارة 1.0، 
حيث خضعت وحدة إدارة األمن Security Manager، المسؤولة 
عن أمن “ويب أو إس 3.5” لمجموعة من االختبارات القاسية التي 
يحددها نظام “المعايير العامة إيزو/آي إي س��ي 15408” المعتمد 
عالمياً، والذي تس��تخدمه الحكومات والبنوك والمنظمات األخرى، 

لتقييم القدرات األمنية للمنتجات البرمجية.
ويفح��ص ه��ذا االختبار 3 مراح��ل من أمن أجهزة التلف��از الذكية، 
هي حماي��ة تركيب التطبيق، حماية تنفيذ التطبيق، وحماية محتوى 

التطبيق مع تشفير إدارة الحقوق الرقمية.
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بناء منزل خالل 8 ساعات
استخدمت 
كة  ش�����ر
أوكراني��ة 
ن�اش����ئ�ة 
تس�����م�ى 
“من���ازل 
باسيفدوم” 
روبوت����اً 
ي�ع�ت�م����د 
على تقنية 

الطباع��ة ثالثية البعد لطباعة أجزاء المنازل الصغيرة، حيث يطبع 
الحائط والس��قف واألرضية لمنازل تبلغ مساحتها 380 قدماً مربعاً 
في 8 ساعات فقط. على أن يرّكب العمال بعد ذلك النوافذ واألبواب 
وأنظم��ة الكهرباء والمياه، بحيث تصبح هذه المن��ازل مكتفية ذاتياً 
ونقال��ة عند انته��اء بنائها، أي أنها ال تحتاج إلى االتصال بش��بكات 
الكهرب��اء والمياه الخارجي��ة. في حين تَُخزن الطاقة الشمس��ية في 
بطارية متصلة بالمنزل، وتجم��ع المياه من الرطوبة الموجودة في 

الهواء ثم تُنقى، كما تحتوي على نظام صرف صحي مستقل أيضاً.

أول غواصة نووية مدنية
قام المهندسون الروس بتصميم أول غواصة نووية مدنية ستستخدم 
الس��تطالع قعر البحر، حيث كش��ف كبي��ر المصممين في مكتب 
تصمي��م اآلليات البحرية “روبين”، يفغيني توبوروف، أن تصميم 
الغواصة جرى بالتعاون مع مؤسس��ة الدراسات الواعدة الروسية، 
وهي مزودة بمستش��عرات كبيرة على شكل أجنحة، ليس بوسعها 
مسح قعر البحر وما تحته فحسب، بل وتشكيل نموذج ثالثي البعد 
له. الفتاً إلى أن بناءها س��ينطلق عام 2020، حيث سيكون سعرها 
أقل ب�60 % من سعر الغواصة الحربية، باعتبار المدنية ال تحمل 

أسلحة على متنها.

قطار سريع لبلدان طريق الحرير
أك��د خبراء صيني��ون أنهم صمموا قطاراً فائق الس��رعة يصل بين 
بلدان طريق الحرير الجديد، حيث أوضح كبير المهندسين في شركة 
CRRC المش��رفة على المشروع “تسياو فين”، أن شركته تعتزم 
إطالق القطارات الجديدة محمولة على س��كك مغناطيس��ية، تصل 
سرعتها إلى 400 كلم/ساعة، مخصصة للسفر عبر الحدود، وقادرة 
على السير على سكك بعرض يتراوح بين 0.6 متر إلى 1.67 متر. 
فيما سيتم صناعتها من مواد كألياف الكربون واأللمينيوم، وستستخدم 
لتعزيز العالقات اإلقليمية وتنشيط حركة التعاون االقتصادي بلدان 

طريق الحرير الجديد قبل عام 2020.

الروبوت على غالف مجلة تايم

حذّر الملياردير الصيني جاك ما، مؤسس ورئيس شركة علي بابا، 
م��ن أن التطور التقني خالل الثالثين عاماً المقبلة س��يجلب المعاناة 
أكثر من السعادة، بسبب تأثير الذكاء االصطناعي وشبكة اإلنترنت. 
معتقداً أن “االضطرابات االجتماعية في العقود الثالثة القادمة ستؤثر 
على جمي��ع الصناعات والِحَرف”. وستنش��أ ه��ذه “االضطرابات 
االجتماعية” بس��بب نقص الوظائف الناجم عن تطور األتمتة. كما 
يتوق��ع جاك م�ا، أن الروبوت س��يتصدر غ��الف مجلة تايم ألفضل 
مدير تنفيذي، خاصة وأن ذاكرة الروبوت أفضل، ويجري عمليات 

حسابية أسرع، وبالطبع لن يغضب من المنافسين.
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شركات تستأنف رحالتها إلى سورية
أعلن وزير النقل في سورية علي 
حمود، عن وجود قنوات تواصل 
جدي��دة لتش��غيل خط��وط النقل 
الجوي��ة والبحرية إلى س��ورية، 
كاش��فاً أن 4 ش��ركات عالمي��ة 
وعربية قدمت طلبات لتش��غيل 
خطوطه��ا إل��ى س��ورية، وهي 
ش��ركتان ألمانيت��ان، وثالثة من 

السويد، إضافة إلى شركة عربية من سلطنة عمان. وفي السياق نفسه، 
كش��ف السفير الجزائري في س��ورية صالح بوشة، أن بالده ستكون 
السباقة إلعادة تسيير رحالت للخطوط الجوية الجزائرية إلى دمشق.

رحالت بين موسكو ونيويورك
أعلنت شركة Delta Airlines األميركية للطيران، عن استئناف 
تس��يير رحالتها بين نيويورك وموس��كو بخمس رحالت أسبوعياً، 
م��ع توقع�ات أن يسجل عدد المسافرين على خطوطها للفترة الممتدة 
حتى الشتاء المقبل نهاية عام 2017، زيادة قدرها 1.5 ألف مسافر 

قياساً بالعام 2015، الذي علقت فيه رحالتها.

“االتحاد” تعزز خدماتها إلى كيراال
أطلق�ت ش����ركة 
االتحاد للطي�ران 
رح�ل��ة يوم�ي���ة 
م�����ن  راب�ع����ة 
دون ت��وق�������ف 
بي��ن كوزيك���ود 

وأبوظب��ي، مركز عملياتها التش��غيلية، لتس��هم القدرة االس��تيعابية 
اإلضافي��ة في رفع عدد رحالت الش��ركة األس��بوعية بين أبوظبي 
وبوابات الس��فر الثالث التابعة لها في كيراال كوتشي، وكوزيكود، 
وتيروفانانتاب�ورام إلى 63 رحلة تمثل م�ا يزي�د عن 30 % من عدد 

الرحالت التي تشغلها االتحاد للطيران إلى نحو 11 مدينة هندية.

انطالق “عطالت طيران الخليج”
دش��نت طيران 
الخلي�ج الناقل��ة 
الوطنية لمملكة 
البح��ري��������ن 
ت�ه������ا   م�ا خ�د
“ع�ط������الت 

طيران الخليج” هذا الصيف، حيث عيّنت الناقلة شركة الحجوزات 
اإللكتروني��ة Ezeego1.com للعم��ل على ه��ذه الخدمة الجديدة، 
وهي خدمة مخصصة للترويج للعطالت في مجال أس��عار التذاكر، 
واإلقامة بالفنادق، إلى جانب خدماتها األخرى والمتوفرة على موقع 

الناقلة اإللكتروني.

اتفاق بين طيران اإلمارات وكارغولوكس
“طي��ران  وقع��ت 
اإلم��ارات” اتفاق��اً 
كارغولوكس  م��ع 
لتقاسم سعة الشحن 
حي��ث  الج��وي، 
بإم��كان  س��يكون 

الش��ركة االماراتية اس��تخدام طائرات الش��حن الجوي بوينغ 747 
التابعة لكارغولوكس التي مقرها لوكسمبورغ في حين تزيد األخيرة 
ع��دد رحالتها إلى مطار آل مكتوم الدولي في دبي ورلد س��نترال. 
وستسمح طيران اإلمارات لكارغولوكس، باستخدام مساحات شحن 

البضائع على متن طائراتها لنقل الركاب.

األردنية تطبق N-Flight األميركي
 N-Flight طبقت ش��ركة الخطوط الجوي��ة الملكية األردنية نظ��ام
Planning التكنولوجي المطّور والمختص بتحديد مسارات الرحالت 
 NAVBLUE الجوية وال��ذي عملت على تطويره مؤخراً ش��ركة
األميركية، حيث تتطلع الملكية األردنية من وراء إدخال هذا النظام إلى 

رف��ع مس��توى 
ة  ء لكف���������ا ا
التكنولوجي����ة، 
وه��ذا م��ا أكده 
رئيسها التنفيذي  
س��������ل�ي�م�ان 

عبي��دات.
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“داسو” تتوقع صفقة ضخمة في 2018

نقلت صحيفة سود-وس��ت الفرنس��ية عن الرئيس التنفيذي لش��ركة 
داس��و الفرنس��ية إريك ترابييه قوله إنه يتوقع  إب��رام عقد بيع جديد  
لطائ��رات “رافال” المقاتلة  ف��ي العام المقبل. وق��ال ترابييه “بعد 
التوقي��ع عل��ى عقد في الهند يتعلق بتس��ليم 36 طائرة رافال وطلب 
مص��ر 24 من تلك الطائ��رة و24 طائرة أخرى لقط��ر علينا توقع 
أن نب��رم قريب��اً عقداً رابعاً في الخارج ولكن باألحرى س��يكون في 
2018”. وأردف قائ��الً: “إننا نجري بش��كل خ��اص محادثات مع 
ماليزيا بشأن 18 طائرة ولكن نجري محادثات أيضاً مع الهند بشأن 
عقد ثان ... احتياجات الهند ضخمة، ومن ثم يجري التفكير في 57 

طائرة لقواتها البحرية”.

مرصد فضائي عام 2018
قام موظفو مركز جونسون للرحالت الفضائية في تكساس، بإعداد 
عناصر المرصد الفضائي العمالق James Webb إلجراء آخر 
 James Webb التج��ارب عليه قبل إطالقه ع��ام 2018. ويعتبر
هو أكثر المختبرات الفضائية تطوراً في العالم. وقد استخدمت لنقله 
إلى مرك��ز الرحالت الفضائية طائ��رة “C-5C” المصنوعة في 
شركة لوكهيد، إحدى أضخم طائرات النقل العسكري األميركية. 

ويتوقع أن يس��تخدم المرصد مدة 10 أعوام بهدف جمع المزيد من 
المعلوم�ات ع�ن ت�ش��ك�ل النج�وم والمج��رات والكواكب، واألجرام 
الفضائية المختلفة في المنظوم�ة الش��مس��ية، وسيحمل مرآة قطرها 

6.5 مت�ر، 
ت�ت�أل�����ف 
م�����ن 18 
ق�ط�ع�����ة 
س��داس��ية 
كل منه����ا 
ن  ز ب�����و
40 كيل���و 

غرام�اً.

“بيزوس” يخطط الستعمار القمر
ع��ل��������ن  أ
مؤس�������س 
أم�����ازون، 
ج�ي���������ف 
بيزوس، أن�ه 
يج��ب بن��اء 
مس��ت�وطن�ة 
ني�ة  نس������ا إ
دائم��ة عل�ى 

أح��د أقطاب القم��ر، وأن الوق��ت قد حان للع��ودة إلى هناك، ولكن 
هذه المرة للبقاء، وذلك مع خطة ش��ركت��ه “بلو أورغن” إلرس��ال 
شحنات البضائع إلى القمر، لتوفير المعدات الالزمة لبناء مستعمرة 
بش��رية. معتبراً في الوقت نفسه أن استعمار القمر بشكل دائم هدف 
صعب وجدير باالهتمام، وأن المهمة القمرية المستقبلية قد تنطلق، 
أوائل تموز/يوليو العام 2020، على الرغم من أن األمر يعتمد على 
مس��اعدة وكالة ناسا. كما أشاد بخبرة شركته الهيدروجينية السائلة، 
وخب��رة الهبوط العام��ودي الدقيق، لتوفير الطريق األس��رع لمهمة 

الهبوط على سطح القمر.

“تويوتا” تدعم “السيارة الطائرة”
وافقت ش��ركة تويوت��ا على دعم مجموع��ة كارتيفيتور التي تعمل 
على تطوير مش��روع السيارة الطائرة أو ما يسمى سيارة “سكاي 
درايف”، حيث س��تقدم الشركة اليابانية  مبلغ 50 مليون ين ياباني 
)450 أل��ف دوالر( للمجموع��ة الت��ي تعمل خ��ارج مدينة تويوتا 
وس��ط الياب��ان. ويق��ول مطورو المش��روع إن “س��كاي درايف” 
س��تكون أصغر س��يارة طائرة في العالم، إذ س��تكون أبعادها 9.5 
قدماً )2.9 متراً( في 4.3 قدماً )1.3 متراً(، وس��تصل الى سرعة 
100 كيلومتر في الساعة، وتطير على ارتفاع يصل إلى 10 أمتار 

فوق سطح األرض.
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“787” طائرة “دير جت” الجديدة

كشفت شركة الطيران العالمية “دير جت”، عن طائرة “787 دريم 
جت”، للمرة األولى في منطقة الش��رق األوس��ط، وذلك في مطار 
الدوحة الدولي، ضمن سلسلة من الجوالت التي تنظمها الشركة في 

أهم وجهات الطيران الخاص حول العالم.
وتستهدف “دير جت” كبار الشخصيات وأصحاب الثروات ورجال 
األعمال في دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط. 
وتول��ت “دير جت” في أيار/مايو 2016 إدارة تش��غيل أول طائرة 
)BBJ 787 VVIP( ف��ي العالم، ونظمت أول رحلة لها إلى مدينة 

هونغ كونغ في أيلول/سبتمبر الماضي.
ويتبع فريق عمل الش��ركة أعلى معايير الضيافة من فئة ال�7 نجوم 
لكاف��ة العمالء عل��ى متن رحالته��ا، ويتم تغيير األل��وان وتصميم 
المقص��ورة ف��ي كثير م��ن األحيان مع وج��ود مجموع��ة مختارة 
من وس��ائل الراحة والتفاصيل الرائعة مثل الكريس��تال والوس��ائد 

والفضيات والخزفيات.
وتستطيع طائرة “B787-8 دريم جت” الطيران بشكل مستمر لمدة 
18 ساعة ونصف أو 16,000 كيلومتر، ويمكنها أن تصل إلى أي 
وجهة رئيس��ية في العالم من دون توقف عند انطالقها من الدوحة، 
نظ��راً لموقعها الجغرافي. ويرجع ذلك بش��كل رئيس��ي إلى جس��م 
الطائ��رة المصنوعة من م��ادة األلياف الكربونية، مما يجعلها أخف 
وزناً وأكثر كفاءة في اس��تهالك الوقود. وتبدأ األسعار من 70,000 

دوالر أميركي في الساعة.

تعاون روسي صيني إلنتاج الطائرات

أكد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أن روسيا والصين تملكان جميع 
المقومات لتنفيذ مش��اريع مشتركة في مجال بناء طائرات عريضة 
الجس��م، مش��يراً إلى أن  البلدين يعمالن حالي��اً على تطوير محرك 
عال��ي الطاقة  مخصص للطائرات الضخم��ة.  ومن المفروض أن 
تنتهي روس��يا من صنع المحرك بعد 10 أعوام، في حين يجب أن 
تنج��ز الطائرة المنتظرة رحلتها الجوي��ة األولى بعد 7 أعوام ولهذا 

ستعمل الطائرة في بادئ األمر بمحرك آخر.
وقدرت تكلفة المش��روع الروس��ي الصيني المش��ترك ب�13 - 20 
مليار دوالر. واتفقت موسكو وبكين على أن تتسع الطائرة المنتظرة 

ل�280 راكباً، ويبلغ مداها 12 ألف كيلومتر.

تجربة ناجحة ألول طائرة ركاب صينية
أجرت ش��ركة كوم��اك المملوك��ة للدولة الصينية رحل��ة تجريبية 
ناجحة ألول طائرة ركاب من انتاج الصين، وهو ما يش��كل تحدياً 

لعمالقي صناعة الطائرات في العالم بوينغ وايرباص.
وحلّق��ت طائرة C919 الجديدة على ارتفاع لم يتجاوز ثالثة آالف 
متر ووصلت سرعتها  الى 300 كيلو متر في الساعة، واستغرقت 

مدة الرحلة 90 دقيقة.
يذك��ر، ان الطائ��رة الجدي��دة ُصمم��ت لمنافس��ة “بوين��غ 737” 

و“إيرباص A320”، وهي طائرات ركاب من الحجم الكبير.
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إل��ى ذلك، تأتي الس��يارة بوضعي��ة القي��ادة “Curve”، والتي يتم 
تفعيلها بنطاقات للسرعة ما بين 15 و180كلم في الساعة.

A Sedan سيارة
بفض��ل تصميمها النقي وأس��طحها الُملفتة بأق��ل قدر من الخطوط 
والفجوات، تتمتع السيارة النموذجية بجمال أّخاذ ومواصفات ذكية 
في الوقت نفس��ه. وقد تم تصميم A Sedan بالنسب واألبعاد التي 
تمتاز بها س��يارات الس��يدان الفاخرة المدمجة والشبيهة بطرازات 
الكوبي��ه. وتنس��اب مقابض األبواب الس��يارة م��ع الهيكل بصورة 
رائع��ة، في حي��ن أن المرايا الخارجية بتصميمه��ا المعاصر تُطل 
بتباه��ي فوق الخطوط الجانبي��ة الفاصلة، ويعبّ��ر الجزء األمامي 
المبرد “Panamericana” التي تميل نحو األمام.الُملف��ت عن ش��عور الثقة بالنف��س، ويتجلّى  بوضوح تام بش��بكة 

مرسيدس - بنز تقدم مجموعة من السيارات الفاخرة

S-مزايا الفئة
وتأت��ي الفئة-s بمجموعة مزايا، مثل أنظمة مس��اعدة الس��ائق مع 
وظائف عملية موّس��عة، من حيث الراحة والرفاهية، حيث يُرسي 
معايي��ر نوعي��ة ومتفّردة من خ��ال المقصورة الداخلية. وتش��مل 
مح��ركات الفئة-S محرك تورب��و مزدوج V-8 يعم��ل بالبنزين. 
وتخط��ط مرس��يدس-بنز إلطاق إصدار هجين مع نطاق تش��غيل 

كهربائي بحوالى 50 كيلومتر.
القيادة الذكية

 .”Intelligent Drive“ ويُحلّق هذا الطراز بمفهوم القيادة الذكية
باس��تخدام أنظم��ة الكامي��را وال��رادار، لتقييم الحرك��ة المرورية 
واالس��تجابة له��ا. وتتح��ّول ظلمة اللي��ل إلى نهار م��ع المصابيح 
األمامية بتقنية LED متع��ددة األطياف، والضوء العالي بالنطاق 
الفائق ULTRA” RANGE High Beam”. كما تمتلك مزايا 
إضافية فريدة، كمس��ح الطريق، وكش��ف المطبات، والميان عند 

المنعطفات.
المقصورة الداخلية

تتباه��ى المقص��ورة الداخلية بمزايا رائدة مثل التحكم بمس��تويات 
الراحة ENERGIZING، وهي ألول مرة ضمن سلسلة اإلنتاج 
على مس��توى العال��م. تدمج بين العدي��د من أنظم��ة الراحة، مثل 

التحكم بالجو، واإلضاءة، ووظائف التدليك والروائح العطرة.
S 65و +S 63 4MATIC

تأتي سيارة S 63 4MATIC+ بعناصر جديدة تشمل المحركات، 
 AMG-وناقل حركة، ونظام الدفع الرباعي. وأدخلت مرس��يدس
مزيداً من التحس��ينات الجذرية على ديناميكيات وأش��كال القيادة. 
ولتعزي��ز األداء وتقلي��ل اس��تهاك الوقود، يحل مح��رك التوربو 
المزدوج من AMG بسعة 4.0 ليتر مع ميزة تعطيل األسطوانة، 
محل محرك التوربو المزدوج السابق V-8 بسعة 5.5 ليتر، حيث 

يولد قوة قدرها 450 كيلووات )612 حصان(.
أما سيارة S 65 من مرسيدس-AMG، فتتمتع بعزم دوران عالي 
AMG SPEED- ”للغاي��ة، يتم نقله عب��ر ناقل الحركة الق��وي 

SHIFT 7G-TRONIC PLUS”، حي��ث يق��دم ديناميكي��ات 
مخصصة ومقنعة وعالية التباين.

ويرك��ز نظام التعليق الرياضي من AMG المس��تند إلى وظائف 
”MAGIC BODY CONTROL” على ديناميكيات القيادة، 
ويعمل على تهيئة السيارة لتخطي المطبات قبل بلوغها. وباإلضافة 

قدمت شركة مرسيدس-بنز أحدث طرازاتها من فئة 
 S 65و + S 63 4MATIC الجديدة، بما في ذلك سيارة s
 A النموذجية من مرسيدس-AMG، إضافة للسيارة 
Sedan، وذلك خالل معرض شنغهاي للسيارات 2017.
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“أزيرا” مخصصة للشرق األوسط
كش��فت هيونداي النقاب 
عن سيارة السيدان أزيرا 
الجديدة للشرق األوسط، 
ليكون ط�رازها أفض��ل 
س��يارة س���يدان عائلية، 
أط��ول وأعرض  لكونه 
أرت�ف�اع������اً،  وأع�ل��ى 

ومس��تويات أعلى من الراحة والتجهيزات. وفي حين تأتي النس��خ 
العالمي��ة بمح��ّرك أكبرها مؤلف من 6 أس��طوانات 3.0 ليتر 261 
حصان. فإن المش��ترين في المنطقة س��يحصلون على محرك 3.5 

ليتر 286 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات.

“فولفو” تتخلى عن محركات الديزلBMW أكثر صداقة للبيئة

تعتزم ش��ركة BMW تغيير برنامج عم��ل فرعها الصديق للبيئة، 
عن طريق بناء قاعدة جديدة كلياً لبناء السيارات الكهربائية، حيث 
أوض��ح رئيس الش��ركة، هارالد كريوغر، أن الموج��ة الثانية من 
حملة السيارات الكهربائية ستنطلق بظهور سيارة Mini، وموديل 
كهربائي لس��يارة ك��روس X3. كما تخطط لس��يارة كوبيه بأربعة 
أب��واب تحت اس��م Gran Turismo، إضافة إلنتاج موديل جديد 
كهربائ��ي س��يصبح أساس��ياً بي��ن منتجات الف��رع الصديق للبيئة 
وسيس��مى ب�iNext. قادر على قطع مس��افة أطول من دون شحن 

وبإمكانيات مميزة على صعيد القيادة الذاتية.

كش��ف المدي��ر الع��ام لش��ركة فولف��و هاكان 
سامويلسون، أن شركته أوقفت تصميم محركات 
ديزل جديدة لسياراتها، ألن مواصلة تطويرها 
المحركات س��تكون أمراً مكلفاً، ما سيسفر عن 
زيادة أس��عار سيارات الماركة السويدية بشكل 

عام. على أن تق��وم بتحديث محركات تيربو Drive-E، التي تقدمت 
بها عام 2013، بنفس المعايير البيئية الحالية. ومن المتوقع أن تتخلى 
الشركة السويدية عن تركيب محركات الديزل على سياراتها بشكل 
كام��ل عام 2023، خاصة بوجود معايير بيئية جديدة أكثر صرامة، 
س��تصبح س��ارية المفعول ع��ام 2021، ما س��يجبر المنتجين على 

تخفيض معدالت ثاني أكسيد الكربون من 130 إلى 95 غرام/كلم.

تصميم جديد لبيع السيارات
أنش��أت ش��ركة 
 Autobahn
Motors ف��ي 
س������نغافورة، 
ب  غ����������ر أ
منظوم����ة لبيع 
الس��يارات ف��ي 
العالم مس�توحاة 
م��ن ف�ك�������رة 
ماكين�ة القه��وة، 

حيث أنش��أ الخبراء في الشركة بناية مكونة من 15 طابقاً، صممت 
بداخلها منظومة آلية لبيع الس��يارات من مختلف الفئات، الرياضية 
والفاخرة والكالسيكية. تتس��ع ل�60 سيارة، يمكن اختيار إحداها من 
خالل شاش��ة لمس موجودة ف��ي الطابق األرضي. في عملية تنزيل 
الس��يارة المختارة تس��تغرق من دقيقة واحدة إلى دقيقتين، بحس��ب 
ارتفاع الطابق الذي يحتويها. كما أن تقنية إنزال الس��يارات ورفعها 
باس��تخدام قواعد خاصة، يعد تصميماً خاصاً للشركة ويثير اهتمام 

شركات التعمير، المعنية بإنشاء مواقف للسيارات.

خيمة على السقف لمحبي الرحالت
أطلقت الشركة اإليطالية المتخصصة أوتوهوم، خيمة للسقف تتناغم 
مع مظهر س��يارة ميني كونتريمان. ويبلغ االرتفاع الداخلي للخيمة 
94 س��نتيمتراً. وتتحلى بغطاء ثابت وج��دران خارجية، مصنوعة 
من نس��يج خاص ذو جودة عالية مضادة للمطر، ومستوى عال من 

القدرة على عزل الحرارة والضوضاء.
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“رولز رويس” تودع سيارة “فانتوم”

 Phantom أطلق خط اإلنتاج في مصنع رولز رويس آخر س��يارة
م��ن الجي��ل الحالي، تحت مس��مى Last of Last، على النس��خة 
األخيرة من سيارات Drophead Coupe. وقام مصممو الشركة 
بدهان هيكل السيارة باألبيض من أعاله، وبالفيروزي من أسفله، مع 
صقل بعض األجزاء، بما فيها غطاء حجرة المحرك وشبكة المبرد 
وإط��ار الزجاج األمامي، وأيضاً بجلد من لونين في تصنيع الفرش 

تم تزيينه بصفائح من الكربون.
الجدير بالذكر، أن ش��ركة رولز رويس أنهت إنتاج سيارات فانتوم 
المكش��وفة من هذا الجيل في كانون الثاني/يناير الماضي، وتجري 
اختبارات الجيل الجديد منها،على أحدث قاعدة لشركة بي أم دبليو.

سيارة المدن للعام 2017“أودي” ... الشركة األكثر ابتكاراً

نال��ت “أودي” جائزة “االبتكار للسيارات” للفئة النخبوية 2017، 
للم��رة الثانية على التوالي، لتثبت بذلك براعتها وقوة ابتكاراتها في 
القطاعات المس��تقبلية المحورية مثل الديناميكي��ة الهوائية، والبناء 

خفيف الوزن، واالتصال، والقيادة الذاتية.
وذكرت لجنة تحكيم الجائزة في ش��رحها للقرار “أن أودي أظهرت 
أعلى مس��توى ابتكار مقارنة بالعالمات األخرى في فئة المركبات 
الكبي��رة والنخبوية. وأنه ت��م إدراج أربعة مجاالت في التقييم، وهي 
أنظمة قيادة الس��يارات، القيادة الذاتية والس��المة، ومفاهيم التصميم 

والهيكل، وواجهة االتصال.

ت  ح�ص����د
س��������ي�ارة 
 B M W
 i3 94Ah
جائزة سيارة 
الم��دن للعام 
2017 ف���ي 
م�ع�����رض 

نيويورك الدولي للسيارات، لتكون بذلك الفائز في الفئة اإلفتتاحية.
وعبر الرئيس التنفيذي لمجموعة بي ام دبليو في منطقة األميركيتين 
 ،BMW i3 لودفي��غ ويليش، عن س��عادته باالعت��راف بس��يارة
باعتبارها س��يارة الم����دن عالمياً له��ذا الع��ام، إذ أن هذه الجائزة 
تس��لط الضوء على التزام “بي ام دبليو” تجاه التنقل المس��تدام من 
خالل س��يارتها الكهربائية بالكامل، األول��ى المصنوعة في المقام 
األول م��ن األلي��اف الكربونية. وهي تحقق مزي��داً من المدى، مع 
إقترانه��ا بمس��توى عال م��ن األداء الديناميكي، وأيض�اً توفيره��ا 
50 % زيادة في س��عة البطارية بفضل كثافة الطاقة العالية لخاليا 

الليثيوم أيون.

Elextra تهدد عرش “تسال”

 ،”Elextra“ السويس��رية أن سيارتها Classic Factory أعلنت
ستكون أسرع سيارة كهربائية. وستتنافس مع سيارة تسال S األسرع 
في العالم حالياً. ويؤكد المصممون أن سيارتهم ستحقق تسارع إلى 
100 كيلومتر/الس��اعة خ��الل 2.3 ثاني��ة، أي أنها س��تتفوق أيضاً 
على س��يارة بورش Mission E بأكثر من ثانية واحدة. وستتزود 
بمحركين كهربائيين كل منهما قدرته إلى 680 حصان، إضافة الى 
هيكل خفيف من الكرب��ون، وصندوق يبلغ حجمه 400 ليتر. وهي 
تتس��ع الى أربعة أش��خاص فقط، في حين م��ن المفترض أن تقطع 
مس��افة 600 كلم م��ن دون الحاجة إلى ش��حن بطاريتها، حتى وإن 

سارت بسرعة 100 كيلومتر في الساعة.
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تسوية بين أميركا و“فولكسفاغن”3 سيارات جديدة في سورية
أقي����م في  خ��الل حف���ل 
م����ول”  “دام��س��ك�ي�ن�و 
دمش����ق، ت���م إط��الق 3 
س��يارات اتوماتيك جديدة 
في الس��وق الس��ورية من 
صناعة “إيران خ�ودرو”، 
االيراني����ة الش������ري���ك 
في الش����ركة الس��وري��ة 
اإليرانية للتصنيع وتجميع 

السيارات “سيامكو”.
والسيارات هي )بيجو 207 اي سعة 1600 سي سي( وسيارة الجيب 
)هايما اس 7 سعة 2000 سي سي( وسيارة )اتش 30 كروس سعة 
1587 سي سي(، اضافة الى السيارتين بعلبة سرعة يدوية أنتجتهما 
شركة سيامكو شهبا وشمرا. وقد نوه معاون وزير التجارة الداخلية 
وحماية المس��تهلك جمال الدين شعيب، بالتعاون السوري االيراني 
في كل المجاالت، خاصة في مجال صناعة السيارات، الفتاً الى ما 
تتمتع به هذه الس��يارات من مواصفات جيدة وأسعار ومنافسة تسهم 

في تحقيق قبول لها في السوق المحلية.

م�ن����ح ق��اض 
ك���ي  م��ي����ر أ
ف�ق������ة  ل�م�وا ا
ئ��ي������ة  لنه�ا ا
عل��ى خ�ط����ة 
لفولكس���فاغ�ن 
د  تس�������������د
ما  بمقتضاه��ا 
ع���ن  يق��ل  ال 
1.22 مل�ي���ار 

دوالر إلصالح أو إعادة ش��راء نحو 80 ألف سيارة سعة 3 ليترات 
في الواليات المتحدة األميركية، تتعلق بفضيحة التالعب في قراءة 

انبعاثات العادم التي تورطت فيها الشركة األلمانية.
وخالل جلس��ة استماع قضائية في س��ان فرانسيسكو، قال القاضي 
تش��ارلز بريار: إنه يمن��ح الموافقة النهائية لش��ركة روبرت بوش 
األلمانية على تسوية منفصلة ستدفع بموجبها 327.5 مليون دوالر 
لمالكي س��يارات تعمل بوقود الديزل من إنتاج فولكس��فاغن بسبب 

دورها في تطوير المحركات.

إمكانيات عالية وتصميم مبتكر“فولفو” تستهدف نظام أندرويد مطور
أعلنت شركة 
ف�ول��ف�������و، 
لمتخصص�ة  ا
بصن�اع������ة 
الس����ي�ارات 
عن ش���راكة 
وثيق����ة م��ع 
“غ�وغ����ل” 
لتطوير الجيل 

المقبل من الحلول الترفيهية التي تعمل بنظام التشغيل “أندرويد” في 
س��ياراتها الحائزة على جوائز، ما يتيح الوصول إلى نطاق واس��ع 
لمجموعة من التطبيقات والخدمات. وس��وف يتم تشغيل هذا النظام 

في موديالت “فولفو” الجديدة في غضون سنتين.
وتعد هذه الشراكة بإحداث ثورة في كيفية استخدام عمالء “فولفو” 
لسياراتهم والتفاعل معها. وسوف يوفر فهرس تطبيقات “أندرويد” 
الواسع االنتش��ار المطّور من قبل “فولفو” -أو أي طرف ثالث من 
مطوري التطبيقات- الخدمات اإلس��تباقية والمرتبطة في الس��يارة، 

وبما يدور حولها.

أطلق��ت ش���ركة 
نيس�ان “باثفايندر 
الجدي��د   ”2018
الش������رق  ف��ي 
األوسط، بقدرات 
ومظه��ر  فائق���ة 
مبتكر،  خارج�ي 
ف�ض����الً ع�����ن 
تقني����ات أم����ان 

تتيح له��ا االرتقاء بعالم الس��يارات إلى مس��توى جديد على صعيد 
األداء والتصميم. وتستند “نيسان” في إعادة تصميمها إلى خبراتها 
الواس��عة في إنتاج س��يارات مصممة للعمل على الطرقات الوعرة 
في أصعب الظروف مع المحافظة على مالءمتها للطرق السريعة.  
كم�ا حرصت على تطويرها من الداخل أيضاً، حيث تعمل بمحرك 
جدي��د 6 أس��طوانات بس��عة 3.5 ليتر، ت��م تعديله ليول��د قوة أكبر 
بنس��بة 7 % وعزم دوران أعلى بنسبة 4 %، وأيضاً تصميم جديد 
لحجرات االحتراق ونظام التحكم بتوقيت الصمام الكهرمغناطيسي، 

إضافةً إلى نظام الحقن المباشر لوقود البنزين.
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حس��ب الطلب من مقدمي الخدمات غير المنظمة، وتزايد تهديدات 
القرصنة اإللكترونية، س��تؤدي إلى الضغط س��لبياً على األس��عار، 
وسينخفض إنفاق المستهلكين على هذه النوع من الخدمات تدريجياً 
كل عام بمع��دل 60 مليون دوالر ابتداًء من 2017 لتصل إلى نحو 

445 مليون دوالر بحلول عام 2020.
م��ن جهة أخرى، يبدو أن اإلنفاق العالمي على خدمات اش��تراكات 
الفيديو حسب الطلب S-VOD سيظهر نمواً من رقمين على مدى 
الس��نوات األربع المقبلة، حيث س��يصل إلى 18.7 مليار دوالر في 

2017، بزيادة قدرها 28 % عن 2016.

متوسط العائد للمستخدم
ويبلغ متوسط اعتماد المستهلكين لخدمات االشتراكات حسب الطلب 
10 % في عام 2017، مع متوس��ط عائد لكل مس��تخدم يبلغ 7.41 
دوالر. بينما س��يكون متوس��ط العائد لكل مستخدم أكثر ارتفاعاً في 
اليابان 12.10 دوالر، وأس��واق آس��يا والمحيط اله��ادئ الناضجة 

10.84 دوالر، وأميركا الشمالية 9.60 دوالر.
من جانبه، قال كبير محللي األبحاث لدى جارتنر، ديريك أودونيل: 
لن يش��ترك المس��تهلكون بأكثر من ثالث خدمات، ويرجع ذلك إلى 
ضغط األس��عار واكتشاف الضعف في المحتوى. كما يشكل البحث 
الشامل األساس للدفع نحو المزيد من االنتشار لهذه الخدمات، األمر 
االشتراكات في الفيديو حسب الطلب الخاصة بهم.الذي سيسمح للمستهلكين بالبحث عن المحتوى عبر جميع خدمات 

زيادة إنفاق البث المرئي االستهالكي عبر اإلنترنت

ورجحت الدراسة أن تسجل األسواق الناشئة لمنطقة آسيا والمحيط 
اله��ادئ 20.8 % والش��رق األوس��ط وش��مال أفريقي��ا 17.4 %، 
أعلى نمو في نس��بة إنفاق المس��تهلكين على خدم��ات البث المرئي 
االس��تهالكي عبر اإلنترن��ت. ومع اإلطالق الفعل��ي لخدمات البث 
التلفزيوني عبر االنترنت في الهند والشرق األوسط، تتوقع جارتنر 
أن تبدأ هذه الخدمات باالنتشار في كافة المناطق الناشئة بحلول عام 

.2018
وف��ي هذا الصدد، قال كبير محلل��ي األبحاث لدى جارتنر، فرناندو 
إليزالد: نظراً النخفاض األس��عار، نتوقع أن تدخل مليون أُسرة في 
المناطق الناشئة سوق خدمات التلفزيون المدفوعة من خالل خدمة 
البث التلفزيوني عبر اإلنترنت بحلول 2020. وسيولد الفرق الكبير 
في أس��عار هذه الح��زم مقارنة بحزم خدم��ات التلفزيون المدفوعة 

التقليدية ضغطاً نحو انخفاض إجمالي متوسط العائد لكل مستخدم.

إنفاق الفيديو حسب الطلب
ويتبين من الدراس��ة أن محتوى تعامالت الفيديو حس��ب الطلب أو 
م��ا يعرف بالدفع مقابل المش��اهدة T-VOD بدقة 4K، يزيد إنفاق 
المس��تهلكين في المناط��ق الناضجة، حيث توف��ر تعامالت الفيديو 
حسب الطلب القدرة على الوصول إلى محتوى كبير ومتنوع، سواًء 
من قبل مزودي خدمات التلفزيون المدفوعة أو الشركات التي تقدم 
خدم��ات البث عب��ر االنترنت مثل أمازون، وغوغ��ل أو آبل. وفي 
المناطق الناش��ئة، فإن المنافسة المتزايدة في سوق تعامالت الفيديو 

توقعت دراسة صادرة عن مؤسسة “جارتنر” لألبحاث العالمية، أن يبلغ إجمالي اإلنفاق على خدمات الفيديو 
والبث المرئي االستهالكي عبر اإلنترنت 314 مليار دوالر أميركي في عام 2017، بزيادة قدرها 4.2 % عن عام 2016، 
وأن تستحوذ خدمات التلفزيون المدفوعة على القسم األكبر من هذا اإلنفاق، إذ يتوقع أن تبلغ 90 % من إجمالي 

السوق لتصل إلى 282 مليون دوالر.
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شاروخان يعود إلى دبي

وص��ل نجم بولي��وود العالمي ش��اروخان إلى دب��ي إلتمام تصوير 
  #BeMyGuest الج��زء الثاني من فيلمه الحائزعلى ع��دة جوائز
“ك��ن ضيفي”، بالتعاون مع المخرج الهندي المش��هور كبير خان. 
وكان في اس��تقباله في مطار دبي الدولي  المدير التنفيذي لمؤسس��ة 

دبي للتسويق السياحي والتجاري عصام كاظم.
وقد أعرب ش��اروخان عن س��عادته بالعودة إلى دبي، الفتاً إلى أنه 
متحمس لتصوير الجزء الثاني من الفيلم الذي ظهر بطريقة “مرحة 

وممتعة”، وفي نفس الوقت أبرز دبي كمدينة متألقة.

“تايم وارنر” تحقق نتائج قوية

حققت شركة تايم وارنر أرباحاً  بقيمة 1.42 مليار دوالر في الربع 
األول م��ن عام 2017  مقابل 1.21 مليار دوالر في الفترة المقابلة 
من العام الماضي، وذلك  بدعم  من فيلمي “كونغ: سكل آيلند” و”ذا 
ليغو باتمان موفي”. كما ارتفعت ايرادات الش��ركة ، التي تش��تريها 

ايه.تي اند تي،  إلى 7.74 مليار دوالر من 7.31 مليار دوالر.
أم��ا “وارنر برذرز” التي تش��مل قطاع الس��ينما وتع��د أكبر وحدة 
ف��ي “تايم وارنر”، فحققت ايرادات بقيم��ة 3.37 مليار دوالر، أي 
بزيادة بنس��بة 8.2 %، في حين ارتفعت ايرادات شبكة اتش.بي.أو 

التلفزيونية بنسبة 4.1 % إلى 1.57 مليار دوالر.

إستحواذ كبير لـ“غوغل وفيسبوك”
كش������ف 
تق��ري����ر 
نش����رت�ه 
الوكال����ة 
اإلعالنية 
 Zenith
شركتا  أن 
ك  فيس��بو
وغوغ��ل 

اس��تحوذت�ا معاً على 20 % من ميزانية اإلعالنات الرقمية بجميع 
أنح��اء العالم في عام 2016، وأن الميزانية هذه نمت بمقدار تس��ع 

نقاط مئوية خالل السنوات الخمس الماضية.
وتعد “غوغل” أكبر المس��تفيدين من عائ��دات اإلعالنات العالمية، 
حي��ث بلغت قيم��ة عائداته��ا 79 ملي��ار دوالرع��ام 2016، أي 3 
أضعاف ما حصلت عليه “فيسبوك”، التي حققت أرباحاً 27 مليار 
دوالر خالل العام نفس�ه، بينما حلت شركة “كومكاست” في المركز 
الثال��ث بحوال��ى 12.9 مليار دوالر، ما يجعلها أكبر ش��ركة إعالم 

تقليدية تحصل على مثل هذه العائدات اإلعالنية.

قطر تزيد حصتها في “الغاردير”

أصبح��ت قط��ر أكبر مس��اهم في مجموع��ة الغاردي��ر اإلعالمية 
الفرنسية من حيث رأس المال المساهم به وحقوق التصويت نتيجة 

لقانون فرنسي يدعم المستثمرين.
وكش��فت قطر القابضة، التابعة لصندوق الثروة السيادي للبالد، أن 
حقوقها التصويتية في المجموعة الفرنسية زادت إلى 16.7 % بناء 

على حصة في األسهم تبلغ نحو 13 %.
يذك��ر أن حصة الرئي��س التنفيذي للمجموعة أرن��و الغاردير تبلغ  
7.65 % م��ن رأس المال و11.9 % من حقوق التصويت. وتعتبر 
قطر داعماً قوياً لالغاردير الذي واجهت استراتيجيته للشركة التي 

أسسها والده انتقادات من بعض المساهمين.
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Warner Bros ستالون يّدعي على
رفع نجم هوليوود سيلفس��تر ستالون دعوى 
لمحكمة لوس أنجل��وس في كاليفورنيا على 
ش��ركة Warner Bros التهامها بعدم دفع 
 Demolition حصت��ه من إي��رادات فيل��م
Man م��ن عام 1993 والذي كان يجب أن 
يحص��ل على 15 % من إي��رادات عرضه 
الت��ي زادت ع��ن 125 ملي��ون دوالر وفق��اً 

 Rogue Marble Productions لشروط العقد، في حين صرحت
التي يملكها ستالون أن االيرادات تجاوزت 159 مليون، وهو ما نفته 
Warner Bros التي تمتلك حقوق ملكية الفيلم بأن مبيعاته لم تغطي 
57 مليون دوالر، مكتفية بإرسال شيك ب�2.8 مليون دوالر لستالون.

جائزة الموركس دور
تس��لّم المنت��ج جم��ال س��نان، 
جائزة أفضل منتج عربّي عن 
إنتاجي��ه Grand Hotel في 
مصر و“ي��ا ريت” في لبنان، 
كأفضل إنتاجين للعام 2016، 
وذلك ضمن س��هرة مهرجان 
ال�“مورك��س دور” التي أقيمت 

في كازينو لبنان. وشكر سنان فريق عمل Eagle Films التخاذها 
ق��راراً برفع مس��توى الدراما اللبنانية، وأن ه��ذا يتم ترجمته بكثافة 
اإلنت��اج المحل��ي مع وعد المش��اهدين وك��وادر اإلنت��اج والتمثيل 

والمخرجين بأعمال جديدة على مستوى عاٍل.

مسرح “ال بيرل” في دبي
أعلن رئيس مجموعة دراغون 
دراغون،  فرانكو  انترتينمنت، 
أن مجموعت��ه تس��تعد لوض��ع 
اللمس��ات األخيرة على مسرح 

“ال بيرل” في مدينة الحبتور بدبي والمقرر افتتاحه في آب/أغسطس 
2017، الفتاً انه األول من نوعه على مستوى العالم، متميزاً بقدرته 
على أن يتحول من مس��رح عادي إلى مس��رح مائي و يملئ ب�2.7 
مليون ليتر من المياه ويتسع ألكثر من 1.300 مشاهد. في حين تبلغ 
م��دة عروضه المائية 90 دقيقة، وسيش��ارك في��ه 200 فنان وتقني 
ومق��دم، وبأداء عروض قصصية مائي��ة وجوية مذهلة حول تراث 

دولة اإلمارات و تطورها خالل السنوات الماضية.

مشاهدة مجانية لمدة شهر
 ،iflix أع��ل��ن������ت 
بخدمة  المتخصص��ة 
الفيديو حس��ب الّطلب 
توافر  “SVoD”عن 
البحرين،  في  خدمتها 
وذلك خ��الل ع�رض 
فن��ي قدم��ت خالل���ه 
ف�رص����ة تج�رب�����ة 
مجاني��ة لم��دة ش��هر 
للمش��تركين بها  تتيح 
مش���اه�دة أو تحمي�ل 
اآلالف م��ن البرام��ج 

واألف��الم م��ن دون الحاجة إلى بطاقة إئتم��ان أو إلتزامات، ومكتبة 
ضخمة من المحت��وى الغربي والمحلي واإلقليمي وبرامج األطفال 
وغيره��ا، مع إس��تخدام الخدمة الى ما يصل إل��ى 5 أجهزة في آن 
واحد، ويش��مل ذلك الهواتف الذكي��ة والكمبيوترات وأجهزة التلفاز 
الذكية وغيرها من األجهزة المتصلة باإلنترنت، بميزة المشاهدة من 

دون توقف بعد التحميل عندما ال تكون متصالً باإلنترنت.

خدمة Discover من سناب شات

أطلقت ش��ركة س��ناب Snap Inc الُمطّورة لتطبيق س��ناب ش��ات 
القنوات العربية داخل خدمة اكتشف Discover، وهي الخدمة التي 
أُطلقت للمّرة األولى مع بداية 2015. وتسمح  لبعض وسائل اإلعالم 
بتقدي��م ُمحتوى أُنتج خّصيًصا لتطبيق س��ناب ش��ات، بحيث يظهر 
بش��كل تفاعلي مع إرفاق نصوص ومقاط��ع فيديو داخل الُمحتوى. 
وتتوفّر اآلن قنوات لوسائل إعالم عربية على غرار قناتي الجزيرة 
والعربية وس��كاي نيوز، إضافة إلى ُمحتوى خاص ببعض مجاّلت 
األُس��رة والُمحتوى الُمنّوع. ويتواج��د فريق ُمتخّصص للقنوات في 
مجال صناعة الُمحتوى مهّمته الوحيدة الخروج بمحتوى يتالئم مع 

سناب شات ومع الخدمة الجديدة.
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شهادة من هارفرد لـ“زوكربيرغ”
حصل مؤسس فيسبوك، 
التــي تُقــــدر ثـروتـــه 
بـ64.2 مليـــار دوالر، 
زوكربـيــرغ،  مــارك 
على الشـــهادة الفخرية 
في كليــة أفي ليغو، في 
جامعـة هارفرد، والتي 

كان قــد أطلق موقعه االجتماعــي، ليكون مقتصراً على طالبها في 
البداية، ثم بدأ بالتوسع في وقت الحق، ليشمل جامعات أخرى، قبل 
طرحــه على الصعيد العالمــي. وليحتل الموقع الرابــع عالمياً، في 

ترتيب العالمات التجارية األكثر قيمة بحسب مجلة فوربس.

3 جوائز لـ“أرامكس”
أعلنــت “أرامكس” المتخصص 
لخدمات النقل حصدها 3 جوائز 
مــن “فروســت آنــد ســوليفان” 
ضمــن حفــل التميز فــي تطبيق 
أفضل الممارســات لعام 2017، 
في منطقة الشــرق األوسط، في 
فنــدق أتالنتــس نخلــة الجميــرا 
بدبي، ونالــت جوائزها كأفضل 

مــزود خدمة النقل الســريع اإلقليمي، ومزود الخدمات اللوجســتية 
للتجــارة اإللكترونية اإلقليمي في دول مجلس التعاون وأيضاً مزود 

الخدمات اللوجستية للتجارة اإللكترونية المحلي في السعودية.

حفل تخرج ألكاديمية بنك مسقط
احتفل بنك مســقط بتكريم 
مجموعــة مــن خريجــي 
اكاديمية الوثبة للمؤسسات 

الصغيرة والمتوسطة.
أشارت  المناســبة،  وبهذه 

مساعد مدير عام التمويل والتسويق في بنك مسقط فاطمة بنت خليفة 
المســكري أن الهدف من إنشاء األكاديمية التي كان البنك قد دشنها 
في شــهر آب/أغســطس 2014، هو تقديم االستشــارات في مجال 
التمويل واإلدارة  لرواد األعمال الذين يحتاجون في بداية مشوارهم 
لتوجيه والتوعية بمختلف المجاالت، وذلك ضمن مبادراته في مجال 

المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة للبنك.

جائزة تميز لـ“الدولي اإلسالمي”
اإلسالمي  الدولي  حصل 
التميــــز  علــى جائـــزة 
واالنجــاز المصرفي في 
اســتخدام نظام المعالجـة 
المباشــــرة للمدفوعــات 
الخارجيـــة )STP( لعام 
يمنحهـــــا  التــي   2017

االتحــاد الدولي للمصرفييــن العرب، في تأكيد علــى مكانة  البنك 
وجودة الخدمات المتكاملة التي يقدمها، وتســلم الجائزة مدير أول - 
إدارة الخزينة واالستثمار في البنك عمر عبدالعزيز المير من رئيس 

مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية محمد جراح الصباح.

احتفال مشترك بمرور 10 سنوات
اســتضافت كل من مصممة 
إليري  األوســترالية  األزياء 
واالتحــاد للطيــران، حفــالً 
مشــتركاً فــي إطار أســبوع 
للموضــة  بنــز  مرســيدس 
فــي أوســتراليا، بمرور 10 
ســنوات على بدايــة ظهور 

العالمة “إليري” في أسبوع للموضة، مع عرض ألروع تصاميمها، 
كمــا احتفى الحفل بمرور 10 ســنوات على إطــالق االتحاد ألولى 
خدماتها إلى أوســتراليا، والتزامها تجاه صناعة الموضة العالمية، 

وبرنامجها “من المدرج إلى منصة العرض” في أوستراليا.

أفضل فندق عالمي لالستشفاء
فـــاز فــنــــدق 
ســــيـكــــس  “
ســـــيـنســـيـز 
دورو فالــــي” 
فــي البرتغـــال 
بجائزة “أفضل 
فـنــدق عالمـي 

للصحة واالستشــفاء”، وذلــك خالل حفل توزيــع جوائز “كوندي 
ناست ترافلر إسبانيا 2017”.

وتُركز فعالية “كوندي ناســت ترافلر” علــى تكريم المتميزين في 
مجال السفر واالستكشاف والتجارب السياحية الفريدة.
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نشاط طالبي في “الدولي االسالمي”

اســتقبل بنك سورية الدولي اإلســالمي وفداً من طالب كلية األعمال 
واإلدارة في جامعة القلمون الخاصة في جولة على عدد من األقســام 
الرئيســية في مبنى اإلدارة العامة للبنك في يعفور، ضمن خطوة في 
إطار مسؤوليته االجتماعية تجاه المجتمع وتعزيز الجانب العملي لدى 
طالب الجامعات وتقريبهم من سوق العمل وتوسيع مداركهم وزيادة 

معرفتهم، وللوقوف مباشرة على آليات العمل في القطاع المصرفي.

أخطاء في اإلدارة لدى رجال األعمال
ألقـى الخبيــر في 
تطويـر االعمــال 
واالســتراتيجيات 
ماهر ســــنـجـر، 
هامـــش  عـلـــى 

معــرض رجــال األعمال في دمشــق مؤخــراً، محاضــرة بعنوان 
“األخطاء في اإلدارة االســتراتيجية لدى رجال األعمال”، اتسمت  
بالنقاش والحاالت العملية الواقعية عن بعض األخطاء المرتكبة من 
قبــل رجــال األعمال والتــي أدت لنتائج إيجابية أو ســلبية على حد 
ســواء، كما تناولت كيفية التعامل مع هذه األخطاء من خالل أفضل 

الممارسات واالستفادة منها وتحويلها لممارسات مضبوطة.

CHEVAL األصيل تستعد الفتتاح صاالت
أعلنت شــركة األصيل للمأكوالت 
والحلويــات اســــتعـدادهـا إلفتتاح 
صاالت CHEVAL للمناســـبات 
فــي منطقة المزرعة بدمشــق، في 

تموز/يوليو 2017.
وأشــار المدير العام للشركة حسين 
الصالــة  افتتــاح  أن  إلــى  أســعد، 

يأتي في إطار توســيع الخدمات التي تقدمها الشــركة، وتقديم رؤية 
جديدة لقاعات المناســبات سيلمسها كل من يرى الصاالت الجديدة، 
التي ســتكون مؤهلة الســتقبال األعراس والمناسبات والمؤتمرات 

ومهرجانات التسوق .

“الرف الصلب” في معرض تكنوبيلد
الــرف  شــركة  شــاركت 
الصلــب لصناعــة األنظمة 
العالميــة لحلــول التخزيــن 
بالمعــرض الدولــي الرابــع 
بمعرض  البنــاء  لتكنولوجيا 
تكنو بيلد  2017، الذي أقيم 

فــي فندق الداما روز في دمشــق، وقد تم عرض منتجات الشــركة 
وأحــدث تصاميمهــا من الرفــوف التجاريــة والصناعيــة وانظمة 
التخزين والمستودعات بكافة فئاتها، وكانت مشاركة مميزة، والقى 
جناح الشــركة إقباالً واسعاً من الزوار والمختصين من المهندسين 

وأصحاب المنشآت التجارية والصناعية.

 “وسام العرفان” لـ“ليون زكي”
قـلـــد الســــفيـر األرمينـي 
بدمشــق أرشــاك بوالديان 
وســام العرفــان من رئيس 
جمهوريــة أرمينيا، لرئيس 
مجلـس األعمـال السـوري 
زكــي،  ليــون  األرمينــي 

تقديراً لجهوده في تطوير العالقات االقتصادية بين البلدين في حفل 
أقامته الســفارة بمناســبة الذكــرى الـ8 لتأســيس المجلس. وأوضح 
زكي أن المجلس يســمى بـ“مجلس األعمال” وليس “مجلس رجال 
األعمال” ألن األعمال ليســت حكراً لالقتصاد والتجارة، بل تشمل  

الصناعة والسياحة والمهن الفكرية وغيرها.

محاضرة بالشؤون المصرفية
نّظمت الغرفــة 
الفتيــة الدوليــة 
JCI ضمـــــن 
مشروع سلسلة 
محـاضــــرات 

األعمال BLS بالتعاون مع شركة المشورة لالستشارات والتدريب، 
محاضرة بعنوان “االقتصاد بين النظرية والتطبيق”، قدمها المدير 
التنفيذي للشــركة الدكتور يوسف شنار، حيث تضمنت المحاضرة 
العديــد مــن المحــاور الخاصة بأهم الشــؤون المصرفيــة المتعلقة 
بالمصارف اإلســالمية كون المصارف اإلسالمية باتت العباً هاماً 

وكبيراً في ساحة المصارف العاملة في سورية.
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الـAUT تحتفل بمرور 17 عامًا
االميركية  الجامعــة  احتفلــت 
الفيــدار   AUT للتكنولوجيــا 
بالذكــرى 17 لتأسيســها، في 
حفــل عشــاء اقيــم بفنــدق لو 
رويال الضبية بحضور وزير 
العمــل محمــد كبــارة، حيث 

اوضحت رئيســة الجامعة الدكتورة غادة حنين عن دوافع تأســيس 
الجامعة واالختصاصات التي وصلت اليها منذ تأسيسها حتى اليوم، 
وأن لإلعالم اللبناني دور في النهضة الثقافية المشــرقية، كما يبرز 
رســالة الوطن الحضارية. كما أشــارت الى اعتماد الجامعة مفهوم 

التعلم الناشط المتمثل بالتركيز على الطالب وليس على المعلم.

ماراثون صيدا برعاية لبنان والخليج
قام بنك لبنان والخليج برعاية 
ماراثون صيــدا الدولي الذي 
أقيم تحــت شــعار “نركض 
للتنميــة والســالم” في مدينة 
صيــدا، بدعــم مــن مختلف 
الهيئات البلدية والمؤسســات 

المصرفية واالقتصادية، لدعم ذوي االحتياجات الخاصة.
وتعليقاً على المشــاركة، قال المديرالعام لبنك لبنان والخليج ســامر 
عيتاني “يقوم البنك برعاية مختلف المبادرات والفعاليات اإلجتماعية 
في لبنان، إنطالقاً من إيماننا بالمسؤوليّة االجتماعيّة، وحرصنا على 

دعم القضايا التي تهم مختلف شرائح المجتمع اللبناني.

العلم اللبناني في أعلى قمة أفريقية
تمكنــت المتســلّقة جويــس 
عزام من رفع العلم اللبناني 
على أعلــى قمة أفريقية في 
جبــل كيليمانجــارو، البالغ 
ارتفاعــه 5.895 متر، بعد 
أن ســافرت مــن لبنــان إلى 

 Machame مدينة أروشــا في تانزانيا، متسلقةً صعوداً عبر طريق
 Lava Tower الــذي يبلــغ طولــه 100 كلم، ثم الصعــود لنقطــة
المرتفعــة 4.630 متر، بطريقة ســريعة لتهبط باليــوم الثالث مرة 
واحدة الى نقطــة Barranco Camp، المرتفعة 3.950 متر، ما 

يشكل سّر نجاح الرحلة بالتسلّق عالياً والنوم على العلو المنخفض.

“معا للتنمية المحلية” في جبيل
م  قـــــــــــا أ
فـرنســـبنك 
في “مجمـع 
اده ساندس” 
فــي جبيـل، 
احـتـفـــــاالً 

بعنــوان “معا للتنمية المحلية”، وزع خالله فرنســبنك ومؤسســة 
ميشـــال عيســى للتنمية المحليـة، بالتعـاون مــع رابطـة مختاري 
قضاء جبيل وشــركة فيتــاس، هبات وقروض علــى ذوي الدخل 
المحدود في مختلف قرى جبيل لتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم 

الصغيرة.

مراكز ريادية لـ“لبنان والخليج”
تبــوأ بنــك لبنــان والخليــج مراكز 
رياديــة وفــق التقريــر المصرفي 
األخير الــذي قيّم تصنيفــات أولى 
المصارف اللبنانية التابعة لمجموعة 
“ألفا” لعــام 2016، نظــراً ألدائه 
المالــي المتميــز لجهة مؤشــرات 
النمو الحيوية، وحقق المرتبة الثانية 
في نســبة نمــو ودائــع العمالء بين 

مجموعة المصارف هذه بـ14.6 % لتصل قيمتها إلى 5.367 مليار 
ليرة لبنانية، وجاء ثالثاً في نســبة نمو الموجودات بـ14.9 % بقيمة 

6.193 مليار ليرة لبنانية مع الحفاظ على سيولة مرتفعة.

االدارة واإلمتثال لـ“فينسيا بنك”
نــال فينيســيا بنــك جائزة 
التميز واإلنجاز المصرفي 
العربي في مجــال اإلدارة 
 ،2017 لســنة  واإلمتثــال 
خالل حفل نظمــه اإلتحاد 
الـدولــــي للمصــرفييــــن 
العرب فــي مركز بيروت 

للمعارض - البيال، كّرم فيه للسنة الثالثة على التوالي عدداً من قياديي 
المصارف التجارية ومؤسســات قطاع المــال التي حققت إنجازات 
على مستوى المنطقة العربية، من ضمنها فينيسيا بنك من لبنان الذي 

كان قد ُمنِح جائزة “اإلمتياز في العالمة التجارية” العام الفائت.
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جائزة أفضل شركة وساطة
حـــــازت “مـيـنـاكـــــورب” 
جـائــزة  علــى   Menacorp
أفضل شركة وساطة في دبي 
خالل المؤتمر الســنوي التحاد 
البورصــات العربيــة 2017 
)AFE(، تقديــراً لنجاحها في 
تحقيق أعلى قيمة من األســهم 

المتداولــة ضمن ســوق دبي المالــي )DFM( عــام 2016. ويعد 
المؤتمر السنوي منصة تفاعلية هامة تجمع رواد األسواق المالية في 
العالم العربي، لتمكينهم من تبادل المعارف والخبرات مع نظرائهم 

الدوليين، ومناقشة السبل المثلى لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

“آفاق” تحصد 3 جوائز
حصدت شــركة آفاق اإلسالمية 
للتمويل 3 جوائز ضمن برنامج 
دبــي للخدمــة المتميــزة تضــم 
جائزتيــن فــي مؤشــر الســعادة 
للقطاع الخــاص، وجائزة أفضل 
عالمة تجارية في قطاع الخدمات 
للعــام الثالث علــى التوالي، كما 

حققت جائزة أعلى نسبة من التصويت “سعيد” في المؤشر، تقديراً 
لجهودهــا في تقديم الخدمــات عالية الجودة للعمالء ونشــر مفاهيم 
الجــودة والتميز من خــالل نوافذها المنتشــرة في اإلمــارات وفقاً 

ألفضل المعايير والممارسات العالمية منذ توظيف المؤشر.

جائزة دبي للجودة لـ“سمارت ورلد”
حازت شــركة سمارت 
ورلــد، المتخصصــــة 
فــي دولـــة اإلمــارات 
لتكامــل النظــم والجيل 
التالــي مــن خدمــــات 
تكنولوجيــا المعلومـات 
واالتصــــاالت، علــى 

جائــزة دبي للجودة التي تمنحهــا دائرة التنمية االقتصادية في دبي، 
والتي تعتبر بمثابة خارطة طريق الجودة لكافة المؤسسات في دبي.
بهذه المناسبة، أكد رئيس مجلس إدارة شركة سمارت ورلد د. سعيد   

“سنكون األفضل على الدوام، سوف نضمن سعادة عمالئنا”.

جائزة لـ“غلوب إكسبريس”
إكســبريس  غلوب  حازت 
جائــزة  علــى  سيرفيســز 
ميرسك الين للسنة السادسة 
لتميّزهــا  التوالــي،  علــى 
حلــول  أفضــل  بتوفيــر 
سالســل التوريد العالمية، 

ضمن إطار التزام ميرسك الين، أكبر شركات النقل البحري، بتكريم 
أفضل مزودي الخدمات اللوجستية ونخبة العمالء. وتسلم مدير فرع 
الشركة في جبل علي جون سي. جورج، الجائزة خالل حفل أقيم في 
نادي مرسى دبي لليخوت، بحضور كبار الشخصيات والمسؤولين 

من أبرز شركات الشحن البحري والخدمات اللوجستية.

جائزة شركة التجزئة الرائدة
حازت “إي - سيتي” عضو مجموعة 
“شــركة  لقــب  للتجزئــة،  البطحــاء 
التجزئــة الرائــدة في تطبيــق تقنيات 
االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومات 
2017”، خــالل حفــل جوائز قنوات 
التوزيــع )COC (، تقديــراً لنجاحها 
فــي تنفيذ حملة إعــادة طرح عالمتها 

التجارية، وإســتراتيجيتها، الفتة إلى االبتــكارات من خالل قيامها 
بتركيب أحدث تقنيات عرض األسعار، والتسعير الرقمي، وشاشات 
العــرض التفاعلية فــي كل فروعها في اإلمــارات. وعبر الرئيس 

التنفيذي للشركة جواد داكير، عن سعادته بالحصول على الجائزة.

 “بريدج” تحصد جائزة ميد للجودة
فــازت “غرين بريــدج” بجائزة 
ميد للجــودة إحدى أرفع الجوائز 
التي تكرم مشاريع البناء بمنطقة 
الخليــج العربــي، وذلــك لجودة 
عناصرها الهندســية المستخدمة 
فــي البنــاء والمســؤولية البيئية 

والتنفيذ الناجــح. وقد تم منح “الجيهان غلف هورايزن” للمقاوالت 
العامــة إحــدى شــركات “بريدج” جائــزة أفضل مشــروع فندقي 
لعــام2017 عــن منتجع جزيرة نــوراي في أبوظبــي. وتهدف ميد 
وللســنة السادســة على التوالي، إلى تكريم المشــاريع عبر دورتها 

الكاملة مروراً بالبناء والتنفيذ وقيمة ونوعية المشاريع.
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مميش رئيسًا لقناة السويس
المصــري عبد  الرئيــس  قــرر 
الفتــاح السيســي تعييــن مهاب 
مميــش رئيســاً للهيئــة العامــة 
لقنــاة  االقتصاديــة  للمنطقــة 
السويس إلى جانب عمله الحالي 
رئيســا لهيئة القنــاة، وذلك خلفا 

ألحمد درويش.
وذكــرت الجريدة الرســمية أن 
مميش سيشــغل المنصــب لمدة 
عام مع تعيين محفوظ محمد طه 

مرزوق نائباً له لمدة عام واحد أيضاً.

غاميل رئيسًا تنفيذيًا لـ“االتحاد”
عيّــن مجلــس إدارة مجموعــة 
االتحــاد للطيــران راي غاميل 
رئيســاً تنفيذياً مؤقتاً للمجموعة، 
الــذي  هوغــن  لجيمــس  خلفــاً 
سيغادر الشركة في تموز/يوليو 

.2017
وكان غاميل  قــد تولى منصب 
رئيس شؤون الموظفين واألداء 
أحــد  وكان  المجموعــة،  فــي 
أعضاء القيادة التنفيذية منذ عام 

2009، حيث قاد عملية بناء ثقافة األداء على امتداد المجموعة.

بودان في قيادة “غرانت ثورنتون”
تــم تعيين بيتر بودان لقيادة شــركة 
إنترناشــونال  ثورنتــون  غرانــت 
المحــدودة، وهــي الكيــان العالمي 
ألحــد أكبــر الشــبكات للخدمــات 
المهنيــة فــي العالــم. بــودان وهو 
الرئيس التنفيذي السابق لـ“غرانت 
ثورنتون” في الســويد، أشــار عن 
ســعادته بمنصه الجديد الذي سيمتد 

لـ5 أعوام يشــرفني ويســعدني أن أحظى بفرصة لقيــادة “غرانت 
ثورنتــون” نحــو المرحلة المقبلة ولطالما آمنــت أن نجاح األعمال 

مبني على وجود األشخاص المناسبين، والقيادة والثقافة.

إفريقي لرئاسة منظمة الصحة
وزيـــر  حصــــل 
جـيــــــــة   ر لخـا ا
والصحة الســـابق 
فــي إثـيـوبـيــــــا، 
توادروس أدهانوم  
علــى 133 صوتاً 

من أصل 185 دولة عضو في منظمة الصحة العالمية ليصبح أول 
إفريقــي يفوز بمنصب المدير العــام للمنظمة في اجتماع مغلق تــم 
عقــده في جنيف، في حين تــاله البريطاني ديفيد نابارو في المركز 
الثاني. وسيحل الوزير توادروس محل مارغريت تشان التي تتولى 

قيادة المنظمة منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

فريق ديناميكي لتلبية المتطلبات
عينت فنــادق ومنتجعات 
موفنبيــك عدد مــن رواد 
األعمـــال مـن شــــبـاب 
الجديــدة   األلفيــــة  جيـل 
يتمتعــون   ExCom-Y
مـن  عالـيــة،  بكفـــاءات 
الشركة وأيضاً من مواقع 

مختلفــة في العالم لتوفير نظــرة متوازنة وعالمية الطابع. ليتعاونوا 
بشــكل وثيق مع الفريق التنفيذي لشــركة الضيافة، في خطوةٍ تشير 
الى اســتراتيجية الموارد البشــرية التقدّمية لــدى مجموعة الفنادق 

السويسرية والتزامها بتلبية متطلّبات الضيوف المتغيرة باستمرار.

الشركة األكثر ابتكاراً للعام 2017

أعلنت شــركة ريميني ســتريت، المزّود العالمي المستقل لخدمات 
دعم برمجيات المؤسسات الخاصة، فوزها بجائزة “ستيفي” عن فئة 
شركة التكنولوجيا األكثر ابتكاراً للعام 2017 ضمن جوائز األعمال 
األميركية السنوية الـ15. كما تم تكريمها تقديراً لتركيزها المستمر 
على تقديم خدمات الدعم لعمالء “أوراكل” و“إس إيه بي” في كافة 
أنحــاء العالم، وعن فئات “فريق خدمة العمالء األفضل” و“المدير 

التنفيذي األفضل في مجال خدمة العمالء”.
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الواليــات المتحددة األميركية أو في أوروبــاـ أو المنطقـة لعربيـة 
أو شرق اسيا. 

وأوضح الشــيخ الصباح بــان منطقتنا العربية تواجه اليوم مخاطر 
جمة تؤثر بشكل كبير على االوضاع االقتصادية والمالية  فيها، إذ 
ال يزال هبوط اسعار النفط والصراعات المستمرة يشكالن ضغطاً 
كبيراً على اقتصاد المنطقة العربية، فيما تتسبب اجواء عدم اليقين 
الناجمــة عن الحروب في كل من العراق وليبيا وســورية واليمن 
في إضعاف الثقة بالمنطقة. وأشــار الى ان المنطقة العربية حققت 
نمــواً خــالل عام 2016 بلغ 3.4 % مع تحســن طفيف متوقع في 
عام 2017. مؤكداً أن هذه التوقعات تتسم بقدر كبير من عدم اليقين 

بسبب تقلب اسعار النفط واستمرار الصراعات االقليمية.
وفي ما يتعلق بالقطاع المالي العربي، أكد الشــيخ الصباح بأن هذا 
القطاع حافظ على صالبته في أعقاب انخفاض اسعار النفط، ولكن 
هناك نقص في الســيولة ومن المرجــح أن تتدهور جودة األصول 
وتباطــؤ نمو الودائع المحلية خصوصاً الحكوميه منها، في شــكل 

كبير، بسبب انخفاض عائدات النفط.

كاباريلو
ثم تحدثت المستشــارة التنفيذيــة للجنة التنفيذية في البنك المركزي 
األوروبــي ميشــيل كاباريلــو، تالهــا الرئيــس التنفيــذي لجمعية 
المصرفييــن البريطانيين أنطوني بــراون، وتطرقا الى األوضاع 

المصرفية العالمية.
وشــهدت القمــة حفل تكريم رئيــس مجلس إدارة مجموعة ســامبا 
جائزة الشخصية المصرفية العربية للعام 2017.المالية - المملكة العربية السعودية، عيسى بن محمد العيسى، لنيله 

القمة المصرفية في لندن: لفصل السياسة عن االقتصاد

فتوح
افتتــح األمين العام إلتحاد المصارف العربية وســام فتوح، أعمال 
القّمــة بكلمة إســتعرض فيها واقع المنطقة العربية بما تشــهده من 
تحــوالت وإضطرابات وحــروب، وما خلّفته من تأثيرات ســلبية 
علــى النمو والتنمية االقتصادية في المنطقــة العربية ككّل، وأدت 
إلــى تفاقــم البطالة والفقر واألمية التي أصبحت من أعلى النســب 
فــي العالــم. كمــا اســتعرض التحــوالت السياســية واالقتصادية 
الواسعة النطاق، من بينها األزمة المالية العالمية، وتغيير القواعد 
االقتصاديــة والماليــة والمصرفية التي كانت ســائدة، إضافة إلى 
أزمة منطقة اليورو المستمرة منذ اكثر من ست سنوات وتأثيراتها 
العميقــة على االقتصــاد األوروبي. وتحدث أيضــاً عن المخاوف 
الكبيرة من إنفجــار أزمة مالية عالمية جديدة مركزها الصين هذه 

المّرة.
ولفت إلى أن العالم يشــهد اليوم تفّكك كتل سياسية ونشوء تحالفات 
جديدة، ما يضعنا أمام مرحلة من عدم اليقين. وأوضح ان رســالة 
هذه القًمة الدولية تتمثّل بالدعوة إلى فصل السياســة عن االقتصاد 
بحيث يتحــّرر االقتصاد من تأثيرات النزاعات السياســية التي قد 
تطــول، في حين أن هنــاك مجتمعات تحتاج إلــى التنمية بمعناها 

اإلنساني واالجتماعي.

الصباح
ثم ألقى رئيــس مجلــس ادارة اتحـاد المصارف العربيــة الشـــيخ 
محمــد الجــراح الصبــاح، كلمــة اّكد فيهــا أن االخطــار ال تزال 
جدية وتهدد ااالســتقرار المالي، مشــيراً الى غموض السياســات 
االقتصاديــة وزيــادة عدم اليقين باالوضاع السياســية، ســواء في 

استضافت العاصمة البريطانية لندن القمة المصرفية العربية الدولية للعام 2017، والتي نظم أعمالها اتحاد 
المصارف العربية تحت عنوان “Finance in an Unpredictable World”. وشارك في فعاليات القمة جمع كبير ومميز 
ضم كبار المسؤولين في المؤسسات المالية والمصرفية العربية والدولية. كما شارك في حفل االفتتاح سفراء 

من معظم الدول العربية.
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منح للطالب المتميزين من “البركة” جائزة أفضل بنك لـ“الشام”
ح��از بن��ك الش��ام 
جائ��زة أفضل بنك 
ف��ي س��ورية م��ن 
حيث النمّو واألداء 
ال�ت���ي  المتميّ����ز 
تمنحه��ا مؤس�س��ة 
 CPI-Financial
ناش����رة مج�ل�����ة 
 Banker-Middle

East، خ��ال حف�ل حض��ره 500 ش��خصية اقتصادية ومصرفية 
عربية وعالمية في فندق أبراج اإلمارات، بدبي.

واعتبر الرئيس التنفيذي للبنك أحمد اللحام أن النجاح هذا بمثابة تأكيد 
على دور ومكانة البنك المميزة في مناطق تواجده، وتعزيٍز للسمعة 

اإليجابية التي يحظى بها بين عمائه حول العالم.
وكان بنك الشام قد رع��ى أعمال معرض “سيرفكس” الذي تنظمه 
مجموعة مش��هداني في فندق داماروز بدمشق، وتأتي رعايت��ه هذه 
بهدف عرض المنتجات والخدمات المصرفية أمام الزّوار من رجال 

أعمال ومواطنين وكذلك أمام المؤسسات المشاركة في المعرض.

وق��ع كل من الرئي��س التنفيذي لبنك البركة س��ورية محمد عبد هللا 
حلب��ي وعميد المعهد العال��ي إلدارة األعم��ال HIBA حيان ديب 
مذكرة تفاهم، تتضمن تقديم منح دراسية للطاب المتميزين وتطوير 
المب��ادرات البحثي��ة والعلمي��ة االتفاقية ورعاية ع��دد من الطاب 
المتميزين من س��نوات التخصص، و تس��ديد مبالغ الرسوم كاملة، 
وإعطائه��م أولوية ف��ي البنك بعد التخرج. كما رع���ى البنك فعالية 
“ي��وم الم��رح” التي أقيمت لأليتام ف��ي جمعيّة الن��دى التنموية مع 
أكثر من 650 طفل مع أمهاتهم، وتطوع موظفون من البنك ضمن 
الفعاليّة التي تضّمنت نشاطات كاأللعاب الحركية واألشغال اليدوية 

وشخصيات كرتونية وتقديم وجبات طعام وهدايا لألطفال األيتام.

الدولي اإلسالمي في “التوجيه المهني”

ش��ارك بنك س��ورية الدولي اإلس��امي في مؤتمر التوجيه المهني 
ومعرض فرص العمل في معهد الشهيد باسل األسد )الاييك( الذي 
نظمته الجامعة السورية الخاصة، وهو ملتقى يجمع طالبي العمل مع 
أصحاب الفعاليات. وتأتي مش��اركة البنك انطاقاً من إيمانه بأهمية 
الم��وارد والكوادر البش��رية التي تعتبر العمود الفق��ري لنجاح أي 
مشروع أو مؤسسة ومسؤوليته االجتماعية تجاه أبناء المجتمع. وكان 
البنك قد رعى فعاليات المعرض الدولي الرابع لخدمات الش��ركات 
ورجال األعمال س��يرفكس 2017 الذي تنظمه مجموعة مشهداني 
الدولية للمعارض تحت عنوان “يداً بيد نبني سورية الغد” في فندق 

داماروز، من خال جناحه وتقديمه باقة الخدمات المصرفية.

تنفيذ مشاريع ذات طابع انساني

أبرمت هيئة التخطيط والتعاون الدولي في س��ورية اتفاقية مع سفارة 
الصين في دمشق، تقدم فيها الصين منحة ب�30 مليون دوالر، لتنفيذ 
مشاريع ذات طابع إنساني، إضافة إلى دفعة مجانية من المواد الغذائية 
بقيمة 4 مايين دوالر. وبيّن الس��فير الصيني تش��ي تشيانجين، بذل 
الجه��ود في مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري واالس��تثماري، 
الفتاً إلى مشاركة المؤسس��ات والشركات الصينية في مرحلة إعادة 
اإلعم��ار. فيما أكد مدي��ر الهيئة عماد صابوني، على االس��تفادة من 
المنحة في مجاالت مختلفة، على أن يجري اختيار االحتياجات ذات 
األولوية وإرس��الها إلى الجهة المانحة للبدء بالتنفيذ. منوهاً بالتعاون 

مستقباً في مجاالت مختلفة على مستوى القطاع العام أو الخاص.
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افتتاح القرية الرمضانية في بيروت

افتت��ح مفتي لبنان عبد اللطيف دريان القرية الرمضانية على أرض 
دار الفت��وى في منطقة فردان، بدعوة من ف��ؤاد مخزومي وعقيلته 
مي، الرئيس��ة الفخرية لمؤسس��ة مخزومي وجمعية بيروتيات التي 
نظمت الحفل، بحضور شخصيات سياسية وإعامية وثقافية ودينية 
واجتماعي��ة. وخال كلمت��ه، تمنى دري��ان على أصحاب الس��لطة 
تحس��ين أوضاع المواطنين وتأمين حد من الحي��اة الكريمة. ورّكز 
عل��ى “ضرورة االهتمام بالتعليم من أج��ل تحضير أجيالنا الجديدة 

لمواجهة التحدّيات الحديثة بساح العلم والمعرفة”.
ب��دوره، أوض�����ح مخزومي أن اللقاء جام��ُع ومميز، وهو صورة 
لبن��ان الحقيقية، صورة التاقي بين أبناء الوطن الواحد، وبين أتباع 

الطوائف المتعددة في لبنان.

“سيسكو” لتشجيع الفتيات

استضافت “سيسكو” فعاليتها السنوية فتيات التقنية في مكاتبها بدبي، 
حي��ث أتيحت الفرص��ة ألكثر من 60 طالبة م��ن مختلف المدارس 
للتواصل مع خبراء التقنية ومس��ؤولي “سيسكو”، تماشياً مع فعالية 

يوم األمم المتحدة للفتيات في مجال االتصاالت وتقنية المعلومات.
وتع��دّ فعالية فتي��ات التقنية التي تنظمها “سيس��كو” مبادرة عالمية 
لإلرش��اد والتوجيه، تهدف إلى تمكين وتش��جيع الفتيات والش��ابات 
على اختيار المسارات التعليمية والمهنية في مجاالت العلوم والتقنية 
والهندسة والرياضيات. وتضمنت النسخة اإلماراتية من هذه الفعالية 
ع��دداً من األنش��طة التفاعلي��ة وخطابات  قدمتها رائ��دات االبتكار 

وجلسات ارشاد وتحدي إنترنت األشياء.

لبنان يستقطب شركات سياحية

نظم��ت وزارة الس��ياحة اللبناني��ة  المنتدى الدولي األول للس��ياحة 
والمؤتم��رات برعاي��ة رئي��س مجلس ال��وزراء س��عد الحريري، 
وحضور وزير الس��ياحة أواديس كيدانيان وعدد من الش��خصيات 
السياسية. وأكد كيدانيان، أن لبنان لم يفقد رونقه وريادته في السياحة، 
معتبراً أن “الدليل على ذلك هو تهافت ما يفوق عن 1000 ش��ركة 
س��ياحة وس��فر ومنظمي رحات وحفات ومؤتمرات وش��ركات 
ومؤسس��ات خاصة لحضور المنتدى، لذلك قمنا باختيار 150 منها 
م��ن 40 دولة لحضوره”، مش��يراً الى أن “الهدف م��ن ذلك إيجاد 
منصة تبادل فعالة مع شركاتنا السياحية من فنادق ومطاعم ومكاتب 
س��فر وسياحة وشقق مفروش��ة وبيوت ضيافة، تعكس بشكل مثالي 

قدرات لبنان كمقصد سياحي متكامل”.

اجتماع مجلس الوحدة االقتصادية

لب��ى االمين العام لاتحاد العربي للناقلين البحريين محمد مصطفى 
عيتاني يرافق��ه وفد من اعضاء االتحاد، دعوة االمين العام لمجلس 
الوحدة االقتصادية العربي��ة محمد محمد الربيع لحضور االجتماع 
46 للمجل��س والذي عقد ف��ي العاصمة عمان، على م��دى 3 أيام، 
برعاي��ة رئيس��ة اللجنة التوجيهي��ة العليا في الهيئ��ة العربية للطاقة 
المتجددة سناء عاصم. ونوقش باإلجتماع الذي حضره اكثر من 50 
اتحاد “15 بنداً” وأخذت القرارات المناسبة لمعظمها. كما تم البحث 
ف��ي آلية تنمية االس��تثمار والتجارة في الباد العربي��ة. واخيراً تمت 
الموافقة على اقتراح  مندوب االمارات احمد آل س��ودين على انعقاد 
االجتماع القادم، في الفجيرة في 3 - 4 أكتوبر/تشرين االول 2017.
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توقيع اعالن الحوكمة والنزاهةاطالق حملة “نظم مناسبتك”

احتف��ل بنك لبن��ان والمهجر وش��ركة فيزا باطاق حمل��ة بعنوان 
“نظ��م مناس��بتك” Design your Event ف��ي المقر الرئيس��ي 
للبن��ك بحضور كل م��ن المدير العام لفيزا في لبن��ان نبيل طبارة، 
ومدير التطوير في لبنان والعراق ماريو مكاري، ومديرعام البنك 
الي��اس عرقتنجي ومديرة الصيرفة بالتجزئة جوس��لين ش��هوان، 
حيث س��يتمكن 10 اش��خاص من حامل��ي بطاقات بل��وم فيزا من 
الف��وز بجائزة تبلغ قيمتها 5000 دوالر أميركي، عند اس��تخدامها 
في لبنان أوالخارج. وس��يتمكن الفائز من االختيار ما بين مشاهدة 
الحدث الرياضي المفضل لديهم في الخارج أو السفر إلى وجهتهم 

المفضلة أو االحتفال بعيد ميادهم في لبنان.

أعل��ن بنك الموارد أنه أحد أول 5 مص��ارف في لبنان تبادر لتوقيع 
“إع��ان الحوكمة والنزاهة”، خ��ال احتفال في الجامعة األميركيّة 
بيروت نّظمته “كابيتال كونسيبت” أّول شركة استشاريّة في حوكمة 
الش��ركات معت��رف بها من “مص��رف لبنان”. وأقي��م الحفل تحت 
رعاية هيئة األس��واق الماليّة في لبنان، بمش��اركة الُمحاضر الناشط 
بمجال األخاقيات المهنية توماس كرانتز، إضافة إلى عدد من كبار 
المسؤولين في أهم المصارف والمؤّسسات الماليّة. واعتبر “الموارد” 
أن مبادرته “خطوة تعزز موقعه الريادي في مجال النزاهة والشفافيّة 
والمس��اءلة، والذي أكس��به ثقة السوق، وس��اهم في دعم استثماراته 

البعيدة المدى وفي الحفاظ على استقراره المالي ونموه المستدام”.

“بيمو” يستقبل هيرناندو دي سوتوCity Picnic في بيروت

اس��تضافت بيروت ف��ي 13 أيار/ماي��و 2017 ،وللمرة الثانية على 
التوال��ي ال�City Picnic، األكبر عل��ى اإلطاق في لبنان، والذي 
تنّظم��ه Mindwhisk الوكالة المتخصصة في تنظيم النش��اطات 
وبالتع��اون مع Virgin Radio. وفي واحدة من أكبر المس��احات 
الخض��راء ف��ي لبنان، ميدان س��باق الخي��ل، جمعت ب��ه العائات 
واألصدق��اء، وبوجود الفرق الموس��يقية إلى جانب ال���Djs، كم��ا 
حرص فريق  City Picnic على خلق الجّو المائم لكل ش��خص 
مشارك، فنُّظمت مساحة خاصة للعائات ومساحة أخرى للراشدين. 
وتسنّى لجميع محبّي الحيوانات األليفة إحضار حيواناتهم للمشاركة 

في هذا اليوم العائلي الذي استمر حتى الواحدة صباحاً.

نّظ��م بنك بيمو والمعه��د العالي لألعم��ال )ESA( مؤتمراً بعنوان 
Growing the Economy through Formalizatio. حاضر 
فيه كل من الناش��ط هيرناندو دي س��وتو، ورئيس مجلس إدارة بنك 
بيمو في لبنان رياض عبجي، الذي قدّم وسيلته المصرفية المبتكرة 
)CHO(، وهي تس��مح لمالكي العقارات زيادة دخلهم والمس��اهمة 
بنم��و االقتصاد ف��ي دولهم. ب��دوره، تحدّث دي س��وتو عن خبرته 
الواس��عة لجهة تمكي��ن المحتاجين والمصابين بالغبن الى مس��اعدة 
الولوج الى ركب االقتصاد العالمي، وهو مؤلف لعدة كتب اقتصادية 
كم��ا صّمم ونفّذ برنامج التجارة الحرة ف��ي البيرو. ونجح في إقناع 

الواليات المتحدة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع البيرو.
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HEC Paris تعزّز عالقاتها مع لبناناللقاء السنوي لمالك الريجي العالي

عق��دت إدارة حصر التبغ والتنباك )الريجي( في فندق برنتانيا في 
برمانا، اللقاء الس��نوي الرابع للماك العالي فيها، الذي رّكز على 
رص��د الحاجات القيادي��ة واإلدارية الضروري��ة لمواكبة التطوير 
والتغيير اإلداريين في “الريجي” ال س��يما مع شروعها في تطبيق 

نظام الجودة.
اللقاء الذي أقيم بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي واإلقتصادي، 
ش��اركت في افتتاحه رئيس��ة المعهد لمياء المبيّض بس��اط، ومدير 
عام الريجي ناصيف س��قاوي، الذي أوضح أنه بعد الحصول على 
ش��هادة األيزو وإطاق خطة تنموية غير مسبوقة في القطاع العام، 
نتحول إلى مركز شرق أوسطي لتصنيع التبوغ العالمية، مع توقيع 

اتفاقيات مع كبرى شركات التبغ في العالم.

زار وف��د من جامعة الدراس��ات العليا إلدارة األعم��ال في باريس 
HEC Paris يترأس��ه مدير عام الجامعة بيتر تود ورئيس مؤسسة 
HEC برتران ليونار، بيروت بهدف تعزيز العاقات التاريخية بين 

لبنان وجامعة إدارة األعمال األولى في فرنسا.
وأوضح بيتر تود أن أكثر من 300 طالب لبناني تخّرج من مختلف 
البرامج األكاديمية للجامعة خال السنوات العشر األخيرة، وتُعتبر 
الجنسية اللبنانية من الجنسيات العشر األكثر تمثياً بالجامعة الدولية 
التي تجمع طاب ممتازين من 93 بلداً مختلفاً و70 % من األساتذة 

المحاضرين الدوليين.
وقد نُّظم حفل عش��اء في المعهد العالي لألعمال ESA في حضور 

.HEC Paris مدعّوين شرف وقدامى ومتخّرجين من جامعة

من طرابلس إلى كل لبنان انماًءيوم تكنولوجيا المعلومات للفتيات

للعام الخامس على التوالي، أقامت ش��ركة ألفا بإدارة “أوراسكوم 
لإلتصاالت” مجموعة أنش��طة لمناس��بة “اليوم العالم��ي للفتيات 
ف��ي مجال تكنولوجيا المعلومات واإلتص��االت” في لبن��ان، وهي 
المب��ادرة العالمية المدعوم��ة من اإلتحاد الدول��ي لإلتصاالت، إذ 
اس��تضافت الش��ركة وفداً ضم تلمي��ذات من م��دارس لبنانية عدة 
ليوم واحد تخللته ندوات وجوالت ميدانية في الش��ركة ومسابقات 
تكنولوجي��ة في عل��م الداتا هدفت إل��ى تحفيز الفتيات المش��رفات 
عل��ى اختيار مجال تخصصهن الجامعي على اإلنخراط في قطاع 
تكنولوجيا المعلومات واإلتص��االت وتعريفهن على فرص العمل 

الواسعة المتاحة في هذا القطاع.

عقدت مؤسس��ة الصفدي مؤتمره��ا اإلنمائي “من طرابلس إلى كّل 
لبنان نهوضاً وإنماًء” في الس��راي الكبير. واعتبر رئيس المؤسسة  
محمد الصفدي أن هذا المؤتمر يش��كل حجر األساس لنزع ألقاب ال 
تليق بالمدينة، وإعطائها حقها لتخلع عنها لقب “المدينة األكثر فقرا 

على المتوسط” وفق تصنيفات البنك الدولي.
بدوره أشار، رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أن “أهمية هذا 
العمل تكمن في إتمامه مع السكان ومع الوزارات المعنية والمدارس 
ف��ي طرابلس القديمة”، معتبراً انه “لم يعد يكفي إجراء الدراس��ات 
وتعداد المش��اكل ب��ل يجب وضع الحل��ول لمعالجتها والمش��اركة 

بتنفيذها”.
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قاعة رفعت النمر في جامعة “بيروت العربية”

افتتح��ت جامع��ة بي���روت العربي��ة، قاع��ة “رفعت النم��ر” المخصصة للتداول 
Dealing room، داخ��ل كلي��ة إدارة األعم��ال، بعد أن ت��م تجهيزها بالكامل من 
قبل “فرس��ت ناش��ونال بنك FNB”، لتك��ون بمنزلة المختب��ر المالي المتخصص 
بتص��رف طاب الجامعات، واإلس��هام في تنمية مهارات وق��درات الموظفين في 

الجهاز المصرفي اللبناني.
حضر االفتتاح، الوزير السابق بشارة مرهج، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف 
سمير حمود، وحشد إداري وأكاديمي تقدمه رئيس الجامعة الدكتور عمر العدوي، 

ووفد من كوادر البنك برئاسة رئيس مجلس اإلدارة رامي النمر.
وفي هذا السياق، نوه العدوي بسيرة الراحل رفعت النمر وما قدمه، من مساهمات 

قيمة لصالح الطاب والمؤسسات الخيرية واالجتماعية والتربوية.
بدوره، قال رامي النمر: نحن كمؤسس��ات مصرفية، س��نكون دوماً إلى جانب كل 
حاضن��ات التعليم والمعرفة. ونعدكم بالمزيد من المبادرات التش��جيعية والمجدية، 

ومنها ما نعكف حالياً على بلورتها، من ضمن التزامنا بالمسؤولية االجتماعية.
وأكد المدير العام للبنك، نجيب سمعان، أن للقاعة وظيفة تدريبية بهدف تنمية مهارات 
الموظفين المولجين بهذه المهام لدى المصارف. كما س��تتيح مجموعة البنك اطاع 

الطاب على العمليات المالية الحية التي تنفذها “ميدل ايست كابيتال غروب”.
من جهتها، أوضحت عميد كلية إدارة األعمال في الجامعة العربية نهال مصطفى، 
أن القاعة س��تتاح لكل من يرغب في امتاك مهارات التداول في األس��واق المالية، 

باإلضافة لتدريب العاملين في البنوك اللبنانية وطاب الجامعات.

عمر العدوي، سمير حمود، ورامي النمر خال افتتاح القاعة
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إبراهيم حيدر

نش�هد ف�ي بعض مناطق الب�ؤس واألحي�اء الفقيرة التي تكاث�رت في لبن�ان، اقتتااًل في 
الزواريب، على ما حدث أخيراً في أحياء صبرا المكتظة. تذكرت ما رواه مدير احدى المدارس 
الرسمية في مجمع قريب من المنطقة، ومما قاله أن عدداً من تالمذة مدرسته ال يكترثون 
للدراس�ة ويثيرون الفوضى، وال يس�أل أهاليهم عنهم. تبين أن بع�ض هؤالء التالمذة من 
أحياء ش�بيهة بالزواريب التي ش�هدت أخيراً إحراق محال وإطالق نار روع اآلمنين، وبأحياء 
أخ�رى مهيأة لتكون على طريق�ة إدارة مافيات األحياء التي تقرر في ش�أنها وحياتها، وال 

تعطي للدولة وأجهزتها أي اعتبار.

هذه األحياء التي تس�مى مناطق بؤس، ال تش�به بأي حال أحزمة البؤس التي نش�أت في 
ضواح�ي بيروت والم�دن قبل عام 1975. فالظروف التي أدت حينه�ا إلى هجرة أبناء القرى 
كانت بحثاً عن العمل، فمعظم المصانع والمؤسس�ات ش�ّغلت أبناء هذه المناطق بأجور 
زهي�دة، لكنها أدت إلى نوع من اإلس�تقرار، وإن كانت المطال�ب االجتماعية حاضرة دائمًا 
ف�ي التحركات النقابية والتظاهرات العمالية. أما اليوم، فال يمكن القول أن أحياء مكتظة، 
م�ن بينه�ا منطقة صب�را وغيرها عل�ى تخوم بيروت وف�ي الضواحي، تجمعات س�كانية 
مهاجرة بحثاً عن عمل، في وقت تحوي كل الجنس�يات الموجودة على األراضي اللبنانية، 
إلى اللبنانيين الذين س�كنوا المنطقة قبل سنوات طويلة وباتوا جزءاً منها، إلى كل أنواع 

المتاجرة بالمخدرات وفرض الخوات وغيرها من الممارسات المافيوية.

ليس مثال أوالد المدرس�ة وحده الذي يعبر عن الخطر في هذه التجمعات. صارت المافيات 
أشبه بالميليش�يات تتصرف بطريقة مباشرة، ظهرت بحدة المعارك األخيرة، ولم تتمكن 
األجهزة من ضبطها أو فرض النظام العام فيها، علماً أن مكافحة المخدرات ليست مسألة 
أمني�ة، بل بمعالجة األس�باب التي جعلت البيئات في أحي�اء كثيرة تتصرف وكأنها خارج 

الدولة طالما ال يستطيع أحد محاسبتها.

نتذكر مثاًل زخات الرصاص لسبب أو آلخر، وترويع الناس في أحياء تغيب فيها الدولة، علمًا 
أن هناك مافيات تخضع للحماية تستغل قوتها للسيطرة وفرض األمر الواقع. لذا ليس األمر 
فق�ط مواجهة الزع�ران والمافيات التي تقرر ما تريد وترتكب  بال حس�يب وال رقيب، حيث 
يستخدمهم البعض وفقاً ألجندة معينة وأحياناً باستنفار الغرائز والعصبيات. فمن يحقق 
بجرائم قتل تحصل وتصفية حسابات في مناطق فقيرة، حيث يهيمن البعض ويستطيع 

مواجهة القوى األمنية!

يس�تحيل الوض�ع س�يطرة لمافيات ال نع�رف أفرادها. تس�تباح مصالح الناس بالس�الح 
ف�ي األحي�اء وبين االهالي، وال أحد يس�تطيع وقف هذه الممارس�ات المحمي�ة. واقع بات 
مستعصياً، في مناخ تسأل القوى في الحكم عن أسبابه. أما التالمذة الذين يثيرون الفوضى 

في المدرسة، فهم األكثر استعداداً لإلنخراط في هذه المافيات!

األحياء الفقيرة والمافيات المتنقلة

البنك والمستثمر | حزيران/يونيو 1142017



SME print 21x28cm Al Bank Wal Mustathmer new.indd   1 5/23/17   4:33 PM



20
17

و 
ني

يو
/

ن
يرا

حز
 -

 1
98

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

98
 - 

Ju
ne

 2
01

7

العدد 198 - حزيران/يونيو 2017

رحلة طريق احلرير تبدأ من بكنيرحلة طريق احلرير تبدأ من بكني

ختفيف املخاطر والعقوبات: 
من التوعية اىل احلذر

ختفيف املخاطر والعقوبات: 
من التوعية اىل احلذر




