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ي لبنان، وال 
وع قانون الموازنة للعام 2017 �ف ي إقرار م�رش

راً التأخ�ي �ف لم يعد م�رب
ف الدورة االقتصادية وإطالق عجلتها  ي تحف�ي

ي تساهم �ف
ف ال�ت إرجاء مش��اريع القوان�ي

ي كانت 
واستقطاب االستثمارات وتحريك عجلة االنتاج . ذلك أن مرحلة التوتر ال�ت

نتخاب، وصار الوضع مالئماً لالهتمام  ي السابق انتهت بعد إقرار قانون االإ
سائدة �ف

ي كّلفت البلد خسائر 
، والخروج من دائرة المراوحة ال�ت ف االقتصادي والمالي بالشأن�ي

بالجملة، وضيعت عليه فرصاً كانت متاحة للنهوض لو أحسن استغاللها.

عادة  اتيجية، الإ ورياً ومسألة إس�ت وع الموازنة بات أمراً �ف ي أن إقرار م�رش
وال شك �ف

نرصاف إل متابعة الشؤون  ي لبنان، وخفض العجز، واالإ
تصويب الوضع المالي �ف

ف فرص عمل. واالأهم أن إقرارها ينهي حالة التفلت  االجتماعية واالقتصادية وتأم�ي
ي تتضمنها الموازنة، وتحدد أبوابه، كما تتحدد 

نفاق من خالل االعتمادات ال�ت ي االإ
�ف

ي المؤسسات.
يرادات كخطوة نحو مكافحة الهدر والفساد �ف المداخيل واالإ

ى لضبط  ولعل التذك�ي مفيد بدور مؤسس��ات موازية كانت تتول مسؤوليات ك�رب
ف المالي والنقدي، كمرصف لبنان مثالً بقيادة حاكمه رياض سالمه. ففي  الوضع�ي
ي ظل التحديات والمخاطر كان 

غي��اب الموازنة ووقوع لبنان تحت دائرة العجز، و�ف
المرصف وال يزال رافعة ومنقذاً بالفعل.

ي مجلس النواب، 
لكن حان الوقت لتتول الحكومة المسؤولية بعد إقرار الموازنة �ف

خصوصاً االإصالحات الموجودة فيها، بدءاً من وضع سقف لالستدانة وصوالً 
ي صدرت باعتمادات 

ال رقابة مسبقة عىل الهبات والقروض، وال التوصيات ال�ت
ي احالة قطع الحساب ال مجلس النواب 

متعلقة باالدارات والوزارات. وال بأس �ف
ي هذه 

ي االنفاق العام. فليكن الموقف حاسماً للس�ي �ف
ف الشفافية والمحاسبة �ف لتأم�ي

الطريق لتعود المؤسسات فاعلة عىل طريق النهوض.

إقرار الموازنة رسيعاً للنهوض االقتصادي
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أصدر حاكم مصرف 
ســالمه   رياض  لبنان 
للجمهـــور  إعالمــــاً 
يتعلق بنظام المصلحة 
المركزيـــة للعـمـــالء 
المتخلفين عن اإليفاء.

وجاء فــي االعالم أن 
كافـة  فروع المركزي 
اللبنانـي  ســــــتــقــوم 

باســتالم طلبات االســتعالم عــن وضعية األشــخاص 
الطبيعييــن والمعنوييــن لــدى “المصلحــة المركزيــة 
للمخاطــر المصرفيــة” و/أو “المصلحــة المركزيــة 
للعمــالء المتخلفين عن اإليفاء”، والعمل على تزويدهم 
بالمعلومات المطلوبة، وذلك اعتباراً من 1 تموز/يوليو 

.2017

إعالم من مصرف لبنان

رياض سالمه  

أعلن بنك لبنان والمهجر أنه أتم عملية شراء موجودات 
ومطلوبات بنك HSBC الشــرق األوسط المحدود في 
لبنان بالكامل بدءاً مــن 17 حزيران/يونيو 2017، بعد 
الحصــول على موافقــة مصرف لبنــان. ويضمن بنك 
 HSBC لبنان والمهجر استمرار العمل لجميع موظفي
ويلتــزم تلبيــة حاجات عمالئــه القدماء والجــدد المالية 
بفضل فريــق عمله الكفؤ. وتندرج هــذه العملية ضمن 
اســتراتيجية بنك لبنان والمهجر التي تهدف إلى توسيع 
قاعدة عمالئه وتنويــع موجوداته وإيراداته، وأيضاً في 

توسيع نطاق أعماله.
يشار الى أن HSBC الشرق األوسط المحدود في لبنان  
يعمــل مــن خالل 3 فروع فــي الــدورة ورأس بيروت 

و“زيتونة باي”.

استحواذ لبنك لبنان والمهجر

انضمام شركة OLT كمساهم جديد

أعلنت مجموعة البحر المتوســط القابضة المالكة لـبنك البحر المتوســط عن بيع أيمن 
رفيق الحريري لحصته في رأســمالها لشــركة OLT Holding s.a.l، المملوكة من 
عالء الخواجه بثمن شراء يعكس تقييماً لمجموعة البحر المتوسط القابضة بمبلغ مليار 
ومئتان وســبعة وســتون مليون دوالر أميركي. وتبعاً لموافقة مصرف لبنان ولعملية 
التملك، أصبح معظم رأســمال مجموعة البحر المتوســط موزعاً على كبار مساهميها 
نازك رفيق الحريري بنســبة 15.51 %، وســعد الدين الحريري بنســبة 42.24 %، 

وشركة OLT Holding بنسبة 42.24 %.

خط ائتمان لـ“فرست ناشونال بنك”

وقـع فرســت ناشونال بنك اتفاقية جديدة مع 
بنك االســتثمار أألوروبــي EIB، تحصل 
خــط  علــى   FNB مجموعــة  بموجبهــا 
ائتمــان يصل الى 30 مليــون يورو لمدة 7 
سنوات، مخصص لتوفير القروض لصالح 

المؤسسات في القطاع الخاص اللبناني.
المدير العام لـــFNB رامي النمر عبّر عن 
اعتزازه بهذه الشــراكة خاصة في البرنامج 

التمويلــي لـEIB الــذي يحقق أفضل النتائج في دعم التنميــة االقتصادية واالجتماعية 
وتحفيزها في منطقة المتوسط. أما نائب رئيس EIB داريو سكانابيكو فقال: إن موضوع 
تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة يحوز أولوية في لبنان، ومن شأن خط االئتمان 
هذا أن يساهم بتوفير جزء من الطلب على التمويل وتيسيره لصالح هذا القطاع الحيوي.

داريو سكانابيكو ورامي النمر

تمويل من “االستثمار األوروبي” لفرنسبنك

منــح بنك االســتثمار 
 ،EIB  األوروبـــــي
ائتمان  خط  لفرنسبنك 
بقيمة 75 مليون يورو 
لتمويــل المشــــاريـع 
االستثمارية للشركات 
الصغيرة والمتوســطة 
عــدد  يصـــل  )التــي 

 Midcaps - موظفيها إلى 250 موظفاً( وكذلك لتمويل مشــاريع الشــركات الكبيرة
)التــي يتراوح عــدد موظفيها بيــن 250 و3000 موظفاً(. وســتخصص أموال بنك 

االستثمار األوروبي لتمويل المشاريع في جميع قطاعات االقتصاد اإلنتاجية.
وقد تم التوقيع خالل حفل أقيم بحضور رئيس مجموعة فرنَسبنك ونائبه عدنان وعادل 
القصــار، ونائب رئيس “االســتثمار األوروبي” داريو ســكانابيكو، وســفيرة االتحاد 

األوروبي في لبنان كريستينا السن.
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موافقة على استئناف منح القروض

وافق مجلس الوزراء في ســورية على اســتئناف منح 
القروض مــن المصارف العامــة، على أن يخصص 
50 % منهــا للتمويــل واإلقــراض اإلنتاجــي، فــي 
المجاالت الصناعية والزراعية والسياحية. كمـا أوضح 
حاكم مصرف ســورية المركزي دريد درغام أن منح 
القروض في مختلف المصارف سيحرك عجلة اإلنتاج 
والتنميــة، الفتــاً إلى إعطاء المصارف مدة ســنة حتى 
توفــق أوضاعها في محفظة التســهيالت، مع المعايير 

التي وضعت من أجل اإلقراض سواء السكني أو االستهالكي أو األعمال التجارية.
بــدوره، أكــــد وزير االقتصاد والتجارة الخارجية محمد ســامر الخليــل إتاحة قروض 
المشــاريع المتوسطة والصغيرة بعد انقطاع دام 5 ســنوات، ووضع معايير ومحددات 
أساسية لمنحها وترتيب األولويات للقطاعات، ومراعاة المسائل األساسية، المتعلقة بتحقيق 

األمن الغذائي وتخفيض فاتورة االستيراد عبر إحالل بدائل صناعية لبعض المنتجات.

محمد سامر الخليل

األول  النائــب  صــرح 
لرئيسة البنك المركزي 
الروســــي غيورغـــي 
لونتوفســـكي أن بــالده 
سـتطبع ورقتين نقديتين 
جديدتين من فئة الـ200 
والـــ2000 روبــــــل، 

باســتخدام تقنيــة خاصــة تتيــح للمكفوفيــن تداولهــا، 
وبأحــدث تصميــم متوفر لألوراق النقدية  وســتوضع 
علــى الورقة المالية من فئة الـــ200 روبل رموز من 
مدينة سيفاســتبول، وعلى ورقة الـ2000 روبل أماكن 

مشهورة من منطقة الشرق األقصى الروسي.
وتأتي الرموز نتيجة مســابقة جرت بمشــاركة 5000 
شــخص مــن 1113 مدينة روســية مع اســتطالع في 

المرحلة النهائية شمل سائر روسيا.

أوراق نقدية جديدة في روسيا

غيورغي لونتوفسكي

يعتــزم بنك ســانتاندير أكبر البنوك اإلســبانية شــراء 
منافســه المتعثر بنكو بوبوالر بقيمة اســمية تبلغ يورو 
واحــد بعــد أن خلصت الســلطات األوروبيــة إلى أن 
البنك على وشــك اإلفالس. وسيطلب “سانتاندير” من 
المســاهمين تمويالً رأســمالياً جديداً بنحــو 7 مليارات 
يــورو لتغطيــة تكلفة تعزيــز وضع “بنكــو بوبوالر” 
المثقــل بقــروض عقارية عاليــة المخاطــر بمليارات 
اليورو. وقال “سانتاندير”، الذي لم يتأثر بأزمة البنوك 
في إســبانيا، والتي أجبرت مدريد على طلب مســاعدة 
دولية، إن شراء البنك المتعثر سيسرع النمو واألرباح 

اعتباراً من 2019.
يذكــر أن عملية االنقاذ  تعتبر أول اســتخدام لمنظومة 
االتحــاد األوروبي للتعامل مع البنوك المنهارة التي تم 

تبنيها بعد األزمة المالية.

“سانتاندير” ينقذ “بنكو بوبوالر”

AIIB 3 دول تنضم إلى بنك

وافق مجلس إدارة البنك اآلســيوي لالســتثمار في البنية التحتية )AIIB( الذي تدعمه 
الصين على طلبات عضوية األرجنتين ومدغشقر وتونغا. وقال البنك المتعدد األطراف: 
إن األعضاء الثالثة الجدد سينضمون إلى البنك رسمياً فور استكمال العمليات المطلوبة 

وإيداع الدفعة األولى من رأس المال في البنك.
يذكر أن الصين كانت قد طرحت مبادرة إنشاء  
AIIB منذ تشرين األول/أكتوبر 2013، وبعد 
ســنة واحدة من ذلك، وقبيل اجتماع قادة منتدى 
أبيك في بكين، تم توقيع مذكرة التفاهم الخاصة 

بإنشاء البنك برأس مال 50 مليار دوالر.

نمو موجودات “سورية الدولي اإلسالمي”

أعلن بنك ســورية الدولي اإلســالمي نتائج 
أعمالــه للربع األول من 2017، حيث حقق 
أرباحــاً صافيــة بعــد الضريبة ومــن دون 
األرباح الناتجة عن إعادة تقييم مركز القطع 
البنيــوي بلغت 393 مليون ليرة محققاً نمواً 

87.5 % مقارنة بعام 2016، وبلغت أرباحه بعد الضريبة ومع احتساب أرباح القطع 
البنيوي 547 مليون ليرة سورية.

وفــي الموجودات حقق البنــك نمواً 15 % حتى نهاية الربــع األول ليتخطى مجموع 
األصــول حاجــز 232 مليار ليــرة مقابل 201 مليار ليرة نهايــة 2016، بينما وصل 
إجمالي اإليداعات 200 مليار ليرة مقابل 171 مليار ليرة في نهاية 2016 وبنسبة نمو 

مقدارها 16 %.
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زيادة حجم اإلصدار األصلي لميثاق

اعلــن ميثاق للصيرفة اإلســالمية من بنك مســقط 
حصولة على موافقة الهيئة العامة لسوق المال لزيادة 
حجم اإلصــدار األصلي إلى مبلــغ 44,608,300 
لاير )11,889,400 دوالر أميركي(، وهو ما يمثل 
مجموع مبالغ اإلكتتاب المستلمة، كما تلقى الموافقة 
لتخصيــص وإدراج صكوك ميثاق لإلصدار األول 
بســوق مســقط لــألوراق المالية، حيث ســتحصل 
جميع اإلكتتابات الناجحة على التخصيص الكامل 

بنســبة 100 %، والتي ســتضاف إلى حسابات المكتتبين لدى شركة مسقط للمقاصة 
واإليداع.

بــدوره، أعــرب نائب الرئيس التنفيذي لألعمال المصرفية اإلســالمية ببنك مســقط 
ســليمان بن حمد الحارثي عن ســعادته بنجاح االكتتاب االول للصكوك التي دشــنها 

ميثاق وحصوله على موافقة إصدار برنامج صكوك إسالمية.

سليمان بن حمد الحارثي

مراكز خدمة ذاتية ذكية للمصارف

أنشــأت شــركة فوجيتســو مراكــز خدمــة ذاتية 
للخدمات المصرفية الرقمية الجديدة في أبوظبي، 
األولى من نوعها فــي المنطقة، وذلك بعد فوزها 
بعقد إنشــاء مراكــز الخدمة اســتناداً إلى عمليات 
اإلنشــاء الناجحة التي أجرتها الشركة في منطقة 
الشــرق األقصى بالتعاون مع شــريكها الماليزي 
)Emerico( المتخصــص بتكنولوجيا الخدمات 

المصرفية والتجزئة. ويوفر مركز يوبنــك المبتكر، الذي أطلقه بنك أبوظبي التجاري، 
مستويات ال تضاهى من الراحة والمرونة في مجال تقديم الخدمات المصرفية للعمالء.

كشــف الرئيــس التنفيــذي 
لمجموعة البركة المصرفية 
عدنــان يوســف أن الدخل 
الصافي للمجموعة “ارتفع 
من 43 مليــون دوالر فقط 
خالل عام 2003 إلى 268 
مليــون دوالر خــالل عام 
2016 بمعدل نمو ســنوي 
13 %”، الفتاً إلى أن أداء 
المجموعة يعد مثاال يحتذى 

به في نجاح المصرفية اإلســالمية. وأكد يوســف تزايد 
االهتمام العالمي بالمصرفية اإلســالمية، خصوصاً من 
قبل صندوق النقد الدولي، الفتاً إلى أن هذا االهتمام يعود 
في جــزء منه إلى تزايد قلق النخــب المالية الدولية من 

استمرار تباطؤ النمو االقتصادي العالمي.

268 مليون دوالر
صافي دخل مجموعة البركة

عدنان يوسف

وقّعت شركة طاقة الخليج البحرية اتفاقية تسهيل ائتماني 
مع بنك دبي اإلســالمي، بقيمــة 275 مليون درهم )75 
مليــون دوالر أميركي(. وتمثل االتفاقية أول تجربة من 
نوعها تخوضها الشركة المتخصصة في مجال ناقالت 

النفط  لجمع األموال عبر تمويل إسالمي.
وبيّــن الرئيــس التنفيذي للشــركة أحمد عيســى حارب 
الفالحــي، أن التســهيل االئتماني يمتد لـــ7 أعوام وأن 
التوصــل إلى االتفاقية يشــكل جزءاً مهمــاً من العالقة 
التي تجمع الشركة والبنك، كما سيلعب تزويد الخدمات 
المخصصــة دوراً فــي دعم مســاعي الشــركة لتحقيق 
أهدافها بتوفيــر عمليات آمنة وعالية الجودة واقتصادية 
للسفن، وتحسين القيمة الُمضافة للمساهمين، فضالً عن 

شراء سفن جديدة وتوسيع العمليات.

تسهيالت من “دبي اإلسالمي”

مصر تلغي قيود اإليداع بالدوالر

كشف رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في مصر  كريس 
غارفيــس، أن البنــك المركزي المصري ســيلغي الحد 
األقصى لإليــداع بالدوالر قريبــــاً، خاصة وأن األخير 
قرر مؤخراً إلغاء ســقف الـــ100 ألف دوالر، الذي كان 
مفروضا على تحويل النقد األجنبي إلى الخارج في إطار 
تنفيذ بنود اتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول 

على 12 مليار دوالر على 3 سنوات.
يشار الى أن المركزي قد فرض في شباط/فبراير 2015 

حــداً أقصــى لإليداع النقدي بالدوالر فــي البنوك عنــد 10 آالف دوالر يومياً لألفراد 
والشــركات وبإجمالي 50 ألف دوالر شــهرياً، ليعود ويرفعه في كانون الثاني/يناير 

2016 إلى 250 ألف دوالر شهرياً.

كريس غارفيس
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“كريدي أغريكول” يدرس بيع حصته

يدرس بنك كريدي أغريكول بيع جزء من حصته في البنك السعودي الفرنسي، بدالً 
من بيعها كاملةً، حيث ناقش بيع الحصه التي تفوق 31 % مع مؤسســة النقد العربي 
الســعودي “ســاما”، وبدأ أيضــاً إجراء مفاوضات مــع مشــترين محتملين. ويملك 
“كريدي أغريكول” حصته هذه عبر 375 مليون ســهم، فيما تبلغ حصة المؤسســة 
العامــة للتأمينــات االجتماعية 13.29 %، و9.83 % لشــركة راشــد العبدالرحمن 

الراشد وأوالده.
يذكر أن وكالة “بلومبيرغ” قد كشفت 
فــي آذار/مــارس 2017، أن البنــك 
يــدرس بيــع حصته في “الســعودي 
الفرنسي”، إال أن األول أكد حينها أنه 
راٍض عن نشاطه في المصرف، لكنه 

لن يحاول منع إشاعات بيع حصته.

أول خطاب اعتماد باليوان

نفذ مصرف الراجحي السعودي أكبر بنك إسالمي في الخليج من حيث القيمة السوقية أول 
عملية اعتماد خطاب متوافق مع متطلبات الشريعة اإلسالمية بالعملة الصينية )اليوان( 

في السعودية، في عمليـة تعد مرحلة جديدة من التعامالت 
التجاريــة إذ دخلت عملة اليــوان عالم التجارة الدولية بعد 
قيام المصرف المركزي الصيني بتحرير العملة الصينية 
)اليوان(، وسيتمكن مصرف الراجحي من توفير خيارات 
متعددة لعمالئه من المســتوردين والمصدرين للتعامل مع 
عمالئهم في الصين من خالل عملة اليوان، حيث ســتخدم 
هذه الميزة عمالء المصرف بتسريع الحواالت المصرفية 
بالعملة الصينية إلــى الموردين في الصين وتخدم عمالء 

المصرف بالحصول على أسعار صرف تنافسية.

وقع محافظ سلطة النقد  في فلسطين عزام الشوا، مذكرات 
تفاهم مع 5 شركات قطاع خاص، لتزويدها بخدمة نظام 
االستعالم االئتماني الموحد، بهدف استفادة تلك الشركات 
مــن النظام الــذي يضم قاعــدة بيانات توفــر معلومات 
ائتمانيــة وديموغرافيــة ذات عالقــة عــن األشــخاص 
المقترضين وكفالئهم أفراداً أو مؤسسات وتصنيفهم على 
نظام الشيكات المعادة، وأكد الشوا أن توقيع المذكرات مع 
الشركـات تم بهدف تعزيز مكانتها وقدراتها االستثمارية 
وحمايتها من التعرض لمشــاكل في الســيولة النقدية أو 
المــالءة االئتمانية، في إطار جهود ســلطة النقد الرامية 
لضمان ســالمة واســتقرار العمل المصرفــي والرقابة 

عليه، وضمان استقراره وتشجيع النمو االقتصادي.

اتفاقيات دعم
لشركات القطاع الخاص

دفعة أولى من البنك الدولي الى مصر

أكدت وزيرة االســتثمار والتعاون الدولي في مصر 
سحر نصر، أنه تم ضخ دفعة أولى بقيمة 125 مليون 
دوالر، من التمويل المخصص من البنك الدولي بقيمة 
500 مليون دوالر، لبرنامج التنمية المحلية لمحافظات 
صعيد مصر، الذي يأتــي في اطار توجيهات رئيس 
مصر عبــد الفتاح السيســي، لرفع معــدالت التنمية 
االســتثمارية والصناعية في محافظتي سوهاج وقنا. 
وأوضحت نصر، أن البرنامج يهدف لتحقيق التنمية 

المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل المســتدامة، 
وذلك من خالل تحســين مناخ األعمال ودعم البنية األساســية الالزمة لنمو القطاعات 

اإلنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية.

سحر نصر

كشف الوكيل المساعد لمحافظ البنك المركزي في مصر 
لشــؤون االحتياطي النقــدي رامي أبوالنجــا، أن بالده 
سددت 513 مليون دوالر مستحقات لصالح السعودية. 
وأن المبلــغ يمثل قيمة ســندات كانــت طرحتها وزارة 
المالية المصرية في حزيران/يونيو 2012 تستحق على 
5 ســنوات. كمــا أعلن المركزي المصري عـن ارتفاع 
االحتياطــي النقدي لديه بنحو 2.5 مليار دوالر ليتجاوز 
31.1 مليار دوالر في نهاية أيار/مايو 2017 وهو أعلى 
مســتوى له منذ كانون الثاني/يناير 2016، وذلك رغم 
قيامــه بتسديد مبلغ 750 مليون دوالر مستحقات لصالح 

شركات النفط العالمية خالل الشهر ذاته.

مصر: تسديد مستحقات
لمصلحة السعودية
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“بلوك تشين” في تعامالت الشيكات

اعتمد مصرف اإلمارات اإلسالمي في تعامالته 
الخاصة بالشــيكات تقنية بلوك تشين بهدف منع 
التزويــر واالحتيال، ليصبح بذلك أول مصرف 
إســالمي في دولة االمارات يباشــر هذه الخدمة 
لتعزيز إجراءات األمن حيث سيصدر بموجبها، 
دفاتر شيكات جديدة تحمل رمز استجابة سريعة 
على كل ورقة، إضافة إلى سلسلة من 20 حرفاً 

عشوائياً.
وبيّــن الرئيس التنفيــذي للعمليات في المصرف 
ســهيل بــن طــراف، أن المرحلــة التاليــة من 

لمشروع تستهدف تسجيل كل شيك على منصة “بلوك تشين” الخاصة به، ما يسمح 
بالتحقق من صحة الشــيك ومصدره. مع توقعاته أن تســهم هــذه التقنية في الحد من 
حاالت التزوير واالحتيال بالسوق، ما يوفر مستوى أعلى من األمن فضالً عن راحة 

البال للمتعاملين.

سهيل بن طراف

وقع صندوق محمد بن راشــد لدعم المشــاريع، الذراع 
التمويلــي لمؤسســة محمد بن راشــد للتنمية، وشــركة 
بيهايف المتخصصة بتقديم حلول التمويل لرواد االعمال 
عبــر قنواتها التفاعلية، اتفاقية تعــاون لتمويل أصحاب 
الشــركات الصغيــرة والمتوســطة بدبــي، وذلك عبر 
منصة بيهايف للتمويل الجماعي مما يسهل حصول تلك 
الشركات على القروض بأسعار تنافسية لدعم عملياتها 
التنموية والتوسعية، وبالتالي تعزيز أداء قطاع المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة في اإلمارة. ووقع االتفاقية كل من 
المدير التنفيذي لمؤسســة محمد بن راشــد عبد الباسط 

الجناحي، والرئيس التنفيذي لـ“بيهايف”، كريغ مور.

حلول التمويل الجماعي الرقمي

وقع وزير اإلســكان السعودي ماجد الحقيل، مع رئيس 
مجموعة البنك اإلســالمي للتنمية بنــدر حّجار، مذكرة 
تفاهــم بين وزارة اإلســكان والبنك اإلســالمي للتنمية، 
لدراسة إنشاء صندوق يدعم اإلسكان الميسر لمستفيدي 
الضمــان وذوي الدخل المنخفــض، والعمل مع القطاع 
غير الربحي لتوفير الســكن المالئم لألســر المحتاجة، 
مــع االتفاق على وضع خطــط تحقق أعلى عائد ربحي 
للموارد التي يتم تعبئتها، وتبادل المعلومات فيما يخص 
مجاالت استثمار الموارد الوقفية لغرض السكن الميّسر، 
إضافـة الى ابتكار برامج فاعلة الستثمار الوسائل التقنية 
واإلعالميــة والمعلوماتية، وتشــكيل لجنة خاصة تُعنى 

بحسن تنفيذ هدف المذكرة ومجاالت التعاون.

صندوق وقفي لإلسكان الميسر

قطر تضخ سيولة في البنوك

ذكــرت وكالــة بلومبــرغ 
نقالً عــن مصادر مطلعة، 
أن “صنــــدوق الـثــــروة 
الســيادية” القطــري ضخ 
ودائــع بالدوالر األميركي 
فــي البـنــوك المحلـيــــة، 
لتعزيــز الســيولة، وذلــك 
علــى خلفيــة قيــام بعض 
البنــوك في الســـــعـوديـة 

واإلمارات والبحرين بســحب أموالها من البالد. ولم تشــر المصادر إلى قيمة المبلغ 
المودع في البنوك، من قبل جهاز قطر لالستثمار، الذي يمتلك حصصا في شركات 

عالمية كبيرة مثل “غلينكور” و“باركليز”.
ولفت المصدر إلى أنه، “إذا اســتمرت األزمة الدبلوماسية )مع السعودية واإلمارات 
والبحرين(، لـ3 أو 4 أشــهر أخرى، وســحبت البنوك السعودية واإلماراتية ودائعها 

من قطر، فإن البنوك المحلية قد تحتاج إلى مساعدة رسمية.
فــي موازاة ذلك، ذكــرت وكالة بلومبرغ أن بعض البنوك في قطر اتجهت نحو رفع 
أســعار الفائــدة على الودائع المقومــة بالعملة األجنبية بهدف تعزيــز أرصدتها، في 
الوقــت الذي تواجه فيه قطر أزمة دبلوماســية حادة مــع جيرانها. وقالت الوكالة: إن 
البنوك القطرية تقدم ســعر فائدة يزيد بمقدار 100 نقطة أساس عن سعر الفائدة على 
التعامالت بين البنوك في لندن )الليبور( بهدف جذب الدوالرات من البنوك اإلقليمية. 
في حين، كان ســعر الفائدة يبلغ 20 نقطة أســاس فقط فوق سعر الليبور )عبارة عن 
متوســط سعر الفائدة الذي تقوم عنده البنوك بإقراض واقتراض األموال من بعضها 

البعض(، قبل اندالع األزمة في 5 حزيران/يونيو 2017.
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أكـــــدت رئـيســـــــة 
المصـرف المركــزي 
الروســــي، إلفيـــــرا 
نابيؤلينــا، أن تأثيــــر 
العقوبات على اقتصاد 
جداً،  مضخــم  بالدها 
يقترب  أثرهـا  وعمليا 
مــن الصفــر. فضــالً 
عن وجود عامل آخر 

وهــو تراجع أســعار النفط، الذي أثــر في خفض وتيرة 
النمــو، معتبرة أن اقتصــاد بالدها تكيــف للتعايش مع 
ظروف أســعار النفط والعقوبات، وأنه تم إنشــاء البنية 
التحتيــة الالزمة لذلك. ورأت نابيؤلينا ضرورة أن يقوم 
القطاع المالي بتمويل االقتصــاد، والقطاعات األخرى 
لتكون هناك أموال في البالد على المدى الطويل، تساهم 
بالحد من التضخم إضافة إلى خفض مخاطر اســتخدام 
المدخــرات التقاعدية وصناديــق التأمين، وأيضاً توفير 

قروض للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة”.

االقتصاد الروسي
يتخطى العقوبات

إلفيرا نابيؤلينا

تقدم بنك غولدمان ساكس بطلب الى هيئة السوق المالية 
للحصول على رخصة لتداول األســهم في الســعودية، 
البنك الذي خفض مؤخراً توقعاته ألسعار النفط المحتملة 
خــالل العام 2017، مع زيادة إنتاج الخام الصخري في 
الواليات المتحدة، سيسعى لتعزيز نمو أنشطته أيضاً في 
المملكــة. وتمثل خطوته إشــارة الى تنامي اهتمام بنوك 
االســتثمار ومديري الصناديق بالتوســع في السعودية، 
خاصةً بعدما كشــفت األخيرة عــن خططها لطرح عام 
أولــي لـ“أرامكــو” بقيمــة 100 مليــار دوالر، وتبنت 
مجموعة من اإلصالحات منذ عــام 2015 بهدف جذب 

رؤوس األموال األجنبية.

رخصة لـ“غولدمان ساكس”

بنوك تتجه للبحث عن بدائل

يتجه بنك كريدي سويس السويسري الى تقليص عدد الوظائف في لندن بواقع 1500 
وظيفــة بحلول نهاية عــام 2018، ليصل العدد الى نحــو 5000 موظف فقط، ضمن 
جهــوده لخفض التكاليف عالمياً، وفي الوقت ذاته الــذي يدرس فيه “بنك يو.بي.إس” 
في زوريخ، نقل مئات من موظفيه إلى خارج لندن حيث تتأهب األخيرة لالنخراط في 
مباحثات االنفصال عن االتحاد األوروبي. وكان البنكان قد انضما إلى بنوك االستثمار 
األميركية الكبرى في تأسيس مقارهم األوروبية في لندن والوصول إلى سوق االتحاد 

األوروبي. بيد أن االنفصال يضطر بنوك 
سويســرا وغيرها إلى البحث عن بدائل، 
خاصــةً، وبحســب مســؤول تنفيذي في 
كريدي سويس، أن التكلفة المرتفعة لتنفيذ 
األنشــطة جعلت من الصعب على البنك 

تحقيق ربح من عملياته.

“دويتشه بنك” رفض توضيح صالته بترامب

تذرع المصرف االلماني دويتشه بنك باحترام الحياة الخاصة لرفض االستجابة لنواب 
ديمقراطييــن اميركيين طلبوا منه كشــف عالقات االعمال بيــن المصرف والرئيس 
االميركي دونالد ترامب. وكتب محامو المصرف في رســالة الكترونية مؤرخة: “ان 
القانون الفدرالي يفرض على المؤسســات المالية مثل “دويتشه بنك” ان تحترم الحياة 
الخاصة لعمالئها وســرية المعلومات بشأنهم وذلك حتى ان كان هذا الشخص عضوا 
فــي حكومة او شــخصاً غير معروف”. وكان نواب ديمقراطييــن وجهوا نهاية آذار/
مارس 2017 رســالة الى ادارة المصرف جون كريان أكدوا فيها ان “مساهمة البنك 
في عمليات تبييض اموال تشــمل اساســاً مواطنيــن روس، وعالقته الغير تقليدية مع 
ترامب وانتهاكاته المتكررة للقوانين المصرفية االميركية، كل ذلك يثير اسئلة مهمة”.

“باركليز” في ورطة بسبب قطر

يواجــه بنك باركليز و4 مــن مديريه التنفيذيين 
السابقين تهماً بالتآمر لالحتيال وتقديم مساعدات 
مالية غيــر مشــروعة، تتعلق بجمع رأســمال 
طارئ للبنك من دولة قطر خالل األزمة المالية، 
التهــم التي وجهها مكتــب االحتياالت الخطيرة 
بعد 5 سنوات من التحقيق تتصل القضية بسعي 
البنــك لزيادة رأس ماله في ذروة األزمة المالية 

في 2008. كما ترتبط بتســهيالت االقتراض التي قدمها البنك لقطر بقيمة 3 مليارات 
دوالر عبر وزارة االقتصاد والمال تشــرين الثاني/نوفمبــر 2008. ومن بين المدراء 
السابقين الذين سيمثلون أمام محكمة ويستمنستر، المدير التنفيذي السابق، جون فارلي 
والمصرفي في البنك بمجال االستثمار روجر جينكينز، والمدير التنفيذي السابق في قسم 
الثروة توماس كاالريس، والمدير األوروبي السابق للمؤسسات المالية، ريتشارد بواث.
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أهداف أساسية، فهي تسمح بتجنب االزدواجية المحتملة في العمل الرقابي 
وم��ا ترتب��ه من أعباء على ش��ركات التأمين والوس��طاء، وتحد من إمكان 
وج��ود ثغرات رقابية من جراء غياب التنس��يق من ناحية أخرى، كما أنها 
تس��مح باس��تبعاد االس��تثمارات التي من الممكن أن تعرض حملة الوثائق 

لمخاطر وخسارات في أموالهم”.
يش��ار الى أن التعاون والتفاعل مع هيئة سوق رأس المال سينعكس إيجابا 
عل��ى قطاع التأمين ويرفع من جودة الخدمات الت��ي يقدمها لحملة الوثائق 

والجمهور بشكل عام.
وتنظم مذكرة التفاهم عددا من المواضيع، ال سيما منها، كيفية منح الموافقة 
المس��بقة لشركات التأمين إلطالق وتسويق منتجات تتضمن أدوات مالية) 
unit-linked(. واألعم��ال الرقابية على هذه المنتجات، ال س��يما لناحية 
الش��روط والضوابط التي يتوجب على وس��طاء ووكالء ومندوبي مبيعات 
التأمين الخضوع لها لتمكينهم من تسويق مثل هذه المنتجات. وعملية تقييم 
التع��اون في العمل الرقابي ما بين الجهتين بش��كل دوري وتعديل المذكرة 
أساسي.بم��ا يت��الءم مع تطور حاجات الس��وق لناحية حماية حملة الوثائق بش��كل 

تفاهم بين لجنة مراقبة الضمان وهيئة األسواق المالية

حماية االدخارات والحد من المخاطر
أكد الحاكم سالمه في كلمة، “أهمية هذه المذكرة في تعزيز 
ق��درة الهيئات الرقابية على حماية االدخار المس��تثمر في 
األدوات المالي��ة المتنوعة والحد م��ن مخاطر النظام، بما 
يتطاب��ق م��ع أح��كام القان��ون 161 وروحيت��ه. وقال: إن 
اعتماد مبدأ الرقابة الشاملة والتكاملية بين مختلف االجهزة 
الرقابية، يتماش��ى مع المنحى العالمي في هذا اإلطار بعد 
األزم��ة المالية العالمية ف��ي 2008 - 2009، األمر الذي 
يعزز الثقة لدى المستثمرين والمصدرين لألدوات المالية 

ويؤمن الحماية الكافية الستثماراتهم”.
وأش��ار الى أن “هذه المذك��رة تتطابق مع احدى متطلبات 
IOS-  العضوية الكاملة لهيئة األس��واق المالية في منظمة

CO، والتي تشدد على شمولية العمل الرقابي لكافة أوجه 
النشاط في األسواق المالية، وتفعيل قدرتها على المساهمة 
في األسواق المالية وتفعيل قدرتها على المساهمة االيجابية 

في النمو االقتصادي بشكل عام”.

خطوة في االتجاه الصحيح
م��ن جهته، رأى الوزير خ��وري أن “المذكرة، خطوة في 
االتج��اه الصحيح وتأتي أهميته��ا كونها األولى من نوعها 
في لبن��ان بين جهتي��ن رقابيتي��ن مس��تقلتين”، وتمنى أن 
“يش��هد لبنان مزيدا من التعاون ما بين الجهات الرقابية”. 
وأش��ار إل��ى أن “جه��داً كبيراً ت��م بذله من قب��ل الطرفين 
المعنيين للوصول إلى الصيغة التي تم توقيعها”، موضحاً  
أن “الدقائ��ق الفني��ة معقدة للغاية في العم��ل الرقابي على 
ش��ركات ووس��طاء التأمين، كما أن الرقابة على األدوات 
المالية ف��ي غاية األهمية لناحية حماية اس��تثمارات حملة 

الوثائق”.
ولف��ت خوري إلى أن “لجنة مراقبة هيئات الضمان تعمل 
عل��ى عدد م��ن المش��اريع التي س��تؤدي إلى نم��و قطاع 
التأمين، بحيث تصبح مس��اهمته في الناتج المحلي شبيهة 

بالدول المتطورة”.
بدورها، أوضحت عس��لي أن “ه��ذه المذكرة تحقق ثالثة 

في خطوة تعتبر األولى من نوعها، وقع وزير االقتصاد والتجارة اللبناني رائد خوري ورئيس مجلس إدارة هيئة 
الضمان وهيئة  لبنان رياض سالمه، مذكرة تفاهم بين لجنة مراقبة هيئات  المالية حاكم مصرف  األسواق 
األسواق المالية، تتعلق بتعزيز التعاون في ما بينهما وتنظيم األعمال الرقابية التي تختص باألدوات المالية الواردة 
في منتجات التأمين، وذلك خالل احتفال تمثلت فيه لجنة مراقبة هيئات الضمان برئيسها باإلنابة نادين حبال 
عسلي وهيئة األسواق المالية بأعضاء مجلس إدارتها، في حضور عدد من المديرين العامين والتنفيذيين ورئيس 

جمعية شركات التأمين في لبنان ماكس زكار ونقيب وسطاء التأمين في لبنان عصام الحتي.

رياض سالمه ورائد خوري
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- ارتف��اع حج��م الودائع خ��ال فت��رة المقارنة، 
ويع��زى ذلك إل��ى ثق��ة المتعاملي��ن بالمصرف 
والخدمات التي يقدمها، خاصة في ظل األوضاع 

التي يمر بها البلد.
- ارتفاع التوظيفات بنسبة تتجاوز 163 % نتيجة 
استئناف منح قروض الدخل المحدود اعتباراً من 
2015/12/1 ورفع سقف القرض إلى 500 ألف 
ليرة س��ورية اعتباراً من 2016/10/1. وقد بلغ 
ع��دد القروض المنف��ذة منذ بداية اس��تئناف منح 
القروض حتى تاري��خ 2017/5/31 )73447( 

قرضاً بمبلغ )26,8( مليار ليرة سورية.
- ارتف��اع حصيلة ش��هادات االس��تثمار بنس��بة 
تتج��اوز 15 %، ويعود ذلك للمرونة التي تتمتع 
بها الش��هادات ومع��دل الفائ��دة المرتفع المطبق 

عليها مقارنة مع األوعية االدخارية األخرى.
- انخفاض نسبة السيولة الواجب االحتفاظ بها في 
أي يوم عمل لدى المصرف بنس��بة 15 % وذلك 

نتيجة إعادة استئناف منح قروض الدخل.
وقد تم البدء بمنح قروض للعسكريين المتطوعين 
اعتباراً من بداية 2017 اس��تناداً الى اتفاق اطار 
العمل الموقع مع القي��ادة العامة للجيش والقوات 
المس��لحة - االدارة المالية بسقف 500 ألف ليرة 
س��ورية. وقد تم من��ح 918 قرض��اً بمبلغ 366 

مليون ليرة لغاية  2017/5/31.
واقع عمل المصرف

يقول حمره أن المصرف يقوم حالياً بمنح قروض 
ل��ذوي الدخل المحدود للمدنيي��ن من العاملين في 
الدولة  والعس��كريين بمبل��غ ال يتجاوز 500 ألف 
لي��رة لمدة 60 ش��هراً وبنس��بة من��ح 40 % من 
األجر الشهري المقطوع مضافاً إليه التعويضات 
الثابت��ة، ويتم التش��دد لناحية النس��بة المقبولة من 
األجر المقطوع للكفاء لتغطية القس��ط الشهري، 
إضافة الى تقديم كل الخدمات المصرفية الداخلية 

“التسليف الشعبي”: توسيع منح القروض وزيادة الفروع
تأسس مصرف التسليف الشعبي السوري بموجب المرسوم التشريعي رقم 
64 عام 1966 وتم تعديل استحداثه بموجب المرسوم رقم 32 الذي صدر بتاريخ 

2005/4/30. يبلغ رأس المال االسمي للمصرف 10 مليارات ليرة سورية.

يقول المدير العام للمصرف محمد ابراهيم حمره 
لمجل���ة البنك والمس���تثمر، أن المصرف يتميز 
بتوزيع خدماته على نطاق جغرافي واس��ع حيث 
يبلغ ع��دد فروع��ه 65 فرعاً منتش��رة في المدن 
الكبرى ومعظم المناطق الرئيسية في سورية. وقد 
اكتس��ب المصرف خبرة طويلة ف��ي التعامل مع 
سوق المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظراً لعراقته 
وقدمه وانتشاره الواس��ع وتعامله مع الفئة األكبر 
في المجتم��ع من خال منح قروض لذوي الدخل 

المحدود وللفعاليات اإلنتاجية المختلفة.
مهام المصرف

يق��دم المصرف التس��هيات المصرفي��ة لفئات: 
القطاعات اإلنتاجية )التجار، المهنيون، الحرفيون، 
والصناعيون(. - ذوي الدخل المحدود )العاملون 
في الدول��ة وفي القطاع الخاص من المش��مولين 
بنظام التأمين  االجتماعي(. - أصحاب المشاريع 
الصناعي��ة والس��ياحية الصغي��رة والمتوس��طة 
والكبيرة، والمختبرات ودور األش��عة والمشافي 
والمش��اريع الصحية والتعليمية والمعاهد المهنية 
والعلمية والثقافية، ودور النشر والجامعات. إضافة 
إلى منح قروض لش��راء جميع أنواع الس��يارات، 
وقروض لتمويل ش��راء أجهزة الطاقة الشمسية، 
فضاً ع��ن قب��ول الودائع بمختلف أش��كالها من 
األفراد والمنش��آت الخاص��ة والعامة. وهو يعمل 
عل��ى توس��يع خدمة الص��راف اآلل��ي من خال 
فتح عدة منافذ منتش��رة في مدينة دمش��ق وبعض 
المحافظات األخرى والعمل لتش��مل هذه الخدمة 
جميع المحافظات. ويقدم أيضاً الخدمات المصرفية 
غي��ر االئتمانية والحواالت والش��يكات المصدقة 
والكفاالت وتوطين الرواتب. وإصدار وتس��ويق 
وبيع ش��هادات االس��تثمار ف��ي الس��وق المحلية 

لمصلحة وزارة المالية.
يتبين من خالل الجدول*:

وفق نظام عمليات المصرف وتعليماته. ويتم ذلك 
من خال ش��بكة فروع المصرف المنتش��رة في 
المحافظات بما فيها الفروع التي تضررت جراء 
األعمال اإلرهابية حيث تم اس��تئناف العمل بهذه 
الفروع والبالغ عددها 18 فرعاً في مناطق اخرى 

ضمن مقرات فروع بديلة.
لذلك فإن رؤية المص��رف لتطوير عمله تنطلق 

من االتي:
1. على المديين القصير والمتوسط:

أ- االس��تمرار ف��ي من��ح ق��روض ذوي الدخ��ل 
المح��دود وتش��ميل فئ��ات جديدة لاس��تفادة من 
الحص��ول عليه��ا، وزيادة عدد الف��روع المانحة 
للقروض حس��ب وضع الف��روع وأماكن عملها 

ووضع المؤسسات العاملة فيها.
ب- توظيف فائض السيولة المتوفر لدى المصرف 
وفقاً لسياس��ة المصرف ونظام عملياته وتعليماته 
التطبيقية والق��رارات الصادرة ع��ن مجلس النقد 

والتسليف وبما ينسجم مع السياسة العامة للدولة.
ت- تعزيز ش��هادات االستثمار من خال توضيح 
المزايا التي تتمتع بها، وزيادة عدد الجوائز الرابحة.

2. على المدى الطويل:
أ- توس��يع الخدم��ات المصرفي��ة المقدم��ة م��ن 
المص��رف وجعلها أكثر ش��مولية وتطويرها بما 
يتائم مع حاجات ومتطلبات الس��وق وبما يحقق 

مصلحة المصرف ويزيد من ايراداته.
ب- إعادة هيكلة الموارد البشرية مترافقة مع إعادة 
الهيكلة اإلدارية في المصرف من حيث التوزيع، 
رفع مستوى الكفاءات والتدريب، نظم التوظيف، 
التحفي��ز وترس��يخ ثقافة مؤسس��اتية تحض على 
العمل بمهنية عالية تخدم وتواكب اإلس��تراتيجية 

العامة للمصرف.
ت- تطوير البنية التقنية للمصرف بشكل مستمر 
مصرف سورية المركزي.ودائم حس��ب الضرورة وبم��ا يتفق مع متطلبات 

محمد ابراهيم حمره
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م��ن فق��دان الثقة أو تباطؤ ح��اد في النمو كما كان يتخوف البع��ض. وقد تراجع نمو 
األرباح في بعض القطاعات التي تشهد فائضاً في الطاقة اإلنتاجية كالفحم والصلب. 
وارتفعت الديون المتعثرة الرس��مية من 1.0 % م��ن إجمالي الديون في عام 2011 
إلى 1.7 % بنهاية 2016 )رغم أن من المحتمل أن يكون مس��توى الديون المتعثرة 
الحقيقي أعلى بكثير من ذلك(، وش��هدت الصين عامين متواليين من هروب رؤوس 

األموال خالل 2015 - 2016 ألول مرة منذ 1999 - 2000.
وإدراكاً منها لهذه المخاطر، زادت السلطات الصينية تركيزها على ضمان االستقرار  
المال��ي. فقد قام بنك الش��عب الصين��ي خالل عام 2016 وفي مطلع 2017 بتش��ديد 

السياسة النقدية والضوابط المالية واإلشراف الرقابي.
باختصار، ش��هدت الصين طفرة غير مسبوقة في االئتمان دفعت بمعدالت النمو في 
الب��الد ألعلى بدرجة كبيرة في أعقاب األزمة المالية العالمية. ولضمان عدم حدوث 
أزمة مالية كبيرة بس��بب التراكم الهائل للديون، س��يتوجب على صناع السياس��ة في 
في الديون.الصين إحرازتقدم أكبر في مجال اإلصالحات التي تحول دون حدوث زيادة إضافية 

الديون الصينية تشّكل خطراً على النمو

ارتفاع حجم الديون
ارتفع��ت ديون الصين إلى مس��توى هائل. فقد بلغ 
إجمالي الديون أكثر من 250 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي في عام 2016، منها حوالى 160 % من 
قبل قطاع الشركات أو المؤسسات المملوكة للدولة.

من المحتمل أن يكون تأثير التراكم السريع للديون 
ف��ي غاية الس��لبية على االقتص��اد وأن يهدد النمو 
طوي��ل المدى. وهناك 3 طرق رئيس��ية يمكن من 

خاللها أن يحدث ذلك.
أوالً، يمك��ن أن يؤدي فائ��ض الطاقة اإلنتاجية إلى 
رك��ود المبيعات وتراجع األرباح، وهو ما قد ينتج 
عنه تسريح للعمال وانخفاض في االستهالك وامتداد 

تأثير ذلك إلى قطاعات أخرى من االقتصاد.
ثانياً، من شأن ارتفاع عبء الدين أن يصعّب على 
الشركات المملوكة للدولة مهمة خدمة ديونها، وأن 
يلحق أيضاً ضرراً بأرباحه��ا. وقد يؤدي ذلك إلى 
زيادة الدي��ون المتعثرة والتأثير عل��ى الميزانيات 
العمومية للبنوك، ما قد يجبر الحكومة على التدخل 

والدفع إلى خفض االستهالك واإلستثمار.
ثالثاً، من ش��أن توقعات انخفاض نم��و األرباح أو 
ع��دم القدرة على خدمة الديون أن تقلق الش��ركات 
المس��تثمرة وت��ؤدي إلى ه��روب رؤوس األموال 
للبحث عن عوائد أعلى في أسواق أخرى. وبالتالي 
ق��د يؤدي ذلك إلى إضعاف العمل��ة المحلية اليوان 
وزي��ادة عبء الدين الخارجي للصين، ما يزيد من 

حدة تأثير ارتفاع الديون.

ضمان االستقرار المالي
خالل العامين الماضين، تحققت جميع هذه العوامل 
الثالثة، لكن ليس إلى درجة إحداث أزمة متواصلة 

خفضت وكالة موديز في 24 أيار/مايو الماضي، تصنيف الصين االئتماني للمرة األولى منذ عام 1989 بسبب 
المخاوف حيال ارتفاع الديون وتباطؤ النمو االقتصادي.

وعلى الرغم من تخفيض تصنيفها االئتماني، فإن الصين حافظت بشكل مريح على وضعها المتقدم في 
التصنيف االستثماري، كما كان تأثير هذا التخفيض محدوداً على األسواق المالية.

بيد أن هذه الخطوة المفاجئة أعادت لألضواء مجدداً المخاطر  طويلة األجل التي تترتب على التراكم السريع 
للديون على االقتصاد الصيني.

وقد اتخذت السلطات تدابير للحد من المخاطر، وهو ما من شأنه أن يساعد على استمرار النمو في االنخفاض 
بوتيرة منتظمة في عام 2017. ولكن إذا لم تتقدم جهود اإلصالحات بصورة أكثر جدية، فإن مخاطر جبل 

الديون الصينية قد تقود إلى انخفاض حاّد في النمو مستقباًل.

بنك الشعب الصيني
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نفت ش��ركة المتوس��ط والخليج للتأمين وإعادة التأمين 
التعاوني “ميدغلف”، ما نقلته مسبقاً وكالة “بلومبيرغ”، 
أنه��ا تدرس عرض أصولها للبيع، مؤك�دة أن البيع ليس 
من الخيارات االستراتيجية، مع نفيها أيضاً تعيين شركة 
الس��عودي الفرنس��ي كابيتال، لتقديم دراس��ة للخيارات 
المتاح��ة، يأتي ذلك في وقت س��جلت في��ه “ميدغلف” 
صافي خسائر بقيمة 92.97 مليون لاير في الربع األول 
من 2017، مقابل أرباح 13.76 مليون لاير بالفترة ذاتها  
2016. واتجهت أيضاً بعض شركات التأمين السعودية 
لمحادث��ات بش��أن االندم��اج  وس��ط توقع��ات بزيادتها 
مس��تقبالً، ليصبح االندماج س��مة القطاع ف��ي 2017، 

لصع�وب�������ة 
المنافس��������ة 
وت�ح�ق�ي������ق 
ئ���ر  خس�������ا
م�ت�راك�م�����ة 
ت  ك��ا بش����ر

التأمين.

“ميدغلف” تنفي عرض أصولها للبيع

رئيس جديد لشركة LCI للتأمين

عيّنت شركة تأمين االئتمان اللبناني )LCI( دومينيك 
ش��اربانتيه رئيساً جديداً لمجلس إدارتها في االجتماع 
الس��نوي للجمعي��ة العمومي��ة المنعقد ف��ي أيار/مايو 
2017. وكان دوميني��ك تقل��د مناص��ب مالي��ة عالية 
المستوى، من بينها المدير المالي ل�SCOA )الشركة 
التجاري��ة في جن��وب أفريقيا( ومجموع��ات بينولت 
PINAULT، مس��تلماً فيما بعد منصب نائب المدير 

.Société Marseillaise de Crédit�التنفيذي ل
النط��اق  الواس��عة  بخبرت��ه  ش��اربانتيه  وس��يكّرس 
والعميقة من أجل دعم الش��ركة في تنفيذ استراتيجية 

النمو الخاصة بها، كما في عملية تطويرها وتوسيعها. ويخلف شاربانتيه جيرارد فان 
باركل الذي ترأس مجلس إدارة الشركة منذ تأسيسها في العام 2001.

شاربانتيه

مددت “مصر للتأمين” وثيقة األخطار الشاملة للشركة 
الوطني��ة للصناعات المعدنية والمنزلية، بإجمالي مبالغ 
تأمينية 65 مليون جنيه. وتش��مل الوثيقة تغطية مخاطر 
منها الحريق، السطو، أخطار عطل الماكينات، االنفجار 
الكيميائي، إضافة لتعويض شركة الوطنية عن الخسائر 
التي ربما تلحق بها نتيجة األخطار الطبيعية والهندسية 
وفس��اد المحتويات. كم���ا يغطي التعاقد بي��ن الطرفين 
السيارات المملوكة من خالل وثيقة “تكميلي السيارات”، 
لتعويضها عن خس��ائر الحريق والسطو. ويمتد التعاقد 

بين الشركتين لفترة عام واح�د قابلة للتجديد.

“مصر للتأمين” تجدد عقدها
عامًا آخر

تحضيرات لمشروع قانون جديد

كش��ف رئيس هيئة اإلشراف على التأمين في سوري�ة 
س��امر العش، أن الهيئة تتحضر إلطالق نسخة جديدة 
من مشروع التأمين خالل شهر، الفتاً إلى أن مشروع 
القان��ون يحمل تغييرات جذرية، من ش��أنها أن تحدث 
أثراً إيجابياً وفاعالً في الس��وق التأمينية. كم�ا أعلن أن 
الهيئة تس��تعد إلطالق الملتقى التأميني الوطني األول 
تح��ت عن��وان “صناعة التأمي��ن واقع وحل��ول” في 
الذكرى السنوية لتأسيس الهيئة، مبيناً أن الملتقى يأتي 

في إطار دعم وتطوير قطاع التأمين ليكون رافعة حقيقية لالقتصاد الوطني.
يش��ار الى أن الحكومة السورية اتخذت مؤخراً إجراءات إلصالح قطاع التأمين عبر 
إعادة النظر في توزيع حصص التأمين اإللزامي بين “مؤسسة  التأمينات” والشركات 
الخاص��ة، وزيادة إيرادات س��وق التأمي��ن نحو 10 مليارات لي��رة، إضافةً إلى تعديل 

بوليصة التأمين الصحي من خالل التغطيات واألقساط.

سامر العش

“وفا للتأمين” تخفض رأسمالها

ب���دأ مرك��ز إي��داع األوراق المالية “إيداع” تطبيق االنخفاض في رأس��مال الش��ركة 
الس��عودية الهندية للتأمين التعاوني “وفا للتأمين”، على حسابات المركز للمساهمين. 
يأت��ي ذلك بعدم�ا صادق��ت الجمعية العامة غير العادية للش��ركة، على تخفيض رأس 
الم��ال 40.49 %، م��ن 205 ماليين لاير )54 ملي��ون دوالر(، إلى 122 مليون لاير 
)32 مليون دوالر(، إلطفاء الخسائر المتراكمة للشركة، ودعم نموها المستقبلي حيث 
انخفض��ت أرباح “وفا للتأمين”، إلى 3.3 مليون لاير )879 الف دوالر( بنهاية الربع 
األول 2017 بنسبة قدرها 91 %، مقارنة بأرباح 36.2 مليون لاير )9 ماليين دوالر( 

تم تحقيقها خالل الفترة نفسها من 2016.
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الحدودي الذي يش��هد عبور 600 إلى 800 ش��احنة يومياً(، ويؤمن 
قراب��ة 40 % من احتياجات قطر الغذائية والس��لعية المتنوعة. وقد 
عوضت قطر النقص الحاصل من خالل الجس��ور التي فتحت جواً 
م��ع تركيا وإي��ران ودول أخرى. أم��ا التصني��ف االئتماني لديون 
قط��ر، فقد خفض��ت وكالة س��تاندرد آند بورز تصنيفه��ا االئتماني 
للدي��ون القطرية من  )AA(  إل��ى ) -AA (.   في حين تعرض الريال 
القطري لضغوط كبيرة، بعدما أرجأ العديد من البنوك في السعودية 
واإلم��ارات والبحرين تعامالته مع البنوك القطرية، فيما تم التعميم 

بعدم التعامل بالريال القطري في السعودية واإلمارات.  
وبينم��ا اهتزت بورصة قط��ر لألوراق المالية مع ب��دء االزمة مع 
الس��عودية واالم��ارات والبحري��ن، تعرض��ت الخط��وط الوطنية 
القطرية لخسائر كبرى نتيجة تعليق رحالتها اليومية الى معظم دول 
الخلي��ج وبعض الدول العربية من جهة وتغيير مس��ارات الرحالت 
الدولية بعيداً عن المس��ارات المعتادة من جهة اخرى، ما يطيل من 
ام��د الرحالت وكلفتها االقتصادية. إضافة إلى تمنع س��فر مواطني 
الس��عودية واإلمارات والبحرين إلى قط��ر بعد قرار الحظر، ومنع 
العمل في قطر، ما س��يؤدي الى تعرض عدد من الشركات لخسائر 

كبيرة.
يش��ار أيضاً، إلى أن تجميد واردات المواد االساس��ية المتدفقة عبر 
السعودية قد يسهم في تعطيل العديد من مشاريع البنية التحتية، منها 
ميناء قطر الجديد والمنطقة الطبية ومش��روع مترو األنفاق وثمانية 
مالعب استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، وغيرها. وكانت قطر، 
قب��ل فرض العقوبات تس��تورد نصف س��لعها وخدماتها عبر معبر 
سلوى مع السعودية وعن طريق الموانئ اإلماراتية. وتأتي األغذية 
والسلع االستهالكية اليومية األخرى في مقدمة البضائع المستوردة 

العقوبات على قطر تهز اقتصاد الخليج

مواجهة تبعات الحصار االقتصادي
تمكن��ت قطر حت��ى اآلن من مواجهة التبع��ات االقتصادية لحصار 
حلفائها السابقين الخليجيين بفضل المساعدات التي تلقتها من تركيا 
وإيران ودول أخرى. لكن األزمة ال تزال في بداياتها، وهي قد تؤثر 
الحقاً على صادرات الغاز التي تعد شريان حياة االقتصاد القطري. 
وفي المقابل، ستكون النتائج خطيرة لدى الدول األخرى، خصوصاً 
اإلمارات التي تس��تورد أكثر من ثل��ث حاجاتها من الغاز القطري. 
ويط��ال الحصار والعقوب��ات التي فرضتها الس��عودية واإلمارات 
والبحري��ن ومصر، االقتصاد القطري ال��ذي يعتمد على صادرات 
الغاز والنفط بقوة، ما يفسر مطالب يرفعها مسؤولون قطريون قبل 
أي محادثات تهدف إلى حل األزمة بين بالدهم وهذه الدول. وتقضي 
العقوبات على قطر بإغالق الحدود واألجواء والبعثات الديبلوماسية 
أم��ام البضائع واألفراد. ويؤدي ذل��ك إلى حرمان قطر من معبرها 
البري الوحيد وهو مع الس��عودية ومن تحلي��ق طائراتها في أجواء 
الدول األربع، إضافة إلى حرمانها من الخدمات التي تقدمها المرافئ 

اإلماراتية.

حزمة العقوبات على قطر
وبينما توضحت شروط الدول األربع لرفع العقوبات، ورفض قطر 
لتنفيذه��ا معتبرة أنها تتناقض مع القانون الدولي، إال أن العواقب قد 
تكون كارثية على قطر وحتى على دول الحصار في مرحلة الحقة. 
فالط��وق االقتصادي الذي تقوده الس��عودية تحديداً يهدف الى خنق 
قط��ر عبر اعتماد عدد من العقوب��ات االقتصادية وإرغام الحكومة 
القطرية عل��ى االنصياع والخضوع لعدد من القواعد والسياس��ات 
التي تضمن إنهاء الدور السياسي لقطر. وأقرت الدول األربع حزمة 
من العقوبات االقتصادية في مقدمتها إغالق المس��ارات الجوية في 
وجه ش��ركات الطيران القطرية وإغالق المنفذ البري الوحيد لقطر 
والذي يربطها بالسعودية ألجل قطع االمدادات الغذائية والسلع عن 
الدوح��ة، إضافة الى قطع العالق��ات االقتصادية والتجارية والمالية 

مع االقتصاد القطري.
وف��ي الواق��ع، وعلى الرغم م��ن أن قطر تج��اوزت خطر الصدمة 
األول��ى على اقتصاده��ا، وتمكنت من فتح خطوط أخ��رى، إال أن 
نتائج العقوبات االقتصادية الخليجية كانت ظاهرة مكش��وفة، نظراً 
النكش��اف االقتصاد القطري على الس��عودية واالمارات. فقد تأثر 
االمن الغذائي لقطر نتيجة انحس��ار التج��ارة البينية مع دول الخليج 
وإغ��الق الطريق الب��ري الوحيد مع الس��عودية )معبر أبو س��مرة 

أياً تكن نتائج األزمة الخليجية التي أدت الى حصار سعودي إماراتي بحريني مصري على قطر، فإن تداعياتها خطيرة 
على كل دول المنطقة. فاقتصادات هذه الدول ستكون معرضة لالاستقرار، ما سيرفع كلفة االقتراض من األسواق 

الدولية وملحقاتها التأمينية، فضاًل عن الخسائر الناجمة عن حركة التبادل واالستثمارات بين هذه الدول.
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مليون طن سنوياً. وباستثناء بعض اإلعاقة في شحن النفط القطري 
بالسفن العمالقة التي ترسو في المرافئ اإلماراتية، لم تحصل حتى 
اآلن اختناق��ات في ش��حن الغاز الطبيعي المس��ال الذي تتربع قطر 
على ع��رش مصدّريه. وتبقى تكاليف التأمين مرتفعة، إنما اإلمارة 
ق��ادرة حتى اآلن على س��د العجز وتوفير األموال للش��حن والنقل. 
وفي إمكان قطر تعويض الخس��ائر وارتفاع التكاليف بضخ المزيد 
م��ن االحتياط��ات المالية الداعمة في الس��وق. غير أن المش��كلة ال 
يمك��ن اجتنابها في حال طالت األزمة بش��كل يؤدي إلى اس��تنزف 
االحتياطات وقطع إمدادات الغاز ولو بش��كل جزئي. وذلك س��يؤثر 
سلباً وبقوة على االقتصاد القطري. لكن الشركات العالمية والقطرية 
ب��دأت بإيجاد بدائل في المس��ارات التجارية البحرية، وفي ظل فتح 
عدد من األس��واق أبوابها أمام الس��وق القطرية استيراداً وتصديراً. 
فشركة نورسك هيدرو النروجية أكدت في بيان أن مصنع “ألمنيوم 
قطر” أوجد طرقاً بحرية جديدة لتصدير هذا المعدن. في حين أعلنت 
ش��ركة “ميرس��ك الين” التابعة لش��ركة “إيه.بي مولر- ميرسك” 
الدنماركية إنها ستبدأ في شحن الحاويات إلى قطر من سلطنة عمان 

لتجنب الحصار التجاري الذي فرضته دول عربية على قطر.
م��ن ناحيتها، أك��دت الدوحة بأنها س��تعمل عل��ى أال تؤثر عمليات 
المقاطع��ة البحرية للموانئ القريبة عل��ى واردات البلد من الخارج. 
وكانت شركة “كونوكو فيليبس”، قد أكدت أن إنتاج الغاز الطبيعي 
المسال وتصديره من مشروع استثماري مع قطر لم يتأثر بالحصار 

المفروض على البالد.

األزمة المعكوسة
ليس��ت قطر وحدها س��تتأثر بالعقوبات وقطع العالق��ات، بل الدول 
المقاطعة أيضاً، خصوصاً الس��عودية واإلمارات، وإن بش��كل أقل.
فالمملكة العربية الس��عودية تعتمد في تنفيذ رؤية 2030 على جذب 
االس��تثمارات األجنبي��ة وطرح س��ندات أرامكو في أس��واق المال 
العالمي��ة، وبما أنها تخوض حروباً تس��تنزف اقتصادها، فيما لديها 
نس��بة بطالة كبيرة، تبحث دائماً عن اس��تثمارات أجنبية لنقل التقنية 
وتحديث االقتصاد وفتح الفرص للشباب، واألهم نمو االستثمارات 
لتعزي��ز االقتصاد. ويبدو أن األزم��ة ضد قطر تهدد الطرف اآلخر 
أيضاً باعت��راف وزير الخارجية اإلماراتي أنور قرقاش، الذي قال 
في لقاء، إن سمعة منطقة الخليج كمنطقة آمنة الستثمار رأس المال 
ستُضرب بس��بب هذا الخالف، الفتاً إلى أنه ال يستطيع نفي أن هذا 

الخالف ستترتب عليه خسائر لكامل منطقة الخليج.
ونقلت تصريحات لكبير المستش��ارين في مؤسس��ة “غلف س��تيت 
انيليتكس”، ثيودور كارس��يك، الذي ق��ال لوكالة بلومبيرغ: إن هذا 
الخالف ربما يهدد بقاء مجلس التعاون الخليجي. متس��ائالً، ماذا لو 

قررت قطر االنسحاب من االتحاد الخليجي؟
أما كبير االقتصاديين في مجموعة س��امبا المالية السعودية، جيمس 
ري��ف فيقول: أي خالف بهذا الحجم س��يؤثر على مناخ االس��تثمار 
في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وس��يذكر المس��تثمرين أن 

الت��ي تم إفراغه��ا من األس��واق القطرية خ��الل اليومي��ن األولين 
للعقوبات بس��بب إقبال المستهلكين على شرائها وتخزينها خوفاً من 
عرقل��ة االس��تيراد. ويقال أن نقصاً في الس��يولة المالية بالدوالر تم 
سده باالعتماد على أسواق دولية كسوق هونغ كونغ بدالً من سوقي 
دبي وأبوظبي الماليين. لكن المش��كلة الحقيقية قد تظهر بعد مدة في 

المشاريع القطرية الكبرى، إذا استمر الحصار على الدوحة.

االرتدادات االقتصادية وتجاوز الخطر
يملك االقتصاد القط��ري مقومات تجعله قادراً على تجاوز األزمة. 
فف��ي قط��ر موارد طبيعي��ة )ثالث أكب��ر احتياطي غاز ف��ي العالم( 
م��ع أص��ول مالية ضخمة تصل لقرابة 350 ملي��ار دوالر وفائض 
تجاري صافي يقارب 2.7 ملياري دوالر في ش��هر واحد، وموانئ 
بحري��ة كبرى، ولذا في إمكانه تف��ادي العقوبات الخليجية والتكيف 
معه��ا عبر تأمين منافذ جديدة لالس��تيراد والتصدير. وقد تمكن من 
مواجه��ة الصدمة األولى مدعوماً من تركي��ا وإيران ودول اخرى. 
وتم تأمين إمدادات األغذية وغيرها من السلع الى قطر عير خطوط 
جوية تولتها الخطوط القطرية بأسطولها الذي يبلغ 170 طائرة. لكن 
المؤسسات القطرية تواجه إيجاد أسواق جديدة ثابتة لتزويدها بالسلع 
عن طريق ممرات جوية وبحرية بديلة. فالكلفة ستكون مرتفعة للنقل 
في الطائرات بس��بب تغيير المسارات، كما أن شحن البضائع عبر 
المرافئ العُمانية واإليرانية أعلى تكلفة بالنسبة إلى قطر من نظيرتها 
اإلماراتي��ة، فضالً ع��ن أن اإلمارات كانت تق��دم للتجارة مع قطر 
خدمات مالية ولوجس��تية يصعب تعويضها س��ريعاً. وفي حال عدم 
قيام الحكومة القطرية بدعم السلع من احتياطاتها المالية فإن ارتفاع 

أسعارها سيؤدي إلى التضخم وتراجع مستوى المعيشة.

توزع األضرار االقتصادية
وتب��دو األضرار محدودة حت��ى اآلن، إذ تعتمد قطر على صادرات 
الغاز والنفط التي تش��كل 80 % من عائداتها. وإذا كانت صادرات 
النف��ط القطري محدودة، فإن اإلمارة بمس��احة حوال��ى 11.6 ألف 
كيلو متر مربع وعدد س��كان ال يزيد على 2.6 مليون نس��مة تتربع 
قائم��ة الدول المصدرة للغاز الطبيعي المس��ال بطاقة تصل إلى 80 
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القضايا السياس��ية في المنطقة يمكن أن تشتعل بشكل مفاجئ. وهذه 
األزمة، قد تنتهي بضرب االستقرار  في الخليج، خصوصاً أن دبي 
على س��بيل المثال، تعتم��د على تدفقات رأس الم��ال األجنبي، وقد 
تعرضه��ا األزمة الى خروج بعض المس��تثمرين، مثلما حدث إبان 

أزمة المال العالمية.

الخالف له تاريخ
ليس��ت الم��رة األول��ى، التي تتأزم فيه��ا العالقة بي��ن قطر وبعض 
جيرانها من دول الخليج العربية، خصوصاً الس��عودية، فكثيرة هي 
األزم��ات التي عصفت بعالقة بين قط��ر وبعض دول الخليج. لكن 
األزمة الجديدة تختلف كثيراً عن س��ابقاتها. إذ تبدو المنطقة برمتها 
أم��ام أزمة كبرى ال أحد يعرف إلى أين س��تصل وكيف س��تنتهي، 
خصوصاً بعد انضمام مصر للس��عودية واإلم��ارات والبحرين في 
حملته��ا على قطر. ويختلف األمر عن أزمة 2014 يوم اس��تدعت 
ث��الث دول خليجية س��فراءها من الدوحة. فف��ي ذلك الوقت تدخلت 
الكويت وقامت بدور الوس��اطة لتع��ود المياه إلى مجاريها بين دول 
الخلي��ج. إال أن األزمة انفجرت مجدداً اليوم وبصورة أقوى. ووفق 
التقارير أن األزمة هي غير مسبوقة في التوترات داخل دول مجلس 
التعاون الخليجي الست، علماً أن قطر كانت تتبع وفق الخبراء نهجاً 
مس��تقالً أثار اس��تياء جاراتها، الس��يما في ما يتعلق بعالقة الدوحة 
بجماعات اس��المية متطرفة. لكن األزمة الجديدة ليس��ت لها عالقة 
واضحة ب�“ش��يء جديد فعلته قطر”. ولكن مع تعزيز العالقات بين 
الس��عودية واإلمارات ومع وج��ود إدارة ترامب، فإن التحرك ضد 

قطر يبدو أنه محاولة القتناص فرصة واالنقضاض عليها.

تقارير دولية
قارن��ت مجل��ة “فورين بوليس��ى” األميركية أزمة قط��ر بما حدث 
ف��ي صربي��ا 1914، عندما اغتيل فران��س فرديناند، وريث عرش 
اإلمبراطورية النمساوية المجرية على يد صربي ليشتعل بذلك فتيل 
الحرب العالمية األولى، وبما يحدث اليوم في قطر، معتبرة أن هذه 

األزمة تعد أكبر اختبار إلدارة الرئيس األميركي دونالد ترامب.
وعرض��ت المجل��ة كيف أوقف��ت الس��عودية واإلم��ارات ومصر 
والبحري��ن وغيرها من الدول التعامل البري والبحري والجوي مع 
الدوحة، وأصدروا بياناً اشتمل على قائمة تضم 59 فرداً و12 كياناً 
ف��ي قوائم اإلره��اب المحظورة لديها والتي تمّوله��ا وتدعمها قطر 

بالمال والسالح.
وقالت “فورين بوليس��ى”، على الرغم من أن الخالف الديبلوماسي 
م��ع قطر لي��س األول، إذ س��حبت الس��عودية واإلم��ارات ومصر 
للس��فراء في 2014 بعد دعم قطر لجماعة اإلخوان اإلرهابية، لكن 
أص��ل األزم��ة الحالية تعود ج��ذوره إلى ع��ام 1995 عندما أطاح 
األمي��ر حمد، وال��د تميم، بحكم والده، االنق��الب الذي رفضته دول 
الخلي��ج باعتب��اره خطوة خطيرة غير مس��بوقة داخ��ل أروقة بالط 
األس��رة الخليجية الحاكمة. وتضيف المجلة أن قطر يصعب ش��رح 
أهميتها، لكنها تمتل��ك احتياطي الغاز األكبر في العالم وتصدر إلى 
أس��واق تمتد من بريطانيا إلى اليابان، فضالً عن أن دخل المواطن 
األكبر هو األعلى كذلك في العالم. وربما تنبع كذلك أهمية قطر من 
استضافتها لقاعدة “العديد” العسكرية الجوية التى استخدمها القوات 
األميركية في عملياتها أثناء الحروب في أفغانستان والعراق والتي 
تعد القيادة المركزية لحملة الواليات المتحدة العس��كرية ضد تنظيم 
داعش. أضافت، أن واشنطن يمكنها أن تؤدي دوراً هاماً في تخفيف 
ح��دة الموقف الذي يمكن أن ينفجر ف��ي أي وقت. واعتبرت المجلة 
أن وزي��ر الخارجية األميركى ريكس تيلرس��ون يمكنه أن يمارس 
دوراً مهماً في هذا الشأن، ال سيما وإنه كان رئيس شركة “إيكسون 
موبيل” التنفيذي، وهي أكبر شركة أجنبية تعمل في قطاع الطاقة في 

قطر، ما يعني أنه يعرف صناع القرار بالدوحة.
هل تنته األزمة قريباً؟ ال مؤش��رات تدل عل��ى ذلك، إنما األكيد ان 
الدوحة تمكنت من تجاوز الخطر حالياً، على الرغم من أن خطورة 
العقوبات الخليجية على قطر تتمثل في أنها لحظة استراتيجية فارقة 
اآلن ما بعد الحظر وليس فقط اقتصادها لن تكون قطر ما قبله.تضاهي في قوتها اكتش��اف الغاز في تلك اإلمارة، فالمؤكد أن قطر 
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اتفق رئيس تجمع رجال وسيدات األعمال اللبنانيين في 
العال��م فؤاد زمكحل ورئيس تجم��ع رجال األعمال في 
مدغشقر إيريك راجاوناري، على تعزيز التعاون وتبادل 
الخبرات، وإقامة الزيارات المتبادلة بين التجمع العالمي 
والتجم��ع في مدغش��قر. وأعلن زمكحل باس��م التجمع 
العالمي دعمه لراجاوناري في االنتخابات الرئاسية في 
مدغش��قر، وذل��ك “بهدف خلق لوبي اقتص��ادي لبناني 
عالم��ي لرجال األعم��ال اللبنانيين في العالم”، مش��يراً 
إلى أن رجال األعمال اللبنانيين استطاعوا بناء مشاريع 
ضخمة في أفريقيا، ويس��اهمون بأكث��ر من 30 % من 

متوسط الناتج المحلي اإلجمالي لدول القارة األفريقية.

تعاون بين رجال األعمال
في لبنان ومدغشقر

meiraمذكرة تفاهم بين بورصة بيروت و

وقعت بورصة بيروت مذكرة تفاهم 
مع جمعية عالقات المستثمرين في 
 ،)meira( ”الشرق األوسط “ميرا
تتعلق بتطوير عالقات المستثمرين 
في الشركات اللبنانية. وقال رئيس 
بورص��ة بي��روت بالوكال��ة غالب 
محمصاني: إن البورصة تهدف من 

خ��الل هذه المذكرة إلى أن تخطو بممارس��ات عالقات المس��تثمرين في لبنان خطوة 
إضافية إلى األمام، وتبادل أحدث وجهات النظر حول أفضل الممارسات في ما يتعلق 
بأنشطة عالقات المستثمرين. أما رئيس مجلس إدارة “ميرا” أليكس ماكدونالد فيتالي، 
فأك��د  أن “توقي��ع المذكرة يش��كل خطوة هامة تج��اه التزامنا المس��تمر بتعزيز الدعم 

لعالقات المستثمرين وتطوير األسواق في منطقة الشرق األوسط”.

لبنان: تجديد برنامج الجسر البحري للصادرات

عقدت المؤسسة العامة لتشجيع االستثمارات في لبنان 
“ايدال” اجتماعاً في الس��راي الحكومي لإلعالن عن 
ق��رار مجلس الوزراء اللبناني تجدي��د العمل ببرنامج 
“الجسر البحري للصادرات اللبنانية” لمدة عام تنتهي 
في حزيران/يونيو 2018. وتطرق رئيس مجلس ادارة 
“ايدال” نبي��ل عيتاني في كلمة ألقاه��ا إلى التداعيات 
الس��لبية لألزمة السورية على القطاعات االنتاجية في 
لبنان وعلى القدرة التصديرية لبعض القطاعات، الفتاً 

إل��ى أن إقف��ال الحدود البرية عام 2015 بين س��ورية واألردن أدى إلى إغالق المعبر 
البري الوحيد للصادرات اللبنانية إلى األس��واق الخليجية التي  تعتبر س��وق تصريف 

رئيسية للمنتجات اللبنانية.

نبيل عيتاني

تركيا تستثمر في القطاع الزراعي السوداني

كش��ف رئيس مجلس األعمال التركي السوداني 
محمد علي قورقماز أن تركيا والس��ودان بصدد 
تأس��يس شركة مش��تركة برأس��مال 10 ماليين 
دوالر لتنفيذ مش��اريع زراعية، حيث س��تمتلك 
تركيا 80 % والسودان 20 %. وقال: ستستأجر 

ش��ركات تركية أراضي زراعية في 6 مناطق تبلغ مس��احتها 793 ألف هكتار، منها 
12.5 ألف هكتار تخصص للش��ركة المشتركة، والمساحة الباقية تستأجرها شركات 
القطاع الخاص. وأضاف: أن المستثمرين األتراك سيعبّدون الطرق المؤدية إلى القرى 
التي سيس��تأجرون فيه��ا األراضي الزراعية وس��يفتحون قنوات لل��ري، كما أن عقد 

استئجار األمالك غير المنقولة المخصصة للمستثمرين، سيكون لمدة 99 عاماً.

العمومية  الجمعي��ة  عق��دت 
س��وليدير  لش��ركة  العادي��ة 
اللبناني��ة اجتماعها الس��نوي 
بحض��ور عدد م��ن أعضاء 
مجلس إدارتها والمساهمين، 
البيان��ات  عل��ى  وصادق��ت 
المالي��ة للفت��رة المنتهية في 
31 كان��ون األول/ديس��مبر  
2016 وعل��ى ق��رار تدوير 

أرباح عام  2016 بما يؤمن الحفاظ على سيولة الشركة 
وصالب��ة وضعها المالي. وأش��ار رئي��س مجلس ادارة 
الش��ركة ناصر الشماع الى “استمرار الشركة في اتباع 
استراتيجية مالية احترازية نظرا لألوضاع االقتصادية 
في لبن��ان والمنطقة”، آم��الً ان “تنعك��س االنفراجات 
السياس��ية المحلية االخيرة خيراً على تشجيع االستثمار 
وبيع االراضي”. وأكد أن “الش��ركة تمكنت من تحقيق 
توقعاتها للعام 2016 بحيث بلغت األرباح الصافية 63.1 
مليون دوالر، الفتاً إلى أن الشركة تتمتع بمقومات مالية 

متينة ترتكز على حجم وقيمة موجوداتها.

سوليدير: تدوير األرباح لتعزيز السيولة

ناصر الشماع
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وقع الرئيس المصري 
عب��د الفتاح السيس��ي 
االس����تثمار  قان��ون 
الجديد، والذي يهدف 
إل��ى تيس��ير أنش��طة 
األعم���ال وإي�ج�����اد 
لالس��تثمار،  حواف��ز 
مع توقع��ات أن يدعم 

اس��تثمارات تحتاجها مصر من خالل تيسير اإلجراءات 
اإلدارية، خصوصاً المتعلقة ببدء المش��روعات الجديدة، 
وتقدي��م حواف��ز للمس��تثمرين الذين يتطلع��ون إلى ضخ 
األموال. وتتضمن الحوافز خصما قدره 50 % للضريبة 
على االس��تثمار في المناطق األقل تنمية ودعماً حكومياً 
لتكلف��ة إدخال المرافق إلى المش��اريع الجديدة. وبموجب 
القانون يس��تطيع المستثمرون اس��ترداد نصف ما دفعوه 
لالس��تحواذ على أراض لمش��روعات صناعي��ة إذا بدأ 
اإلنت��اج خ��الل عامين. كم��ا يعيد مناطق ح��رة للقطاع 

الخاص، وهي مناطق معفاة من الضرائب والجمارك.

قانون استثمار جديد في مصر

عبد الفتاح السيسي

نصر توقع اتفاقات تعاون مع المانيا

وقعت وزيرة االس��تثمار والتع��اون الدولي 
ف��ي مص��ر س��حر نص��ر، 3 اتفاق��ات م��ع 
وزير التنمي��ة والتعاون االقتصادي االلماني 
جي��رد مول��ر، بقيمة 203.5 ملي��ون يورو، 
ف��ي مج��االت الطاق��ة المتج��ددة والتعلي��م 
والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والري، 
منه��ا اتفاق التع��اون االقتص��ادي والتنموي 
بقيم��ة 50 مليون ي��ورو، لتمويل مش��روع 
الطاقة المتجددة محطة طاقة شمسية، واتفاق 
لدعم القطاع��ات التنموية المختلفة بقيمة 12 
مليون يورو، لتمويل مشاريع مثل دعم نظام 

التعلي��م الم��زدوج في مصر، واتفاق األربعة مش��اريع ذات األولوي��ة بقيمة 141.5 
ملي��ون يورو، يتضمن تمويل مش��روع مزرع��ة رياح خليج الس��ويس لهيئة الطاقة 

الجديدة والمتجددة بقيمة 72 مليون يورو.

جيرد مولر وسحر نصر

“كنار” توقع عقداً مع “ايتاك” اللبنانية

أبرمت الش��ركة العامة للصناعات التحويلية بدمش��ق “كنار” عق��داً بقيمة 1.2 مليار 
لي��رة، مع ش��ركة ايتاك اللبناني��ة لتركيب خط إنتاج فوط األطفال م��ع ملحقات ومواد 
أولية لتش��غيل المعمل 3 أش��هر. إضافة إلجراء تدريب للعاملين في “كنار” وضمان 
تشغيل المنشأة مدة عام، وتأمين قطع تبديلية ل�10 أعوام. وأكد مدير“كنار” في دمشق، 
دريد صقر، أهمية الخطوة في تحقيق نقلة نوعية للشركة، عبر التنوع السلعي وزيادة 

حصتها الس��وقية، فضالً عن والموارد 
واألرب��اح. الفتاً أن قرار منع اس��تيراد 
الم��واد المثيل��ة الجاهزة يتيح للش��ركة 
تس��ويق منتجاتها، إضاف��ةً إلى التدخل 
اإليجابي ف��ي الس��وق المحلية وضبط 
األسعار والجودة، وتأمين االحتياجات.

شركة للمدفوعات اإلكترونية

صادقت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك 
في س��ورية على قرار تأس��يس شركة المدفوعات 
اإلكترونية “كاش لس” برأس��مال 10 مليون ليرة 
ف��ي ريف دمش��ق، حيث س��تقدم الش��ركة خدمات 
الدف��ع والتحصي��ل اإللكترون��ي، وكاف��ة األعمال 
التجاري��ة والخدمية، إضاف��ةً للفعاليات المتعلقة أو 

المتفرعة عن هذا النوع من العمل وتعود ملكية الشركة لثالث شركات سورية شركة 
“الواصل” بنسبة 50 %، “سما” بنسبة 49 %، “سيريتل” بنسبة 1 %.

اس��تكملت ش��ركة هاباغ لويد األلمانية للشحن وشركة 
المالح��ة العربي��ة المتح��دة عملية دمج مؤجل��ة بينهما 
ينتج عنها تأس��يس خامس أكبر شركة شحن في العالم. 
وأكدت الشركة األلمانية أن اتفاق الدمج بين الشركتين 
تم وأدرج في السجالت التجارية بما يشمل زيادة رأس 
الم��ال بقيم��ة 45.9 مليون ي��ورو. ويمتلك جهاز قطر 
لالس��تثمار عب��ر قط��ر القابضة حص��ة 14.4 % من 
هاب��اغ لويد بينما يمتلك صندوق االس��تثمارات العامة 
الس��عودي 10.1 % إضافة إلى 4 مس��تثمرين آخرين 

من دول خليجية يمتلكون إجماالً نسبة 3.6 %.

اندماج “هاباغ لويد”
و“المالحة العربية”

23



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2017

أكد الرئيس البرازيلي ميش��ال تامر أن البرازيل تسعى 
لجذب أموال المستثمرين الروس لدعم اقتصادها، مشيراً 
إلى ضرورة زيادة االس��تثمارات المتبادلة بين البلدين، 
وذلك خالل لقاء جمع بينه وبين رئيس الوزراء الروسي 
دميتري مدفيديف في موسكو. وقال تامر: إن لدى بالده 
أكثر من 50 منطقة غنية بالطاقة والغاز والنفط، التي من 
الممكن أن تثير اهتمام المس��تثمرين الروس، مؤكداً أن 
إدارته عملت على خفض معدل التضخم في البرازيل، 
وكذلك أسعار الفائدة في البنوك. باإلضافة إلى أن بالده 
تتخذ خط��وات عملية لتجن��ب االزدواج الضريبي، ما 

يشكل ميزة كبيرة للتفاعل بين الدولتين.

البرازيل تسعى لجذب
المستثمرين الروس

اندماج “بيكر هيوز” و“جنرال إلكتريك”

أكدت شركتا “بيكر هيوز” و“جنرال إلكتريك” األميركيتان أن المفوضية األوروبية 
وافق��ت على صفقة االندماج المقترحة بين “بيكر هي��وز” وقطاع النفط والغاز التابع 
لمجموعة “جنرال إلكتريك”، وذلك وفقاً لقواعد االندماج الكامل في االتحاد األوروبي. 
وس��تمتلك “جنرال إلكتريك” 62.5 % من هذه الش��راكة الجديدة، في حين س��يمتلك 
مساهمو “بيكر هيوز” نسبة 37.5 % منها من خالل شركة جديدة مسجلة في بورصة 
نيويورك لألوراق المالية. كما سيحصل مساهمو “بيكر هيوز” على مكافأة مالية مرة 

واحدة بقيمة 50. 17 دوالر لكل 
سهم عند إتمام الصفقة. وستساهم 
“جنرال إلكتريك” في الشراكة 
الجديدة بمبلغ 4. 7 مليار دوالر، 
حيث س��يتم اس��تخدامها لتمويل 
المق��ررة  النقدي��ة  التوزيع��ات 
لمس��اهمي بيكر هيوز الحاليين 

عند إتمام الصفقة.

“سوناطراك” و“ريبسول” تعززان شراكتهما

وقع��ت س��وناطراك الجزائري��ة 
للطاقة وريبسول األسبانية اتفاقية 
لتعزيز شراكتهما في التنقيب عن 
مص��ادر الطاقة وإنهاء خالفاتهما 
وديا. وقالت س��وناطراك: إن هذا 
االتفاق س��يجعل “التعاون مثمراً 

عن طريق متابعة االستغالل المشترك ومعالجة الخالفات الموجودة بينهما بالتراضي”.
يش��ار إلى أن ريبس��ول كانت قد  لجأت إلى التحكيم الدولي ضد س��وناطراك  في عام 

2016 بخصوص تغييرات في شروط تقاسم األرباح أجريت منذ 10 سنوات.
كش��فت ش��ركة موتيف��ا أن “أرامكو” الس��عودية تنوي 
إنف��اق 18 ملي��ار دوالر في الس��نوات الخم��س القادمة 
لتوس��يع عملياته��ا ف��ي األميركيتين م��ع التركيز على 
وحدته��ا األميركية المتخصصة في تكرير النفط موتيفا 
إنتربرايزيز. ووصفت موتيفا التقديرات البالغة 18 مليار 
دوالر بأنها “إطار ع��ام للفرص” لزيادة طاقة التكرير 
والتف��رع إلى الكيماويات وتوس��يع عملياته��ا التجارية 
والتسويق والتواجد المتميز في السنوات الخمس القادمة، 
مشيرةً  إلى أن التوسع قد ال يكون متركزاً على العمليات 

الحالية فقط ولكن قد يشمل مواقع جديدة.

“أرامكو” تستثمر المليارات
في أميركا

السعودية: بناء وتشغيل مطارات

وقع وزير النقل الس��عودي سليمان الحمدان عقوداً مع 
تحالفات تضم شركات عالمية ومحلية لبناء وتشغيل 5 
مطارات في  السعودية. وتنص االتفاقيات على تشغيل 
مط��ار الملك عب��د العزيز الدولي مع تحالف ش��انغي 
للمط��ارات الدولية في س��نغافورة، في حين كان عقد 
تطوير وتش��غيل وادارة مطار الطائف الدولي الجديد 
مع تحالف مجموعة أس��ياد القابض��ة التي تضم معها 

شركة اتحاد المقاولين وشركة مطارات ميونخ، أما عقد تطوير وتشغيل وادارة مطار 
األمي��ر نايف بن عب��د العزيز في القصيم، ومطار حائل الدول��ي، ومطار األمير عبد 
المحس��ن بن عبد العزيز في ينبع، فقد تم توقيعه مع تحالف ش��ركة الراجحي القابضة 

.)TAV( والشركة التركية تاف

سليمان الحمدان
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توصلت ش��ركة أجيليت��ي للمخازن العمومي��ة الكويتية 
إلى “تس��وية ش��املة” للقضايا المتعلقة بعقود الحكومة 
األميركية لتوريد الم��واد الغذائية التي كانت طرفاً فيها 
بي��ن عام��ي 2003 و2010 على أن تدف��ع 95 مليون 
دوالر نق��داً. وباإلضاف��ة إلى ذلك، اتف��ق الطرفان على 
التنازل المتب��ادل عن كافة المطالب��ات التعاقدية بينهما 
والناش��ئة عن عقود توريد المواد الغذائية. كما ستسمح 
هذه التس��وية ألجيليتي “باس��تئناف العم��ل على العقود 

الحكومية األميركية من جديد”.
يذك��ر أن “أجيليت��ي” تعمل في إنش��اء وإدارة المخازن 
وتأجيرها وتخزين البضائع تحت الرقابة الجمركية من 
خالل ما يزيد على 500 مكتب في أكثر من 100 دولة.

تسوية بين “أجيليتي” وأميركا

باع���ت “مبادل���ة 
لالستثمار” %40 
من أس��هم الشركة 
للتبري��د  الوطني��ة 
المركزي “تبريد” 
إلى ش��ركة إنجي، 
ب�2.8 مليار دره�م 
 763( إم��ارات���ي 
م�ل�ي���ون دوالر(، 

لكنها ستظل أكبر المس��اهمين في “تبريد” بنسبة %42 
م��ن اجمالي األس��هم. وس��تقوم “مبادل��ة” بتحويل كافة 
سنداتها إلزامية التحويل إلى أسهم عادية، حيث ستحصل 
“إنج��ي” عل��ى 1,086,211,654 س��هم مقاب��ل 2.62 
دره��م )0.71 دوالر( للس��هم الواحد. وس��تحتفظ مبادلة 
ب�1,136,507,713 سهماً. كما اتفقت “مبادلة” و“إنجي” 
على ترتيبات تعاون معينة تهدف إلى دعم اس��تراتيجية 
النمو في “تبريد” وفريقها اإلداري باعتبارهما مساهمين 
على المدى الطويل في الش��ركة. ومن المتوقع استكمال 

الصفقة خالل الربع الثالث من 2017.

“إنجي” تستحوذ على 40 %
من “تبريد”

تعزيز االستثمارات الكندية في دبي

ق��ادت م�ؤس��س���ة دب��ي 
لتنمية االس���تثمار، إحدى 
مؤسسات اقتصادية دبي، 
بعثة تجارية مستهدفة قادة 
األعمال والمستثمرين في 

تورونتو ومونتري�ال في كندا، ضمن استراتيجية تعزيز العالقات ورفع مستوى توافد 
االس��تثمارات، ورؤوس األموال األجنبية، من خ��الل عرض فرص النمو والميزات 

االستثنائية، والدعوة إلى االستثمار في االقتصاد المعرفي الذي توفره دبي.
شارك في البعثة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي فهد القرقاوي، والرئيس التنفيذي لمركز 
دبي للس��لع المتعدد بن س��ليم، اضاف�ة للمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي 
عص��ام كاظم، والمدير التنفيذي لمجمع دبي للعلوم م��روان عبدالعزيز جناحي، ومع 

وجود قنصل عام اإلمارات في تورونتو سلطان علي الحربي.

السندات الروسية تجذب المستثمرين األجانب

أكد الملياردير األميركي والمستثمر في قطاع النفط جيم 
روجرز اهتمام المس��تثمرين األجانب بسندات روسيا 
المقومة بالعم��الت األجنبية، معرباً ع��ن تفاؤله حول 
مس��تقبل الروبل، ومشيراً الى أنه يعتزم شراء  سندات 
بالعملة الروس��ية حيث أن عائداتها أعلى من السندات 
المقوم��ة بال��دوالر أو الي��ورو. وف��ي س��ياق متصل، 
كش��ف وزير المالية الروسي أنطون س��يلوانوف، أن 

المستثمرين من الواليات المتحدة، أعربوا عن اهتمامهم بإصدارات السندات الروسية.
يذكر أن روس��يا جاءت في العام الماضي بالمرتبة الس��ابعة ضمن تصنيف أكثر بلدان 
أوروبا جاذبية من ناحية االستثمارات األجنبية، وفقاً لدارسة أجرتها شركة أرنست ويونغ.

جيم روجرز

هبات مؤسس “زارا” تثير الجدل

أثار سخاء مؤسس متاجر “زارا” للمالبس أمانسيو 
أورتيغا، جدالً واسعاً،  إثر تقديمه معدات  متطورة 
تستخدم بمعالجة السرطان الى مستشفيات في شمال 
وجنوب إسبانيا، في إطار برنام�ج ه�ب�ات لمنظمت�ه، 
وفس�رت نواي�اه الحس��نة هذه بمحاولة للتهرب من 
دفع الضرائب، خاصة وأن الهبة البالغة 361 مليون 
دوالر تشكل نحو 8 % من ميزانية 2016 للصحة 
العامة في إسبانيا. كما اتهم اتحاد الجمعيات المدافعة 
عن خدم��ات الصح��ة العامة أورتيغ��ا، الذي تقدر 

ثروت��ه بنحو 84 مليار دوالر، باعتماد سياس��ات الهب��ات هذه للتهرب من الضرائب، 
وأن عليه أن يثبت رغبته في المس��اهمة باألموال العامة ليس بس��خائه فقط، بل بشكل 

يتناسب مع أرباحه أيضاً.

أمانسيو أورتيغا
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بالتعاون والتنس��يق بين الهيئة والجهات والش��ركاء اآلخرين ذوي 
الصلة بعمل الهيئة ونشاطها.

ما هو أول قرار اتخذتموه لإلرتقاء بأداء العمل؟
القرار األول الذي اتخذناه لالرتقاء بأداء العمل، هو: )مجازاً( عدم 
اتخ��اذ أي قرار يخص عمل الهيئة ومهامها، قبل أن يتم اس��تقراء 
وتحليل بيئ��ة العمل، والهدف المرجو م��ن أي إجراءات، وماهية 
إيجابيات وس��لبيات أي قرار على مس��توى الهيئة، وعلى مستوى 
الجهات األخرى الش��ريكة في عمل الهيئ��ة ومعها، ألن اتخاذ أي 
قرار )س��ليم( في أي مجال وفي أي مؤسس��ة ال بد أن يس��تند إلى 
ظ��روف وحقيقة ومعطيات ومتطلبات الواقع. عدا ذلك ربما تكون 

اآلثار السلبية للقرار أكثر ضرراً من سلبيات عدم اتخاذه.

وعموم��اً، ت��م اتخاذ العديد م��ن القرارات المهمة ف��ي إطار عمل 
ومهام الهيئة، منها على س��بيل المثال، قرار الس��ماح للمس��اهمين 
في ش��ركات الصرافة بتداول نس��بة معينة بعد التنس��يق والتعاون 
م��ع مصرف س��ورية المركزي، وبعد أن تمت دراس��ة واقع هذه 
الش��ركات. وكان الهدف الرئيس من ذل��ك تحقيق واحد من بعض 
أه��داف الهيئة والمتمثل بتوس��يع قاعدة المس��تثمرين وإعطاء بعد 
أكبر إلمكانية تطور مثل هذا النوع من الشركات المساهمة، بحيث 
نرس��خ إيجابيات تأسيسها للتشجيع على الخروج من فسلفة وخيار 

النموذج العائلي إلدارة النشاط االقتصادي.

فضلية: هيكلة هيئة األوراق المالية وتعزيز الشركات

وفيما يلي نص الحوار:
 

منذ مدة وجيزة أوكلت اليكم مهمة رئاس���ة مجلس مفوضي هيئة 
األوراق واألسواق المالية السورية، ما هي رؤيتكم إلدارة عمل 

المجلس؟
تُ��دار الهيئ��ة من قبل )مجل��س مفوضي هيئة األوراق واألس��واق 
المالي��ة(، وه��و مكون من س��بعة أعضاء، أربع��ة منهم من ذوي 
االختص��اص والخب��راء المتفرغين، بمن فيه��م الرئيس، والثالثة 
الباق��ون هم، معاون وزير المالي��ة ومعاون وزير التجارة وحماية 
المس��تهلك والنائ��ب األول لحاك��م مص��رف س��ورية المركزي، 
وبالتال��ي فإن رؤية الهيئ��ة يضعها عموماً فريق من المتخصصين 
متنوع��ي الخب��رات. وتتجس��د هذه الرؤي��ة عموماً عل��ى المديين 

المتوسط والطويل باآلتي:
- إع��ادة هيكل��ة البي��ت الداخلي للهيئ��ة، بحيث تصب��ح أكثر قدرةً 
وكف��اءةً في تولي دورها خالل المرحلة المقبلة، التي لن تكون في 
تحدياتها وحراكها ونش��اطها  كأي مرحلة س��ابقة، نظراً للتحديات 
الكبيرة الت��ي تفرضها المرحلة المقبلة، والحراك النش��ط المتوقع 

لعملية إعادة اإلعمار.
- تطوي��ر األنظم��ة والقوانين والضوابط الت��ي تحكم عمل الهيئة، 
وتل��ك التي تحك��م عالقة الهيئ��ة بالجهات الش��ريكة األخرى، بما 
فيها س��وق دمش��ق لألوراق المالية، الشركات المساهمة، شركات 
الوس��اطة والخدم��ات المالي��ة، وغيرهم من الش��ركاء، مثل نظام 
الحوكمة وضوابط اإلفصاح على س��بيل المثال، بحيث تنسجم هذه 
األنظمة والضواب��ط مع متطلبات المرحلة المقبل��ة، األكثر تحدياً 

وديناميةً وحراكاً.
- اس��تصدار تش��ريعات وضوابط لحاالت جديدة، ل��م تكن الزمة 
أو ذات أهمي��ة ف��ي المرحل��ة الس��ابقة، مثل ضوابط وتش��ريعات 
)االستحواذ( و)االندماج( بين الشركات، وذلك بالتنسيق والتعاون 

مع الجهات الحكومية األخرى ذات الصلة.
- الحم��الت والبرامج التعريفي��ة والتوعوية المكثفة، لنش��ر ثقافة 
الحوكمة والعمل المؤسس��ي، ومزايا تأس��يس الشركات المساهمة 
العامة، أو التحول إليها، وكذلك ثقافة االستثمار باألسهم والسندات 
واألوراق المالية األخرى، كبديل أفضل لصيانة وحفظ المدخرات 
العائلي��ة الصغي��رة، وخاصةً منه��ا المجمدة والعقيم��ة. وكل ذلك 

تقوم هيئة األوراق واألسواق المالية السورية بدور محوري في تطوير عمل السوق ودفعه إلى األمام. وهي تشجع 
العديد من الشركات المساهمة على إدراج أسهمها وتفعيل نشاطها. وقد تم اتخاذ قرارات عديدة لتطوير عمل 

السوق وتعزيز دور الشركات.
رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عابد فضلية، تحدث إلى مجلة البنك والمستثمر، عن مشاريع الهيئة 

وبرامجها وتطلعاتها وخطط التطوير.

د. عابد فضلية
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العام مقارنةً مع العام الس��ابق، حيث بلغت قيمة التداول خالل هذا 
الربع ما يعادل إجمالي تداوالت عام كامل.

كي���ف تصف عالقة العم���ل بين مجلس مفوض���ي هيئة األوراق 
واالسواق المالية وسوق دمشق لألوراق المالية؟

إن العالق��ة بين الهيئة التي يش��رف على عملها ويخط سياس��اتها 
)بالمحصل��ة( مجل��س المفوضين، وبين س��وق دمش��ق لألوراق 
المالي��ة ه��ي أكثر من مجرد عالقة عمل بي��ن طرفين، هي عالقة 
ش��راكة وتكامل وتطاب��ق مصالح، إن صح التعبي��ر، وعموماً أنا 
ش��خصياً ال أستس��يغ العبارة الدارجة في األنظم��ة النافذة، والتي 
تبدأ بكلمة )يخضع إلش��راف الهيئة( كذا وكذا وكذا، ألن الصحيح 
)ليس الخضوع( وإنما الش��راكة )الناظمة( بين الهيئة وبين جميع 
الجه��ات األخرى ذات الصل��ة بعمل الهيئة، ألن نجاح عمل الهيئة 
)كمؤسس��ة( و)كإدارة( هو محصلة لنجاح وتطور وتعافي وتنامي 
تلك الجهات، التي هي بمثابة أجنحة للهيئة، وليست كيانات خاضعة 
له��ا. وفي حال تراءى لمن يقرأ ما أقول، 
أن في كالمي فلس��فة أكثر مما هو واقع، 
فالج��واب هو: ليكن هدف رئاس��ة الهيئة 
)الي��وم، وف��ي كل زم��ان( تطوي��ر هذا 

الواقع على ضوء هذه الفلسفة.

هل هناك خط���ة لإلنتقال قريباً إلى مبنى 
الهيئ���ة والس���وق في البواب���ة الثامنة 

بمنطقة يعفور؟
إن انتقال مقري )الهيئة( و)الس��وق( إلى 
مبنى )يعفور( هو مس��ألة وق��ت، ولدينا 
خطة )مؤجل��ة( لهذا االنتقال، وأس��باب 
التأجيل هي أسباب قاهرة، وتتعلق بنقص 
التمويل الالزم لتجهيز وفرش البناء في )يعفور(، علماً أن األزمة 
والتضخ��م وارتفاع التكلفة وانخفاض اإليرادات هي األس��اس في 
مس��ببات عدم اكتمال التمويل والتجهيز الالزم، ورغم ذلك، لس��نا 
مستس��لمين لهذا الوضع ونقوم بالتعاون وتقاسم التكاليف مع إدارة 
الس��وق ببعض الخطوات التأسيسية للمبنى، التي من شأنها تسريع 

االنتقال عند توافر التمويل الالزم.

هل تعتق���د أن النظام الداخلي للهيئة يحت���اج الى تعديل وما هي 
الثغرات إن وجدت؟

نعم، بالتأكيد، إن النظام الداخلي للهيئة بحاجة إلى تعديل، وضرورة 
التعديل ليس فقط لوجود ثغرة في هذه المادة أو تلك من مواد وأحكام 
هذا النظام، بل ألن عمره عش��ر س��نوات، أي أنه من عمر تأسيس 
الهيئ��ة، وأي نظام داخلي ألي مؤسس��ة، ُوضع عند تأسيس��ها ال بد 
أن��ه بحاجة إل��ى تعديل بعد حين، ألن الواق��ع يتغير والمهام تتطور 
والرؤى تتسع وتتضح أكثر. وبالنسبة للنظام الداخلي للهيئة، فهناك 

هناك شكوك حول مدى جدية حماية المواطنين والمستثمرين في 
األوراق المالية من ممارس���ات اإلحتيال أو التالعب، كيف نقطع 

الشك باليقين لدى المستثمرين بأن أموالهم مصانة؟
حول الش��كوك بمدى حماية المواطنين والمستثمرين في األوراق 
المالي��ة من ممارس��ات االحتي��ال أو التالعب، ن��رى أن ال مبرر 
لهذه الش��كوك، لعدة أسباب، أهمها أن الهيئة )وكذلك سوق دمشق 
لألوراق المالية(، تمارسان عملية الرقابة المستمرة على التداول، 
لحظ��ة بلحظ��ة )طوال س��اعات جلس��ات الت��داول(، بحيث يمكن 
ت��دارك أضرار أي مخالفة، إما في لحظتها أو بُعيد س��اعات على 
أبع��د تقدير، كما إن أنظمة التداول )المعتم��دة(، تضع حداً أقصى 
يومي الرتفاع أو النخفاض س��عر الس��هم، وهذا  كفيل بإيقاف أي 
تدهور غير طبيعي أو أي تأجيج مفتعل ألس��عار األس��هم، وكفيل 
بالتالي بحماية أي خلل جسيم بعمل سوق األسهم، ويصون إلى حد 

كبير حقوق المساهمين والمستثمرين.

شغل نش���ر الوعي االستثماري وتنشيط 
اإلس���تثمار ف���ي األوراق المالية حيزاً 
مهما لدى اإلدارات الس���ابقة هل تعتقد 
أن زي���ادة الوعي باإلس���تثمار في هذا 
التجربة في  بتج���ذر  الميدان مره���ون 

سوق دمشق؟
بالضبط، هذا الس��ؤال يحمل الجواب في 
طياته، فالمس��ألة تش��بة ما يعرف بفلسفة 
)هيغل( أي أن ضرورات الواقع تجترح 
الحل��ول، بنتيج��ة التفاعل بي��ن )المادة( 
و)الوع��ي(، حيث أنه كلم��ا تطور واقع 
سوق األسهم )واألوراق المالية عموماً(، 
واتضحت إيجابياتها وس��لبياتها، يتطور 

الوع��ي )المعرفي( بطبيعة وحقيقة وأهمية هذه الس��وق وبواقعها، 
وبكيفي��ة تطويرها وتعزي��ز اإليجابيات وتقليص الس��لبيات. وفي 
س��ياق ذلك يأت��ي دور العمل )المؤسس��ي المنظ��م( للقائمين على 
إدارة الس��وق وللجهات المش��رفة عليها، ال سيما الدور اإلشرافي 

والرقابي والتوجيهي الذي تقوم به الهيئة.

هل من شركات جديدة مؤهلة لإلدراج في السوق؟
نعم. يوجد العديد من الشركات المؤهلة إلدراج أسهمها في السوق 
)البورصة(، واحدة منها اس��تكملت )إجرائياً( كل ما يلزم لإلدراج 
)سيريتل(، وأخرى كادت تستكمل إجراءات اإلدارج )إم تي إن(، 
وثالثة ورابعة وخامس��ة بدأت اإلجراءات الالزمة، وشركات عدة 
أخرى تستكمل حالياً ما يلزم لتبدأ بهذه اإلجراءات، وهذا ما يجعلنا 
متفائلين اقتصادياً ومؤسسياً بالمستقبل القريب والمتوسط والبعيد. 
وف��ي ه��ذا اإلطار ال ب��د من التذكي��ر بحالة الرواج التي ش��هدتها 
الس��وق خالل األش��هر األخيرة، وخاصةً في الربع األول من هذا 

كلما تطور واقع

سوق األسهم

يتطور الوعي

بطبيعة وحقيقة وأهمية

هذه السوق

وبواقعها
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مس��ودة مطروحة وش��به جاهزة لتعديله، من ش��أنها أن تُس��هم في 
تطوي��ر الهيكلية الوظيفية الداخلية للهيئة، وتُفعل )دون أي تعارض 
أو ازدواجي��ة( التراب��ط والتكام��ل الوظيفي والفني بي��ن مديرياتها 
وأقس��امها ووحداتها، وتُحسن التراتبية الوظيفية في ما بينها، وبين 
الجهات اإلدارية واإلش��رافية األعلى واألدن��ى، وال بد من أن ذلك 
سيستلزم إعادة النظر بالتوصيف الوظيفي، لينسجم بصورة أفضل 
مع الهيكلية الجديدة من جهة، ومع المهام والرؤى المستقبلية للهيئة 
م��ن جهة ثانية، ولتنس��جم معه األس��س الجدي��دة واألفضل آلليات 

التوظيف وضوابط الترفيع واالرتقاء الوظيفي من الجهة الثالثة.

ما هي  الصعوبات والتحديات التي تواجه عمل هيئة األوراق في 
ظل الحرب التي تعيشها سورية؟

إن الصعوبات والتحديات التي تواجه الهيئة وعملها في ظل الحرب 
التي تعيش��ها س��ورية ال تختلف كثيراً عن الصعوبات والتحديات 
المعروف��ة والملموس��ة الت��ي تواجه عم��ل الهيئات والمؤسس��ات 

الحكومي��ة وغي��ر  األخ��رى،  الوطني��ة 
الحكومية، فهي جزء من كل، وهذا الكل 
ه��و الوطن والدولة والمجتمع، وبالمقابل 
كما صم��دت أجزاء هذا ال��كل، فالهيئة، 
كمؤسسة وعاملين، ما زالت أيضاً تعمل 
وتنجز، بل لم تتوقف أصالً، تعيد إعمار 
هيكليته��ا وبناء خططها وس��بك رؤاها، 
وال ش��يء س��يعرقل زجها في مس��تقبل 
البلد عبر المزيد من المشاركة في عملية 

البناء والتنمية.

سورية ستش���هد مرحلة إعادة اإلعمار 
م���ا بع���د الحرب، م���ا الخط���وات التي 

ستتخذونها في ما يتعلق بتأسيس المزيد من الشركات المساهمة 
يكون لها دور وطني في إعادة اإلعمار؟

بالنس��بة للهيئة، فال دور مباشر لها في تأسيس هذا النوع الهام من 
الش��ركات، بل إن دورها )غير المباشر( الذي ربما ال يقل أهمية، 
يتجس��د في تحسين أداء عمل وإدارة ونش��اط الشركات المساهمة 
ودعم بيئتها اللوجستية، من خالل تعميم ضوابط الحوكمة وشفافية 
معايي��ر اإلفصاح وتش��جيع عملي��ة التحول من ثقافة المؤسس��ات 
االقتصادية الفردية إلى ثقافة التش��اركية والش��راكات والشركات 
المساهمة وتسهيل إدراج األسهم في السوق، وتدعيم مناخات الثقة 
بعملي��ات التداول في إطار تعميم ونش��ر ثقاف��ة ومزايا وموثوقية 
االس��تثمار في األوراق المالية. وكل هذا ال يقل أهمية من اإلسهام 
المباش��ر في عملية التأسيس المباش��ر للشركات المساهمة، بل هو 

رديف، وال غنى عنه.

وف��ي ه��ذا اإلطار ال بد م��ن التنويه إلى أن المس��تقبل االقتصادي 

واالس��تثماري القري��ب والمتوس��ط والبعي��د ه��و للش��ركات بكل 
أنواعها، ال سيما المساهمة منها، والمساهمة العامة على األخص، 
ألنها س��تكون في مرحلة إعادة اإلعمار األكثر قدرة على التمويل 
الذات��ي من خالل طرح األس��هم واألوراق المالي��ة، حيث الحاجة 
لرؤوس األموال الضخمة س��تصبح ضرورة، وفي الحين الذي قد 
ال تكون فيه التسهيالت المصرفية وفيرة أو ميسرة كما كان األمر 

قبل األزمة.

بعد س���ت سنوات من الحرب هل اس���تطعتم الحفاظ على عالقات 
جيدة من التعاون والتنس���يق مع هيئات عربية، ومن هي الدول 

التي حرصت على تبادل الخبرات والتعاون معكم؟
لقد اس��تطاعت الهيئة الس��ورية الحفاظ على عالقاته��ا الجيدة مع 
االتحاد العربي لهيئات األوراق واألس��واق المالية، على اختالف 
جنس��ية األش��خاص الذين تعاقبوا على رئاس��ته، وكان الحضور 
األخي��ر للهيئ��ة ممثلة برئيس��ها ف��ي تونس العاصمة، في ش��باط/
فبراي��ر 2017 ف��ي االجتماع الس��نوي 
الدوري لالتحاد، الذي انتقلت رئاسته من 
رئي��س الهيئة المصرية إلى رئيس الهيئة 
التونس��ية، علماً أن هذا االجتماع كان قد 
عقد برئاس��ة الهيئة الس��ورية في دمشق 

عام 2010.

وبالنس��بة للتواصل م��ع الهيئات العربية 
مس��تمر  بالع��ادة،  األم��ر  كم��ا  فه��و، 
بصورة غير مباش��رة م��ن خالل األمانة 
العامة لالتحاد، الت��ي نحن على تواصل 
دائ��م معه��ا، ونتلق��ى عبرها مراس��الت 
م��ن هيئ��ات عربية ع��دة تتعل��ق بتبادل 
الخبرات واالستفس��ارات الفنية واالس��تيضاحات التشريعية، وقد 
تواصلنا في تونس مباش��رةً مع العديد م��ن الهيئات العربية، منها 
األردنية والعمانية، واللبنانية والجزائرية والفلسطينية والمصرية 
والمغربية، عدا التونسية التي كانت داعمة بشدة وبصورة استثنائية 

للهيئة السورية.

ه���ل تتوقع  إجتماع الهيئات العربية لألس���واق المالية قريبا في 
دمشق؟

إن م��كان اجتماع اتحاد الهيئ��ات العربية تُح��دده األجندة الدورية 
لت��رؤس االتحاد، حيث تنتقل رئاس��ة االتحاد س��نوياً من دولة إلى 
أخرى، ويكون مقر االجتماع في عاصمة الدولة التي ستنتقل إليها 
رئاس��ة االتحاد، وكما ذكرت آنفاً فقد كانت رئاسة االتحاد لسورية 
عام 2010، فعقد االجتماع بدمشق، وبالتالي فإن االجتماع المقبل 
لرئاسة االتحاد.في دمشق سيتطلب بعض الوقت، بحسب األجندة السنوية الدورية 

المستقبل

االقتصادي واالستثماري

القريب والمتوسط والبعيد

هو للشركات

بكل أنواعها
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عدد المس��تثمرين أو عدد الحس��ابات المفتوحة لدى كل ش��ركة من الشركات، 
نالحظ أن هناك تفاوتاً في اداء الش��ركات، وهذا يعود الى السياس��ة التي تتبعها 
كل ش��ركة لمواجهة منافس��يها وطبيعة ونوعية الخدمات التي تقدمها للعمالء، 

وغيرها من العوامل.

وف��ي ظل الرقابة المس��تمرة  لعمل هذه الش��ركات نجد أنه��ا التزمت وتقيدت 
بتطبيق نظام الترخيص وتعليمات التعامل ما بين الوس��يط والعميل، الس��لوك 

المهني، قواعد التداول، واالفصاح.

واألكيد أن أداء كل الش��ركات المرخصة والعاملة في س��وق دمش��ق هو أداء 
مميز، فقد تمكنت جميعها من االستمرار في ظل الظروف الراهنة، حيث سجل 

عام 2016 تحسناً في اداء الشركات كافة بالمقارنة مع عام 2015.

م���ا هي المعايير واألس���س التي تعتمده���ا الهيئة للقيام بدوره���ا التنظيمي 
والرقابي على شركات الخدمات والوساطة المالية؟

تعتم��د الهيئة عن��د وضع االنظمة والتعليمات الخاصة بنش��اط األوراق المالية 

زكريا: ننظم أعمال الوساطة بأفضل المعايير الدولية

وفيما يلي نص الحديث:

ما هي االنش���طة أو الخدمات التي تقدمها ش���ركات 
الخدمات والوساطة المالية؟

تعد شركات الخدمات والوساطة المالية احدى الدعائم 
الرئيسية لسوق األوراق المالية. ونظرا ألهمية الدور 
الذي تقوم به يتعين على هذه الشركات الحصول على 
ترخيص من هيئة األوراق واالسواق المالية السورية 

وذلك وفق متطلبات وشروط واجراءات ناظمة.

ويس��مح نظ��ام الترخيص لهذه الش��ركات ان تمارس 
احدى النشاطات الخمس��ة التالية: تقديم االستشارات، 
وتحليل ونش��ر المعلومات المتعلقة باألوراق المالية، 
الوس��اطة المالية، إدارة اإلص��دارات االولية، وإدارة 

االستثمار والحفظ األمين.

بدأت سوق دمشق لألوراق المالية أعمالها عام 2009 
بوجود 5 ش��ركات خدمات ووس��اطة مالي��ة، ليزداد 
ع��دد هذه الش��ركات تدريجياً ليصل الى 16 ش��ركة. 
والي��وم، يوجد لدينا 7 ش��ركات عامل��ة ومرخص لها 
القيام بأعمال الوس��اطة في األوراق المالية لحس��ابها 
ولحس��اب الغي��ر، يعمل لديه��ا 58 موظف معتمد من 
قبل الهيئة، منهم 14 وس��يطاً مالياً، منها شركة واحدة 
تعمل أيضاً على تقديم االستش��ارات، وشركتين قامتا 
بتجدي��د ترخي��ص إدارة االص��دارات األولية، وذلك 
بس��بب الظروف الحالية التي تمر بها سورية، إضافة 

الى وضع السوق، ووضع االقتصاد.

كي���ف تقيمون عمل ش���ركات الخدمات والوس���اطة 
المالية ودورها في سوق دمشق لالوراق المالية؟

اعتماداً على القيم االجمالية لحجم وقيم التداول وعلى 

يوجد سبع شركات عاملة ومرخص لها القيام بأعمال الوساطة في األوراق المالية لحسابها ولحساب الغير 
في سورية. وتلتزم هيئة األوراق واألسواق المالية وضع األنظمة والتعليمات الخاصة بنشاط االوراق المالية 

على أفضل المعايير الدولية، كما تلتزم المبادئ المحددة من قبل المنظمة الدولية لهيئات االوراق المالية.

عضو مجلس المفوضين في الهيئة الدكتورة نائلة زكريا، تحدثت لمجلة البنك والمستثمر عن أعمال الهيئة 
واجهتها.  لكنها  التحديات،  من  العديد  المالية  والوساطة  الخدمات  شركات  واجهت  حيث  والوساطة، 
وأكدت أن التواصل والتعاون المستمر ما بين الهيئة والشركات العاملة والممثلة برابطة شركات الخدمات 

والوساطة المالية تعد اساس النجاح لهذه الصناعة.

د. نائلة زكريا



31

عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2017

ويبدي عدد من ش��ركات الخدمات والوس��اطة المالية 
المجمدة النش��طتها رغبتها بالعودة لممارسة اعمالها 
في س��وق دمش��ق لألوراق المالية، منتظ��رة التوقيت 

المناسب.

وأخيراً، يترتب على الش��ركات أن تعي اهمية تطوير 
بيئتها الداخلي��ة، وخاصة ما يتعل��ق برقابتها الداخلية 
والحوكم��ة وتوس��يع انش��طتها وخدماته��ا المقدم��ة 
للعم��الء، إضاف��ة الى بن��اء اس��ترتيجيات تمكنها من 
توس��يع قاعدة العمالء وجذب المزيد من المستثمرين 
س��واء المس��تثمر الف��رد أو المؤسس��اتي، المحلي أو 

االجنبي. 

م���اذا عن برام���ج التوعي���ة والتثقي���ف للمواطنين 
والمتعاملين والمهتمين باألوراق المالية؟

يع��د التعلي��م والتوعي��ة اح��دى األس��اليب او الطرق 
المس��تخدمة دولي��اً لتعزيز ثقة المواطن أو المس��تثمر 
بسوق االوراق المالية، وقد حدد اتحاد هيئات األوراق 
المالية العربية والتي تعد س��ورية فيها عضواً أساسياً 
ضمن خطته االس��تراتيجية لألعوام 2016 - 2020 
ضرورة إنش��اء بوابة الكترونية خاصة باالتحاد تعنى 

بتوعية المستثمر وتعليمه.

إن القيام بهذه المسؤولية ال يتوقف على هيئة االوراق 
المالي��ة، وانما يتطل��ب التعاون مع الهيئ��ات الرقابية 
المحلية والدولية التي تعنى بهذا الموضوع وضرورة 
تضاف��ر جه��ود كل المش��اركين ف��ي الس��وق، وفي 
مقدمته��م ش��ركات الخدمات والوس��اطة المالية للقيام 
بحم��الت توعوي��ة وترويجي��ة بكل ما يتعل��ق بأهمية 
ومزايا الس��وق المالية، حقوق والتزامات المس��تثمر، 
المفاهي��م المالية واالس��تثمارية األساس��ية، االدوات 

المالية وآليات التداول وغيرها.

وتعمل هيئة االوراق واالسواق المالية السورية حالياً، 
وفق االمكانيات المتاحة لديها، على توعية المس��تثمر 
وتعليم��ه باالعتماد على الموقع االلكتروني ووس��ائل 
التواصل االجتماعي، حيث يتضمن الموقع كل االخبار 
والمعلومات واالفصاحات المتعلقة باالوراق المالية، 
وكذلك مجموعة من نشرات التوعية ومنها على سبيل 
المثال نش��رة العالقة التعاقدية ما بين الوسيط والعميل 
والتي تحتوي على معلومة هامة وهي أن فتح الحساب 
المحاضرات والورش التدريبية.لدى شركة الوس��اطة مجاني. وتهتم الهيئة أيضا بعقد 

عل��ى أفضل المعايي��ر الدولية، كما تلت��زم المبادئ المحددة م��ن قبل المنظمة 
الدولي��ة لهيئ��ات األوراق المالية والتي تع��د هيئة األوراق واالس��واق المالية 
الس��ورية عض��واً فيه��ا، وتؤكد أهمية التعاون والش��راكة م��ع االطراف ذات 
العالقة، من ش��ركات مدرجة وش��ركات وس��اطة ومكاتب وشركات تدقيق أو 

جهات رقابية اخرى.

وتتناول االنظمة والتعليمات الخاصة بعمل شركات الخدمات والوساطة المالية 
كل م��ن، متطلبات الترخيص وممارس��ة المهنة، اجراءات الرقابة المس��تمرة 
ومدى االلتزام، ضبط المخاطر المرتبطة بطبيعة عمل  هذه الشركات. أما في 

ما يتعلق باالشراف والرقابة، فتركز الهيئة على النقاط التالية:

أوالً: امتالك هذه الش��ركات لكل من الخبرات الفنية واالدارية، الموارد التقنية 
والنظم التشغيلية والمالية المالئمة.

ثانياً: طبيعة العالقة مع العمالء وعدم وجود تضارب ما بين مصالح الش��ركة 
ومصالح عمالئها على الصفقات أو الخدمات التي تقدمها، وغيرها من عمليات 
االحتي��ال أو المخالفات. واخيراً التأكد من مالءة الش��ركة والحفاظ على اموال 

العمالء، ما يؤدي الى تعزيز الثقة بالسوق المالية.

وعمل��ت الهيئ��ة مؤخ��راً بالتع��اون، مع كل م��ن هيئة مكافحة غس��ل االموال 
وتمويل االرهاب ورابطة ش��ركات الخدمات والوس��اطة المالية، على اصدار 
تعليمات جديدة بعمليات غسل االموال وتمويل االرهاب لدى شركات الخدمات 
والوس��اطة المالي��ة، وذلك بما يحقق االنس��جام م��ع كل االنظم��ة والقرارات 
الص��ادرة عن مصرف س��ورية المرك��زي، ويقلل من االعب��اء المترتبة على 

شركات الوساطة.

ما هي أبرز التحديات التي فرضتها الظروف الراهنة على الش���ركات، إضافة 
إلى آفاق المستقبل؟

واجهت ش��ركات الخدم��ات والوس��اطة المالي��ة العديد من التحدي��ات، يمكن 
تلخيصه��ا بكل من انخف��اض احجام وقيم التداول، المنافس��ة الش��ديدة، انعدام 
الرغب��ة باالندم��اج، ما اس��تدعى توقف أو تجميد نش��اط عدد من الش��ركات، 
ارتفاع التكاليف، تسرب اليد العاملة الخبيرة، إضافة الى مواجهة هذه الصناعة 

لمنافسة شديدة مع بدائل استثمارية اخرى كالعقارات والعمالت االجنبية.

وفي ظل هذه التحديات اتخذت الهيئة العديد من القرارات وبالتعاون مع رابطة 
شركات الخدمات والوساطة المالية لتمكين هذه الشركات من االستمرار والقيام 
بدورها الفعال في سوق دمشق لألوراق المالية، منها على سبيل المثال، تخفيض 
الرس��وم والكفاالت المترتبة على هذه الشركات، وضع معايير جديدة العتماد 
العاملين لدى هذه الشركات واقامة دورات تدريبية وخاصة للوسطاء الماليين، 

ما يسمح للشركات من تأمين الكوادر ذات الكفاءة وبالسرعة المطلوبة.

إن التواص��ل والتعاون المس��تمر ما بين الهيئة والش��ركات العامل��ة والممثلة 
برابطة ش��ركات الخدمات والوساطة المالية تعد أساس النجاح لهذه الصناعة، 
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قاسم: نلتزم معايير الحوكمة

الرزاق قاسم، السوق بالمتقلبة، بسبب  المالية الدكتور عبد  التنفيذي لسوق دمشق لألوراق  المدير  يصف 
الحوادث األمنية والسياسية، وقال لمجلة البنك والمستثمر، إدارة سوق دمشق لألوراق المالية أصرت على 

االستمرار بالرغم من الصعوبات والهزات التي تعرضت لها السوق.

وأكد قاسم أن االلتزام بمعايير اإلفصاح والحوكمة والشفافية هو مطلب ضروري يتم الرقابة عليه من قبل 
هيئة األوراق واألسواق المالية. وقال: إننا في سوق دمشق ما زلنا نسعى للوصول إلى الدور الحقيقي للسوق 

في تحقيق التنظيم األمثل لعملية التداول.

كيف تصف حالة سوق دمشق لألوراق 
المالية في الفترة الحالية؟

إن أفضل وصف لحالة السوق في الوقت 
الراه��ن أنه��ا س��وق متقلبة، وه��ذا أمر 
طبيعي ناتج عن تقل��ب األوضاع األمنية 
والسياسية التي تسيطر على بلدنا الغالي، 
فالس��وق تعكس تلك الحال��ة بدرجة عالية 

من الحساسية.

فف��ي نهاي��ة الع��ام 2016 الماضي ومع 
بداي��ة الع��ام 2017 الحال��ي، س��اد نوع 
م��ن التفاؤل لدى المس��تثمرين ترجم إلى 
ارتفاعات كبيرة وقياسية في أداء المؤشر 
م��ن 1,616 نقطة في نهاية العام 2016، 
إل��ى 3,129 نقط��ة حت��ى نهاية الش��هر 

الرابع من العام 2017.

كما ارتفعت س��يولة  السوق، األمر الذي 
انعكس على قي��م وأحجام التداوالت التي 
ارتفع��ت بنس��بة 96 % و14 % عل��ى 
التوال��ي مقارنة م��ع الفت��رة المماثلة من 
العام السابق، لتصل قيم التداول مع نهاية 
األش��هر األربعة األولى إل��ى 3 مليارات 
ليرة سورية وحجم التداول إلى 11 مليون 

سهم.

بعد الش��هر الرابع وتحدي��داً بعد العدوان 
األميرك��ي على مط��ار الش��عيرات، بدأ 
المؤش��ر بالتراجع وبدأت قي��م التداوالت 
فإنن��ا  وبالتال��ي  بالتراج��ع،  وأحجامه��ا 
نالحظ وبشكل مباشر العالقة بين الوضع 

السياسي واألمني وأداء السوق.

كيف هو أداء الشركات ونشاطها؟
كان أداء الش��ركات المدرج��ة في س��وق 
دمش��ق خالل الع��ام 2016 جيداً بش��كل 
ع��ام، بناًء عل��ى النتائج المالية الس��نوية 
التي قامت الس��وق بنش��رها عبر موقعها 

االلكتروني.

فقد حققت معظم الشركات أرباحاً معقولة 
حي��ث بل��غ مع��دل العائد عل��ى األصول 

للشركات المدرجة 10 %.

كما حقق العائد على حقوق الملكية معدل 
30 %، ما يظهر مقدار التحس��ن في أداء 
الشركات المدرجة، حيث بدأت الشركات 
تحقق أرباحاً تش��غيلية من أعمالها خالل 
الفترة بعد اس��تبعاد األرباح غير المحققة 
الناتج��ة عن تقييم القط��ع البنيوي في تلك 

الشركات.

لم���اذا تم���ت زي���ادة جلس���ات التداول 
األسبوعية من أربع الى خمس جلسات؟
إن زي��ادة عدد جلس��ات الت��داول لتصبح 
خمس جلس��ات في األس��بوع سوف يزيد 
من مرونة التغييرات األس��بوعية لتصل 
إل��ى 25 % صع��وداً و10 % هبوط��اً، 
ما يعطي المزيد من الجاذبية لالس��تثمار 
والتداول في السوق والسهولة في اختيار 
للدخول  للمس��تثمرين  المناس��ب  الوق��ت 
باس��تثمارات جديدة أو الخ��روج للتوجه 

د. عبد الرزاق قاسم

أداء

الشركات

المدرجة

في سوق

دمشق

خالل

عام 2016

جيد بشكل عام
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متطلبات العمل، حيث يتم العمل حالياً على تعديل 
وتطوي��ر نظ��ام وش��روط اإلفص��اح والعقوبات 
المترتب��ة عن عدم االلتزام بها بم��ا يضمن كفاءة 

التداول وشفافيته وتطبيق قواعد التداول السليم.

ه���ل تعامل جميع الش���ركات بالمثل بغض النظر 
عن حجمها؟

إن جميع الشركات المدرجة في السوق لها معاملة 
واح��دة من حي��ث عرضها على شاش��ة التداول، 
أو ف��ي م��ا يخص عمولة الت��داول أو حتى بدالت 

العضوية أو اإلدراج.

وم��ا يمي��ز الش��ركات المدرجة في الس��وق ليس 

حجمه��ا، إنما حركة التداول على أس��همها والتي 
تعك��س أحج��ام وقي��م الت��داول عل��ى أس��هم هذه 
الشركات على أرض الواقع، إضافة إلى انعكاسها 

ضمن شاشة أسعار األسهم لهذه الشركات.

هل من شركات جديدة سيتم إدراجها في السوق؟
تقوم الس��وق بش��كل متواص��ل بإع��داد التقارير 
الالزم��ة عن الش��ركات القابلة ل��إدراج والعمل 
على اس��تقطاب هذه الش��ركات، ومنها ش��ركات 
االتص��االت Syriatel وMTN حي��ث تم توقيع 
مذكرة تفاهم مع ش��ركة س��يريتل موبايل تيليكوم 
آملي��ن في أن تلتزم ش��ركة س��يريتل باس��تكمال 
إج��راءات اإلدراج خ��الل الفت��رة المح��ددة ف��ي 

إلى استثمارات أخرى.

خالل هذه الظروف الصعبة التي تعيشها 
سورية، كيف تجيدون الوصول الى حل 

المشاكل الرئيسية في عمل السوق؟
لقد أصرت إدارة س��وق دمشق لألوراق 
المالي��ة عل��ى االس��تمرار بالرغ��م م��ن 
الصعوبات واله��زات التي تعرضت لها 

السوق من خالل:

- االستمرار بجلسات التداول مهما كانت 
الظ��روف الخارجي��ة حتى ف��ي أصعب 
األوقات، حي��ث لم تغلق الس��وق أبوابها 
ألي جلس��ة ت��داول واس��تمرت بالعم��ل 
وتقديم خدماتها إلى المس��تثمرين وتأمين 
بيئة عم��ل س��ليمة ومراقبة لت��داول كفؤ 

وشفاف.

- التوعية المس��تمرة م��ن خالل الدورات 
والن��دوات الت��ي أقامته��ا س��وق دمش��ق 
والت��ي كان��ت موجهة للعديد م��ن الفئات 
من المهتمين بالتعرف على الس��وق وآلية 

االستثمار والتداول فيها.

- بن��اء كوادر وطنية م��ن خالل التدريب 
المستمر والعمل للحفاظ عليها.

هل تطبق إدارة السوق معايير اإلفصاح 
والشفافية والحوكمة على أداء الشركات 
العاملة بالس���وق ككل وهل من عقوبات 

تتخذ بحق الشركات المخالفة؟
إن االلتزام بمعايي��ر اإلفصاح والحوكمة 
والشفافية هو مطلب ضروري يتم الرقابة 
علي��ه من قب��ل هيئة األوراق واألس��واق 
المالية، إضافة إلى دور السوق في ضبط 

هذه القواعد من خالل نظام اإلفصاح.

كما أن إدارة السوق ممثلة بمجلس إدراتها 
واإلدارة التنفيذي��ة تعم��ل عل��ى تطوي��ر 
وتحدي��ث البني��ة التش��ريعية والتنظيمية 
والتكنولوجي��ة للس��وق بم��ا ينس��جم مع 

المذك��رة وه��ي حتى نهاية ع��ام 2017، 
وبالتال��ي انضمام قط��اع االتصاالت إلى 

القطاع��ات التي تشملها السوق.

إضاف��ة إل��ى الش��ركة العربية للمنش��آت 
السياحية والتي س��تنضم الى السوق فور 
انته��اء اإلج��راءات الالزمة م��ع وزارة 

السياحة والشركة.

هل وصلتم بالسوق الى درجة أن تكون 
س���وقاً للتموي���ل تحفز باقي الش���ركات 

المترددة لالنضمام اليها؟
رغ��م الظروف التي حال��ت دون ق��درة 
الس���وق على القيام بدوره��ا كأداة فعال��ة 
لتموي��ل االس��تثمارات ومشاريع التنمية 
من خالل الدور االس��تراتيجي الذي تقوم 
به عبر تحريك اإلدخار نحو طالبي رأس 
المال من األشخاص المعنويين من خالل 
االكتتاب العام في س��ندات أو أصول هذه 
الشركات المالية، إال أننا في سوق دمشق 
لألوراق المالية ما زلنا نس��عى للوصول 
إلى ال��دور الحقيقي للس��وق ف��ي تحقيق 
التنظي��م األمث��ل لعملية الت��داول وانتقال 
ملكي��ة األوراق المالية غي��ر الهادفة إلى 
الرب��ح إنم��ا فق��ط القيام بدوره��ا في دفع 

عجلة التنمية االقتصادية.

السوق جاهزة للتعامل م�ع جميع األوراق 
المالي��ة السيما الس�ندات، ونحن بانتظار 
الجه��ات المش��رفة ليت��م رف��د االقتصاد 
بأدوات مالية جديدة، حيث قامت الس��وق 
بإع��داد األنظمة والقواعد الناظمة لتداول 
الس��ندات وتأمي��ن بيئ��ة العم��ل الداخلية 
لقيام الس����وق ب�دوره��ا كس��وق تموي��ل 

ولي��س فقط نقل ملكيات.

وأملنا أن تحمل األي��ام المقبلة المزيد من 
االزدهار للس��وق وجذب شركات جديدة 
لالنضمام إليها والمزيد من المس��تثمرين 
تمويل واستثمار.بحي��ث تمثل ال��دور الحقيقي لها كس��وق 

قامت السوق

بإعداد األنظمة

والقواعد الناظمة

لتداول السندات

وتأمين

بيئة العمل

الداخلية
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في المؤتمر التأسيس���ي لالتحاد العربي لصناعة 
وتجارة الذهب واأللماس الذي عقد في دمشق  في 
2014 تم اإلتفاق على تأسيس بنك للذهب العربي 
في دمش���ق بإيداعات ذهبية تص���ل إلى 6 أطنان، 
وكان مق���رراً أن يفتتح في الع���ام التالي، ما الذي 

منع تحقيق هذا األمر؟
هن��اك عدة عوام��ل منعت تأس��يس بن��ك للذهب، 
ولكن ما زال العمل جارياً بهذا الخصوص، فهناك 
لألس��ف عوامل ع��دة، منه��ا داخلي��ة، إضافة إلى 
الضغط الخارجي وعدم االس��تقرار في الس��نوات 

السابقة،  فضالً عن الحوادث.
كيف ترى واقع صناعة وتجارة الذهب في سورية 
في ظل الظروف االس���تثنائية التي تعيشها، وهل 
ما زلت ترى أن االقتصاد الس���وري يسلك طريق 

التعافي؟
إن س��ورية هي مهد الحضارة ومنبع الفن والذوق، 
برغ��م كل جراحها وظروفها االس��تثنائية. وهناك 
العدي��د من الحاالت اإلبداعية في هذا المجال. ومن 
خ��الل ه��ذه الظروف أظ��ن أن المصن��ع والتاجر 
الس��وري قد انتش��ر عالمياً وس��يبرز في المراحل 
المقبلة بش��كل كبير. أما االقتصاد السوري، فيسلك 
طريق التعافي، ولكن يجب االسراع في هذه الخطى، 
إذ أن الح��رب على س��ورية هي ح��رب اقتصادية 
لحساس��ية موقعها الجفرافي، وبهمة جيشنا العربي 
الس��وري ال خوف على سورية إن كان عسكرياً أو 
سياسياً. وهناك العديد من اإلجراءات التي تقوم بها 
الدولة مشكورة رغم االمكانيات المتاحة للمحافظة 
والحؤول دون المساس باالقتصاد السوري، ولكن 
علين��ا أن نقوم بخطط اس��تثنائية لنفاج��ئ بها العالم 
وننتصر اقتصادياً بالتع��اون والتضافر مع القطاع 

الخاص.
هل من تعاون بين االتحاد العربي لصناعة وتجارة 

عيروط: لدعم صناعة الذهب وزيادة احتياطه اإلجمالي
أكد رئيس االتحاد العربي لصناعة وتجارة الذهب واأللماس الدكتور طارق عيروط، ضرورة دعم هذا القطاع وزيادة 

احتياطيه ألنه بمثابة النقد. وتحدث لمجلة البنك والمستثمر عن المشاريع والتطورات في القطاع.

ما النش���اطات واإلجراءات الت���ي اتخذها االتحاد 
العربي لصناعة وتج���ارة الذهب واأللماس خالل 
النص���ف األول م���ن العام الج���اري وأين تركزت 

وكيف تم توظيفها؟
المؤسس��ات  بي��ن  تع��ارف  ش��بكة  إنش��اء  ت��م 
والمتخصصي��ن االستش��اريين المهتمي��ن بالذهب 
والمجوهرات واأللماس والتصنيع والتجارة وتبادل 
الخب��رات بينه��م، باإلضافة الى تجهيزن��ا الفروع 
في س��لطة عمان واإلمارات والجزائر والتحضير 
لمؤتم��ر ومع��رض مهم ف��ي الجزائر ف��ي رعاية 
الحكومة الجزائرية.وقد قمن��ا بدعم ورعاية العديد 
م��ن الفعاليات الوطني��ة في س��ورية والمعارض، 
وكان آخرها سيرفكس 2017 “يد بيد نبني سورية 
الغ��د”، وكنا الراعي أاللماس��ي والذهبي باإلضافة 

لعدة نشاطات في لبنان.
هل الحرب المفروضة على عدد من دول المنطقة 
أفرزت ظواه���ر احتيال وتالعب في تجارة الذهب 
واأللماس أكبر وأخطر مما كان س���ابقاً وكيف يتم 
احتوائها والحد منها سواء ضمن السوق المحلية 

أو على مستوى أسواق المنطقة؟
بالتأكي��د هناك العدي��د من ظواه��ر اإلحتيال التي 
فرضته��ا الح��رب لغي��اب الرقابة ف��ي العديد من 
المحافظ��ات، باإلضافة إلى إنتش��ار الس��رقات و 
الجرائم. وق��د قامت الدولة بالعديد من اإلجراءات 
لحماي��ة المواط��ن رغ��م الصعوبات، وبالتنس��يق 
مع جمعية الصاغة. ونحن نس��عى على مس��توى 
دول المنطقة إلحداث نظ��م حماية تواكب التطور 
العالمي لحفظ وحماية هذه الجهات المس��تهدفة من 
مؤسسات وأفراد، ونعمل على إنشاء مكتب تحكيم 
عرب��ي يعمل تح��ت ظل اإلتح��اد للتحكيم ويرتبط 
بعمل أعضاء اإلتحاد. إضافة إلنشاء قاعدة بيانات 
للش��ركات العربي��ة واألش��خاص المهتمي��ن بهذا 

التخصص.
هل تس���جل تجارة الذهب واأللماس في األسواق 
العربية  تراجعاً أم نمواً، وهل يمكننا الحديث عن 
س���وق عربية أم لكل دولة ظروفها االقتصادية. 
وهل احتياطي الذهب في الدول العربية إلى تزايد؟
حالياً ال يمكن إعتماد معيار ثابت، تراجعاً أو نمواً، 
فلكل دول��ة ظروفها االقتصادية ومعطياتها. ولكن 
من الممكن توحيد الرؤى وإنشاء مشاريع مشتركة 
هام��ة عل��ى الصعي��د الدولي في ح��ال تضافرت 
الجهود العربية. أما بالنس��بة الحتياطي الذهب في 
هذه المرحلة من عدم االستقرار العالمي والعربي، 

فهناك حاجة لزيادته.

الذه���ب واأللماس والجمعي���ة الحرفية للصياغة 
وصنع المجوهرات في دمش���ق س���واء في تقديم 
المقترحات أو المبادرات في ظل ما ش���هده سعر 
الذهب من إرتفاع في السوق السورية أو غير ذلك 

من تداعيات الحرب على تجارة هذا المعدن؟
نح��ن كإتح��اد عرب��ي لصناع��ة وتج��ارة الذهب 
واأللماس على استعداد لتقديم كل سبل وأنواع الدعم 
للجمعية الحرفية الصناعية وصنع المجوهرات في 
دمش��ق وكل المحافظات الس��ورية التي نفتخر بها 
وبعراقتها. أما بالنسبة للمقترحات، فيمكن أن نستمد 
الخبرة منه��م في مجال الصياغ��ة واألمور الفنية. 
وبالنسبة لسعر الذهب في السوق السورية فما زال 
مرتفعاً نتيجة الحرب إال أن س��عره في بعض دول 
الجوار أقل بكثير س��واء كس��عر الذه��ب وكأجور 
صياغته. ويجب اتخاذ خطوات فعالة لحماية تجار 
الذهب والصاغة في س��ورية وعدم السماح لبعض 
المتنفذي��ن والجه��ات م��ن اس��تغاللهم وابتزازهم 

لمصالحهم ومنافعهم الشخصية.
ه���ل من رؤية عملي���ة لالتحاد لتنمي���ة االقتصاد 
الس���وري عبر االس���تثمار بالذه���ب وخاصة في 

مرحلة اإلعمار التي تتحضر لها البالد؟
نح��ن نس��عى من خ��الل االتحاد وعالق��ات الدولة 
لجل��ب أكب��ر كمية م��ن احتياطي الذهب كأس��اس 
لقاعدة متينة يمكن أن نبني من خاللها أساساً متيناً، 
ألن الذهب كان س��ابقاً واليزال أساس��اً للنقد. فرغم 
ب��روز العمالت كالدوالر والي��ورو، إال أن الذهب 
يمث��ل النقد، إضافة لكونه س��لعة ال يمكن مجاراتها 
م��ن خالل عملنا إلنش��اء بنك للذه��ب العربي بكل 
تراخيصه وإجراءاته، وهو سيكون رافداً كبيراً لكل 

المشاريع العمرانية والصناعي�ّة والخدمية.
أطلقتم مؤخرا كتاب: الذهب وأهميته االقتصادية، 

ما أبرز ما خلصتم إليه في هذا الكتاب؟
لكتاب الذهب أهمية اقتصادية في عالمنا المعاصر، 
ويتضمن أخباراً عن الذه��ب ومراحل تطوره منذ 
القدم، وصوالً إلى فكرة إنشاء البنك العربي للذهب 

ورؤيتنا المستقلة.
ما هي النصائح التي توجهها للبلدان أو األشخاص 

العاملين في هذا المضمار االقتصادي؟
أتمنى ان يعم الخير والسالم كل البلدان العربية، وأن 
يتوحد اقتصادنا رغ��م اختالفه مع مراعاة ظروف 
وامكانيات كل بلد وخططه التنموية. وأتمنى التوفيق 
والنجاح ل��كل رجال األعمال والمس��تثمرين على 
وليس على صعيد الذهب واأللماس فقط.الصعيد العربي الس��وري خاصة في كل المجاالت 

 طارق عيروط
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مرور خاصة به باالطالع على محفظته وكش��ف حس��ابه بشكل دائم وبأي 
وقت.

كما تقدم شام كابيتال تقارير يومية وأسبوعية وشهرية، إضافة إلى تحاليل 
وم��واد مختلفة من أخبار ومعلومات لنش��ر الوعي االس��تثماري تبث عن 
طريق وسائل التواصل المتاحة للش��ركة اليصال المعلومة والفائدة ألكبر 
فئة ممكنة، لنؤمن للمس��تثمر ارضية معلومات مناس��بة تس��اعده في اتخاذ 

قراره االستثماري المربح.

أما وسائل التواصل مع شركة شام كابيتال للوساطة المالية فهي:
www.chamcapital.sy :موقع الشركة

/https://www.facebook.com/ChamCapital :فايسبوك
info@chamcapital.sy :البريد االلكتروني للشركة

الطرون: صمود قطاع الوساطة المالية عزز اإلستثمار

وفيما يلي نص الحديث

ما الخدمات المميزة التي تقدمها حالياً شركات الوساطة 
في مجال تداول األوراق المالية في سوق دمشق؟

حصلت شركة شام كابيت��ال للخدمات المالية واالستثمارية 
والتي تأسست في دمشق، مطلع شباط/فبراير 2009 على 
ترخيص من هيئة األوراق واألس��واق السورية للعمل في 
سوق األوراق المالية السورية برأسمال قدره 120 مليون 
ليرة. ويسمح هذا الترخيص للشركة بتقديم خدمات تداول 
األوراق المالية لحس��ابها وحساب الغير، وتقديم الخدمات 
االستش��ارية، وكذلك إدارة اإلص��دارات األولية من دون 
التعه��د بالتغطي��ة، وتحلي��ل ونش��ر المعلوم��ات المتعلقة 

باألوراق المالية.

وتهدف شركة ش��ام كابيتال المحدودة المسؤولية الى نشر 
الثقاف��ة والوع��ي االس��تثماريين لدى أكبر فئ��ة ممكنة في 
المجتمع، من خالل المش��اركة ف��ي الفعاليات االقتصادية 
المتنوع��ة للرفع من ش��أن القطاع المالي ولتكون ش��ركة 
ش��ام كابيتال رافد أساسي لدعم االقتصاد الوطني واليجاد 
األرضية المالئمة لالستثمار بأسهم الشركات المدرجة في 
سوق دمش��ق لألوراق المالية، وتطوير االليات للوصول 

الى أفضل مستوى استثماري.

إل���ى جانب تنفيذ أوامر الت���داول اليومية هل من خدمات 
نوعية تقدمها شركات الوس���اطة على مستوى األبحاث 

والتحاليل المالية المتخصصة؟
تتميز ش��ركة ش��ام كابيت��ال للوس��اطة المالي��ة بعالقاتها 
الوطي��دة الت��ي تربطها م��ع مس��تثمريها، وذلك بس��عيها 
الدؤوب والمس��تمر لتقدي��م أفضل خدمة ممكنة وتس��هيل 
عمليات التدوال. فتقدم الش��ركة خدمة حسابي، التي يمكن 
من خاللها للمستثمرعن طريق ادخال رقم مستخدم وكلمة 

تتميز شركة شام كابيتال للخدمات والوساطة المالية واالستشارات بالعالقة مع مستثمريها. ويقول مديرها 
البنك والمستثمر أن شركة شام كابيتال عانت من هجرة الكفاءات  الطرون في حديث لمجلة  العام ماهر 
كبقية القطاعات والجهات العامة والخاصة في سورية بسبب الظروف الحالية، ولكنها حافظت في شكل 
المناخ المالئم  الدائم لجودة هذه الخدمة عن طريق توفير  دائم على استقرار خدماتها المقدمة والتحسين 

والمريح لموظفيها.
بايجاد  التزام كل األطراف  األزمة بل وتجاوزها من خالل اجراءات  القطاع استطاع الصمود في وجه  أن  وأكد 
استثمار آمن يحقق دخاًل جيداً لكل فئات وطبقات المجتمع السوري والمحافظة عليه، وتشجيع المستثمرين 

على االستثمار بعملة بلدنا المحلية الليرة السورية، وتوفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم وتدريبهم.

ماهر الطرون
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تملك عائلة كما يحلو ألعضاء الفريق تسميتها )عائلة شام 
كابيتال(.

ما الذي يقع على عاتق شركات الوساطة المالية وتحول 
التحديات من تنفيذه؟

الدور األساس��ي لش��ركات الوس��اطة هو تقديم التحليالت 
والدراس��ات الفنية لمستثمريها لتس��اعدهم في اتخاذ خيار 
اس��تثماري مرب��ح. كم��ا أن ش��ركات الوس��اطة لها دور 
مهم في نش��ر الوعي االس��تثماري مع بقية الش��ركاء في 
القطاع المالي، ولكن االيرادات المحدودة والتحديات التي 
يواجهها القطاع في شكل عام تحول دون تنفيذ هذه الخطة 
بالشكل األمثل واألكمل، على رغم وجود محاوالت جيدة 
من ادارة سوق دمشق لألوراق المالية وشركات الوساطة 
المالية. ولكننا نأمل في أن نرتقي في الفترة المقبلة بنش��ر 

الوعي االستثماري في سورية.

هل من أرباح تصاعدية تحققها شركات الوساطة؟
حقق��ت الش�����ركة نتائ��ج جي��دة وخاص��ة ف��ي الس��نتين 
الماضيتين، وذلك يع��ود القتناع المس��تثمر بأن اس�تثماره 
ف��ي الس��وق المالية ه��و اس����تثمار آمن ومرب��ح ويجنبه 
اخطار االس����تثمار في العم�الت األخ�رى. فاالس����تثمار 
بليرة البلد ه�و االس���تثمار اآلمن والذي يعود بالنف�ع على 

االقتصاد ككل.

وق��د ازداد ع����دد المس����ت�ث�مري��ن الج����دد الراغبي���ن 
باالس��تثمار في ش����كل ملح��وظ من����ذ مطلع عام 2016 
الماض��ي، كما كان��ت لنتائج البنوك والش��ركات األخرى 
المدرجة في الس��وق المالي��ة وتوزيعها ألرباح، أثراً جيداً 
وهو ش���كل انطباعاً ايجابياً أعاد الثقة لالس��تثمار بأس��هم 

هذه الشركات.

هل تشهد السوق منافس���ة سليمة وإيجابية بين شركات 
الوساطة؟

أوالً أود أن اتوجه بالش��كر لجميع الشركاء في هذا القطاع 
من هيئة األوراق واألس��واق المالية متمثلة بالدكتور عابد 
فضلية، وسوق دمشق لألوراق المالية متمثلة بالدكتور عبد 
الرزاق قاسم، الى شركات الوساطة المالية متمثلة بمدراء 
الش��ركات وموظفيهم على الجهود الجبارة والمتميزة التي 
يبذله��ا الجميع من دون اس��تثناء ف��ي المحافظة على أداء 
وفاعلية س��وق دمشق لألوراق المالية، واستمراره ليكون 
الداعم الرئيس��ي في دفع عجلة االقتصاد الوطني، وليكون 
بشكل خاص.في المس��تقبل الوجهة األولى للمستثمر العربي والسوري 

هواتف الشركة:
تلفون: 3311311 / 011 - 3322895 / 011 - 3388894 / 011

فاكس: 3352386 / 011
موبايل: 0991888810 - 0991888811

من يقي�ّم عمل شركات الوساطة المالية في سوق دمشق، وهل بات لدينا 
شركات تحمل صفة الكفاءة والريادة في تقديم الخدمات؟

الخدمة المقدمة من قبل شركة الوساطة هي بذاتها التي تقيم عملها، وبرأينا 
فإن رضى المستثمر وثقته بشركة وساطة معينة هو المقياس األمثل لتقدير 
وتقييم مدى كفاءة هذه الش��ركة. والش��ك في أن جميع ش��ركات الوس��اطة 
العاملة في س��وريا تمتلك من الخبرات والكف��اءات ما يكفي للنهوض بهذا 

القطاع.

في ظل األوضاع الراهنة التي تعيش���ها سورية والتي أثرت مباشرة على 
س���وق دمش���ق. هل من جهود إضافية تبذل من قبل ش���ركات الوساطة 

للتعامل مع السوق؟
ال نختلف على أن الحرب الجائرة على بلدنا الحبيب سورية أثرت على كل 
القطاعات االقتصادية بما في ذلك االس��تثمار في أسهم الشركات المدرجة 
في سوق دمشق لألوراق المالية، ولكن بفضل رعاية الحكومة متمثلة بهيئة 
األوراق المالي��ة، باالضافة إلى لجهود المميزة التي تبذلها س��وق دمش��ق 
لألوراق المالية وش��ركات الوس��اطة المالية، فقد استطاع القطاع الصمود 

في وجه هذه األزمة بل وتجاوزها من خالل اجراءات عدة هي:
- الت��زام كل األط��راف بايجاد اس��تثمار آمن يحقق دخالً جي��داً لكل فئات 

وطبقات المجتمع السوري والمحافظة عليه.
- االيم��ان بدور ه��ذا القطاع في المس��اعدة عل��ى دوران عجلة االقتصاد 

للصمود في وجه المؤامرة على سورية.
- تشجيع المستثمرين على االستثمار بعملة بلدنا المحلية الليرة السورية.

- توفير فرص عمل للشباب وتأهيلهم وتدريبهم.

هل اس���تطاعت ش�ركات الوس����اطة  مع االس���تنزاف الحاصل للكفاءات 
الس���ورية عبر الهج�رة في االحتفاظ بالعاملي���ن المتختصصن في مجال 

الخدمات المصرفية االس��تثمارية وتلبية إحتياجات العمالء؟
عانت ش��ركة ش��ام كابيتال من هجرة الكفاءات كبقية القطاعات والجهات 
العامة والخاصة في س��ورية بس��بب الظ��روف الحالي��ة، ولكنها حافظت 
في ش��كل دائم على اس��تقرار خدماتها المقدمة والتحسين الدائم لجودة هذه 
الخدم��ة ع��ن طريق توفير المن��اخ المالئم والمري��ح لموظفيها، من خالل 
ارس��اء عالقات المودة والتفاهم باعتبار أن الموظفين هم األصول الحقيقية 
للش��ركة، وهذا ما انعكس ايجاب��اً على عالقتنا بالمس��تثمرين، اضافة الى 
وضع خطط تدريبية ش��املة وبأحدث الوسائل التعليمية لكادرها الوظيفي، 
انطالقاً من ايمان ش��ام كابيتال بأن االس��تثمار بالعنصر البشري هو حجر 

األساس في نهوض أي شركة.

لذلك أود أن أصحح الس��ؤال فش��ركة ش��ام كابيتال ال تمل��ك عاملين، هي 
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وم��ا ينتج ع��ن اجتماعات الش��ركات المس��اهمة 
وارباح الش��ركات التش��غيلية، وذل��ك عن طريق 
صفحة العالمية األولى لالس��تثمارات المالية على 
الفايسبوك. وتقوم الش��ركة أيضاً بإعطاء  طالب  
جامعة ايبال وجامعة حلب، محاضرات عن سوق 
دمشق لالوراق المالية وطرق التداول والشركات 

المساهمة، وذلك من اجل زيادة الوعي.

إلى جانب تنفيذ أوامر الت���داول اليومية هل من 
خدمات نوعية تقدمها  ش���ركات الوساطة على 
مستوى األبحاث والتحاليل المالية المتخصصة؟

خالل فترة االزمة التي عصفت بس��ورية، لم يعد 
هناك ج��دوى من االبحاث والدراس��ات، بس��بب 

أصيل: السوق المالية تنشط ونراهن على قوة الليرة

تعمل شــركة العالمية األولى لإلسـتثمار المالية على تقديم أفضل الخدمات كوسيط بين البائع والمشتري، 
من خالل الوســطاء الماليين المعتمديـن من ذوي الخبرة والراغبين في االســتثمار في ســوق دمشــق 

لألوراق الماليــة.
وأكد المدير العام للشـركة عمار أصيل في لقاء مع مجلـة البنك والمسـتثمر أن الشـركة تحاول اقنـاع 

المســتثمرين بالمراهنة على قوة الليرة الســورية.
وأشــار إلى أن شـركات الوساطة تأثرت خالل السـنوات األربع الماضية باألوضاع الراهنة، شــأنها شــأن 
البنوك والمؤسسات المالية في قطاع االقتصاد. ولكن سـوق دمشق لألوراق المالية شهدت نشاطًا ملحوظًا 

منذ بداية السنة 2017، ما ساهم في تعافي الشركات.

وفيما يلي نص اللقاء:

ما الخدمات الممي���زة التي تقدمها حالياً 
شركات الوساطة المالية في مجال تداول 

األوراق المالية في سوق دمشق؟
تعمل الشركة على تقديم أفضل الخدمات 
االمالية كوسيط بين البائع والمشتري، من 
خالل الوس��طاء الماليي��ن المعتمدين من 
ذوي الخبرة والراغبين في االستثمار في 
سوق دمشق لألوراق المالية، والحائزين 
على أس��هم مدرجه في السوق المالية، أو 
الحائزين على أسهم في طريقها لالدراج.

وتق��وم الش��ركة بمس��اعدة المس��تثمرين 
اثناء  فتح الحس��اب ومساعدتهم في اتخاذ 
قراراتهم االس��تثمارية، خاصة بالنس��بة 
لم��ن ال يملك��ون الخب��رة الكافي��ة وكبار 
السن واالوصياء الش��رعيين لأليتام، بما 
يتناسب مع مبادىء النزاهة والصدق  في 

العمل.
إضافة إلى امكانية دخول المس��تثمر الى 
محفظت��ه عن طري��ق االنترن��ت والتأكد 
من عمليات البيع والش��راء ومن الرصيد 
النق��دي وأرب��اح أس��همه، وكل م��ا يهمه 
في موض��وع المحفظة بواس��طة كلمات 
س��ر يق��وم المس��تثمر بوضعه��ا. وما ان 
يق��وم المس��تثمر بالبي��ع أو الش��راء يت��م 
ارس��ال رس��الة عن طريق الموبايل بعد 
الت��داول، نعلم��ه فيه��ا  بعملي��ة البيع أو 
الش��راء ومعدل كلفة الشراء أو البيع. كما 
يتم وضع أس��عار األسهم في شكل يومي 
وأرباح الش��ركات وتواريخ اجتماعاتهم، 

ان غالبية قطاعات الش��ركات المس��اهمة 
تعرضت للخسارة، وفي حال كانت رابحة 
فارباحه��ا نتيجة فرق تقييم القطع البنيوي 
الذي ال يعبر عن اداء  الش��ركات. ولعل 
أهم ما يغري المستثمر للدخول في قطاع 
من القطاعات هو تدني سعر السهم. والى 
االن  أكثر القطاعات ال يس��تطيع التفكير 
بش��كل اس��تراتيجي والقيام بمش��روعات 
يحقق منها عائدية، وذلك نتيجة عدم توفر 

مقومات االستقرارفي سورية.

من يقي�ّم عمل شركات الوساطة المالية 
في سوق دمشق وهل بات لدينا شركات 
تحمل صفة الكف���اءة والريادة في تقديم 

الخدمات؟
يتم تقييم عمل شركات الوساطة من خالل 
عمالئه��ا ورضاهم ع��ن اداء الش��ركة، 
ومدى العالقة والثقة المتبادلة بينهم وبين 
الش��ركة، كما يتم تقييم اداء الش��ركة من 
خالل حج��م تداوالتها في الس��وق، وفي 
ش��كل عام، اغلب شركات الوساطة على 
مس��افة متس��اوية ف��ي االداء م��ع بعض 
الفروق��ات من ناحية الخدم��ات والتعامل 

مع العمالء.

في ظل األوضاع الراهنة التي تعيش���ها 
سورية والتي أثرت مباشرة على سوق 
دمش���ق، هل م���ن جه���ود إضافية تبذل 
من قبل ش���ركات الوس���اطة للتعامل مع 

السوق؟
محاولة اقناع المستثمرين بالمراهنة على 

 عمار أصيل
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السوق الى اآلن. وقد قمنا خالل هذه الفترة بترميم 
بع��ض الك��وادر التي تنقصن��ا، وتجعلن��ا قادرين 
على االستمرار بشكل جيد. ولكي نكون منصفين 
كان هناك بعض العوامل المس��اعدة التي لم تؤثر 
في ادائنا بش��كل عام، على رغ��م نقص كوادرنا، 
وأهمه��ا ضعف التداول في الس��وق خ��الل فترة 
الحرب، وعدم دخول مستثمرين جدد بشكل كبير.

ما الذي يقع على عاتق شركات الوساطة المالية 
وتحول التحديات من تنفيذه؟

م��ن التحدي��ات التي نواجهها في س��وق دمش��ق  
“جمود الس��وق”، ويكون ذل��ك نتيجة عدم وجود 
بائعين أو مشتريين على االسعار السوقية. ورغم 
وجود )المادة أ( من القانون 35 إال انه غير فعال 
بش��كل جيد. ولعل  نس��بة  االرتفاع 5 % تتناسب 
مع السوق في الوقت الحالي، أما نسبة 2 % اثناء 
االنخفاض، فتعد قليلة نس��بياً. كذل��ك تأمين مبالغ 
كبي��رة من العمالء خ��ارج البالد ال��ذي يرغبون 
بالشراء وتحول العقوبات على سورية من امكانية 
التحويل. وأخيراً، صعوبة التداول  للمس��تثمرين 
الموجودي��ن خارج س��ورية بس��بب ع��دم وجود 
منص��ات تداول  يس��تطيع المس��تثمر من خاللها  

البيع والشراء بنفسه.

ق��وة الليرة الس��ورية بعد وصول س��عر 
الدوالر الى 540 ليرة سورية في السوق 
الس��وداء. فاالس��تثمار ف��ي االس��هم هو 
اس��تثمار آمن من خالل الحدود السعرية 
المفروضة حيث ال تتجاوز نسبة الخسارة 
للس��هم 2 % من سعره المرجعي. واقناع 
المس��تثمرين بأن أس��همهم لم تس��رق أو 
تح��رق أو تنه��ب  خالل الح��رب، وذلك 
م��ن اج��ل تعزيتهم عن فروق��ات العملة. 
ومحاولة جذب المستثمرين الى الشركات 
الت��ي حققت أرباح��اً أو التي خرجت من 

خساراتها التشغيلية.

هل اس���تطاعت ش���ركات الوساطة مع 
االس���تنزاف الحاصل للكفاءات السورية 
عب���ر الهج���رة باالحتف���اظ بمجموعات 
م���ن العاملين المتخصصي���ن في مجال 
وتلبية  اإلستثمارية  المصرفية  الخدمات 

إحتياجات العمالء؟
نح��ن كش��ركة وس��اطة فقدن��ا أكث�ر من 
60% م��ن كوادرن��ا المدرب��ة م��ا قب��ل 
كادرن��ا  وف��ق  نعم��ل  وبقين��ا  الح��رب، 
المتبقي، فاس��تطعنا الصم��ود والبقاء في 

هل من أرباح تصاعدية تحققها شركات 
الوساطة؟

تأثرت ش��ركات الوس��اطة خالل األربع 
س��نوات الماضي��ة باألوض��اع الراهنة، 
شأنها ش��أن البنوك والمؤسس��ات المالية 
في قطاع االقتصاد. ولكن س��وق دمش��ق 
لألوراق المالية ش��هدت نش��اطاً ملحوظاً 
من��ذ بداي��ة الس��نة 2017، ما س��اهم في 
تعافي شركات الوساطة من الخسائر التي 
مني��ت بها على مدى الس��نوات الماضية. 
إال أن اإلرباح التصاعدية مرهونة بزيادة 

أحجام التداوالت وقيمها.

هل تش���هد الس���وق منافس���ة س���ليمة 
وإيجابية بين شركات الوساطة؟

تضم��ن هيئة األوراق واألس��واق المالية 
المنافس��ة السليمة لشركات الوساطة، من 
خ��الل عملها كجه��ة رقابية وإش��رافية، 
ومن خالل اإلجراءات واألساليب الكفيلة 
بضمان تداول كفء وشفاف، حيث تضع 
معايير مهنية لش��ركات الوس��اطة المالية 
ويحد من التالعب.بما يضمن منافس��ة س��ليمة بين الشركات 



40

عالم االستثمار

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2017

إلى جانب تنفيـذ أوامــر التـداول اليوميــة، هــل 
من خدمات نوعيـة تقدمها شــركات الوســـاطـة 
علـــى مســـتـوى االبحـــاث والتحاليـــل الماليـة 

المتخصصة؟
هن��اك ش��ركات وس��اطة مرخ��ص له��ا تقدي��م 
االستش��ارات المالية للعميل، م��ن خالل عمليات 
التحليل الفني واالس��اس���ي ألس���هم الش���ركات 
المدرجة، وبما يس��هم في تقديم النصح والمشورة 
للمس��تثمر عل��ى أس��س عملي��ة. وهن��اك أيض��اً 
تراخيص تمنح لش��ركات الوس��اطة ل��زوم ادارة 
االس��تثمار حي��ث تق��وم الش��ركة ب��إدارة محافط 
المس��تثمرين م��ع توجب وج��ود ترخيص خاص 

لمزاولة هذا النشاط.

جليالتي: لبيئة استثمارية تنّشط أداء السوق المالية

أكد عضو هيئة المديرين في المركز الدولي للخدمات والوساطة المالية في سورية فادي جليالتي، أن هناك 
مسؤولية مشتركة بين هيئة األوراق واألسواق المالية وسوق دمشق وشركات الوساطة من أجل خلق بيئة 

استثمارية جاذبة تتمتع باخالقيات مهنية عالية تتوافق مع المعايير الدولية.
وشدد في حديث لمجلة البنك والمستثمر على ضرورة نشر الوعي االستثماري، الفتًا إلى أن هناك عدداً من 
التحديات التي تواجه شركات الوساطة، منها تدني عدد األسهم الحرة القابلة للتداول اضافة إلى محدودية 

عدد الشركات المساهمة المدرجة بالسوق.
وأمل في دخول شركات جديدة إلى السوق، بما يسهم في تحسين وتنشيط ادائه، مشيراً إلى ان شركات  

قطاع االتصاالت ستدرج في السوق خالل الفترة المقبلة.

وفيما يلي نص الحديث:

ما الخدمات المميـــزة التي تقدمها حالياً 
شركات الوساطة المالية في مجال تداول 

األوراق المالية في سوق دمشق؟
ش��ركات  تقدمه��ا  الت��ي  الخدم��ات  إن 
الوس��اطة المالية العاملة ف��ي الجمهورية 
العربي��ة الس��ورية عديدة، منه��ا خدمات 
الوس��اطة المالي��ة من خالل بيع وش��راء 
األوراق المالية عن طريق التقاء العرض 
م��ع الطل��ب، إضاف��ة إلى تقدي��م خدمات 
االستش��ارات المالية التي من خاللها يتم 
تقدي��م المش��ورة والنصح للمس��تثمرين، 
وبما يسهم في تعظيم منفعتهم، اضافة إلى 
تقديم خدم��ات ادارة االصدارات األولية 

وادارة االستثمار.

وق��د عمل��ت ش����ركات الوس���اط�ة على 
مواكب��ة اخر ما توصلت الي��ه تكنولوجيا 
المعلوم��ات به�دف تقديم افضل الخدمات 
المتعلق��ة بش��راء وبي��ع االوراق المالية، 
حيث وف��رت خدمة المحفظ��ة اون الين 
والت��ي تمك��ن العمي�����ل م���ن االط��الع 
عل��ى محفظ�ت��ه المالي��ة مباش����رة م��ن 
خالل مواق�ع الش����ركات االلكترون�ي���ة 
ومتابع��ة األوام��ر والمعامالت الخاص��ة 
بالعميل، كما تتيح امكانية متابعة محاف�ظ 
العم��الء وأرصدتهم النقدي��ة وتزويده��م 
بمحافظه��م وكش�وف حس���اباتهم، علم�اً 
أن فتح الحس��اب لدى ش��ركات الوساطة 

مجاني.

مـــن يقيم عمل شـــركات الوســـاطة في 
سوق دمشـــق، وهل بات لدينا شركات 
تحمل صفة الكفـــاءة والريادة في تقديم 

الخدمات؟
يش��رف على عم��ل ش���ركات الوساطة 
المالي��ة كالً منهيئ��ة األوراق واألس��واق 
المالية السورية وس��وق دمشق لألوراق 
المالي��ة، وذلك من خالل متابعة العمليات 
اليومي��ة للش��ركات بما في ذل��ك التحقق 
من م��دى التزامها القواع��د واالجراءات 
المنص���وص عليه��ا ف��ي األنظم��ة ذات 
الصل��ة، بم��ا يس��هم ف��ي المحافظة على 
استقرار السوق وحماية مصالح المساهمين 
والمس��تثمرين وللح��د م��ن المخاطرعند 
ح���دوث مخالف�����ة أو تج���اوز لألحك�ام 

واالنظمة الصادرة.

وف��ي المقابل، تلتزم ش��ركات الوس��اطة 
المالي��ة م��ن جانبه��ا القواني��ن واالنظمة 
والتعليم��ات. ويبل��غ حالياً عدد ش��ركات 
الوس��اطة المالية العاملة في س��وريا سبع 
ش��ركات تمارس عملها م��ن خالل تقديم 
الخدمات لكل المستثمرينن وتعمل جميعها 

ضمن اإلطار القانوني الناظم لها.

في ظل األوضاع الراهنة التي تعيشـــها 
سورية، هل من جهود اضافية تبذل من 
قبل شركات الوساطة للتعامل مع أوضاع 

السوق؟
بالرغ��م م��ن كل الظ��روف االقتصادية 
الصعبة التي يمر بها بلدنا الحبيب سورية 

فادي جليالتي 
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رديف مع س���وق دمش���ق لألوراق المالي��ة م��ن 
خ����الل الن��دوات والمحاض��رات الت��ي تقوم بها 
الس��وق متوجه��ة إل��ى كل القطاعات والش��رائح 
في المجتمع، اضافة إلى ضرورة انش��اء وحدات 
دراس��ات وابح��اث لدراس��ة اوضاع الش��ركات 
المس��اهمة المدرج��ة وتقدي��م النصائ��ح العملي��ة 
لعمالئه��ا أو للمس��تثمرين الجدد الذي��ن يرغبون 
باالس��تثمار في بورصة دمشق الستقطاب عمالء 

ذو طابع مؤسسي.

واضافة لذل��ك التوجه لتقديم خدم��ات آخرى من 
ضمنه��ا خدم��ة ادارة المحافظ وانش��اء صناديق 

استثمارية مشتركة.
كما ال ب���د م��ن التركيز على موض��وع اخالقيات 
المهن��ة بالتعام�ل مع العمالء لتحقي��ق المصلح��ة 
في حماي��ة حقوقه����م عن�د تعامله��م في بورصة 
دمش����ق، إذ أن هناك مس���ؤولية مش���ت�ركة بين 
هيئ���ة األوراق واألس�����واق المالي��ة وس������وق 
دمش��ق وش��ركات الوس���اط�ة من أجل خلق بيئة 
اس��تثمارية جاذبة تتمتع باخالقي��ات مهنية عالية 
تتواف��ق مع المعايي��ر الدولية، م��ع التركيز على 
ضرورة نش��ر الوعي االستثماري ليصل إلى كل 
حي وشارع ومنزل، في حي��ن ان هناك عدداً من 
التحديات التي تواج�ه ش��ركات الوس�اط�ة، منه��ا 

إال أن بورصة دمش��ق اس��تمرت بعملها 
م��ن دون توقف، وقد راهن��ت على ذلك 
منذ بداية االزمة حيث احتل مؤشر سوق 
دمش��ق المرتب��ة األولى ب��االداء مقارنة 
م��ع البورص��ات العربية عبر الس��نوات 

األخيرة.

وكان لش��ركات الوس��اطة المالي��ة دور 
أيضاً لكونها ذراع السوق، حيث استمرت 
بعملها بالرغم من تراجع حجم االيرادات 
بشكل كبير وتكبدها نفقات كبيرة، ولكنها 
مؤمنة باس��تمرارية الس��وق وبمدى قدرة 
الش��ركات المدرجة فيها على تخطي هذه 

األزمة والخروج منها.

ونج��د فع��الً من خ��الل نتائج الش��ركات 
المدرجة أن عدداً كبيراً من الشركات بدأ 
بالتعاف��ي محققاً أرباح��اً، وهذا ما انعكس 
إيجاباً على التحسن الملموس والكبير في 

مؤشر سوق دمشق لالوراق المالية.

الوســـاطـة  هــل اســتطاعـت شـــركات 
مـــع االســـتنزاف الحاصـــل للكفـــاءات 
الســـــوريـة االحتفــــاظ بمجموعات من 
العامليـــن المختصين في مجال الخدمات 
المصرفية االستثمارية وتلبية احتياجات 

العمالء؟
طبعاً كان لألزمة األثر السلبي الكبير، ومع 
ذلك عملت الش��ركات جاه��دة للمحافظة 
على كوادرها بما في ذلك بذل كل الجهود 
لصقل مهاراتها وخبراتها لضمان تحقيق 
الخدمة المثلى للمستثمرين، كما تم العمل 
على تأمين الكوادر المناسبة وبما يضمن 
توف��ر فريق عمل قادر على القيام بالمهام 

المطلوبة منه بالشكل األمثل.

ما الذي يقع على عاتق شركات الوساطة 
المالية وتحول التحديات من تنفيذه؟

يق��ع عل��ى عات��ق الش���ركات الكثير من 
المه��ام، ويعتبر تحس���ين حج��م التداول 
م�ن خالل توس���يع قاع���دة المس��تثمرين 
م��ن أولى األولوي��ات، وذلك م��ن خ�الل 
وبش��كل  االس���تثماري  الوع��ي  نش����ر 

تدني ع�دد األس��هم الح��رة القابلة للتداول 
اضاف���ة إل��ى محدودي��ة عدد الش��ركات 
المس��اهمة المدرجة بالس��وق حيث يوجد 
قطاعات اقتصادية هامة غير مدرجة مثل 

القطاع السياحي واالسكان ... الخ.

ونأمل في القريب العاجل دخول شركات 
جديدة إلى الس��وق، بما يسهم في تحسين 
وتنش��يط ادائه ويعكس ص��ورة االقتصاد 
بشكل أفضل، مع االشارة إلى ان شركات  
قط��اع االتصاالت س��تدرج في الس��وق 

خالل الفترة المقبلة.

هل من أرباح تصاعدية تحققها شركات 
الوساطة؟ 

تعتب��ر أرباح ش��ركات الوس��اطة المالية 
ضئيلة نوعا ما حيث تنحصر بالعموالت 
الت��ي تتقاضاه��ا م��ن عمليات الت��داول، 
وهي مرتبطة بحج��م التداول والتي نأمل 
تحس��نها بما ينعكس ايجاباً على ايرادات 

شركات الوساطة.

هل تشـــهد الســـوق منافســـة ســـليمة 
وايجابية بين شركات الوساطة؟

لق��د نص��ت الم��ادة )29( من المرس��وم 
التش��ريعي رقم )55( على توجب التزام 
شركات الوساطة المالية بالمحافظة على 
بيئة تنافس��ية س��ليمة حي��ث يحظرعليها 
ممارسة أي أعمال تؤثر سلباً على السوق 

المالية أو المستثمرين.

وتعمل ش��ركات الوس��اطة المالي��ة وفقاً 
للقوانين واألنظمة الخاضعة لها من هيئة 
األوراق المالية وس��وق دمش��ق لألوراق 
المالية، كما تلتزم الش��ركات نظام معايير 
السلوك المهني في سوق دمشق لألوراق 

المالية.

المعوق��ات موج��ودة ونعمل عل��ى تذليها 
والمقوم��ات موجودة أيض��اً ونعمل على 
تعزيزه��ا، واقتصادن��ا بخي��ر صام��دن 
والصورة تجلت.وس��نتجاوز األزم��ة والبش��ائر واضحة 

التركيز

على ضرورة

نشر

الوعي االستثماري

ليصل

إلى كل حي

وشارع

ومنزل
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لينخف��ض خالل هذين العامين ويغلق على ما يقارب 770 نقطة 
نهاية عام 2012. وللتأقلم مع هذه االنعكاسات السلبية على السوق 
قامت الش��ركات باعتماد اس��تراتيجيات للبقاء كتخفيض النفقات 
ومحاولة الحفاظ على العمالء وعلى مستوى مقبول من االيرادات 
ق��در اإلمكان، كما وجدت نفس��ها أمام ع��بء إضافي آخر وهو 

تأمين بديل لخروج الكوادر العاملة فيها وتأهيل كوادر جديدة.
هل اس���تطاعت شركات الوس���اطة مع االس���تنزاف الحاصل 
للكف���اءات الس���ورية باالحتف���اظ بمجموعات م���ن العاملين 
المتخصصين في مجال الخدمات المصرفية االستثمارية وتلبية 

احتياجات العمالء؟
رغم هج��رة الخبرات التي تعمل في هذه الش��ركات منذ بدايات 
األوضاع التي نم��ر بها، إال أننا نجد بعضاً من الكوادر المؤهلة 
القديم��ة ما زالت تعمل، وهي الت��ي كان لها دور في نقل الخبرة 

للكوادر الجديدة التي وفدت إلى هذا المجال في الفترة الحالية.
هل من أرباح تصاعدية تحققها ش���ركات الوس���اطة وما الذي 

يمنع من تحقيق ذلك؟
من األنش��طة المرخصة للش��ركات نشاط الوس��اطة في األوراق 
المالية لحس��اب الش��ركة ولحس��اب الغير، ويالحظ انخفاض قيم 
التداوالت السنوية خالل السنوات الخمس األخيرة مقارنة بما كانت 
عليه، وبالتالي انخفاض ايراداتها، ما أرغم بعض هذه الش��ركات 
لالعتم��اد على ايرادات فوائد الوادئع لتغطية نفقاتها، فيما البعض 
اآلخر لديه محافظ أوراق مالية. ويالحظ أن االستثمار في األوراق 
المالية يشهد فترات انتعاش رغم الظروف التي نمر بها، ففي عام 
2014، ارتفعت أسعار األسهم، ما رفع مؤشر السوق من 1250 
نقطة بداية عام 2014 ليسجل أعلى نقطة أي 1331 خالله ثم يعاود 
االس��تقرار. وش��هد عام 2016 ارتفاعات كبيرة في أسعار العديد 
من األس��هم، ونتيجة لذلك ارتفع مؤشر الس��وق من 1227 نقطة 
بداية عام 2016 ليسجل 1617 نقطة في نهايته. وقد استمر تحسن 
األس��عار خالل عام 2017 حيث ارتفع المؤش��ر من 1617 بداية 
العام ليسجل أعلى نقطة بلغت 3175 نقطة. ويالحظ أن الشركات 
بالفعل نتائج جيدة وأرباحاً معتبرة نتيجة لهذه االستثمارات.الت��ي كان لديها محافظ في فترات االنتع��اش المذكورة قد حققت 

حجازي: نشاط الوساطة ينتعش منذ بداية 2017

وفيما يلي نص الحديث:
ما الخدمات التي تقدمها حالياً ش���ركات الخدمات والوس���اطة المالية في مجال تداول 

األوراق المالية في سوق دمشق؟
افتتح س��وق دمش��ق لألوراق المالية في آذار/مارس 2009، وق��د تميزت فترة افتتاح 
الس��وق باإلقبال على االس��تثمار في األوراق المالية نظراً لحداثته واالهتمام الذي لقيه 
آنذاك. ويعتبر نشاط الوساطة، الرئيسي الذي تقدمه هذه الشركات حالياً حيث يتمثل بفتح 
حس��ابات تداول للمس��تثمرين في سوق دمش��ق لألوراق المالية، وما يميزه هو مجانية 
فتح الحساب وسهولته، حيث يتعرف العميل على أساسيات التداول في السوق واألسهم 
المدرجة ومؤشر السوق، كما تتميز هذه الخدمة بالتواصل مع العمالء حيث يبقى العميل 
على اطالع بحالة السوق لدى اتصاله بالوسيط المالي، إضافة إلى اطالعه المستمر على 
اس��تثماراته المالية في الس��وق من خالل التقارير الدورية المرسلة إليه والتي تتضمن 
كش��ف حس��ابه ومحفظت��ه. وتتميز العالقة مع العمي��ل أيضاً باالس��تمرارية من خالل 
التواصل معه عند تلقي تفاويضه وعند استعالمه عن حالة األسهم والسوق بشكل عام.

إلى جانب تنفيذ أوامر التداول اليومية هل من خدمات نوعية تقدمها شركات الوساطة 
على مستوى األبحاث والتحاليل المالية المتخصصة؟

تقدم هذه الش��ركات خدمات استشارية عدة بحس��ب الترخيص الممنوح لها، تتمثل في 
دراس��ات الجدوى االقتصادية للش��ركات المس��اهمة إلى جانب دراس��ات تقييم أس��هم 
الش��ركات المس��اهمة. وقد بدأت الخدمات التي تقدمها حتى قبل افتتاح س��وق دمش��ق 
لألوراق المالية في آذار 2009 حيث تمثلت في خدمة االستش��ارات المتعلقة باألوراق 
المالية وخدمة إدارة االصدارات األولية لغرض تأس��يس ش��ركات مس��اهمة جديدة أو 
زيادة رساميل الشركات المساهمة القائمة. وقد تميزت تلك الفترة منذ عام 2007 بنسب 
التغطية الكبيرة لرؤوس األموال المصدرة لهذه الشركات والتي كانت تتجاوز 100 %، 
إال أن نشاط إدارة االصدارات شهد ركوداً منذ عام 2011 بسبب األحداث التي في بلدنا، 
واس��تمر هذا الجمود حتى بدايات عام 2015، ليش��هد هذا العام إصداراً جديداً تمثل في 

زيادة رأس مال أحد المصارف العاملة في سورية.
من يقيم عمل شركات الوساطة المالية في سوق دمشق وهل بات لدينا شركات تحمل 

صفة الكفاءة والريادة في تقديم الخدمات؟
أول من يقيّم عمل ش��ركات الوس��اطة المالية هو العميل، فخدمات هذه الش��ركات تقدم 
للعم��الء من خالل التواصل المباش��ر معهم، وه��م أول من يحكم على عملها وأول من 
يقيمها، وتعتبر جودة الخدمة المقدمة هي أساس التقييم والتي تعتمد بدورها على االهتمام 
بالعميل ومراعاة أولوية العمالء إضافة لمراعاة العدالة مع العمالء. وهناك 7 شركات 
ال تزال تعمل في الس��وق، منها من باش��رت أعمالها قبل افتتاح السوق في آذار/مارس 
2009 ومنها بعد هذا التاريخ. وبعد مرور أكثر من ثمان س��نوات على افتتاح الس��وق 
تراكم��ت الخبرات والممارس��ات العملية لهذه الش��ركات، وهي تتص��ف كلها بالكفاءة 

والريادة، كل في مجال الخدمات المرخصة لها.
في ظل األوضاع الراهنة التي تعيش���ها س���ورية، هل من جهود إضافية تبذل من قبل 

شركات الوساطة للتعامل مع أوضاع السوق؟
الحرب التي عصفت بس��ورية أثرت على االقتصاد، من تضخم وارتفاع أسعار، وذلك 
أدى إلى جمود الس��وق وانخفاض المؤش��ر الذي بدى جلياً خالل عامي 2011 و2012 
حيث انخفض المؤش��ر من أعل��ى نقطة في بدايات عام 2011 تج��اوزت 1750 نقطة 

العام لشركة ضمان الشام للوساطة والخدمات  المدير  تحدث 
شركات  عن  والمستثمر  البنك  لمجلة  حجازي  ضياء  المالية 
الوساطة المالية ودورها ومستقبل عملها وآفاقها، إضافة الى 

وضع السوق وتطوره.

ضياء حجازي
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الوساطة للتعامل مع األوضاع السوق؟ 
ال شك في أن األزمة في بلدنا الحبيب قد أرخت 
بظاللها عل��ى مختل��ف الجوان��ب االقتصادية 
والمعيشية، وهذا ساهم بهروب رؤوس األموال 
وتراجع��ت أحج��ام التداول واألس��عار بش��كل 
مخي��ف حتى نهاي��ة عام 2016 حيث ش��هدت 
س��وق دمش��ق ارتفاعاً ملحوظاً ونش��اطاً غير 
مسبوق في الربع الرابع من عام 2016 والربع 
األول من عام 2017، وذلك بس��بب اس��تقرار 
س��عر الصرف بش��كل نس��بي. وهذا يدل على 
سرعة استجابة السوق للعوامل االيجابية، إال أن 
هذا النشاط ما لبث أن تراجع خالل الربع الثاني 
من هذا العام على الرغم من االرتفاع الكبير في 
أرباح العديد من الش��ركات المدرجة في سوق 
دمشق، وربما يعود السبب الرئيسي في ذلك إلى 
النقص الحاد في الس��يولة الموجودة في السوق 
حيث تراجعت األس��عار بشكل ملحوظ في هذا 

الربع مع تراجع حاد في أحجام التداول.
هل استطاعت ش����ركات الوس����اطة االحتفاظ 
بمجموعات م����ن العاملين والمتخصصين في 
مجال الخدمات المصرفية واالستثمارية لتلبية 

احتياجات العمالء؟
رغم األوضاع السياس��ية واالقتصادية المتقلبة 
الوس��اطة  ش��ركات  م��ن  العدي��د  وانس��حاب 

الفار: نؤمن بمستقبل سورية و“األولى” مستمرة في السوق
قال المدير العام للشركة األولى لإلستثمارات المالي أنور ألفار لمجلة البنك والمستثمر، إن الشركة تاثرت كثيراً باألوضاع 
الصعبة التي تمر بها سورية، الفتاً إلى أن شركات الوساطة تعرضت لخسائر، لكنها عادت وانتعشت في نهاية 2016. 
وهجرة  المالية  والخدمات  الوساطة  شركات  من  العديد  وانسحاب  المتقلبة  واالقتصادية  السياسية  األوضاع  ورغم 
الكفاءات، إال أن الشركة األولى عملت على االحتفاظ بجزء من هذه الكفاءات وتغطية النقص الحاصل من خالل اجتذاب 

الموظفين ذوي الخبرة لتلبية احتياجات العمالء وتحقيق الميزة التنافسية.

ما هي الخدمات المميزة التي تقدمها ش����ركات 
الوس����اطة المالية في مجال ت����داول األوراق 

المالية في سوق دمشق؟
تق��وم الش��ركة األول��ى لالس��تثمارات المالية 
بممارسة أعمال الوس��اطة في األوراق المالية 
من خالل ممارس��ة أعمال بيع وش��راء األسهم 
لمصلحة الش��ركة ومصلحة الغي��ر، باإلضافة 
إلى تحليل المعلوم��ات المتعلقة باألوراق وفتح 
حس��ابات للعمالء وإجراء التسويات المالية بما 
يتطاب��ق وتعليمات هيئ��ة األوراق واألس��واق 

المالية السورية.
إلى جانب تنفيذ أوامر التداول اليومية، هل من 
خدمات نوعية تقدمها ش����ركات الوساطة على 
مستوى األبحاث والتحاليل المالية المتخصصة؟
تق��وم الش��ركة بتوعي��ة العم��الء عل��ى كيفي��ة 
االستثمار وتقديم النصح والمشورة بهدف تقليل 
المخاطر التي يمكن أن يتعرض لها المس��تثمر، 
وذلك من خالل نشر الوعي التثقيفي والمعرفي 
بس��وق األس��هم وبالذات لصغار المستثمرين، 
وتحليل األوضاع المالية للشركات المدرجة عبر 
متابعة ميزانياتها وتقاريرها الدورية وأي أخبار 
متعلقة بها، وتوعية المستثمر إلى االستثمارات 
التي تتالءم مع أهدافه وتطلعاته والعمل على بناء 

الثقة بين المستثمرين وسوق األوراق المالية.
من يقيم عمل ش����ركات الوس����اطة المالية في 
سوق دمش����ق، وهل بات لدينا شركات تحمل 

صفة الكفاءة وريادة تقديم الخدمات؟
إن هيئة األوراق واألسواق المالية تقوم مشكورة 
بعمل تقييم دوري ومتابعة ومراقبة عمل شركات 
الوس��اطة من خ��الل تقارير تقدم للهيئة بش��كل 
ربع س��نوي وجوالت تفتيشية لمقرات شركات 
الوس��اطة، وتقوم بمراقبة حس��ن س��ير العمل. 
ونحن كشركة أولى نؤمن باكتساب ثقة العمالء 
والت��ي يمك��ن أن تتلخ��ص من خالل الس��رعة 
في تنفيذ أوامر البيع والش��راء حيث يكون لدى 
الوسيط مستوى عال من المهارة والدقة والتزام 
قواعد وس��لوك التعامل المهني المحددة من قبل 

الهيئة األوراق واألسواق المالية السورية.
في ظل األوضاع الراهنة التي تعيشها سورية، 
هل من جهود إضافية تبذل من قبل ش����ركات 

والخدم��ات المالية وهج��رة الكف��اءات، إال أن 
الشركة األولى عملت على االحتفاظ بجزء من 
هذه الكفاءات وتغطية النقص الحاصل من خالل 
اجتذاب الموظفين ذوي الخبرة لتلبية احتياجات 
العمالء وتحقيق الميزة التنافسية، بإالضافة إلى 
التوس��ع في تدريب الخريجين حديث��اً لمحاولة 
خلق جيل جديد من العاملين في الس��وق ينش��ر 

الوعي االستثماري لألجيال المقبلة.
ما الذي يقع على عاتق شركات الوساطة المالية 

وتحول التحديات الموضوعية من تنفيذه؟
م��ن األم��ور التي تق��ع على عاتق الش��ركات، 
تعريف المستثمر بسوق دمشق لألوراق المالية 
بش��كل مبس��ط وإيص��ال المعلوم��ات وأخب��ار 
الش��ركات المدرجة، لكن الظروف الحالية هي 
التي تمنع الوصول للمعلومات بالسرعة الالزمة 
لغياب دور القنوات اإلعالمية الشفافة والسريعة 
في االس��تجابة للتغيرات الحاصلة وقلة الندوات 
التعريفية والتوعوية والبرامج التثقيفية التي تعنى 

بالشؤون االقتصادية والتعريف أكثر بالسوق.
هل م����ن إرب����اح تصاعدية تحققها ش����ركات 

الوساطة؟
على مدار س��نوات األزمة الت��ي مر بها وطننا 
الحبيب لم تكن ش��ركات الوساطة تحقق أرباحاً 
ب��ل كان��ت تتع��رض لخس��ائر مادي��ة، ولك��ن 
الشركة ما زالت مؤمنة باالستمرارية رغم كل 
الظروف والصعاب التي مرت بها إيمانا بعودة 
األمن واألمان واالس��تقرار االقتصادي وعودة 
ثقة المستثمرين بالسوق لينعكس ذلك ايجابا على 
شركات الوساطة بشكل خاص االقتصاد الكلي 
بشكل عام. وقد ش��هدت السوق في نهاية الربع 
الرابع م��ن عام 2016 والرب��ع األول من عام 
2017 انتعاش��اً ملحوظاً، ما س��اهم في تحقيق 

الشركات لبعض المكاسب المادية.
هل تشهد السوق منافسة ايجابية وسليمة بين 

شركات الوساطة؟
ان وجود المنافس��ة ش��ي طبيعي في أي مجال 
اقتصادين إال أن طبيعة المنافس��ة تبقى محدودة 
حيث تخض��ع كل الخدمات المقدمة الى الرقابة 
لألوراق المالية السورية.الدائم��ة من قبل هيئة األوراق وس��وق دمش��ق 

أنور ألفار 
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الم��ال( بحيث تقوم الش��ركة نياب��ة عن المصدر بالدراس��ات واإلجراءات 
الالزم��ة إلص��دار األوراق المالي��ة الجديدة بما في ذلك تس��جيل األوراق 

المالية المعنية لدى الهيئة.
 

3. تقديم االستش���ارات وتحليل ونش���ر المعلوم���ات المتعلقة باألوراق 
المالية: تقديم االستشارات المالية وتحليل البيانات المالية، دراسة الجدوى 
االقتصادية وإعادة الهيكلة التنظيمية للش��ركات التي ترغب بتحسين أدائها 

أو الشركات المتعثرة.

4. إدارة االس���تثمار )غير مفعلة(: إدارة محافظ األوراق المالية بناًء على 
تفويض العميل أو بموجب اتفاقية إلدارة االس��تثمار والتي تحدد السياس��ة 
االس��تثمارية للعميل وصالحيات مدير االستثمار وواجباته. كما يشمل هذا 

النشاط  إدارة صناديق االستثمار.

من بين جملة ما تقدمه شركات الوساطة من خدمات كيف تفاضلون بين 
هذه الخدمات ولمن األولية؟

نتيج��ة للظروف الراهنة، فإن ما يتم التركيز عليه من قبل معظم ش��ركات 
الخدمات والوس��اطة المالية هو نشاط الوساطة في األوراق المالية، وكون 

السمان: “سورية والمهجر” قوية وتركيزنا على الوساطة

متى كانت انطالقة الشركة وما األهداف التي سعيتم إلى 
تحقيقها؟

تأسست شركة سورية والمهجر للخدمات المالية المحدودة 
المس��ؤولية، وذل��ك بموج��ب نظ��ام الترخي��ص الخاص 
بش��ركات الخدمات والوس��اطة المالية. ويبلغ رأس مالها 
ثالثمئة مليون ليرة سورية، وتعتبر من المؤسسين األوائل 
لسوق دمش��ق لألوراق المالية حيث باش��رت أعمالها في 

.2009 / 10 / 25

تتبع الش����ركة بنك س����ورية والمهجر الذي يملك 52 % 
م��ن رأس ماله��ا، ويمتلك بن��ك لبنان والمهج��ر لألعمال 
23.5 % من رأس��مال الش��ركة، باإلضافة إلى مجموعة 

من رجال األعمال السوريين.

وم��ن أه��داف الش�����رك�ة تعري�ف وإيص�ال أكب��ر فئ��ة 
من المس���تثمرين إلى س��وق دمش�ق لألوراق المالية عبر 
تقديم باقة ش��املة ومتنوعة من الخدمات المالية باحترافية 

عالية.

م���ا الخدمات التي تقدمها الش���ركة لعمالئها في س���وق 
دمشق؟

هدفت شركة س��ورية والمهجر للخدمات المالية منذ بداية 
تأسيسها إلى القيام بكل النشاطات المرخصة من قبل هيئة 
األوراق واألس��واق المالي��ة الس��ورية، ونتيجة للظروف 
الت��ي تمر على بلدنا الحبيب قامت الش��ركة بتجميد بعض 

النشاطات، أما األنشطة المرخصة للشركة فهي:

1. الوس�����اطة في األوراق المالية لحس���اب الش����ركة 
ولحس���اب الغير: بيع وش����راء األوراق المالية )أس��هم، 
سندات( للش��ركات المدرجة في س����وق دمشق لألوراق 

المالية.
 

2. إدارة اإلص���دارات األولية دون تعهد بالتغطية: إدارة 
االكتتابات للش��ركات المس��اهمة )األولي��ة أو زيادة رأس 

تعتبر شركة سورية والمهجر للخدمات المالية من الشركات القوية في سوق دمشق لألوراق المالية. وهي 
تركز اليوم على نشاط الوساطة وتفرض نفسها في السوق رغم الصعوبات.

المالية،  لألوراق  إدارة سوق دمشق  المالية، وعضو مجلس  للخدمات  العام لشركة سورية والمهجر  المدير 
ورئيس مجلس إدارة رابطة شركات الخدمات والوساطة المالية السورية، فراس السمان، تحدث لمجلة البنك 

والمستثمر عن مشاريع الشركة وتطلعاتها، وفيما يلي نص الحوار:

فراس السمان
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الش�����رك�ة عل��ى أم��ر المباش�����رة لممارس�����ة نش���اط 
تقدي���م االس��تش��ارات وتحلي��ل ونش������ر المعلوم�����ات 
المتعلق��ة ب��األوراق المالية ونش�����اط إدارة اإلصدارات 
األولي��ة دون التعه��د بالتغطية. وكان يج��ري العمل على 
تفعيل نش��اط إدارة االس����تثمار لتكون بذلك الش����ركة قد 
حققت هدفه���ا بتقدي��م باق�ة متكاملة م��ن الخدمات المالية 

في السوق السورية.

إال أن االنعطاف��ة الس����لبي�ة الت��ي واجه����ت االقتص��اد 
الس���وري مؤخ��راً حتمت على الش������ركة التري��ث في 
تفعيل نش���اط إدارة االس���تثمار، فضالً عن تجميد بعض 

األنشطة.

وي�ت�����م الت��ركي����ز ف��ي ه��ذه 
ع�ل��ى  ال�ص�ع�ب��ة  ال�ظ����روف 
اس�تتمراري��ة عم��ل الش����رك��ة 
ومحاولة االس����تثمار في الكادر 
الوظي�ف����ي م�ن خالل التدري�ب 
والتط�وي��ر المس����ت�م�ر، األم�ر 
ال��ذي يؤه����ل الش���ركة للعمل 
النهض����ة  ت�واك��ب  ب�ط�ري�ق��ة 
بأنها  الت��ي نؤم��ن  االقتصادي��ة 
س�تكون عنوان المرحل�ة المقبل�ة 

لسورية الحبيبة.

ه���ل المقوم���ات متوافرة لجعل 
الوساطة  وش���ركات  ش���ركتكم 
العامل���ة عموم���اً ق���ادرة على 
االس���تمرار والعمل بشكل قوي 

وفعلي؟
تعتبر ش��ركة س��ورية والمهجر 
للخدم��ات المالية من الش��ركات القوية في س��وق دمش��ق 
ل��ألوراق المالي��ة، وتعتم��د عل��ى دع��م مجل��س اإلدارة 
والشركاء االستراتيجيين للشركة ذوي الخبرة الطويلة في 
المجال المال��ي وإدارة األعمال والذي انعكس إيجاباً على 

ثقة العمالء.

كيف تنظرون إلى مستقبل العمل في السوق؟
ال ش��ك في أن س��وق دمش��ق ل��ألوراق المالي��ة هي من 
األس��واق الناش��ئة ولكننا متفائلون بإمكاني��ة التطوير بما 
يحق��ق مصالح األعضاء والمجتمع االس��تثماري من أجل 
المنتجات والخدمات للمستثمرين.زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق وتقديم المزيد من 

هذا النش��اط هو الوحيد المفعل لدى شركتنا في الوقت الراهن فإن تركيزنا 
ينصب عليه فقط، بانتظار عودة النش��اط االقتصادي وبالتالي إعادة تفعيل 

النشاطات األخرى المجمدة في الوقت الحاضر.

هل تشهد السوق منافسة سليمة وإيجابية بين شركات الوساطة؟
من الطبيعي وجود منافس��ة في أي نش����اط اقتصادي وهذا شيء إيجابي، 
إال أن طبيع��ة المنافس���ة في مج��ال عملنا تبق����ى محدودة، حيث تخض��ع 
كل الخدمات المقدمة إلى المراقبة الدائمة من قبل هيئة األوراق واألسواق 
المالية الس��ورية. مث��ال على ذلك: حدد القانون عمولة ش��ركات الخدمات 
المالي��ة في عمليات بيع وش��راء األس��ه�م م�ا بي��ن 6.8 إلى 9.8 باأللف، 
وال يمكن ألي ش�����ركة الخروج عن ه��ذا النطاق، باإلضافة إلى مجاني��ة 
كل الخدم��ات األخ��رى المقدمة للعمالء مثل فتح الحس��اب وطلب كش��ف 

حساب.

عل���ى م���اذا تركزون في كس���ب ثق���ة العمالء 
والشركاء؟

حرصت ش��ركة س����ورية والمهجر منذ نش�أتها 
على تقدي����م خدماتها إلى جمي��ع عمالئه��ا على 
وج��ه المس���اواة باحترافي��ة عالي����ة م��ن خالل 
معرف��ة أهداف العم��الء ورغباتهم االس��تثمارية 
وتنفيذه��ا عب��ر كادر م��ن الموظفي��ن المدربين 
والمؤهلي��ن بخب��رات عالية في مج��ال الخدمات 

المالية.

في ظل الظروف االقتصادية الصعبة التي تعيشها 
س���ورية، على ماذا تركزون وأين تستشعرون 

التفاؤل؟
نح��رص على العم��ل بش��كل كبي����ر م�ع إدارة 
س��وق دمش��ق ل��ألوراق المالية وهيئ��ة األوراق 
واألس��واق المالية الس��ورية، ف��ي وضع خارطة 
طريق من ش��أنها معالجة حالة الركود التي تخيم 

على الس��وق المالية عموماً في ظل األوضاع الراهنة والتي أثرت س����لباً 
على أداء الس���وق بهدف زي��ادة المس��تثمرين وفرص االستثمار وبالتالي 

زيادة الس�يول�ة وهي الهدف األول لألس��واق المالية.

كم��ا نعمل م��ع جميع الش��ركات ضمن إط��ار رابطة ش��ركات الخدمات 
والوس��اطة المالية الس��ورية عل��ى صياغة وبل��ورة العوائ��ق والتحديات 
ووضع الحلول العملية والمناسبة للمرحلة المستقبلية التي تتطلب وضوحاً 

في الرؤية وتحديداً لألهداف ضمن حزمة إجراءات متقدمة.

كيف تطور العمل بالشركة وإلى أي مرحلة وصلتم؟
حصلت الش��ركة بتاريخ 25 / 10 / 2009 على أمر المباش��رة لممارس��ة 
نشاط الوساطة المالية لحسابها ولحساب الغير، وخالل عام 2010 حصلت 

نحرص على العمل

مـع إدارة سوق

دمشق لألوراق المالية

وهيئة األوراق

واألسواق المالية

لوضع

خارطة طريق

من شأنها

معالجة حالة الركود

التي تخيم

على السوق عمومًا
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أوروبا تمّول مشاريع تنموية في لبنان

سلّم صندوق التنمية االقتصادية واالجتماعية مشروع مياه تم إنجازه في منطقة وادي 
خالد في عكار، بحضور ممثلين للمفوضية األوروبية، وبلديات وادي خالد، ومؤسسة 

مياه لبنان الش��مالي. ويتضّمن المشروع تأهيل محطة 
مياه نبع الصفا وجّر المياه منها الى الخزانات الرئيسية 
ف��ي بلدات وق��رى وادي خالد، وتبل��غ  تكلفته حوالى 
مليون��ي يورو بتموي��ل من االتح��اد األوروبي وتنفيذ 
صندوق التنمي��ة االقتصادي��ة واالجتماعية، ويندرج 
ضم��ن الهبة المقدمة من االتحاد األوروبي إلى وزارة 
الداخلية والبلديات اللبنانية، التي ينفذها الصندوق بقيمة 
20 مليون يورو، وتهدف إلى تحسين الخدمات والبنى 

التحتية في المناطق المضيفة لالجئين السوريين.

دعوة لتعزيز مستوى التعاون

أك��د الرئي��س اللبنان��ي ميش��ال عون 
خ��الل لقاءه الرئيس القبرصي نيكوس 
أناستاس��ياس، على تش��جيع حكومتي 
البلدي��ن لرف��ع مس��توى التعام��ل في 
مجال��ي النف��ط والغاز، داعي��اً قبرص 
أيضاً لضرورة تحرير ش��روط دخول 
المنتجات الزراعية والصناعية اللبنانية 
إلى أسواقها. فضالً عن تعزيز الحوار 

والتعاون المثمر في مجال الطاقة.
بدوره أكد الرئيس القبرصي أن بالده ستواصل تقديم مساعداتها، خاصة وأن زيارت��ه 
تأت��ي تفعيل التبادل التجاري بين البلدين، الذي ش��هد تراجعاً خالل األعوام الماضية، 

على ان تقوم نحو 60 مؤسسة بزيارة لبنان لتطوير التبادل بكافة النواحي.

ميشال عون ونيكوس أناستاسياس

أميركا تدعم المؤسسات الصغيرة في لبنان

وقع المدير العام لمشروع “التوسع في 
الش��مول المالي وتحسين سبل العيش - 
LIFE” ماثيو لوفيك اتفاق منحة مالية 
م��ع رئي��س جمعية مؤسس��ات التمويل 
األصغر في لبنان يوسف الخليل، يهدف 
الدعم المؤسس��ي والتش��غيلي  لتوفي��ر 

للجمعية على مدى السنة المقبلة.
يش��ار الى ان المش��روع الممول من الوكالة األميركية والممتد على 5 سنوات، يوفر 
الدعم التقني والمؤسسي المستمر للجمعية ويحسن سبل العيش ويطور قطاع التمويل 
األصغر ويوس��ع الش��مول المالي من أجل تعزيز الفرص االقتصادية إلنشاء مشاريع 

جديدة ودعم المستفيدين الحاليين من خدمات التمويل األصغر.

س��لطة  رئي��س  كش��ف 
منطقة العقبة االقتصادية 
السابق حسني أبو غيدا، 
أن العاهل األردني الملك 
عبدهللا الثاني قاد توجهاً 
الحكومي  الحراك  لدمج 
بالقطاع الخاص إلنعاش 

االقتص��اد وتعزي��زه، وال��ذي أثمر عن ص��دور خطة 
التيسير االقتصادي للس��نوات الخمس المقبلة. وأكد أبو 
غيدا أن الخطة تش��مل 19 مجاالً وقطاعاً إصالحياً من 
خالل تحديد 95 إجراًء مرتبطاً باإلصالحات االقتصادية 
و85 مشروعاً حكومياً بكلفة تصل إلى نحو 7 مليارات 
دينار )9.8 مليار دوالر(، وتس��لط الخطة الضوء على 
27 فرصة استثمارية للقطاع الخاص بنحو 10 مليارات 
دينار )14 ملي��ار دوالر(. ولفت أبو غيدا إلى أن إقرار 
ه��ذه الخطة يعد خطوة عل��ى الطريق الصحيح، ويجب 

النظر إليها على أنها خطة إنقاذ ال تنشيط.

خطة إلنقاذ االقتصاد األردني

حسني أبو غيدا

قررت  شركة سعودي 
أوجيه المملوكة لرئيس 
الحكومة اللبنانية س��عد 
الحري��ري تس�����ري��ح 
موظفي�ه����ا وإغ����الق 
ال��ذي  أبوابه�ا، األم��ر 
سيضع  موظفي الشركة 
في وضع صعب بسبب 

عدم تقاضيهم رواتبهم على مدى أش��هر، حسبما ذكرت 
وكالة فرانس برس.

من جهتها أكدت وزارة العمل السعودية  أنها تعمل على 
نقل 600 س��عودي في “س��عودي أوجيه” إلى منش��آت 
أخرى، وتوجيه صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”  
بإيجاد فرص عمل مناسبة للسعوديين اآلخرين، وعددهم 
600 عامل. وسبق ل�“سعودي أوجيه” أن سرحت آالف 
الموظفي��ن من��ذ انهيار أس��عار النفط، وال��ذي أدى إلى 
انخفاض عائ��دات الخزينة الس��عودية، التي اضطرت 
إليق��اف العديد من مش��اريع البن��اء الضخم��ة، وبينها 

مشاريع كانت الشركة تعتزم تنفيذها.

“سعودي اوجيه” تغلق أبوابها

سعد الحريري
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مجموع��ة  نال��ت 
دودس��ال عقد الهندس��ة 
من  والبن��اء  والتوري��د 
الشركة  سونطراك  قبل 
الجزائري��ة  الوطني��ة 
المنتجة للطاق��ة، وذلك 
بن��اء  لتنفي��ذ مش��روع 
مركز الضغط والفصل 
في منطقة حاسي مسعود 
الواقعة في جنوب شرقي 

الجزائر، بعقد تقدر قيمته ب� 1.1 مليار دوالر. وستباش��ر 
“دودسال” التي تعمل في الشرق األوسط وشمال وشرق 
أفريقيا والهند، أعمال البناء والتوريد والهندسة والتشغيل 
لمرافق المنش��أة على أن يكتمل المش��روع بحلول عام 

2020، بهدف انتاج 66.000 برميل يومياً.
وقال مالك ورئيس “دودس��ال” راجين كيالتش��اند، إن 
العقد هو نجاح لش��راكة طويلة مع س��ونطراك، ويعزز 

تواجدنا في الجزائر، أحد أهم أسواقنا االستراتيجية.

محطة لعزل النفط والغاز
في الجزائر

راجين كيالتشاند

سورية تزيد إنتاجها من النفط

رفعت سورية حجم إنتاجها من الغاز الطبيعي الى نحو 10 ماليين متر مكعب يومياً، 
كما رفعت إنتاجها من النفط الخام إلى حوالى 7 آالف برميل يومياً، فيما تستعد إلعادة 
تش��غيل حقل “آرك” النفطي الذي يقع على بعد 40 كيلومتر شمال شرق مدينة تدمر. 
وقال مصدر مس��ؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية لصحيفة الوطن: إن 
زيادة إنتاج الغاز الطبيعي تساهم في تحسين تغذية محطات توليد الطاقة الكهربائية التي 
تعمل عليه، مشيراً إلى أن الوزارة شكلت فرقاً فنية من المهندسين للتوجه مباشرة إلى 

حقل “آرك” لتقييم حجم األضرار، 
وم��دى حاج��ة الحقل إل��ى أعمال 

صيانة وإعادة تأهيل، لتشغيله.
وعلى صعيد آخر، كشف المصدر 
أن ال��وزارة تعمل عل��ى حفر آبار 

غاز جديدة في ريف حمص.

ق��ررت وزارة النفط العراقية زي��ادة الطاقة التصديرية 
لمين��اء “العمي��ة” النفط��ي جنوبي البالد إل��ى أكثر من 
ملي��ون برميل يومياً في الس��نوات المقبلة، حيث أش��ار 
وكي��ل وزارة النفط لش��ؤون االس��تخراج كريم حطاب 
أن الطاق��ة الحالية المتاحة للميناء هي 250 ألف برميل 
يومياً وأن ش��ركة نفط الجن��وب ومقره�ا البصرة، تقوم 
حالي��اً بعمليات التأهيل والتطوي��ر لميناء العمية، بهدف 
زيادة الطاقة التصديرية، ومع خطط توس��يع تش��مل مد 
أنابيب جديدة وإنش��اء محطات ضخ وخزانات إلى أكثر 

من 600 ألف برميل خالل الفترة المقبلة.
يش��ار الى أن العراق يصدر معظم إنتاجه من النفط عبر 
ميناءي العمية والبصرة النفطيين، إضافة إلى منصات 

أحادية عائمة.

العراق يزيد صادراته النفطية

السعودية تقّلص صادراتها النفطية إلى أميركا

تعتزم السعودية تقليص صادراتها النفطية إلى الواليات المتحدة إلى 850 ألف برميل 
يومياً خالل شهر تموز/يوليو 2017. وهذا هو أدنى مستوى منذ عام 1988. وذكرت 
صحيفة وول س��تريت أن شركة أرامكو السعودية أعلنت عن تقليص آخر للصادرات 
النفطية إلى أميركا  في آب/أغسطس المقبل بمقدار 100 ألف برميل. وقالت الصحيفة: 

إن آخ��ر مرة انخفضت فيه��ا إمدادات النفط 
من الس��عودية إلى الوالي��ات المتحدة كانت 
في عام 2009. وي��رى الخبراء أن تقليص 
التصدي��ر إلى الوالي��ات المتحدة سيس��مح 
للمملك��ة بتنفي��ذ االتفاق على خف��ض إنتاج 
النفط الموقع بين أوبك والمنتجين المستقلين.

غازبروم نفط تسعى لمضاعفة إنتاجها

أعل��ن رئي��س “غازب��روم نفط” الروس��ية ألكس��ندر 
دبوكوف، ني��ة شركته مضاعفة إنتاجها من النفط في 
حق��ل بدرة العراقي العام المقبل 2018، الفت��اً أن�ه تم 
في عام 2016 انت��اح 2.6 مليون طن في حقل بدرة، 
ومع االس��تمرار في حفر وبناء آبار جديدة، وتوس��يع 
البنية التحتية على أس��س تكنولوجية، بما في ذلك بناء 

البنية التحتية الالزمة لتصريف ومعالجة الغاز.
يذك��ر أن “غازبروم نفط” تعم��ل في العراق منذ عام 
2010. وكان��ت ق��د وقعت اتفاقية مع إقليم كردس��تان 
العراق لتقس��يم اإلنتاج. وتبلغ حصة اإلقليم في جميع 

االتفاقيات الموقعة مع الشركة الروسية 20 %. كما شاركت في تطوير حقل “بدرة” 
في العراق، والتنقيب عن كتل “غارميان” و“شاكال” و“حلبجة” جنوب اإلقليم.

ألكسندر دبوكوف
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كش��ف رئي��س هيئة الصناع��ة والتجارة ف��ي محافظة 
ف��ارس اإليراني��ة، علي همت��ي، عن فت��ح خط جوي 
لتصدير 100 طن من الخضروات والفواكه يومياً إلى 

قطر عبر مطار مدينة شيراز.
وص��رح همتي قائ��الً: “إن��ه بالنظ��ر إل��ى العقوبات 
المفروض��ة عل��ى قط��ر، فإن هن��اك فرصة لتوس��يع 
صادراتنا إليها، يجري حالياً التنسيق مع ميناء بوشهر 
أيض��اً، جنوبي إي��ران، لتصدير مواد بن��اء من مدينة 

شيراز إلى قطر”.

إيران تفتح خطًا جويًا مع قطر

أك�د ال�رئ�ي�����س 
التنفيذي لم�وان�ئ 
ق�ط��ر ع�ب���د هللا 
الخنجي أن بالده 
س�تدش��ن خطين 
مالحيين جديدين 
بين مين��اء حم�د 
ومينائي صح��ار 
ف���ي  وصالل���ة 
س��لطنة عم��ان، 

سيس��اهمان بتعزي��ز حركة اس��تيراد الس��لع الغذائية، 
خاصة وأن عديد من ش��ركات القطاع الخاص العماني 
أبدت اس��تعدادها لتقديم الدعم اللوجستي لشركات قطر 

المستوردة للمواد الغذائية.
كم�ا أش��ار الخنجي إلى تنش��يط الحركة على خط النقل 
البح��ري المباش��ر بين مين��اء حمد وعاصم��ة الصين 
 New Falcon االقتصادي��ة ش��نغهاي ضم��ن خدم��ة
التابعة لش��ركة البحر األبيض المتوسط للنقل البحري، 
 Ocean Alliance والخط البحري المباش��ر لتحال��ف
بحيث تس��تغرق الرحل��ة 14 إلى 20 يوماً، ما يس��اهم 

بتعزيز حركة االستيراد.

خطان مالحيان بين قطر وُعمان

عبد هللا الخنجي

“إينوفا” تزود “الفطيم” بالطاقة الشمسية

أبرمت “إينوفا” الشركة المتخصصة 
في مجال خدمات الطاقة والخدمات 
التقنية المتكاملة، عقداً تزّود بموجبه 
4 مراكز تس��وق تابعة لشركة ماجد 
الفطي��م العقارية بالطاقة الشمس��ية، 
ما قد يحق��ق وفورات تصل إلى 80 
ملي��ون درهم. ويخفض المش��روع 

انبعاث��ات ثاني أكس��يد الكربون الناجمة عن تش��غيل مراكز التس��وق األربعة بمعدل 
3.200 طن سنوياً. وتشمل المراكز “مول اإلمارات” و“سيتي سنتر ديرة” و“سيتي 
سنتر مردف” و“سيتي سنتر الفجيرة”. وأوضحت الرئيس التنفيذي، آن لو جينيك: أن 
“أينوفا” تساعد شركات المنطقة على تحقيق األداء األمثل وبلوغ أهدافها البيئية، بحيث 

ينصب اهتمامها على أعمالها المحورية من دون سواها.

اتفاق بين “قطر للبترول” و“شل”

وقعت قطر للبترول اتفاق إطار مع ش��ركة شل لتطوير 
منش��آت عالمي��ة لتزويد الس��فن بوقود الغ��از الطبيعي 
المس��ال. وقال الرئيس التنفيذي للش��ركة القطرية س��عد 
شريدة الكعبي: نعتبر ان استخدام الغاز الطبيعي المسال 
كوقود للسفن فرصة واعدة لمزيد من النمو للغاز الطبيعي 
المس��ال كمصدر للطاقة النظيفة، ويُتوقع أن يزيد الطلب 
على الغاز خالل األعوام المقبلة، ونعتقد أنه توجد إمكانية 

حقيقية ألن يصل مثل هذا الطلب إلى 50 مليون طن سنوياً بحلول عام 2030.
يذكر أن استخدام الغاز الطبيعي المسال كوقود للسفن يزود صناعة النقل البحري بوقود 

جديد يساعد في تحقيق األهداف البيئية واالقتصادية للصناعة.

سعد شريدة الكعبي

مصنع سبائك الفريروكروم صديق للبيئة

للصيرف��ة  ميث��اق  احتف��ل 
االس��المية م��ن بن��ك مس��قط 
فيروكروم  ساروجني  وشركة 
ألوي��س بالتوقيع عل��ى اتفاقية 
لتقديم تسهيالت تمويلية إلنشاء 
مصنع صدي��ق للبيئ��ة إلنتاج 

سبائك الفرير وكروم ذات التركيز المنخفض للكربون في منطقة صحار الحرة بتكلفة 
14 مليون دوالر، ومس��احة 56 ألف مترمربع. وقد قام بالتوقيع كل من نائب الرئيس 
التنفيذي لألعمال المصرفية اإلس��المية س��ليمان بن حمد الحارثي، والمدير التنفيذي 
ل�“ساروجني” محمد بالل ابودية. ويأتي المصنع األول من نوعه في المنطقة، ضمن 
اس��تراتيجية “ميثاق” في تقديم التس��هيالت التمويلية المصرفية لألفراد والمؤسسات 

التي تتوافق مع المبادئ اإلسالمية.
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سجلت حركة المالحة في 
قناة الس��ويس رقماً قياسياً 
في أعداد وحموالت السفن 
س��فينة  بعبور59  العابرة 
م��ن االتجاهي��ن بإجمالي 
حموالت 3.6 مليون طن.

وأك��د رئي��س هيئ��ة قناة 
مهاب  الفري��ق  الس��ويس 
مميش أن القناة قادرة على 

مواكبة التطورات المستمرة في صناعة النقل البحري، 
مع  بدء تعافى حركة التجارة العالمية. وبلغ عدد السفن 
العاب��رة من قافلة الش��مال 35 س��فينة بحم��والت 2.3 
مليون طن، وكان على رأسها سفينة الحاويات العمالقة 
“MOL TRIUMPH”، الت��ي تعد ثاني أكبر س��فينة 
حاوي��ات ف��ي العالم. كما عبرت م��ن قافلة الجنوب 24 

سفينة بحموالت 1.3 مليون طن.

تمويالت جديدة لدعم سيناء رقم قياسي جديد لـ“قناة السويس”

كش��فت وزيرة االس��تثمار والتعاون الدولي في مص�ر 
س��حر نصر أن السعودية ضخت تمويالت بقيمة 400 
مليون دوالر من قرض تنمية شبه جزيرة سيناء، ليرتفع 
بذلك إجمالي تمويالت السعودية لتعمير سيناء إلى 900 
مليون دوالر، ضمن برنام��ج يش��مل 12 اتفاقية تمول 
مش��روعات من الصندوق الس��عودي للتنمي��ة، بقيمة 
إجمالي��ة 1.5 مليار دوالر. ويع��د إنش��اء جامعة الملك 
س��لمان بن عبد العزيز، و9 تجمعات سكنية، وإنشاء 4 
وصالت فرعية لربط طري��ق محور التنمية بالطريق 

الساحلي، أهم مشاريع هذه االتفاقي�ات، إضاف��ة إلنشاء محطة معالجة ثالثية للصرف 
الصحي بقدرة مليون مكعب يومي، واستصالح أراض زراعية بمساحة 60 ألف فدان.

سحر نصر
الفريق مهاب مميش

س��محت ش��ركة بيروليتك��س األميركي��ة لوكيله��ا في 
الش��رق األوس��ط ش��ركة وايرا الهندس��ية، باس��تيراد 
أجه��زة أميركية ذات تكنولوجي��ا حديثة في مجال تنقية 
مياه الش��رب والري إلى الس��ودان. وقال رئيس مجلس 
إدارة “ وايرا الهندس��ية” محمد عب��د الرحيم بابكر: إن 
الشركة اس��توردت حتى اآلن 3 أنواع من أجهزة تنقية 
المياه الحديثة لألفراد والمجموعات الس��كنية، ومعالجة 
المياه الخاصة ب��ري المحاصيل تفادياً ألي تلوث يمكن 

أن تحدثه المياه الراكدة للمزارع والمنتجات الزراعية.
وأوضح بابكر أن التقنية تعمل بالطاقة الشمسية، ويمكن 
اس��تخدامها ألكث��ر م��ن 500 م��رة والتخزي��ن لمدة 7 
س��نوات من دون أن يؤثر مفعول القضاء على البكتيريا 

والفطريات وتلوث المياه على مصادر المياه كافة.

السودان يحصل
على تجهيزات ري متقدمة

أكبر محطة لتحلية المياه في مصر

كثّفت “إل جي كيم” )المدرجة في بورصة كوريا جهودها نحو تحقيق الريادة في سوق 
معالجة المياه عالمياً، وذلك بعد فوزها بأكبر مشروع في مصر لتحويل مياه البحر إلى 
مياه عذبة، وس��تكون المزود الوحيد ألغشية التناضج العكسي “آر أو” لمحطة تحلية 
مياه البحر بقدرة 300 ألف طن، التي ستقوم ببنائها شركة ميتيتو، وهي شركة عالمية 
لمعالجة المياه، في الجاللة وبورسعيد في مصر، حيث س�يتم توفير المياه العذبة لحوالى 
مليوني ش��خص يومياً. في حين من المرتقب أن تزود “إل جي كيم” أغش��ية التناضج 

العكسي ابتداًء من منتصف 2017.
يذك���ر أن “إل ج��ي كيم” ف��ازت عام 2016 
بعقد من مصنع في سلطنة عمان بقدرة 250 
ألف طن. كم����ا زّودت منتجاتها لكوكا كوال 
وباناس��ونيك وغيرها من الشركات المعروفة 
في سوق أغشية التناضج العكسي الصناعية، 
األمر الذي عزز من قدرتها التنافسية العالمية.

100 قاطرة من “جنرال الكتريك”

وقع��ت “جن��رال إلكتريك” خط��اب نوايا م��ع وزارة 
النقل والهيئة القومية لس��كك حدي��د مصر، بقيمة 575 
ملي��ون دوالر لتوريد 100 قاطرة “اليت إفولوش��ن” 
يمكن اس��تخدامها لقطارات الركاب والبضائع، إضافةً 
إل��ى اتفاقية 15 عام لتوريد قط��ع الغيار وتوفير الدعم 
التقني، وتدريٍب تقني يهدف لتحس��ين القدرات المحلية 
والمهارات التقنية ألكثر من 275 من مهندسي وموظفي 
سكك حديد مصر. وأوضح وزير النقل المصري هشام 

عرفات في بيان، أن أول ش��حنة تضم 25 قاطرة س��تصل عام 2018 في إطار خطة 
للوصول إلى نقل 25 مليون طن بضائع سنوياً عبر السكك الحديدية بحلول 2022.

هشام عرفات
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دش��نت شرطة س��لطنة عمان برعاية الوزير المسؤول 
عن الش��ؤون الخارجية يوس��ف بن عل��وي بن عبدهللا، 
وبحض��ور المفت��ش العام الجمارك حس��ن بن محس��ن 
الش��ريقي، التأشيرة اإللكترونية العمانية للزوار من كل 
دول العالم ليحصل الزائر خالل 5 دقائق على التأشيرة 
ف��ي صندوق بريده اإللكترون��ي. وأكد بن علوي أهمية 
استخدام نظام التأشيرات للحفاظ على سالمة المسافرين، 
وأن التأشيرة اإللكترونية ستفتح آفاقاً للتحول اإللكتروني 
واألنظمة الرقمية وهي مقدم��ة لألجيال القادمة، مؤكداً 
أن بالده تعد من أوائل الدول التي تسعى دائماً الستخدم 

اآلليات الجديدة في التقنية.

تأشيرة إلكترونية
في ُعمان

روسيا والسعودية تعززان تعاونهما النفطي

اجتم��ع رئيس ش��ركة أرامكو الس��عودية 
أمين الناصر مع رئيس ش��ركة روسنفت 
الروسية ايغور سيتشين في مدينة الظهران 
الس��عودية، وناقشا السبل الممكنة للتعاون 
في آس��يا  وف��ي أس��واق أخ��رى. ويمثل 
االجتم��اع دلي��الً عل��ى الش��راكة الجديدة 
المتسارعة وغير المتوقعة بين أكبر بلدين 

مصدرين للنفط الخام في العالم، وهي شراكة تتابعها عن كثب الدول الكبرى المستهلكة 
للنف��ط والتي ظلت تعتمد لفترة طويلة على المنافس��ة الس��اخنة بي��ن البلدين في الفوز 

بصفقات أفضل.
يذكر أن المحادثات المغلقة  بين الناصر وسيتشين  أجريت في اليوم نفسه الذي قادت 
فيه السعودية وروسيا اتفاقاً عالمياً لتمديد العمل بتخفيضات في إنتاج النفط الخام لدعم 

أسعار النفط.

السوق تتطلب مزيداً من الوقت

كش����ف وزير الطاقة الس��عودي خالد الفال��ح أن العوامل 
األساس��ية في سوق النفط تتجه في المسار الصحيح، لكنه 
بحاج��ة إل��ى الوقت الس��تعادة التوازن وذل��ك بالنظر إلى 
الفائض الكبير في المخ��زون المتراكم على مدى األعوام 
الماضية، الفتاً الى أن مستوى االلتزام باتفاق خفض إنتاج 
النفط بين منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وبعض 
المنتجين المستقلين تجاوز 100 % في أيار/ مايو ونيسان/

ابري��ل 2017. كما تمنى أن يعود إنتاج ليبيا إلى مس��تواه 
الطبيعي الذي تستحقه بصورة كاملة وأنه ليس من الالئق ممارسة ضغوط عليها كي 

تبطئ من وتيرة انتعاش إنتاجها.

خالد الفالح

السعودية تعيد بدالت الموظفين

كش��ف وزير المالية السعودي محمد الجدعان، في 
بيان، أن إعادة بدالت موظفي الدولة لن تؤثر على 
الميزاني��ة ككل، أو عجز الموازن��ة، وأن الوزارة 
تتوقع أن تسهم في زيادة إنفاق المستهلكين وثقتهم، 
وأن ذلك س��يكون بمثابة دفعة للنم��و االقتصادي، 
ويضمن االستقرار في اتجاهات طلب المستهلكين 
مس��تقبالً. وكان��ت الحكومة الس��عودية س��ابقاً، قد 
قررت إعادة جمي��ع البدالت والمكاف��آت والمزايا 

المالية لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين بأثر رجعي ،وهو ما يكلف الحكومة نحو 
5 أو 6 مليار لاير )1.3 مليار دوالر إلى 1.6 مليار دوالر أميركي(.

محمد الجدعان

أكد مدير شركة بريدج 
ت��و إندي��ا االستش��ارية 
للطاق��ة البديل��ة فين��اي 
روس��تاغي، أن أسعار 
الطاق��ة الشمس��ية ف��ي 
بنس��بة  انخفضت  الهند 
النص��ف  ف��ي   %  50
األول  م��ن عام 2017 
، مش��يراً إل��ى أن ذلك 
جعل المشترين يندمون 

على مش��اريع س��بق أن أنش��ئت أو بدأ تش��غيلها. وكان 
قطاع الطاقة الشمس��ية في الهند قد س��جل نمواً س��ريعاً 
ج��داً ف��ي الس��نوات الماضية، لك��ن انخف��اض تكاليف 
األلواح الشمس��ية والمنافسة الشديدة بين الشركات على 
جذب الزبائن جعلت األسعار تنخفض بشكل كبير مسببة 
صدم��ة في القط��اع، األمر ال��ذي يعرقل خط��ط الهند 

لتخفيض اعتمادها على الفحم والغاز في إنتاج الطاقة.

الهند: قطاع الطاقة الشمسية يعاني

فيناي روستاغي
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أك��د وزي��ر التنمي��ة 
للش����رق األقص���ى 
الروس���ي ألكس��ندر 
غالوش��كا أن روسيا 
تعتزم��ان   والصي��ن 
توقي��ع اتفاقي��ة لتنفيذ 
النقل  ممر  مش��روع 
الدولي )بريم�وري - 

1( و)بريم���وري - 2(، لتس��هيل التبادل التجاري الذي 
يتزايد بشكل مضطرد بين البلدين.

بدوره، كشف نائب رئيس الوزراء والمبعوث الرئاسي 
إلى منطقة الشرق األقصى الفيدرالية يوري تروتنيف، 
عن أن المشروع سيكلف نحو 300 مليار روبل ) 5.27  
مليار دوالر(، مش��يراً إلى أن روس��يا والصين تنويان 

تأسيس شركة إدارة مشتركة لتطوير المشروع.
وس��يربط “بريم��وري - 1” مدينة س��ويفنخه الصينية 
الحدودية، ومنطقة بريمورس��كي كراي الروسية. بينما 
سيربط طريق “بريموري - 2” مقاطعة جيلين الصينية 

بموانئ سالفيانكا، وزاروبينو وبوسيت الروسية.

طريق دولي يربط روسيا بالصين

ألكسندر غالوشكا

نقل��ت وكالة رويترز عن مصدر نفطي مطلع  قوله، إن  
صادرات النف��ط اإليرانية إلى الغ��رب زادت في أيار/

مايو 2017 إلى أعلى مستوياتها منذ رفع العقوبات عن 
طهران ف��ي مطلع 2016 لتعادل تقريب��اً الكميات التي 
يجرى تصديرها إلى آس��يا. وأوضح المصدر أن إيران 
ص��دّرت نحو 1.1 مليون برمي��ل يومياً إلى أوروبا بما 
في ذلك تركيا، لتصل الصادرات إلى مس��تويات ما قبل 
العقوبات تقريباً وبما يقل قليالً عن إمداداتها آلسيا البالغة 
1.2 مليون برمي��ل يومياً. وقال المصدر: إن صادرات 
النفط إلى آسيا انخفضت في الوقت الذي كثفت فيه كوريا 

الجنوبية واليابان مشترياتهما من مكثفات النفط.

إيران تزيد صادراتها النفطية
إلى الغرب

اتفاقيات تعاون بين الهند والمانيا

وقع��ت ألماني��ا والهن��د ع��دداً م��ن 
اتفاقي��ات التع��اون االقتصادي أثناء 
زيارة  قام بها رئيس الوزراء الهندي 
ناريندرا مودي إلى برلين. وتركزت 
المحادث��ات الت��ي أجراها مودي مع 
المستش��ارة األلمانية أنجيال ميركل 
عل��ى قضايا التج��ارة واالس��تثمار 
العل��وم  مج��االت  ف��ي  والتع��اون 

والتكنولوجيا، إضافة إلى القضايا االقتصادية التي س��تبحثها قمة مجموعة العش��رين 
ف��ي مدينة هامب��ورغ األلمانية. ووق��ع الطرفان اتفاقيات في مج��ال التنمية الحضرية 
المستدامة، والتدريب المهني، والتكنولوجيا الرقمية وسالمة سكك الحديد، واتفقا على 

مساعدات تنموية ألمانية واستثمارات تصل إلى نحو مليار يورو سنوياً.

ايران تشتري قطارات روسية بملياري دوالر

تعت��زم ش��ركة ترانس م��اش هولدينغ الروس��ية لصناعة 
القاط��رات وعرب��ات س��كك الحديد تصدي��ر منتجات من 
صناعتها بقيمة ملياري دوالر إلى إيران. وكش��ف المدير 
الع��ام للش��ركة الروس��ية  كيريل ليبا، أن الش��ركة تدرس  
تحدي��ث 50 قط��اراً حراري��اً قديم��اً في ايران باس��تخدام 
محركات الديزل التي ينتجها مصنع كولومينس��كي التابع 
ل�“ترانس ماش هولدينغ”. وأشار ليبا إلى أن الشركة  تعتزم 
تصدي��ر 40 قطار كهربائي إلى إيران في إطار مش��روع 

تقوم به سكك الحديد الروسية لتمديد الكهرباء على خط “غرمسار - إنتشي بورون”.
يذكر أن التكلفة اإلجمالية للعقود الروسية  المزمع تنفيذها في مجال كهربة سكك الحديد 

في إيران تقدر ب�6 مليارات دوالر أميركي.

كيريل ليبا

سنوات العمل المقبلة ستكون مؤلمة

حذّر مؤس��س ش��ركة عل��ي بابا، ج��اك ما، من 
مشكلة س��ببها الذكاء االصطناعي في المستقبل، 
ما لم تتح��رك الحكومات بس��رعة، موضحاً أن 
الث��ورة التكنولوجية األولى تس��ببت في الحرب 
العالمية األولى، وثورة التكنولوجيا الثانية تسببت 
ف��ي الح��رب العالمية الثاني��ة، وهذه ه��ي ثورة 
التكنولوجي��ا الثالثة، كم�ا ش��دد عل��ى عدم إتاحة 
المج��ال أم��ام اآلالت لتصبح ق��ادرة على العمل 

بنفس كفاءة البش�ر، “تستطيع اآللة أن تفعل أشياء 
ال يس��تطيع البش��ر القيام بها، وعلينا أن نستعد اآلن ألن السنوات ال�30 المقبلة ستكون 

مؤلمة، والبشر سيعملون 4 ساعات في اليوم فقط، وربما 4 أيام في األسبوع”.

جاك ما
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من جهة أخرى، وفي كلمته بالجلسة العامة للمنتدى، أعلن الرئيس 
الروس��ي فالديمير بوتين أن االقتصاد الروس��ي دخل مرحلة نمو 
جديدة، بالتزامن مع زيادة االس��تثمارات ف��ي البالد، وأوضح  أن 
االقتصاد ينمو للربع الثالث على التوالي، ففي ش��هر نيسان/ ابريل 
نما الناتج المحلي اإلجمالي بحس��ب التقديرات األولية بنس��بة 1.4 
%، ويترافق ذلك مع ارتفاع مبيعات الس��يارات وزيادة القروض 

السكنية.
وأش��ار بوتين إلى أن نمو االس��تثمارات تجاوز نمو الناتج المحلي 
اإلجمالي، حيث بلغت االس��تثمارات األجنبية في الربع األول من 
العام الجاري نحو 7 مليارات دوالر أميركي، وهو أفضل مؤش��ر 

خالل السنوات الثالث الماضية.

اتفاق روسي هندي في مجال الطاقة
وفيما يتعلق بالتفاهمات، وقعت موس��كو ونيودله��ي اتفاقاً إطارياً 
لبن��اء المرحلة الثالثة م��ن محطة الطاقة النووي��ة “كودانكوالم”،  
وجاء التوقيع خالل القمة الثامنة عشرة “الروسية - الهندية”، التي 
انعقدت على هامش المنتدى، ووقع االتفاقية عن الجانب الروس��ي  
رئيس مجموعة ASE، فالي��ري ليمارينكو، وعن الجانب الهندي 
 ،NPCIL رئيس مجل��س إدارة الش��ركة الهندية للطاق��ة النووية

روسيا تعزز مكاسبها على هامش “سان بطرسبورغ”

يعد منتدى بطرس��بورغ االقتصادي حدثاً دولياً فريداً من نوعه في 
عال��م االقتصاد، إذ يناقش خالله المش��اركون القضايا االقتصادية 

الرئيسية التي تواجه روسيا والعالم ككل.

عملة رقمية
على هامش المنتدى، كشف البنك المركزي الروسي عن مشروع 
جدي��د يهدف إلطالق عملة وطنية رقمية خاصة بروس��يا، وقالت 
نائ��ب محافظ البنك المركزي الروس��ي أولغا س��كوروبوغاتوف: 
إن “البن��وك المركزية ح��ول العالم توصلت إلى اس��تنتاج يفضي 
بض��رورة إط��الق عم��الت رقمي��ة”. وأضاف��ت: أن المرك��زي 
سيكش��ف النقاب عن تفاصيل المش��روع خالل السنتين أو الثالث 
س��نوات القادم��ة. في حين، أعل��ن وزير المالية الروس��ي انطون 

سيلوانوف أن العمالت الرقمية ستقدم في روسيا عام 2018.
إلى ذلك، انقس��م موقف المس��ؤولين الروس من العمالت الرقمية، 
فمنه��م م��ن عارضها العتبارات أمنية، إذ يس��هل اس��تخدامها في 
غس��يل األم��وال وتموي��ل اإلرهاب، فيم��ا أيدها آخرون الس��يما 

مسؤولو القطاع المصرفي.

االقتصاد الروسي دخل مرحلة نمو جديدة

حمل منتدى سان بطرسبورغ االقتصادي الدولي معه مجموعة كبيرة من  المشاريع واالتفاقيات التي من شأنها 
تعزيز االقتصاد العالمي والروسي خصوصاً، وهو ما يتطابق مع شعار المنتدى لهذا العام “البحث عن توازن 
جديد في االقتصاد العالمي”. وأعلن من خالله المشاركون عن استثمارات ضخمة باالتفاق مع روسيا إلى جانب 

اإلجراءات التي تعتزم األخيرة القيام بها على المستوى المحلي.
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والصندوق السيادي السعودي تأسيس صندوق مشترك لالستثمار 
بقطاع الطاقة، وفقاً لما أعلنه وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح.

وأش��ار إل��ى أن الصندوق المش��ترك س��يخلق فرًصا للش��ركات 
الروس��ية لالس��تثمار في المملكة وبلدان أخرى، كما أكد اس��تعداد 
الري��اض بحث إمكانية االس��تثمار في ش��ركة “أوراس��يا دريلينغ 

كومباني” للخدمات النفطية.
وكانت موس��كو والري��اض أطلقتا، صيف ع��ام 2015، صندوقا 
مشتركا لالستثمار في مش��اريع بروسيا، السيما في البنية التحتية 
والزراع��ة، وف��ي إط��ار هذه الش��راكة، تس��تثمر الس��عودية 10 

مليارات دوالر.

تحرير الروبل
لم تك��ن عملي��ة إطالق العمل���ة اإللكتروني����ة هي الوحي��دة التي 
ته��م الجانب الروس��ي، إذ أن “تحري��ر الروب����ل” يق��ع ضم��ن 
الخط��ط االس���ت�راتيج�ي�ة للبالد، وتأكي��داً على ذل��ك نقل��ت قن��اة 
“سي إن بي س��ي” ع��ن رئيسة الب��نك المركزي الروسي، إلفيرا 
نبيؤولينا قوله�ا، إن المركزي متمس��ك باس��تراتيجي�ة “التعوي�م”، 
رغم وجود بعض التأثيرات الس��لبية على االقتصاد، لكنها أعربت 
ع��ن ثقتها ب��أن لتحرير العملة فوائ��د ومزايا اقتصادي��ة أكثر من 

الجوانب السلبية.
وكان المركزي الروسي انتقل عام 2014، إلى سعر صرف عائم 
للعملة الوطنية، وذلك وفقاً الس��تراتيجية جديدة تستهدف التضخم، 
انطالقاً من أن سياس��ة تثبيت سعر صرف الروبل تبدد احتياطات 

البالد من الذهب والعمالت الصعبة.
وف��ي وقت س��ابق، قال��ت نبيؤولين��ا إن الروبل قريب م��ن قيمته 
االستقرار المالي في روسيا جراء انخفاض قيمة الروبل.الحقيقي��ة، مضيفة أن المركزي الروس��ي ال ي��رى أي تهديد على 

ش��ري ساتيش كومار شارما. كما وقع البلدان بروتوكوالً حكومياً، 
ستقدم روس��يا بموجبه قرضاً للهند لبناء وحدتي الطاقة ال�5 وال�6 
م��ن محط��ة “كودانك��والم” بقيم��ة 4.2 ملي��ار دوالر ولمدة 10 

سنوات.
وج��اء بناء الوحدة الجديدة بعد أن س��لمت روس��يا الوح��دة الثانية 
من “كودانكوالم” للهند ف��ي آذار/مارس الماضي. ويأتي ذلك في 
إطار وثيقة لبناء 25 وحدة طاقة في الهند علي أس��اس التكنولوجيا 

الروسية.

ممتلكات البحرينية تتأهب لصفقات مع روسيا
وكان للحضور العربي دور فعال في مجال االستثمارات الروسية، 
وفي هذا الصدد، قال الرئيس التنفيذي لممتلكات البحرين القابضة - 
صندوق الثروة السيادية البحريني، محمود الكوهجي: إن ممتلكات 
لديها خطة لصفقات اس��تثمارية “رائعة” وواعدة مع روس��يا من 

بينها مشروعات قائمة بالفعل تدر عوائد في خانة العشرات.
وأض��اف الكوهج��ي، لوكالة رويترز: أن ممتلكات عملت بش��كل 
وثيق مع صندوق االس��تثمار المباشر الروسي الذي تدعمه الدولة 
ف��ي العامين الماضيين ولديها اآلن مش��روعات بنحو 135 مليون 

دوالر أميركي في روسيا.
 وتتضمن حيازات “ممتلكات” في روسيا متاجر التجزئة الغذائية 
لينت��ا وماجنيت، وش��ارك الصندوق البحريني في تش��رين األول/ 
أكتوب��ر الماضي في كونس��رتيوم لالس��تثمار في ش��ركة األواني 
الزجاجية الفرنس��ية )أرك( التي تسعى لزيادة إنتاجها في روسيا، 
وصندوق االستثمار المباشر الروسي جزء من هذا الكونسرتيوم.

صندوق روسي سعودي
وفي نفس اإلطار، يعتزم صندوق االستثمارات المباشرة الروسي 
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مع��ا، ومع األمم المتحدة للبدء بتنفيذ خطة عام 2030. وبالنظر إلى النطاق 
الواس��ع ألهداف التنمية المس��تدامة، س��يتضمن هذا المش��روع مشاورات 
م��ع العدي��د من أصحاب المصالح في هذا الش��أن، بما في ذل��ك الوزارات، 
والوكاالت التابعة لالمم المتحدة، واألوس��اط األكاديمية، والمجتمع المدني، 
والقطاع الخاص. ونحن نتطلع إلى سماع آرائهم ووجهات نظرهم المتنوعة”.

إعادة نظر وطنية طوعية
وتابع قائالً: مع هذا المش��روع، س��ينضم لبنان قريب��اً إلى مجموعة الدول 
التي س��بق أن أجرت “إعادة نظر وطنية طوعية”، وهي كانت لغاية عام 
2016 تض��م 22 بل��دا. ونحن نأمل من خالل هذه الخط��وة أن يصار الى 
تحديد األولويات ووضع األهداف الرئيسية للتنمية المستدامة للبنان بحلول 

عام 2030.
يذكر أن لبنان كان قد وافق على خطة التنمية المس��تدامة التي أقرتها األمم 
المتح��دة بعنوان “تحويل عالمن��ا: خطة التنمية المس��تدامة لعام 2030”، 
والت��ي بات��ت تعرف ب�“األجن��دة 2030” في قم��ة التنمية المس��تدامة في 
نيويورك عام 2015. وتتألف “األجندة 2030” من 17 هدفاً، وتُقس��م الى 
169 غاية، وتش��مل جميع أوجه التنمية االقتصادية واالجتماعية والبيئية، 
تحقيق األهداف.وتركز على أهمية التعاون بين جميع الفرقاء محلياً واقليمياً ودولياً من أجل 

لبنان: منظمات األمم المتحدة شريكة لتحقيق التنمية

كالم الحريري جاء خالل رعايته في السراي الحكومي حفل 
توقيع وثيقة مشروع تحت عنوان “أهداف التنمية المستدامة 
في لبن��ان: تحليل الثغرات وعرض ع��ن التقدم المحرز”. 
وق��ع الوثيقة كل م��ن الممثل المقيم لبرنام��ج األمم المتحدة 
اإلنمائي فيليب الزاريني ورئيس مجلس اإلنماء واإلعمار 
نبيل الجس��ر. ونوه الحريري بأهمية تشكيل اللجنة الوطنية 
لقيادة وتنس��يق الجهود الوطنية لتنفيذ خط��ة األمم المتحدة 
للتنمية المس��تدامة لعام 2030 - “أجندة 2030”، الفتاً إلى 
أهمية تطوير قاعدة بيانات وطنية لمؤشرات أهداف التنمية 
المس��تدامة، وفق المعايي��ر الدولية لالحص��اءات وقواعد 
البيانات. واعتبر أن “نجاح هذا الجهد الوطني واستمراريته 
يتطلب تعاون جميع األفرقاء المعنيين من قطاع عام وقطاع 
خ��اص ومجتمع مدني وأكاديمي وخب��راء التنمية”، مؤكدا 
أن “منظمات األمم المتحدة تبقى ش��ريكا أساسيا ومهما في 

مساعدة لبنان ودعمه في تحقيق التنمية المستدامة”.

دعم أهداف التنمية المستدامة
م��ن جهت��ه، قال الزارين��ي في كلمة  “يس��عد مركز االمم 
المتحدة للموارد أن يعلن أن هذا المش��روع يشكل مجاالت 
ذات أولوية لدعم ونشر أهداف التنمية المستدامة في لبنان”، 
موضحاً أن المشروع “يتألف من مكونين رئيسيين: األول 
يتعل��ق بتحلي��ل الفجوات للوضع الراهن ف��ي إطار كل من 
أه��داف التنمية المس��تدامة الس��بعة عش��ر، بالتش��اور مع 
أصحاب المصلحة الرئيس��يين، بما ف��ي ذلك مكتب رئيس 
ال��وزراء، ومجلس اإلنماء واإلعمار، والوزارات المعنية، 
ووكاالت األم��م المتحدة، واألوس��اط األكاديمية، والقطاع 
الخاص، والمجتمع المدني”. وسيشمل المكون الثاني تقديم 
الدعم “اع��ادة نظر وطنية طوعية” تنص على التبليغ عن 
التقدم الذي يحرزه البلد تجاه خطة عام 2030، التي تغطي 
األولويات واألهداف الوطنية للتنمية المس��تدامة وعالقاتها 
بأهداف التنمية المس��تدامة. أض��اف: “يعرب المركز عن 
تقديره لهذه الخطوة الرسمية األولى التي اتخذتها الحكومة 
من خالل مكتب رئيس الحكومة ومجلس اإلنماء واإلعمار 

شدد رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري على أهمية نشر التوعية حول أهداف التنمية المستدامة 
ومستوى  ورفاهيته  اللبناني  المواطن  على  ومهمة  ايجابية  انعكاسات  من  ذلك  في  لما  تحقيقها  وأهمية 
معيشته خالل السنوات المقبلة، الفتا الى أهمية دمج أهداف التنمية المستدامة في البرامج والخطط الوطنية 
التي  والمبادرات  البرامج  العديد من  “أن  الحريري  لتنفيذ “األجندة 2030”. وأوضح  الوطنية  الجهود  وتنسيق 
أطلقتها الحكومة في األشهر الماضية والبرامج التي تنفذها االدارات الرسمية تصب في هذا االتجاه، ويجب 
اإلضاءة عليها وتأمين التكامل في ما بينها”، معتبراً أنه من المفيد للبنان اليوم تحديد أولوياته واختيار االهداف 

بما يتماشى مع خطته االستراتيجية في كل القطاعات والمجاالت.
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حيث سيتم التركيز في المقام األول على إتاحة التدريب المهني وتوليد الدخل 
وخلق فرص العمل ودورات في اللغة التركية. و11.5 مليون يورو لتحسين 
الرعاي��ة الصحية لالجئين والمجتمعات المضيفة، باإلضافة إلى 10 ماليين 

يورو لتعزيز مهارات الالجئين وبناء مقدرات السلطات المحلية في تركيا.
- 90 ملي��ون ي��ورو قيمة برنامج التعليم في لبنان وتركيا واألردن.  ويهدف 
هذا البرنامج  إلى استثمار هذا المبلغ في مستقبل األطفال الالجئين والشباب 
المتضررين من األزمة الس��ورية. وسيتم التركيز على تحسين التعليم للعام 
الدراسي القادم وال سيما في لبنان بتخصيص مبلغ 58 مليون يورو، وتأمين 
الحماية من العنف واالس��تغالل وإس��اءة المعاملة. كما سيدعم هذا اإلجراء 

فرص التعليم غير الرسمي المعتمدة وتعزيز الدعم النفسي االجتماعي.
- برنام��ج بقيم��ة 25 مليون يورو لدعم النس��اء والفتي��ات األكثر ضعفاً في 
العراق واألردن ولبنان وتركيا. من ش��أن هذا البرنامج ترس��يخ االعتراف 
بأهمي��ة دور المرأة في ترويج الس��الم واألم��ن، والحاجة إلى صون حقوق 

النساء والفتيات وتأمين احتياجاتهن الخاصة وكذللك حمايتهن.
- برنام��ج بقيمة 21 مليون يورو لمس��اعدة صربيا ف��ي إدارة الهجرة/أزمة 
الالجئين على امتداد طريق البلقان، بغية تقوية المقدرات التشغيلية للسلطات 
الصربي��ة لتأمين مرافق اإلقامة وظروف المعيش��ة والخدمات، لالس��تجابة 

بفعالية الحتياجات المهاجرين/الالجئين وطالبي اللجوء.
- برنام��ج بقيمة 10 ماليين يورو لنظام الصحة العامة في األردن، لضمان 
زيادة الرعاية الصحية الثانوية وما بعد الثانوية ولضمان تحس��ين نوعيتها، 

لكل من األردنيين والالجئين السوريين.
- برنامج بقيمة 3 ماليين يورو لدعم الالجئين السوريين في أرمينيا، بتعزيز 
الفرص االقتصادية، وتسهيل اندماج أطفال المدارس والطالب.الخدمات الصحية والنفسية االجتماعية، وتحسين ظروف اإلسكان، وزيادة 

مشاريع لدعم الالجئين السوريين

وفي هذا الس��ياق، قال��ت الممثلة العليا لالتح��اد األوروبي 
للشؤون الخارجية والسياسة األمنية نائب رئيس المفوضية 
األوروبي��ة  فديري��كا موغيريني: “نحن نق��دم حبل النجاة 
لماليين الس��وريين داخل س��ورية وعبر المنطقة، ونساعد 
في خلق مستقبل لالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة 
معا، عبر إتاحة التعليم النوعي لإلناث والذكور، ونس��اعد 
ف��ي الحيلول��ة دون فق��دان جيل كام��ل من األطف��ال الذين 
دمر الصراع الس��وري حياتهم. إنه واجب أخالقي وأذكى 
استثمار يمكن ان نقوم به من أجل أمن منطقتنا واستقرارها 

وازدهارها”.

توفير الحماية والرعاية االجتماعية
 من جهته  قال مفوض االتحاد األوروبي لسياس��ة الجوار 
األوروبي ومفاوضات التوسع يوهانس هان: “يعود الفضل 
إل��ى صندوق االتحاد األوروبي االئتماني في تمكين أطفال 
ف��ي كل م��ن األردن ولبنان وتركيا م��ن التحصيل العلمي 
ف��ي المدارس وإتاحة األماكن اآلمن��ة من أجل التعليم غير 
الرسمي، وتوفير الحماية والرعاية النفسية االجتماعية. ثمة 
طالب س��وريون تعرقلت مسيرة دراس��تهم بسبب الحرب 
وهم يتلقون منحا دراس��ية للتحصي��ل العلمي في جامعات 
أردنية ولبنانية وتركية”، مش��يراً إل��ى أن برامج التدريب 
المهن��ي ومعارض فرص العمل تحس��ن ف��رص الالجئين 
الس��وريين والمجتمعات المضيفة في سوق العمل، ومؤكداً 
أن االتحاد األوروبي س��يواصل “االس��تجابة لالحتياجات 
الناجمة عن الصراع الس��وري، والدليل على ذلك إنفاق ما 
ين��وف عن مليار يورو من خ��الل هذا الصندوق االئتماني 

بغية تحسين حياة المحتاجين”.

تحسين سبل العيش وخلق فرص عمل
تركز رزمة المعونات الجديدة على تحس��ين س��بل العيش 
والرعاي��ة الصحي��ة والتعلي��م وخدمات الحماية. وتش��مل 

االجراءات التالية:
- تقديم رزمة مس��اعدة لتركيا بقيم��ة 126.5 مليون يورو 
تش��مل  105 ماليي��ن ي��ورو لتعزي��ز متطلب��ات صم��ود 
الس��وريين تحت الحماية المؤقت��ة والمجتمعات المضيفة، 

السورية” مشاريع جديدة تصل قيمتها  لألزمة  استجابة  اإلقليمي  االئتماني  األوروبي  االتحاد  تبنى “صندوق 
اإلجمالية إلى 275 مليون يورو، تهدف إلى دعم الالجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في كل من تركيا 
ولبنان واألردن والعراق وغربي البلقان وأرمينيا. وستركز المشاريع الجديدة على التعليم والرعاية الصحية ودعم 

المجتمعات المحلية واالندماج االجتماعي والمساواة بين الجنسين.
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أهمية هذه اإلجراءات لشعوبهم قبل الشعب السوري. أما عن قبول 
المقترح فقد بدأت تردنا بالفعل بعض الطلبات للتشغيل والعبور.

يبدو النقل البحري عصب االقتصاد السوري، كم بلغ نتاجه خالل 
عام وما هي خطوات تطويره؟

تنطل��ق خط��وات تطوي��ره بالدرجة األول��ى م��ن المحافظة على 
استمرار عمل المرافئ السورية، وتقديم كل المستلزمات الستمرار 
اس��تقبال الس��فن وحركة الصادرات والواردات، على أرضية من 
التع��اون مع بعض الموان��ئ الصديقة لفتح خطوط نقل بحري. وقد 
زاد اإلنت��اج في المرافئ الس��ورية إلى ما يق��ارب 200 % خالل 
الع��ام 2016 مقارنة مع إيرادات ع��ام 2015، حيث ارتفعت من 
17 ملي��ار لي��رة إل��ى 34 ملياراً، كم��ا دعمت ال��وزارة تقديمات 
الصيان��ة واإلصالحات واتخذت ما يلزم الس��تمرار عمل الس��فن 
السورية التي تملكها الدولة والتي تعمل األن تحت العلم السوري. 
واصدرت أيضاً شهادات من مستوى أعلى في العمل البحري، مع 
الس��عي لدخول الالئحة البيضاء في المنظم��ة الدولية البحرية لما 
لذلك من انعكاسات إيجابية في تطوير عمل الطاقم المبحر وتحقيق 
إي��رادات كبيرة، بالتوازي مع اس��تصدار المرس��وم رقم 18 للعام 
2017 والمتضمن تعديل القانون 27 الخاص بآلية تس��جيل السفن 
ورس��وم الوصول والمغادرة والمنائر ورس��وم المه��ن البحرية، 

حمود: مطار حديث وبنى تحتية ومرافئ وسكك حديد

وفيما يلي نص الحديث:
ما الذي حققته الوزارة إلى األن في النقل الجوي؟

بالرغ��م من اإلج��رام اإلرهابي، ف��إن الحكوم��ة وبتوجيهات من 
الرئيس بشار األسد بذلت جهوداً كبيرة لضمان استمرار قطاعات 
النق��ل بكل أنواعه، وقد تم تنفيذ العديد من اإلجراءات منذ النصف 
الثان��ي من ع��ام 2016 للتخفيف والح��د من اآلثار الس��لبية التي 
أصابت القطاع. ففي مجال النقل الجوي طّورت الوزارة أسطولها 
)ال��ذي كان يض��م قبل األزم��ة 17 طائرة( من طائ��رة واحدة إلى 
أربع طائرات، إحداها A340  للس��فر إل��ى المناطق البعيدة وهو 
م��ا لم يحصل في أيام الرخاء االقتصادي، وهي طائرة ذات س��عة 
مقعدي��ة تعادل طائرتين ويمكن لها الطيران 16 س��اعة متواصلة، 
إضاف��ة إل��ى المباش��رة بإع��ادة تأهي��ل المط��ارات والمدرجات 
وصيانتها، والتجهيزات وصاالت الركاب، وإصالح المس��اِعدات 
المالحية بخبرات وطنية سورية، بالتوازي مع العمل على إصدار 
تش��ريعات لتحرير النقل الجوي وتطوير وخدماته، ناهيك بتوحيد 
وتخفي��ض أس��عار النقل الج��وي الداخل��ي ألهلنا ف��ي المنطقتين 
الش��رقية والشمالية، وبأسعار رمزية ومجانية للمرضى والطالب 

والجرحى ومصابي الحرب.

كما قامت الوزارة بتجهيز مطار حلب الدولي الس��تقبال الطائرات 
وإقالعه��ا ليكون جاه��زاً عند تحس��ن الظروف األمني��ة، وليفتح 
بواب��ة عبور وحركة نقل إلى محافظة حل��ب وريفها، من دون أن 
يتوق��ف تأهيل الطيارين والمراقبين الجويين وتدريبهم مع االطقم، 
والمحافظة على الخبرات عبر دعمهم وتوفير مس��تلزمات عملهم 
وتحفيزه��م، ك��ون برامج التدري��ب والتأهيل مكلفة ج��داً وتحتاج 

لسنوات للوصول إلى طواقم جوية ذات كفاءة وخبرة.

هل القى مقترحكم بتشغيل الطيران السوري إلى أوروبا قبوالً؟
طرحنا هذه الفكرة خالل مشاركتنا وتمثيل سورية في مؤتمر النقل 
العالم��ي بجني��ف، وقد طالبنا خالل المؤتمر بض��رورة إعادة فتح 
خطوط الطيران السورية إلى أوروبا وخطوط الطيران األوروبي 
إلى س��ورية، وطالبنا كذلك بالس��ماح لش��ركات الطي��ران المدني 
بالعبور فوق األجواء الس��ورية، مع اإليض��اح ألعضاء المؤتمر 

قال وزير النقل السوري المهندس علي حمود أن الوزارة جهزت مطار حلب الدولي الستقبال الطائرات وإقالعها 
من أجل مباشرة عمله عند تحسن الظروف المحيطة به، الفتاً إلى أن وزارة النقل السورية طالبت خالل مؤتمر 
النقل العالمي بالسماح لخطوط الطيران السورية بالوصول إلى أوروبا، والسماح لخطوط الطيران المدني بالعبور 
في األجواء السورية. وأكد حمود في حديث لمجلة البنك والمستثمر زيادة إنتاجية وإيرادات المرافئ بنسبة 
200 % في عام 2016 مقارنة بعام 2015، معتبراً أن إنشاء مرفأ جديد في مدينة الالذقية ضرورة اقتصادية ملّحة، 

بالتوازي مع نتاج مماثل لمديريات النقل التي حققت إيرادات وصلت إلى 52 مليون دوالر أميركي.

المهندس علي حمود
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م��ن اإلرهاب، والعم��ل جاٍر راهناً على إيصال��ه للزبداني بعد أن 
تحررت بسواعد أبطال الجيش العربي السوري.

ك���م بلغت أضرار قطاع���ات النقل خالل الح���رب اإلرهابية على 
سورية؟

لق��د بلغ مجم��وع األض��رار 4,567 ملي��ار دوالر، تت��وزع بين 
أضرار مباشرة بكلفة 1,337 مليار دوالر، وأضرار غير مباشرة 
بكلفة 3,230 مليار دوالر، مع اإلش��ارة إل��ى أن هذه هي تكاليف 
األض��رار التي تمكنت وزارة النق��ل من حصرها وجمعها بالنظر 
إل��ى وجود مناطق ومحافظات لم يتم الوصول إليها بس��بب تواجد 
الجماع��ات اإلرهابية المس��لحة فيها، مع توقع��ات بأن تكون قيمة 

األضرار في هذه المناطق أضعاف مما تم حصرها وتقديرها.

ما هي استراتيجية وزارة النقل وأي أهداف تسعى لتحقيقها؟
تنطل��ق اس��تراتيجية ال��وزارة م��ن تمكين م��ا هو موج��ود حالياً 
وتطوي��ره قدر اإلم��كان في ظل الحصار االقتص��ادي القائم على 
س��ورية، ويمكن القول أنه��ا تتمحور حول زيادة ع��دد الطائرات 
لدى مؤسس��ة الطيران السورية، خصوصاً طائرة ثانية من طراز 
A340، مع إش��راك القطاع الخاص باالستثمار في النقل الجوي، 
وتدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير كفاءات الطواقم الجوية 
م��ن خالل ال��دورات المتعددة التي تُجرى لهم، إضافة إلى إنش��اء 
مطار حديث في دمشق بمواصفات تلبي التطور في النقل الجوي، 
وتأمي��ن منظومات مالح��ة واتصاالت ومحطات إرش��اد مالحي 
وهب��وط آل��ي ومركز مراقب��ة جوية عال��ي المس��توى وطائرات 

اختبارات جوية وأجهزة أمنية للتفتيش والسالمة.

أم��ا بحري��اً فاألولوية هي في إحداث مرفأ بح��ري جديد بديالً عن 
مرفأ الالذقي��ة بتجهيزات مالحية بحرية متطورة واالس��تفادة من 
الموق��ع الهام والحيوي للمرفأ الحالي، مع توس��عة مرفأ طرطوس 
وتأهيله ليستطيع استقبال كل أنواع السفن. وسككياً، تدرس الوزارة 
إنشاء قطار نقل الضواحي في دمشق وريفها ضمن محاور دمشق 
-الهامة بطول 12 كلم، ودمش��ق الكس��وة بطول 30 كلم ودمشق-

قطنا بطول 27 كلم ودمشق - مطار دمشق الدولي بطول 30 كلم، 
إس��هاماً في تخفيف االزدحام والضغط ع��ن العاصمة ومحاورها 
الطرقية، وهي فكرة تلقى القبول من الحكومة، مع إنشاء خط قطار 

مواٍز للخط الحالي من طرطوس وحتى الحدود العراقية.

وعل��ى مس��توى النقل الطب��ري تب��رز األولوية إلنش��اء طريقين 
س��ريعين عل��ى محاور ش��مال جنوب وش��رق غرب، مع إنش��اء 
تحويلة دمش��ق الكبرى بطول 70 كلم وتوظي��ف نواتج ومخلفات 
رت جراء اإلرهاب  الهدم والم��واد المرّحلة من المناطق الت��ي دُّمٍ
األولية.في اإلنجاز، إضافة إلى مشاريع حيوية متعددة أخرى تتم دراساتها 

وكذلك استصدار القانون رقم 20 لعام 2017 المتضمن إستحداث 
محاكم بحرية لتس��ريع البت في القضاي��ا البحرية ذات الحيثية في 

النشاط االقتصادي البحري.

ماذا عن النق���ل البري ودوره في نق���ل البضائع ضمن المناطق 
اآلمنة؟

ال ش��ك في أن األولوية كانت وال تزال الحفاظ على شبكة الطرق 
وصيانتها نظراً لقيمتها الكبيرة البالغة 1800 مليار ليرة س��ورية، 
حي��ث تم خالل الحرب صيانة وإعادة تأهيل المواقع المخّربة على 
كامل الش��بكة. ولضمان سالس��ة حركة النقل فق��د أُنجز العديد من 
المش��اريع الحيوية والهامة خالل فترة الحرب، وأهمها مش��روع 
توس��يع طريق معل��وال - القطيفة. أما في ما يتعل��ق بنقل البضائع 
وأسطول الوزارة منها، فيوجد لديها 54 شاحنة لنقل بضائع تابعة 
للش��ركة السورية - األردنية، كانت قد توقفت بسبب الحرب ولكن 
تمت صيانتها واستبدال اللوحات األردنية بلوحات سورية وأُعيدت 
للعم��ل، وهي حالياً تنق��ل البضائع والمواد اإلغاثي��ة إلى المناطق 
المس��تهدفة. وبالنس��بة إلى النقل البري فقد افتتحت مديريات النقل 
ع��دداً من دوائ��ر النقل الفرعية لتخفيف األعب��اء، وكان نتاج ذلك 
طيباً قياساً إلى الظروف، حيث بلغت إيراداتها خالل العام السابق 
2016 م��ا ينوف على 52 ملي��ون دوالر مقابل 26 مليون دوالر 

في العام 2015.

أال يمكن توظيف النقل الس���ككي كرديف للنق���ل البري اقتصادياً 
وخدماتياً؟

ذلك هو جوهر ما عملت عليه وزارة النقل خالل النصف الثاني من 
2016 وحتى األن، حيث قامت بتش��غيل قطار الش��حن طرطوس 
- حمص وصوالً إلى شنش��ار )ري��ف حمص( يومياً لنقل الحبوب 
والزي��وت واألعالف والمحوالت الكهربائية، كما تم إنجاز وصلة 
سككية من شنشار إلى صوامع الحبوب بحيث يتم التفريغ المباشر 
م��ن الباخرة إلى الصوامع عبر القطار، ما يؤمن إيرادات إضافية 
لمؤسس��ة الخطوط الحديدية بنحو 1,2 مليار ليرة س��ورية سنوياً، 
ويوفر سنوياً حوالى 1,1 مليار ليرة على وزارة التجارة الداخلية. 
كما يجري العمل على إنشاء عدد من المرافئ الجافة، ال سيما في 
المدينتي��ن الصناعيتين في حس��ياء بحمص والش��يخ نجار بحلب، 
بالتوازي مع إنش��اء وصلة س��ككية من قّطينة إلى حس��ياء بطول 
18 كل��م لنق��ل الحصى إل��ى كل المحافظات بالتع��اون مع وزارة 
النفط. وعلى المس��توى الخدماتي استمرت الوزارة بتشغيل قطار 
الركاب وخاصة للطالب بأس��عار رمزية بين طرطوس والالذقية 
وبالعكس، كما قامت بعد تحرير حلب مباشرة بإعادة تشغيل قطار 
الركاب على مقاطع محطة بغداد - األنصاري - جبرين بطول 18 
كلم وبأس��عار رمزية جداً، بحيث يعمل القطار كنقل داخلي برس��م 
ال يتجاوز 50 ليرة للتذكرة، كما تم تشغيل قطار النزهة في دمشق 
عل��ى مقاط��ع الربوة - قدس��يا - الهامة حال تحري��ر مدينة الهامة 
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تحس��باً ألي ط��ارئ، وكذلك ترتيب األولويات لتنفيذ مش��اريع الخطة 
االستثمارية وفق اإلمكانات المالية المتاحة بما يحافظ على الجاهزية، 
مع تنفيذ المش��اريع التي تؤدي إلى زيادة طاق��ة تناول المرفأ وخاصة 
ف��ي ظل زيادة حج��م النقل المتوقع خالل مرحلة إع��ادة اإلعمار. هذه 
االس��تراتيجية أفرزت رجحان كفة اإليرادات على حساب النفقات في 
ش��كل كام��ل، حيث بلغت النفق��ات اإلجمالية في الع��ام المنصرم 1,9 
مليار ليرة س��ورية منها 1,1 ملي��ار ليرة لكتلة الرواتب واألجور غير 
المتضمنة ضريبة األرباح أو االس��تهالك، وهو مبلغ ال تتجاوز نسبته 

9 % من قيمة اإليرادات.
ما هي الحلول التي لجأ إليها المرفأ لتسهيل عمليات التبادل التجاري؟

اتخذت إدارة ش��ركة مرفأ الالذقية الكثير هي اإلجراءات، إدراكاً منها 
ألهمية التب��ادل التجاري وعائدات��ه اقتصادياً، ومواكب��ةً لحجم العمل 
والجه��د الذي بذلته الحكومة إلنعاش ه��ذا القطاع الحيوي الهام، حيث 
اعتمد المرفأ التس��هيالت والخدمات للبضائ��ع الصادرة )كما الواردة( 
عنواناً لعمله من خالل تأمين 400 وحدة تبريد لحفظ الحاويات المبّردة، 
والتي يتم اس��تخدامها في عمليات اس��تيراد وتصدير بضائع المنتجات 
الزراعية س��ريعة العط��ب كالخضار والفاكهة، بالت��وازي مع تطوير 
خدمات استقبال الس��فن بكل أنواعها من خالل األرصفة واإلمكانيات 
المرفئي��ة واآلليات الحديثة الت��ي تم زجها كاملة في العمل، وقد رفعت 
إدارة المرفأ جاهزيته إلى مس��توى 100 % بتش��غيل 3 ورديات على 
مدار 24 س��اعة، ويضاف إلى ذلك التعاقد مع ش��ركة متخصصة في 

مجال محطات الحاويات إلدارة محطة الحاويات في مرفأ الالذقية.
ما هي توليفة البضائع التي ترد إلى البالد عبر مرفأ الالذقية؟

من المؤكد أن المرافئ باتت تش��كل الي��وم عصب العمل التجاري في 
سورية، بعد ما تعرضت له المنافذ البرية من تخريب وإجرام على أيدي 
المجموعات اإلرهابية المس��لحة، وباعتبار أن المرافئ الس��ورية هي 
المطبخ الحيوي االقتصادي الهام الذي يعتبر رافعة عمل النقل البحري، 
فقد طّور المرفأ نفسه ذاتياً للتعامل مع حجم النشاط التجاري الحاصل، 
ويمكن القول أن نتيجة هذه األلية انعكست عبر ما يتحقق من إيرادات 
ربعية وسنوية، حيث يستقبل مرفأ الالذقية بش�كل يومي مختلف أنواع 
البضائع والسفن، والتي تشتمل على البضائع العامة كالحديد والخشب 
والمثق��الت وبضائ��ع األجولة )الجاغات والمش��ّوالت والمكيّس��ات( 
وبضائع الدوغما والبضائع الفرط بشقيها السائلة )كالزيوت والملص( 
والس��ائبة )كالحبوب بكل أنواعها(، بالتوازي مع تطوير تقديم خدمات 
استقبال الس��فن بدءاً من قطرها، إلى إرشاد وتلبيس ورسو وما يتفرع 
عنها من أنش��طة تتعلق بالبضائع من ش��حن وتفريغ وخزن في حالتي 
البضائع وبواخر الزيوت.االستيراد والتصدير، ولكل أنواع السفن من بواخر الحاويات وبواخر 

10 مليارات ليرة إيرادات مرفأ الالذقية خالل 5 أشهر
قال المدير العام للشركة العامة لمرفأ الالذقية المهندس أمجد سليمان، أن تحّسن إيرادات المرفأ يعود إلى تطوير 
العمل في المرافئ خصوصاً والقطاع البحري عموماً في فترة تشكل فيها المرافئ عصب العمل االقتصادي والتبادل 
التجاري. وأوضح سليمان في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن إجمالي الحاويات المتناولة بلغ خالل العام الحالي 
وحتى نهاية الشهر الخامس منه 123,398 حاوية نمطية، في حين بلغت كمية البضائع المتناولة في المرفأ خالل 

الفترة نفسها 1,652 مليون طن.

كم بلغت إي����رادات المرفأ وحجم عمله خالل النصف األول من العام 
الحالي؟

ال ش��ك في أن تحسن إيرادات المرفأ خالل األشهر الماضية من السنة 
الجاري��ة والعام الماضي 2016 يع��ود إلى تطوير العمل في المرافئ، 
وتحسين األرصفة، وإنجاز المشاريع الجديدة وتسهيل األعمال البحرية. 
أما باألرقام، فقد بلغ��ت إيرادات مرفأ الالذقية لغاية يوم العمل األخير 
من شهر أيار/مايو الماضي ما يزيد على 10 مليارات ليرة سورية، كما 
بلغت كمية البضائع المتناولة 1,652 مليون طن، تشكل البضائع غير 
المعبأة ما نسبة 21 % من حجمها اإلجمالي. وقد بلغت كمية البضائع 
غي��ر المعب��أة 346,6 ألف طن، في حين ش��كلت بضائع الحاويات ما 
نس��بته 79 % من إجمالي التناول بكمية وصلت إلى 1,3 مليون طن. 
أما بالنس��بة لعدد الحاويات المتناولة، فقد بلغ 123,398 حاوية نمطية 
TUE، في حين بلغ إجمالي عدد السفن الناقلة لها 146 سفينة. وفي ما 
يتعلق بالعام الماضي، فقد بلغت إيرادات شركة مرفأ الالذقية خالله ما 
يزيد على 22,1 مليار ليرة س��ورية، بنسبة تنفيذ وصلت إلى 315 % 

من القيمة المخططة لذلك العام والبالغة 7 مليارات ليرة سورية.
كيف يتماشى ضبط اإلنفاق مع احتياجات العمل؟

لق��د فرض��ت الظ��روف الراهنة عل��ى كل القطاعات ضب��ط النفقات 
بالحدود القصوى في المجاالت غير الضرورية، وقد وظفنا كل الوفر 
الحاص��ل لتطوير س��ير العملية اإلنتاجية وتس��ديد ضرائ��ب األرباح 
الحقيقية المتوجبة على الشركة وفي وقت استحقاقه من دون تأخير، لذا 
ترتكز االس��تراتيجية اآلنية التي يعمل المرفأ عليها في نشاطه اليومي 
عل��ى تأمين هذه المبال��غ، بالتوازي مع المحافظة عل��ى البنى التحتية 
من أرصفة وس��احات وآليات ومس��تودعات في حالة الجاهزية العالية 



61

عالم االقتصاد

البنك والمستثمر | تموز/يوليو 2017

طريق طرطوس الدريكيش بكلفة إجمالية تصل إلى 3,7 مليارات ليرة، 
إضافة إلى مش��روع جس��ر مسكينة على المدخل الش��مالي لمدينة جبلة 
بتكلف��ة 192 مليون ليرة، وقد قامت المؤسس��ة بكوادرها الذاتية بإعداد 
دراس��ة الجدوى االقتصادية الخاصة به، كما باش��رت المؤسسة إجراء 
االختب��ارات على الحج��ر البازلتي المتوفر في الس��ويداء الس��تخدامه 
ف��ي أعمال الط��رق، مع تنفيذ مقط��ع تجريبي بط��ول 1 كيلومتر على 
اوتوستراد دمشق- الس��ويداء تحت إشراف المؤسسة لالستفادة من هذه 
الث��روة الطبيعية الموجودة بكثرة في المحافظ��ة بحيث يتم توظيفها في 

أعمال الطرق المركزية.
إلى جان����ب محدودية الموارد، ما هي أبرز معوقات عمل المؤسس����ة 

وسبل تطويرها؟
أبرز المعوقات عدم إمكانية تحقيق بعض األعمال التي تسعى المؤسسة 
لتحقيقها، لجهة عدم توافق االعتماد والتمويل المحلي مع البرامج الزمنية 
التنفيذية لمش��اريع المؤسسة، ال س��يما منها األعمال الالزمة للمحافظة 
على األصول الثابتة للش��بكة الطرقي��ة، بحيث يجب أال تقل هذه المبالغ 
عن 25 مليار ليرة س��نوياً وفق األس��عار الرائجة، إضافة إلى ضرورة 
إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة المتعاقد على تنفيذها من قبل 
مؤسس��ات وش��ركات اإلنش��اءات العامة، لدور هذه المشاريع في حال 
اس��تئنافها في إنع��اش قطاعات مهمة من االقتص��اد، بالنظر إلى توقف 
العدي��د من مش��اريع الطرق الهام��ة واالس��تراتيجية المتعاقد عليها مع 
شركات وطنية بسبب الظروف العامة والزيادات الطارئة على األسعار، 
ما أدى إلى وقوع المؤسسة والمتعهد في الخسارة، إضافة إلى الحموالت 
المحورية الزائدة للمركبات ما يؤدي إلى تش��وه الطرق وتدهور الحالة 
الفنية للجس��ور وتقصير عمره��ا االفتراضي، وكذل��ك ارتفاع تكاليف 
الصيانة والتس��بب في تلف المركبات بشكل متسارع وانتشار الحوادث 
المرورية، إضافة إلى ضرورة إيجاد الحلول المناس��بة للعقود المتوقفة 

بسبب الظروف الراهنة.

حيدر: 54 عقداً إلنجاز طرق وجسور في المحافظات

حول ماذا تتمحور استراتيجية المؤسسة حالياً لتمكين الشبكة الطرقية 
تمهيداً إلعادة االعمار؟

للشبكة الطرقية دور أساسي في مرحلة إعادة اإلعمار، كما هي أساسية 
في عمليات النقل البري للبضائع والشاحنات، وإدراكاً من المؤسسة لذلك 
ولتقدي��م أفضل الخدمات الطرقية للمواطنين، أبرمت المؤسس��ة ضمن 
خطتها للعام الحالي 2017 نحو 54 عقداً مع شركات ومؤسسات القطاع 
العام بقيمة تصل إلى 7,9 مليارات ليرة سورية، بالتوازي مع استكمال 
إجراءات التعاقد مع بعض الجهات األخرى، كما اعتمدت المؤسسة 64 
مشروعاً لكل أعمال الصيانة الدورية والجارية وأعمال النظافة موزعة 
على 8 محافظات تش��مل درعا والس��ويداء والقنيطرة ودمشق وحمص 
وحم��اه وطرطوس والالذقية، بقيمة إجمالية تبلغ 14,2 مليار ليرة منها 
عقود نظافة بما يقارب 300 مليون ليرة وعقود لهندس��ة المرور بقيمة 

1,6 مليار ليرة سورية.
ماذا عن حجم الخطة االستثمارية للعام الحالي؟

بعد مناقش��ة الخطة في وزارة المالية تم��ت الموافقة على رصد اعتماد 
ق��دره 12,8 مليار ليرة س��ورية متضمنة الموازن��ة الجارية بقيمة 1,1 
ملي��ار ليرة، تتوزع اس��تثماراتها بمع��دل 9,7 مليارات ليرة لمش��اريع 
االس��تبدال والتجدي��د، مقابل ما يزي��د على 3 مليارات ليرة للمش��اريع 
المباش��ر به��ا. ورغم محدودية المبال��غ إال أن عجلة العم��ل لم تهدأ في 
ورش المؤسس��ة، من صيانة وتأهيل للشبكة الطرقية على مدار الساعة 
وفي معظم المحافظات وكل النواحي، لتش��مل تحس��ين محاور الطرق 
المركزية ورفع كفاءتها وتأمين مستلزمات السالمة المرورية، وتركيب 

حواجز بمواصفات فنية عالمية على األوتوسترادات.
كم تبلغ نسبة التنفيذ واإلنفاق حتى حزيران/يونيو 2017؟

بلغت نس��بة اإلنجاز من المخطط الكلي حتى منتصف الش��هر السادس 
من العام الحالي 181,9 %، في حين بلغت نسبة اإلنجاز الفعلية 75,8 
%، كما بلغت نس��بة اإلنفاق من التمويل المحلي 100 %. أما بالنس��بة 
للموارد المحلية، فقد بلغت نس��بة اإلنفاق للفترة نفس��ها 5 مليارات ليرة 
��ن من مش��اريع، حيث تم تدش��ين  وهي قيمة التمويل المحلي، فيما دُّشِ
مشروع تعريض دمشق حمص )من جسر معلوال وحتى القطيفة( بكلفة 
750 ملي��ون ليرة وال��ذي نُفِّذ خالل 290 يوماً تقويمياً، كما تم تدش��ين 
مشروع تطوير عقدة الشبطلية )على طريق كسب الالذقية( بكلفة 92,5 
ملي��ون ليرة. وفي دمش��ق لوحدها تم وضع خط��ة لفرعها للعام 2017 
لتنفيذ مش��اريع وأعمال صيانة على كل الط��رق بلغت قيمتها التقديرية 

2,2 مليار ليرة سورية.
كيف يبدو مشهد المشاريع الحالية والمستقبلية للمؤسسة؟

 لقد تعاقدت المؤسسة على تنفيذ توليفة من المشاريع الهامة والمحورية 
عل��ى امتداد س��ورية وفق األولويات، يبرز منها مش��روع إعادة تأهيل 

قال المدير العام للمؤسسة العامة للمواصالت الطرقية المهندس ياسر حيدر، أن المؤسسة أبرمت خالل العام 
الحالي 54 عقداً مع الجهات العامة بمليارات الليرات السورية إلنجاز أعمال الطرق العامة والجسور وصيانة شبكة 
الطرق السورية ألهميتها في عمليات نقل البضائع وانتقال المواطنين. وأكد حيدر في حديث لمجلة البنك 
والمستثمر سعي المؤسسة لتحقيق مشاريعها ضمن البرامج الزمنية التنفيذية، مع المحافظة على األصول 

الثابتة للشبكة الطرقية، بالتوازي مع تدشين العديد من المشاريع الهامة واالستراتيجية.

مقطع طرقي من ريف دمشق الشمالي
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ومعالج��ة اللح��وم في البرازيل بس��بب فضيح��ة اللحوم الفاس��دة، 
التي تس��ببت في فرض حظر على اس��تيراد بعض منتجات اللحوم 
والدواج��ن البرازيلية من قبل بعض دول العالم. كذلك أثبتت الجولة 
أنها محطة ناجحة على صعيد التعريف بدور البرازيل في المساهمة 
بضمان األمن الغذائي للدول العربية، التي تس��تثمر في المش��اريع 
الزراعية الواعدة ضمن األسواق العالمية من أجل توفير اإلمدادات 

الغذائية التي تلبي احتياجات أسواقها.

وأض��اف هان��ون: نثمن دور الغرف��ة التجارية العربي��ة البرازيلية 
الت��ي تقوم بدور رئي��س في إلقاء الضوء على اإلج��راءات المتبعة 
من قب��ل البرازيل في إطار عملية “كارني ف��راكا”، وقمنا في هذا 
الصدد باس��تضافة اجتماع مع مجلس السفراء العرب في البرازيل 
وال��وزراء البرازيليين، إلى جانب تنظي��م جولة ميدانية إلى مصنع 
لحوم في ريو غراندي دو سول للتعريف بالتدابير الصارمة المتخذة 
لضمان االمتثال لمتطلبات الحالل. وس��نواصل من جانبنا تس��هيل 
نقل المعلومات بين السلطات الحكومية والجهات الفاعلة من القطاع 
والدول العربية.الخ��اص والتي تس��اهم في تعزي��ز العالقات المتينة بي��ن البرازيل 

مباحثات برازيلية خليجية لتعزيز التعاون التجاري

عمليات تجارية متبادلة
تش��ير اإلحصائيات الرس��مية األخي��رة إلى أّن الس��عودية تربعت 
على المركز الرابع بين قائمة أكبر مس��توردي المنتجات الزراعية 
والحيواني��ة من البرازيل خالل الربع األول من العام الجاري، فيما 
جاءت اإلمارات في المرتبة التاس��عة عشرة، في الوقت الذي تبرز 
فيه منطقة الش��رق األوس��ط باعتبارها أكبر مس��تورد للدواجن من 
البرازيل. ووصل حجم الواردات البرازيلية من المنتجات الزراعية 
إلى الس��عودية واإلمارات والكويت وقطر إلى 1.363 مليار دوالر 
خالل األشهر الثالثة األولى من السنة الحالية، بزيادة قدرها 12 % 

مقارنةً مع نفس الفترة من السنة الفائتة.

تعزيز التعاون
ورك��زت جولة الوف��د البرازيلي على تعزيز التع��اون االقتصادي 
واالس��تثماري والتج��اري م��ع ال��دول األربع، باعتباره��ا من أهم 
المس��توردين للمنتجات الزراعية والحيوانية البرازيلية. وش��هدت 
الجول��ة عقد اجتماعات موس��عة بي��ن نحو 20 موف��داً يمثلون 25 
ش��ركة برازيلية وكبار الش��خصيات الحكومية في الدول الخليجية 
األربع، باإلضافة إلى تنظيم ندوات متخصصة لتمكين المستثمرين 

المحتملين من استعراض مشاريعهم االستثمارية في البرازيل.

وق��ال رئيس الغرفة التجاري��ة العربية البرازيلي��ة، روبنز هانون: 
لطالم��ا برزت منطقة الش��رق األوس��ط والخليج العرب��ي عموماً، 
وتحديداً الس��عودية واإلم��ارات والكويت وقطر، كش��ريك تجاري 
رئيسي للبرازيل. لذا جاءت جولتنا الخليجية بمثابة تأكيد على أهمية 
العالقات المثمرة بين الدول العربية والبرازيل، مقدمةً بذلك فرصة 
هامة لمناقشة السبل المثلى لتوظيف الفرص الواعدة وغير المستغلة 

بما يخدم التطلعات المشتركة.

قضية اللحوم الفاسدة
وجاءت الزيارة بمثابة تقدير لالستجابة اإليجابية التي أظهرتها دول 
الخليج تجاه التحقيقات بقضي��ة اللحوم منخفضة الجودة والمعروفة 
باس��م “كارني فراكا” )Carne Fraca(، والتي تقوم بها الحكومة 
الفيدرالي��ة البرازيلي��ة للتحقيق مع 21 من كبرى ش��ركات تصنيع 

اختتم وزير الزراعة البرازيلي باليرو ماجي، زيارة رسمية إلى دول الخليج العربي، يرافقه وفد رفيع المستوى من 
أبرز  عن  وممثلين  الشركات  قطاع  في  التنفيذيين  والمديرين  األعمال  ورجال  الحكوميين  المسؤولين  كبار 

المنظمات المعنية بالشأن االقتصادي وفي مقدمتها “الغرفة التجارية العربية البرازيلية”.
وشكلت الجولة الخليجية فرصة هامة للترويج للمنتجات البرازيلية عالية الجودة، ال سّيما الزراعية والحيوانية، 
البرازيل، وشملت  المتاحة حالياً في  الهائلة  الخليجيين بالفرص  إلى جانب استقطاب اهتمام المستثمرين 

الجولة 4 محطات، هي الكويت والسعودية واإلمارات وقطر.

باليرو ماجي
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ع��ام  مدي��ر  أعل��ن 
للتطوير  العام��ة  الهيئة 
العق��اري  واالس��تثمار 
أحم��د حمص��ي، ع��ن 
دراسة مش��روع إنشاء 
منطقة الدخانية السكنية 
في ريف دمش��ق بتكلفة 
تتراوح بي��ن 25 و30 
إلى  مليار لي��رة، الفت�اً 

أن عدد المناطق قيد الدراسة 11 منطقة، منها 4 مناطق 
عائدة للقطاع العام و7 مناطق عائدة للقطاع الخاص.

كما بيّن حمصي أن مساحتها اإلجمالية تبلغ 1954,49 
هكتاراً، بعدد مس��اكن بحوالى 118 ألف مسكن قادرة 
على اس��تيعاب م��ا يق��ارب 600 الف نس��مة، أغلبها 

متركز بمحافظة ريف دمشق.
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ مشروعين 
ف��ي حم��اة  الج��وز  س��كنيين هم��ا، مش��روع وادي 
باس��تثمارات 20 مليار ليرة، ومشروع حسياء السكني 

بحمص باستثمارات 10,7 مليار ليرة.

30 مليار ليرة سورية
لمشروع الدخانية

أحمد حمصي

شركة “أمان دمشق”

القوانين  إطار  في 
الت��ي  والخط���ط 
تتخذه��ا الحكوم�ة 
لمشاريع  السورية 
إع���ادة اإلعم���ار 
ج�م�ي�����ع  ع�ل��ى 
المس������ت��وي��ات 
والقط�اع�������ات، 
ف��ي  التوقي��ع  ت��م 
العاصمة دمش���ق 
عل�ى ت�أس�ي������س 
“أم��ان  ش�����ركة 

دمش���ق المساهمة” بين كل من شركة دمشق القابضة المساهمة المغفلة، ووقع عنها 
بش��ر الصبان محافظ دمشق، وش��ركة أمان القابضة المغفلة المساهمة وشركة فوز 
التجاري��ة، ووقع عنهما س��امر فوز، رئيس مجل��س االدارة المدير الع��ام، وغايتها 
االس��تثمار العقاري والسياحي والخدمي وممارس��ة كافة االنشطة المختلفة برأسمال 

وقدره 18.9 مليون دوالر.
وستباشر شركة “أمان دمشق” عملها خالل النصف الثاني من العام 2017 الجاري، 
حيث ستقوم ببناء واستثمار عدد من المقاسم السكنية والتجارية في المنطقة التنظيمية 
ماروتا س��يتي )بساتين الرازي( في دمش��ق، كما تتحضر في فترة الحقة لبناء ثالثة 
أبراج تجارية واس��تثمارية )الند مارك( بارتفاع يصل الى 70 طابقاً، وستشكل هذه 

االبراج معلماً من أهم المعالم الحضارية لمدينة دمشق.
يذكر ان ماروتا سيتي )التي يأتي اسمها من كلمة سريانيه ومعناها السيادة والوطن( 
تتمي��ز بموقعه��ا القريب من كافة المس��تلزمات والخدمات التي قد يحتاجها الس��كان 
والعاملين، وستش��كل نموذجاً للمجتمع العصري، حيث أن المشروع يوجد في موقع 
حيوي يوفر للجميع س��هولة الوصول من��ه وإليه من كافة المراكز التجارية والثقافية 
والحكومية الرئيس��ية لمدينة دمش��ق. كما يوظف المش��روع في تصميماته، االبداع 
والتطوي��ر العمران��ي وتقني��ات المباني الخض��راء لضمان االس��تدامة، مع االلتزام 

بشروط األمان ومعايير السالمة العامة.
وحول هذه الشراكة، قال بشرالصبان: “يعكس هذا االتفاق تعزيز المبادرات المختلفة 
التي من ش��أنها ترس��يخ مكانة دمش��ق كمركز ووجه��ة جاذبة ونابض��ة بالحياة لكل 
الس��وريين”. وأضاف: “وتمثل ماروتا س��يتي أفضل نقطة انطالق الكتش��اف دمشق 
والتمتع بمرافقها المتفردة، والتواصل الضروري الكتشاف المدينة على أكمل وجه”.

بدوره، صرح س��امر فوز قائالً: “نش��عر بالسعادة الى ترجمتها اتفاقية الشراكة التي 
وقعناها اليوم، ونحن لن ندخر جهدنا للتأكيد على جدارتنا من خالل تطوير مشروع 
رائد يؤس��س لمفهوم مبتكر في التطوير العقاري، حيث س��نقدم مجمع عقاري ينسج 

تفاصيل أنماط الحياة اليومية في دمشق بخيوط من قيم المعرفة وعراقة التراث”.
أض��اف: “إن المش��روع س��يتم تصميمه من قبل مهندس��ين معماريي��ن من الطراز 
العالمي، وسيش��كل نموذجاً للمجتمع العصري، النابض بالحياة، مما يضمن استدامة 

التنمية واإلزدهار”.

سامر فوز وبشر الصبان يوقعان االتفاقية

أعلنت ش��ركة فنادق ومنتجع��ات موفنبيك عن خطتها 
إضاف��ة منتج��ع بحري جدي��د متصل بملع��ب للغولف 
ال��ى قائم��ة منش��آتها التي تتضم��ن 16 فندقاً وس��فينة 
س��ياحية في مصر، حيث وقّعت عقداً مع شركة جاللة 
لالس��تثمارات الس��ياحية إلدارة الفن��دق المك��ّون من 
214 غرفة، في خليج العين، وهي ثاني منش��أة لها في 
منطقة السخنة الساحلية، السخنة التي يطلق عليها إسم 
“ش��اطىء القاهرة”، وهي أيضاً أقرب وجهة شاطئية 

الى القاهرة.
يش��ار إلى ان والمنتجع العصري الجديد سيتيح إطاللة 

على ملعب الغولف العالمي الذي يتضمن 18 حفرة.

موفنبيك تعزز حضورها في مصر
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ق��دم رئيس جمعيّة مطوري العق��ار )REDAL( نمير 
قرط��اس ووف��داً من أعض��اء الجمعيّة خ��الل زيارتهم 
محافظ بيروت زياد شبيب، مشروع اعتماد المعامالت 
اإللكترونية للحص��ول على رخص البناء في العاصمة 
اللبناني��ة. وزار الوف��د رئي��س المجلس البل��دي لمدينة 
بي��روت المهندس جمال عيتاني، حي��ث تم التأكيد على 
اس��تعداد الجمعية للتعاون في تعزي��ز المكننة وتحديث 
األنظمة العقارية ووضع إمكاناتها في تصرف المجلس 
البلدي بما يخدم تس��ريع المعامالت وتسهيلها، وبالتالي 

تشجيع االستثمار العقاري.
ب��دوره، رّحب رئي��س المجلس البلدي به��ذه المبادرة، 
داعي���اً إلى وضع برنام��ج عملي لتتم دراس��ته واتخاذ 

القرار في شأنه.

موسى لرئاسة االتحاد العقاري الدولي معامالت إلكترونية لرخص البناء

فاز نقيب الوسطاء واالستشاريين 
العقاريي��ن في لبنان وليد موس��ى 
بمنص��ب نائ��ب رئي��س اإلتحاد 
العقاري الدولي الذي يمّهد لتولّيه 
رئاسة اإلتحاد سنة 2020، فيكون 
بذل��ك أول رئي��س عرب��ي له��ذا 
اإلتحاد منذ تأسيسه قبل 69 عاماً. 

وتم انتخاب موس��ى خالل المؤتمر الدولي الثامن والس��تين لإلتحاد المنعقد في إمارة 
أن��دورا بعنوان “المدينة الذكية والبناء الذكي”. وحصل على توافق بين األعضاء مما 
أدى إلى عدم تقدّم أي مرش��ح لمنافس��ته، وبحسب أنظمة اإلتحاد يصبح نائب الرئيس 
رئيس��اً منتخباً لمدة س��نة، قبل أن يتولى الرئاس��ة، ما يعني أن موسى سيصبح رئيساً 
منتخباً س��نة 2019 ثم رئيس��اً سنة 2020. ويشكل فوز موس��ى إنجازاً مهماً للبنان إذ 

يعتبر اإلتحاد العقاري الدولي الوحيد في العالم وله صفة تمثيلية واسعة.

تطوير الواجهة البحرية لميناء قابوس

أبرم��ت ش��ركة دام��اك الدولي��ة 
اتفاقي��ة م��ع ش��ركة عم��ران في 
س��لطنة عم��ان، لتنفيذ مش��روع 
تطوير الواجه��ة البحرية ل� ميناء 
الس��لطان قاب��وس”، بنحو 3.67 

مليار درهم، )1 مليار دوالر(.
ويهدف المشروع إلى تحويل الميناء لوجهة سياحية وسكنية وترفيهية متكاملة عالمية 
المس��توى، تش��مل فنادق ووحدات س��كنيّة، مطاعم، محالت تجزئة، مرافق ترفيهية 
وغيرها من المرافق الخدمية. وهو يشمل ميناء قابوس، 8 سقائف ترانزيت، 9 مراسي 
مياه عميقة، مرسيين للصنادل، وواحد لكل من الزوارق الشراعية والقوارب الصغيرة.

كشف مدير إدارة التنسيق والبرامج في المؤسسة العامة 
للرعاية الس��كنية في الكويت إبراهيم ناصر الناشي، إن 
بالده تخطط لبدء مش��اريع لبناء 198 ألف وحدة سكنية 
خالل السنوات المقبلة حتى السنة المالية 2024 - 2025 
للوف��اء باالحتياجات المتزايدة للمواطنين، وأن 60 ألف 
وح��دة من ه��ذه الوحدات بدأ العمل فيه��ا ضمن الخطة 
الخمس��ية التاسعة للمؤسسة التي تنتهي في العام 2019 
- 2020، بينم��ا س��يكون باقي الوح��دات ضمن الخطة 
العاشرة من العام 2020 - 2021 إلى 2024 - 2025. 
ولفت الناش��ي إلى ان المش��اريع س��تقام عل��ى المواقع 

المخصصة من بلدية 
الكويت، وتحت إمرة 
المؤسسة ودخلت في 
الحص��ة العيني��ة لها 
والتي تسعى المؤسسة 
إلقام���ة مش�����اري�ع 

إسكانية عليها.

خطط لمشاريع وحدات سكنية

مصانع بناء بتقنيات حديثة

كش��ف المتحدث الرس��مي في وزارة اإلسكان السعودية 
س��يف س��ويلم، أن الوزارة تعتزم توقيع اتفاقيات إلنشاء 
مصانع متخصصة في بناء الوحدات السكنية بتقنيات البناء 
الحدي��ث وأنها وقعت عقد إنش��اء أول مصنع متخصص 
في بناء ه��ذه الوحدات، بهدف دعم العرض وضخ مزيد 
من الوحدات الس��كنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة 
العالية وتقليل تكلفة البناء بنسبة تتراوح بين 30 و50 % 
مقارنة بالبناء التقليدي، وإعط��اء جودة عالية إلى جانب 

االستدامة، إضافة إلى تسريع مدة البناء 3 مرات مقارنة بالبناء التقليدي. ولفت سويلم إلى 
أن المصانع التي سيتم توطينها بنسبة 100 %، سيتم تصنيع الوحدات داخلها، على أن 

يتم نقلها لألرض المراد بناء المنزل عليها وتركيبه بطريقة مختلفة عن البناء التقليدي.

سيف سويلم
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اختارت ش��ركة جبل عمر للتطوي��ر، العالمة التجارية 
“العنوان للفنادق والمنتجعات” التابعة لمجموعة إعمار 
للضيافة، كمش��غل لمش��روعها الفندقي الجديد في مكة 
المكرم��ة، عل��ى أن يت��م االفتتاح ع��ام 2019. ويتألف 
المش��روع ال��ذي يبع��د 500 متر ع��ن الح��رم المكي 
الشريف، من برج توأم وهو المبنى األكثر ارتفاعاً ضمن 

وس���يتم  المش���روع، 
تخصيص أكثر من 3 
آالف متر مربع داخلياً 
تضم����ان  لردهتي���ن 
المقاه��ي والمتاج���ر، 
ومطعمين رئيسيين و6 
قاع�ات لالجتماع�ات، 
فضالً ع��ن مركزي��ن 
لألعم��ال، ومثلهم����ا 

للياقة البدنية.

“العنوان” تشّغل مشروع جبل عمر

أطلقت شركة فايف القابضة صندوق استثماري عقاري 
بقيم��ة 2.1 ملي��ار دره��م ) 570 ملي��ون دوالر(، أول 
صندوق اس��تثماري عقاري يرّكز على قطاع الضيافة 
في المنطقة، وأكبرها حجماً. يعمل تحت إشراف “سوق 
أبوظبي العالمي”، و“س��لطة تنظيم الخدمات المالية”. 
ويتضمن مش��روع “فايس��وري نخلة جميرا” في دبي، 
الذي أقامته “فايف القابضة” بقيمة 4.3 مليارات درهم، 
وجميع مش��اريع المجموعة المستقبلية التي تخضع إلى 

االمتثال للمتطلبات التنظيمية.
هذا وتصدر صناديق االس��تثمار العقاري عادة سندات 
لالس��تثمار العق��اري، على ش��كل أس��هم تس��تثمر في 
العقارات التي تدّر الدخل، ويشمل ذلك الرهون العقارية 
الت��ي يمك��ن أن تُتداول مثل األس��هم عندم��ا تطرح في 

السوق للعموم.

صندوق استثمار عقاري
لقطاع الضيافة

ارتفاع قياسي ألسعار العقارات في باريس

أظهر إحصاء لكتاب عدل فرنس��يين أن أس��عار العقارات في العاصمة الفرنسية تستعد 
لالرتفاع بشكل قياسي خالل الصيف الحالي مع سعي مشترين، معظمهم بريطانيون، إلى 
الحصول على شقق في األحياء األكثر فخامة في باريس. ووصف كاتب العدل الفرنسي 
تييري دولس��ال عدد المشترين ب�“الخارج عن الس��يطرة”، إذ تجاوز الطلب العرض، 

مرجع��اً ذل��ك إل��ى خ��روج بريطانيا من 
االتح��اد األوروبي. ويعد اإليطاليون أكبر 
المش��ترين األجانب للمن��ازل في باريس 
بنس��بة 17 %، يليهم البريطانيون بنسبة 
10 %. وارتفعت أس��عار الش��قق بنسبة 
5.5 %، خالل الربع األول من عام 2017 
إلى نحو 8400 يورو للمتر المربع، ومن 

المتوقع أن تصل إلى 8800 يورو.

تأجير مبنى “ذي إيدج” بالكامل

أعلنت ش��ركة سويد أند س��ويد للتطوير العقاري، تأجير مبنى “ذي إيدج” خالل فترة 
10 أش��هر من إنجاز المشروع، والذي يعتبر أول مشاريعها في مدينة دبي لإلنترنت. 
ويضم المبنى الذي تبلغ مس��احته 100 ألف قدم مربع، مكاتب عديد لش��ركات عالمية 

منه��ا “أوراكل” المتخصص��ة بمجال 
التقني��ة، والمقر الرئيس��ي ف��ي منطقة 
الش��رق األوسط لشركة س��ناب شات، 
كما تبلغ المس��احة المخصص��ة لمنافذ 
التجزئة أكثر من 3.000 قدم مربع، مع 
وجود العديد من األس��ماء البارزة مثل 

“كوستا” و“كالسيك برغر”.

مشروع بيئة حياة شاطئية في مصر

وقعت كريستال الغونز المتخصصة 
ف��ي االبت��كارات المائي��ة ومطورة 
البحيرات البلوري��ة الصافية، عقداً 
مع المطور العقاري شركة تطوير 
مص��ر لبن��اء بيئ��ة حياة ش��اطئية 
مريحة في مشروع فوكا باي بقيمة 

117 مليون دوالر في منطقة رأس الحكمة. وهذا هو العقد الثاني الذي تبرمه كريستال 
الغونز مع شركة تطوير مصر بعد مشروع تطوير مصر الريادي المونت جالله في 
الس��خنة والذي سيشهد انش��اء أول بحيرة اصطناعية جبلية في العالم. وتمثل الخطوة 
الجديدة نقلة نوعية عالمية لمش��روع فوكا باي حيث س��يكون كل بيت فيها مطل على 
الواجهة المائية، كم�ا س��تضيف البحيرة االصطناعية قيمة كبيرة للمشروع من خالل 
توفير مساحات كبيرة للرياضات البحرية غير الميكانيكية كاالبحار الشراعي وغيره.
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النشاط الذي مهد الطريق أمام قصة نجاح إعمار.

مشاريع جديدة
وأض��اف العبار: نعمل على بن��اء إعمار جديدة انطالقًا م��ن النجاح الذي 
حققناه حتى اآلن مدعومين بمجموعة كبيرة من المشاريع التي مازالت في 
مرحل��ة التنفيذ والتي تتميز بمعالم معمارية فريدة ... وس��بيلنا لتحقيق تلك 
القيمة المضافة هو االلتزام المطلق بتوفير أعلى مستويات الخدمة لعمالئنا 

وهو ما سيشكل السمة المميزة لنشاط التطوير العقاري إلعمار.

وكانت إعمار قامت ببناء وتس��ليم حوال��ى 34.000 وحدة في دبي منذ عام 
2001، ولديها حالياً 24مليون متر مربع من األراضي في اإلمارات، وتبلغ 

إجمالي المساحة التطويرية لهذه األراضي حوالى 30 مليون متر مربع.

وانطالقًا من اس��تراتيجية الش��ركة في أخذ المبادرات نحو بناء المستقبل، 
تقوم إعمار حالياً بتطوير مش��روع دبي هيلز اس��تيت، وتبلغ مس��احته 11 
مليون قدم مربع، حيث يتم تطويره بالش��راكة مع ش��ركة مراس القابضة 

والذي يشمل مركزاً لتجارة التجزئة وملعب مخصص للغولف.

وبع��د انتهائها من إنش��اء برج خليفة، تقوم إعمار حالي��اً بتطوير “البرج” 
بمش��روع خور دبي، والذي يتوقع أن يكون من أبرز المعالم الس��ياحية في 
العالم، والذي يقع في قلب مش��روع ضخم على مس��احة 6 كيلومتر مربع 

وذلك بالشراكة مع دبي القابضة.

ومن أهم المش��روعات أيًضا مش��روع إعمار الجنوب “الكائن ضمن دبي 
حياة يتوافق مع تطلعاته.الجنوب” وهو مدينة ذكية تلبي احتياجات جيل المس��تقبل وتوفر أس��لوب 

إعمار تخطط إلدراج نشاطها للتطوير العقاري بالبورصة

وتخط��ط الش��ركة لطرح نس��بة قد تصل إل��ى 30 % من 
نش��اطها للتطوير العقاري من خ��الل عملية إدراج لكامل 
أس��هم هذا النش��اط في س��وق دبي المالي، وسوف تتحدد 

النسبة النهائية وفقاً لظروف السوق وقت الطرح.

وج��اء هذا التوج��ه نتيجة مراجع��ة ش��املة لقيمة أصول 
الش��ركة، والت��ي تبين م��ن خاللها وج��ود أهمي��ة كبيرة 
إلظهار القيمة الحقيقية لنش��اط التطوير العقاري باعتباره 

أحد المصادر الرئيسية ألرباح مجموعة إعمار.

مسيرة حافلة
حققت إعمار نمواً كبيراً خالل الخمس س��نوات األخيرة، 
حيث قف��زت المبيعات العقارية للش��ركة م��ن 4.2 مليار 
دره��م )1.14 ملي��ار دوالر أميركي( خ��الل عام 2012 
إل��ى 14.4 مليار درهم )3.92 ملي��ار دوالر( خالل عام  
2016. وبحل��ول نهاية ش��هر أيار/مايو 2017، س��جلت 
الش��ركة مبيع��ات بلغ��ت 9.7 مليار دره��م )2.64 مليار 
دوالر(، بزي��ادة 24 % مقارن��ة ب��ذات الفت��رة م�ن ع�ام 

2016 الماضي.

وبلغت إجمالي المبيعات للمش��روعات تحت اإلنشاء حتى 
نهاية ش��هر أيار/مايو 2017 قيم��ة قدرها40 مليار درهم 
)10.9 مليار دوالر(، وتمثل تلك المبيعات قيمة العقارات 
التي تم بيعها بالفعل ولكن لم يتم تسجيل اإليرادات الخاصة 

بها بعد في دفاتر الشركة وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

وبه��ذه المناس��بة، قال رئيس مجل��س إدارة إعمار، محمد 
العبار: خالل مسيرة الشركة نجحنا بتحقيق عائدات كبيرة 
من نشاط التطوير العقاري في دولة اإلمارات، وسيستمر 
هذا النش��اط في دعم مس��يرة النمو للمجموع��ة. وكما هو 
الحال بالنسبة لنشاطات إعمار األخرى التي تم التوسع في 
أعمالها فإننا نرغب بإعطاء الفرصة للمستثمرين الراغبين 
باالس��تثمار في نش��اط التطوير العقاري باإلمارات، وهو 

أعلنت “إعمار العقاريـة” عـن خطتهـا إلدراج 
نشـاط التطويـر العقـاري في دولـة اإلمارات 
بالبورصة بهدف خلق قيمـة مضافـة كبيرة 
لمساهميها، ويتوقع أن تكون عملية الطرح 
األكبر من نوعها منذ طرح شركة إعمار مولز 

بالبورصة عام 2014.

محمد العبار
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اآلخر، عندها باإلمكان مش��اركة اللقطات المس��جلة عبر كاميرات 
المراقبة مع الش��رطة وشركات التأمين، وستعمل خدمة النقل على 
إع��ادة توجيه حركة المرور وفقاً لبيانات الزمن الحقيقي، ثم س��يتم 
إخطار س��يارة اإلس��عاف األقرب، بعدها س��يتم اس��تخراج السجل 

الطبي للسائق كي يتلقى الرعاية الطبية.
ثالثاً: األمن

تشير توقعات مؤسسة الدراسات واألبحاث العالمية غارتنر إلى أن 
عدد أجهزة إنترنت األشياء سينمو إلى 3 أضعاف وأكثر، ليصل إلى 

حوالى 21 مليار جهاز بحلول عام 2020.
وس��توفر ه��ذه الموجة الصاع��دة فرصاً ضخمة، لكنه��ا في الوقت 
نفسه قد تؤدي لمواجهة الكثير من المخاطر. ولذلك من الضروري 
ضمان أمن جميع هذه األجهزة، التي بإمكانها الوصول إلى البيانات 

الحساسة.
هناك مكون أساس��ي وضروري إلنش��اء ش��بكة آمنة من األجهزة 
على امتداد المدينة الذكي��ة، أال وهي الحلول القوية لإلدارة المتنقلة 
للمؤسس��ات، التي تضمن اإلدارة المتكاملة م��ن النهاية إلى النهاية 
لجمي��ع األجهزة المتصلة بالش��بكة، األمر الذي يتي��ح إمكانية منح 
الوص��ول إلى موارد الش��ركة، والحد منها وإبطاله��ا عند الحاجة، 
ومراقب��ة الطرفيات، وتنفيذ إجراءات متصاع��دة لما قبل التكوين، 
مرة أخرى إلى االمتثال.وذلك من أجل منع حاالت عدم االمتثال، أو إلعادة الجهاز المخالف 

3 عناصر هامة تدخل في بناء المدن الذكية

لقد تحقق هذا الواقع بفضل النمو والتوسع المستمر لتقنيات إنترنت 
األش��ياء )IoT(، وه��ي عب��ارة عن ش��بكة م��ن األش��ياء وأجهزة 
االستش��عار المتصلة باإلنترنت، فمدينة المس��تقبل س��تكون قادرة 
على التواصل مع نفس��ها، وتتبع حركة سكانها، وتحسين الظروف 
المحيطة بشكل تلقائي. لكن يجب اتخاذ بعض الخطوات الضرورية:

أوالً: بنية تحتية فعالة
تنطوي الخطوة األولى في مسيرة بناء المدينة الذكية على إنشاء منصة 
خدمات مشتركة وعالية االعتمادية، بحيث تتوافق مع جميع خدمات 
المدينة. وباعتبارها قاعدة أساس��ية، فإنها سترتبط مع جميع التقنيات 

الذكية في المدينة، بدءاً من الكهرباء، وصوالً إلى عدادات المياه.
وبهذه المناسبة، قال الخبير االستراتيجي لحلول األعمال في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا لدى شركة في إم وير، رشيد العمري: 
لنأخذ على سبيل المثال البنية التحتية لتقنيات إنترنت األشياء في دبي، 
حيث يعزى النجاح الذي حققته بدرجة كبيرة إلى قدرتها على إنشاء 
مؤسسة مركزية ومشتركة لتقنية المعلومات تحمل اسم حكومة دبي 
الذكية، والتي تحتضن جميع المبادرات الذكية األخرى، وتعمل كقسم 
لتمكين خدمات تقنية المعلومات لبقية أقسام حكومة دبي اإللكترونية.

ثانياً: ربط الخدمات
باإلمكان استثمار آلية مشاركة المعلومات بين الخدمات من أجل تحقيق 

أي شيء، بدءاً من تخفيف االزدحام، وصوالً إلى إنقاذ األرواح.
تخيل اصطدام أحد السائقين بسيارة أخرى، وتسبب بإصابة السائق 

تخيل أنك تعيش في مدينة تراقب فيها أجهزة االستشعار كل شيء، حيث تتم إنارة الشوارع وإطفائها 
التسرب وإغالقه عن بعد، وحيث  المياه تعيين مكان  أنابيب  الحركة، وبإمكان  بواسطة أجهزة استشعار 

يصبح باإلمكان تحسين مستوى األمن العام بفضل استخدام كاميرات المراقبة المؤتمتة.
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الضعف المحتملة.

وقال نائب الرئيس التنفيذي والمسؤول عن 
وحدة الرقمنة لدى بوز ألن هاملتون الشرق 
األوس��ط وش��مال أفريقيا ريم��ون خوري: 
من الضروري أن تضع الش��ركات تصوراً 
للتعقيدات الخاصة بإنترنت األشياء وتفهمها 
للمس��اعدة ف��ي تحدي��د مواط��ن الضع��ف 
والقابلية على التع��رض للهجمات المحتملة 
بحي��ث تتمّكن م��ن تطبيق الجه��ود األمنية 

المناسبة في الوقت المناسب.

نموذج تحديد ألولويات الموارد
يتضم��ن الدلي��ل الميداني إلنترنت األش��ياء 
“نم��وذج تحدي��د ألولويات الم��وارد” الذي 
يمكن أن يساعد المؤسسات على التخفيف من 
المخاطر واحتوائها، ويش��تمل النموذج على 
ثالث��ة عناصر هي: تقيي��م المخاطر التقنية، 
والتأثي��ر المحتم��ل للهجوم عل��ى األعمال، 

واستراتيجيات تخفيفها.

وال ب��د أن تضم��ن عملي��ة إنش��اء النموذج 
فه��م مختل��ف الف��رق للمخاط��ر والتقنيات 

األمن شرط أساسي لضمان إنترنت األشياء في المنطقة

ال  ذلك  ومع  القطاعات،  عبر مختلف  األوسـط  الشـرق  القوي في منطقة  األشـياء حضوره  انترنت  يواصل 
تزال قابلية تعّرض إنترنت األشياء للتهديدات السيبرانية الخارجية عالية، بل أعلى بكثير مما هي في وضع 

تكنولوجيا المعلومات التقليدية، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن بوز ألن هاملتون.

ويبيّ��ن التقري��ر الذي حمل عن��وان “الدليل 
الميدان��ي إلنترنت األش��ياء” أن القطاعات 
تتحول إلى إنترنت األشياء بوتيرة أكبر من 
الق��درة على ضمان أمنه، فنظ��م تكنولوجيا 
المعلوم��ات التقليدي��ة متكاملة االس��تقاللية 
األش��ياء  إنترن��ت  أم��ا  الحماي��ة،  وس��هلة 
فيربط بي��ن األنظمة من خالل آالف أجهزة 
االستش��عار وغيره��ا م��ن األجه��زة حول 
العالم، مما يؤدي إلى نس��بة أكبر بكثير من 

التهديدات المحتملة.

 ”WannaCry ransomware“ فهجم��ة 
الت��ي أصاب��ت مؤخ��راً 300 أل��ف جه��از 
كمبيوتر في أكثر من 150 دولة، استطاعت 
كش��ف نقاط الضعف الرقمي��ة وتمّكنت من 
تعطيل مرافق الرعاية الصحية واالتصاالت 
الهجم��ات،  ه��ذه  عل��ى  ورداً  والتصني��ع. 
اضطر مصرف لبن��ان المركزي إلى تعليق 

المعامالت االلكترونية كتدبير وقائي.

استراتيجيات أمنية متقّدمة
وم��ن أج��ل التخفي��ف م��ن أث��ر التهديدات 
الس��يبرانية المتزاي��دة، ال ب��د م��ن وض��ع 
اس��تراتيجيات أمني��ة متقدّم��ة ضمن أنظمة 
إنترنت األشياء، ومع أن الشركات يمكن أن 
توفّر المال عن طريق إنشاء أنظمة إنترنت 
األش��ياء بقطع ومواد أقل م��ن آمنة، إال أنه 
ف��ي حال تعّرضها ألية هجم��ة، فإن التكلفة 
المالي��ة للضرر على س��معتها، بما في ذلك 
الدع��اوى القضائي��ة أو العقوبات، يمكن أن 

تجعلها أسوأ بكثير.

فإذا أريد للش��ركات أن تنج��ح فال بد لألمن 
أن يك��ون ج��زًءا م��ن تركيبتها األساس��ية 
)أو حمضه��ا الن��ووي DNA(، وينط��وي 
ذل��ك على فحص دقيق ومنهج��ي لكل نقاط 

واالس��تثمارات المترابطة، كما أنها تس��اعد 
كمنصة مش��تركة للحوار حول أمن إنترنت 
األش��ياء عبر كل أقس��ام المؤسس��ة، واألهم 
من ذلك هو أن النموذج إجراء ش��امل يشمل 
المعنيين بالنش��اط من كل أقس��ام المؤسس��ة 
بما في ذلك الموارد البش��رية واألمن وتقنية 
المعلوم��ات والقان��ون واالمتث��ال وتحدي��د 

الموردين.

وتأكي��داً عل��ى ذل��ك، ق��ال نائ��ب رئي��س 
والمسؤول عن الخدمات االستشارية للحياة 
الرقمي��ة ل��دى ب��وز أل��ن هاملتون الش��رق 
األوس��ط وش��مال أفريقي��ا، داني ك��رم: ال 
يكف��ي أن تناق��ش المؤسس��ات التهدي��دات 
الس��يبرانية ف��ي إطار إنترنت األش��ياء، بل 
ينبغ��ي عليها إضفاء طابع رس��مي يتضمن 
سياس��ات واضحة يتبّعها الجميع. وينطوي 
هذا األمر على النظر ف��ي التكلفة الحقيقية، 
وشراء األجهزة من المصنّعين الذين يمكنهم 
المس��اعدة في تدرج أو زيادة ق��درة أنظمة 
إنترن��ت األش��ياء، وضم��ان ع��دم اتصال 
الخاصة بهم ما لم تكن آمنة.أنظمتهم وأجهزتهم بأنظمة إنترنت األش��ياء 

ريمون خوري  داني كرم
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الذكاء االصطناعي يحدث ثورة في عالم الشركات

تحول كبير في عمل الوظائف
يق��ول الخبراء إن الذكاء االصطناعي أثر في كل جانب من جوانب 
حياتنا االس��تهالكية، وأع��اد تعريف كيفية تفاُعل المس��تهلكين مع 

التقنية ومع بعضهم البعض.
 ”big data“ ومع تقاُرب دور الحوسبة المتزايد والبيانات الضخمة
واالختراق��ات المتحقق��ة على صعيد التعلُّم اآلل��ي، فمن المتوقع أن 
يحدث الذكاء االصطناعي تحوالً فارقاً في كيفية عمل األش��خاص. 
وف��ي حين يتوق��ع بعض الباحثين أن األتمت��ة المرتكزة على الذكاء 
االصطناعي يمكن أن تؤثر في قرابة 49 % من أنشطة الوظائف، 
وتزيل الحاج��ة إلى قرابة 5% من الوظائف، تش��ير بيانات جديدة 
نش��رتها “آي دي س��ي” إلى أن الذكاء االصطناعي يمكن أيضاً أن 
يعّزز ويزيد إنتاجية الموظفين، الس��يما في األنش��طة وثيقة الصلة 
ب��إدارة عالق��ات العم��الء. ويمكن أن ي��زّود ال��ذكاء االصطناعي 
الموظفين كافة ب��األدوات الالزمة لتعزيز إنتاجيتهم وتوفير تجربة 
عمالء ذكية وش��خصية بشكل أفضل، ومن أمثلة ذلك أدوات تحديد 
أهمية المبيعات التنبؤية المحتملة، وتطبيقات الدردش��ة الروبوتية، 

وحمالت التسويق الشخصية وغيرها.

2018 عام مفصلي
ووفقاً للدراس��ة الجدي��دة التي نُفّ��ذت بتكليف من “س��يلز فورس” 
)بورصة نيويورك: CRM(، الش��ركة العالمية الريادية في مجال 
حلول إدارة عالقات العمالء، فإن 2018 س��يكون عاماً مفصلياً في 
اعتماد الذكاء االصطناعي. وقالت أكثر من 40 % من الش��ركات 
المس��تطلعة آراؤها، إنها س��تتبنى الذكاء االصطناعي في غضون 

أنشطة  تحقق  أن  دي سي”  “آي  المستقلة  العالمية  االستشارية  المؤسسة  أجرتها  دراسة حديثة  توقعت 
إدارة عالقات العمالء المرتكزة على الذكاء االصطناعي كفاءات جديدة في كيفية بيع الشركات لمنتجاتها، 
وتقديمها لخدماتها، وتسويقها لكل ما سبق، وفي نهاية المطاف من المتوقع أن يقود ذلك إلى استحداث 
أكثر من 1.1 تريليون دوالر أميركي من حيث تأّثر الناتج المحلي اإلجمالي حول العالم، ونحو 800 ألف وظيفة 

جديدة بحلول عام 2021، وما يفوق الوظائف التي ُفقدت بسبب األتمتة.

الس��نتين المقبلتي��ن. وف��ي واقع األم��ر، تتوقع “آي دي س��ي” أنه 
بحلول عام 2018 ستتبنى 75 %  من الشركات الكبرى وموّردي 
البرمجيات المس��تقلين قد تبنت ال��ذكاء االصطناعي أو وظيفة من 
وظائف التعلُّم اآللي ضمن تطبيق واحد على أقل تقدير. وستش��مل 
أنش��طة إدارة عالقات العمالء المرتك��زة على الذكاء االصطناعي 
طيفاً عريضاً من حاالت االستخدام، وستؤثر في جميع أوجه أعمال 
الش��ركات الكبرى، مثل تس��ريع دورات المبيعات، وتحسين جذب 
العمالء المحتملين، وش��خصنة حمالت التس��ويق، وتقليص تكلفة 

مكالمات الدعم.

تأثير كبير
وتعقيباً على الدراسة، قال نائب رئيس مجلس اإلدارة وكبير مديري 
العمليات لدى “س��يلز فورس” كيث بل��وك: إن للذكاء االصطناعي 
تأثي��ر كبير في كاف��ة قطاعات االقتص��اد وكافة فئات الش��ركات. 
وبالنسبة لسوق حلول إدارة عالقات العمالء، وهي الفئة األسرع نمواً 
ضمن البرمجيات المؤسسية، فإن تأثير الذكاء االصطناعي سيكون 
عميقاً، وسيمّهد لمستويات جديدة من اإلنتاجية للموظفين، وسيمّكن 
الشركات من تحقيق تجارب أفضل لعمالئها”. وتابع قائالً: بالنسبة 
للشركات التي قررت تبني الذكاء االصطناعي، فمن المهم للغاية أن 

تستحدث برامج جديدة لتطوير 
موظفيها بما يضمن أن يكونوا 
للموجة  التالية من االبتكار.مس��تعدين ومؤهلين 
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نكهة إيطالية في قلب برّمانا
خ��ال حفل في فن��دق غراند هيلز 
برمان��ا، ت��م افتُتاح “باس��كوالي”، 
المطع��م اإليطال��ي، الذي يس��تقبل 
محبّ��ي المطب��خ اإليطالي لموس��م 
صي��ف 2017، حيث يق��دم تجربة 
ت��ذّوق جدي��دة وأصيل��ة، متمي��زاً 
بموقعه داخ��ل الفن��دق، وبديكوره 
المصّم��م باحتراف ودقّ��ة عالي��ة، 
ت��اركاً الزبائ��ن يتمتع��ون بداخل��ه 
النابض بالحياة وبالحديقة الخارجية 

الهادئة وبطاقم العمل المدّرب بمهنية لاستقبال والخدمة باحتراف.

“سوبر ماجستي” الحديث
كراف��ت”  “غل��ف  أعلن��ت 
لصناع��ة القوارب تس��ليمها 
أحد يخوتها الس��وبر الحديثة 
ماجستي 100 إلى مالكه بعد 

االنتهاء من عمليات بنائه.
اليخ��ت ال��ذي يأت��ي بطول 

32 متر، يعد األول الذي يش��تمل على مقصورة اس��تجمام علوية، 
ويضم أيضاً أماكن مريحة لاس��ترخاء وش��واية كهربائية وحوض 
جاكوزي، كما يحتوي ش��رفتان، واح��دة على كل جانب من جانبي 
منطقة الجلوس، فضاً ع��ن مقصورة مرتفعة يمكن للركاب في��ها 

مشاهدة قيادة القبطان لليخت عن كثب.

إعادة حيوانات وحيد القرن
ج��رت  س�����������ت�أ ا
ش�����ركة إنترادك���و  
المتخصص���ة ف����ي 
ن�ق���ل الحيوان����ات، 
طائرت��ي ش��حن من 
ط��راز بوين��غ 777 

من “االتحاد للطيران” لنقل 19 من حيوانات وحيد القرن األسود الى 
موطنها من جوهانسبرغ إلى عاصمة رواندا كيغالي، حيث تم بعدها 
تحويل الحيوان��ات المهددة باالنقراض هذه، بعناية إلى الش��احنات 
لمواصل��ة رحلتها إلى المحطة األخيرة ع��ن طريق البر بمرافقة 3 

أطباء بيطريين طوال مدة رحلتهم الى أكاجيرا في روان�دا.

صالة “سليب آند فالي”
شهد مطار دبي الدولي 
تدش��ين صال��ة كبائ��ن 
أن��د  “س��ليب  الن��وم 
فاي”، والتي تضم 27 
حج��رة وكابينة نوم، ما 
يتيح للمس��افرين مزيداً 

من الخيارات للحصول على قسط من الراحة، ضمن أجواء متميزة. 
وق��د تم تصميمها على الطراز اإلس��كندنافي لتجم��ع ما بين الراحة 
واألناقة، وهي تشمل 20 كابينة نوم عصرية فائقة الحداثة مصممة 
على ش��كل أكواخ اإلس��كيمو، إضافة إلى 7 كبائن مزدوجة مجهزة 

بأسرة أطفال قابلة للطي والسحب أيضاً.

فندق سويسري يغري سياحه
أعل��ن فندق ألتما غش��تاد، 
الواق��ع ف��ي أح��د أش���هر 
المنتجع��ات ف��ي ج�ب����ال 
األلب السويس��رية، توفير 
مجموع�ة م�ن العاج��ات 
المصحوبة ببرامج خاصة 

للحمية الغذائية في عيادته الحديثة التي تحمل اسم أسثيتكس. تتضمن 
العاج الماسي لتجميل الجسم والمقدم من “البرايري”، وهو تجربة 
تش��مل الجس��م بالكامل من الرأس حتى أصابع القدم ويبدأ بمقش��ر 
للجس��م، متبوع بمس��اج مع كريم س��كين كافيار لكس. بهدف ش��د 

وتنشيط الجسم ومنح الضيف إحساسا بالراحة.

جائزة المحرر
حص��د منتجع س��يكس 
سينس��يز زيل باس��يون 
جائ��زة خي��ار المحرر 
لفئة أفض��ل فندق جديد 
ف��ي العالم، بن��اًء على 
استطاع أجرته سلسلة 

ألترا ترافل الص��ادرة عن صحيفة ديلي تلغراف، ويتواجد المنتجع 
في جزيرة فيليس��تيه التي تتمتع بمناظر خابة بين جزر سيشيل مع 
إطاالت ساحرة على الشواطئ الصخرية، كما يقدّم تجربة عاجية 
متكامل��ة لتجديد الش��باب والعناي��ة بالجمال تحت إش��راف خبراء 

المعالجة، وممارسين يستضيفهم المنتجع باستمرار.
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تشكيلة “أميركان إيغل”
أطلقت “أميركان إيغل أوتفترز” 
تشكيلتها الجديدة لموسم الصيف 
تحت ش��عار “اس��تمتعوا بعطلة 
الصيف”، ويش��كل الدنيم جزءاً 
أساس��ياً من هذه التشكيلة ويتوفر 
بأسعار مميزة وتتضمن التشكيلة 
أزي��اًء خاص��ة بالفتي��ات مث��ل 
الماب��س الت��ي يمك��ن ارتداؤها 
فوق ثي��اب الس��باحة والقمصان 
الفضفاضة والجاكيتات المطرزة 

والكيمونو المخرم.

“لوكس سفاري”
الجدي��دة  أويش��و  مجموع��ة  تتأل��ق 
بالطبعات اإلستوائية واأللوان الترابية 
إضافة إلى انعكاس��ات اللون األس��ود 
الساحر الذي يتجلى واضحاً في قطعها 
وتتميز بتصاميمها الخفيفة. وتتضمن 
الماب��س الجديدة س��راويل الكابري، 
والس��راويل القصيرة المصنوعة من 
التول والقماش المشبّك والمتناسقة مع 
القصات المفتوحة والشرائط المتداخلة 
التي تزين السترات والمابس العلوية 

إلطالة فريدة.

جهاز واكمان بمزايا عالية
أطلق متجر س��وني الش��رق األوس��ط 
 WS623 Walkman وأفريقيا جهاز
الذي يتيح للمستخدم اإلستمتاع بتجارب 
موس��يقية حتى أثن��اء الس��باحة وعلى 
عمق 2 متر لمدة نصف ساعة من دون 
أن يتأثر. يتميز بسهولة حمله وإرتدائه 
وخفة وزنه، فضاً ع��ن احتوائه على 
تقنية بلوتوث السلكية وتخزين ما يصل 
إل��ى 16GB في��ه م��ن األغاني، وهو 
قادر على التعامل مع درجات الحرارة 

سواء عند 5 درجات تحت الصفر إلى 45 درجة من دون أن يتأثر.

تجربة المالبس قبل شرائها
أطلقت ش��ركة أمازون خدمة 
التي   ،Prime Wardrobe
م��ن ش��أنها أن تتي��ح للزبائن 
تجربة المابس قبل ش��رائها، 
حي��ث تقوم الش��ركة بش��حن 
3 م��ن اختي��ارات الزبائن في 
صن��دوق قاب��ل لإلرج��اع مع 
قيمة ش��حن مدفوعة مس��بقاً، 

وبع��د تجربة القط��ع المختارة وتحديد ما س��يتم االحتفاظ به، يمكن 
وض��ع القطع المتبقية في الصندوق مرة أخ��رى وإعادته، خال 7 

أيام، في خدمة تعد أحدث محاوالت “أمازون” في مجال األزياء.

حذاء من “أستون مارتن”
أعلنت أس��تون مارتن وهوجان 
وه��و  ش��راكتهما،  ثم��رة  ع��ن 
مودي��ل Olympia من األحذية 
الفاخ��رة. والتصميم  الرياضي��ة 
االيطال��ي الذي س��يعرض في 4 
ألوان موس��مية، يقترن فيه الجلد 
مع ش��بكة من النايل��ون إلبتكار 
مظهر غير رس��مي وذكي، مّما 
يخلق شعوراً حضارياً معاصراً. 

كم��ا يُظهر أناقة الش��كل العام لس��يارة أس��تون مارت��ن الرياضية، 
متضمن��اً تفاصياً من المهارات اليدوية الحرفية الجلدية.

Nemeziz ألداء أكثر مرونة
كشفت أديداس عن أحدث أحذيتها 
لكرة القدم Nemeziz، مصممة 
لخفة لم يس��بق لها مثيل، حيث تم 
إدخال العديد من المميزات كتقنية 
الثورية   TORSIONTAPES
التي تحفاظ على القدم في وضعها 
المناس��ب، ف��ي حي��ن أن الطوق 
مزدوج القفل سيؤمن الكاحل في 
مكانه لتمكين التغيير السريع في 
االتجاه. كم��ا يتميز النع��ل ببناء 

خفيف الوزن ليوفر الدعم الديناميكي للدفع.
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“مانيرو بيرفيرال”
تع��د تش��كيلة س��اعات مانيرو 
تجس��يداً  الجدي��دة  بيرفي��رال 
لإلبهار ليس فقط عبر القرص 
المرصع ب� 60 ماسة نقية، إنما 
المينا المصنوع باللون األبيض 
المخمل��ي،  البن��ي  الثلج��ي أو 
وع��اوة على ذل��ك فإنها تأتي 
المعة في الداخل، وتعمل بآلية 
الحرك��ة المّصنع��ة داخلياً في 

معامل كارل أف بوشرر.

“رويال أوك كوارتز”
من المقرر أن تصل ساعات 
النسائية  رويال أوك كوارتز 
الجديدة بالكامل إلى الش��رق 

األوسط قريباً.
وتتميّز هذه الساعات بمظهر 
الترصي��ع  يضفي��ه  فري��د 
ه��ذه  الكريم��ة،  باألحج��ار 
الساعات التي طال انتظارها 
سيكون مس��تهل دخولها إلى 
السوق في شهر تموز/يوليو 

.2017

ساعة بعبق الماضي
الس����اع�ات  ش����ركة  تضي��ف 
إص��داراً   Rado السويس���ري�ة 
جدي��داً مح��دود ومل��ون إلى باقة 
 ،HyperChrome 1616
من خال تعزي��ز البنية المميزة 
الس����تينيات  حقب����ة  ألواخ����ر 
وبحجمه��ا البال��غ 46 مل��م الذي 
يج��ذب األنظار، يتمت��ع الميناء 
المرب��ع بمظهر مبه��ر يعيد إلى 
األذهان المعال��م الجمالية كبيرة 

الحجم المميزة لهذه الحقبة.

كيدمان ترتدي “أوميغا”
هولي��وود  نجم��ة  أرت��دت 
نيك��ول  العام��ة  وس��فيرة 
كيدمان ساعة أوميغا العتيقة 

من العام 1953.
وتأتي العلب��ة مصنوعة من 
الباتيني��وم م��ع 32 قطع��ة 
ألماس مرصع��ة حولها و4 
ش��رائط على الق��رص إلى 
جانب سوارة مصنوعة من 
الذه��ب األبي��ض عيار 18 

قيراط و24 وصلة.

أمواج تطلق “فيجمنت”
أطلقت ش��ركة أمواج عطرها الجديد “فيجمنت”، الذي يعد الفصل 

الثالث م��ن روايته��ا العطريّة 
“صوٌر من الحياة” من تصميم 
مديره��ا الفن��ي كريس���ت�وف�ر 
تش��ونغ، يعبّر به ع��ن الجمال 
المتناهي المستوحى من إنبهار 
تشونغ الدائم في مملكة بوتان، 
أرض الس��عادة، حي��ث يعزف 
سمفونيّة أثيريّة تخفي في ثناياها 
جمال تلك الكينونة األسطورية 

كما يتصورها تشونغ.

“فالغشيب هيريتيج”
 في متجره��ا الواقع في فوبورغ 
سانت أونوريه في باريس، قدّمت 
دار صناعة الساعات السويسرية 
لونجين، بحضور سفيرتها لألناقة، 
كيت وينسليت ساعة “فاغشيب 
هيريتي��ج من كيت وينس��ليت”، 
وبثاثة موديات للساعة الذهبية 
الحصرية التي أنتج��ت بإصدار 

خاص محدود جداً وأطلق عليها اسم الممثلة سفيرة العامة لتباع في 
المزاد اإللكتروني لصالح المؤسسة الخيرية “غولدن هات” )القبع�ة 

الذهبي�ة( التي شاركت كيت في تأسيسها في عام 2010.
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غرفــة العمــل النمســـاوية )أربياتركامر(، إن الكثيرين يســـعون 
لتخفيــف الضغط الــذي يتولد في نهايــة يوم عمل مجهــد بمكافأة 
أنفسهم بشراء سترة جديدة. ويضيف أن االسـتهالك هو أبسط شكل 
من أشــكال الدواء عندمــا يتعلق األمر بالتعويــض عن إحباطات 

الحياة اليومية.

بدوره، قال مولر: “إنه على عكس مدمن المخدرات، فإن المصاب 
بالشــراء القهري ال يبدو عليه أبدا أنه في هيئة ســيئة”. وعادة ما 
يكــون العكس تماماً، فإنهم يميلون للتأنق في الملبس. ولكن هؤالء 
المحيطــون بالمرضى غالباً ما يعتقدون أنهم ضعيفو اإلرادة وهي 

وصمة مؤلمة.

العالج
ونصــح مولر المريــض بالبحث عن طرق أخــرى لمكافأة النفس 

غير شراء قطعة مالبس مثالً غير ضرورية.

وأول مــــا يتعين علــى المدمنين فعله في العالج، هو رؤية ما هي 
المواقف التي تثير عمليات الشــراء الخارج عن السيطرة. وتماماً 
مثــل المدمنيــن اآلخرين، ال يشــفى المصابون بالشــراء القهري 
واستدامة هذه السيطرة طوال حياتهم.بالكامــل، إنهم بحاجة إلى تعلم كيفية الســيطرة علــى االندفاعات 

عندما يتحول التسوق إلى إدمان ...

إدمان التسوق
يحتــاج األشــخاص الذين يعانون من ســلوك تســوق َمَرضي إلى 
الدعــم، بحســب كبيــرة األطباء النفســيين في مســتوصف الطب 
النفســي والعالج النفسي في مستشفى شــاريته الجامعي في برلين 
البروفيســور نينــا رومانتشــوك-زايفرت، غير أنه قبــل أن ينالوا 
المســاعدة، يحتاج المرضى إلى االعتراف بأن انغماســهم السابق 

في التسوق أصبح إدماناً.

ويرى أســتاذ األمراض النفســــية الجســدية والعالج النفسـي في 
كليــة طب هانوفر، أســتريد مولر، أن الشــــراء القهري يعد أحـد 
عدة أشكال من اإلدمان ليست ذات صلة بمواد معينة. وعلى عكس 
إدمان المخدرات مثالً، ال يشــتهي الشـــخص المصــاب مادة مثل 
الكوكاييــن أو الكحــول، ولكن باألحرى نشـــاطاً، غير أن اآلليات 
مماثلــة إلى حد كبير. وفي الحالتين، ينشــط نظــام مكافآت عندما 
يواجه المدمن ما يدمنه، ســـواء إن كان زجاجة شـــراب أو حذاء 

جديد.

إدمان كنوع من المكافئة
وأظهــر تحليل مســتند إلى دراســات مــن عــدة دول أن هناك في 
المتوســــط نحـو 5 % من الســكان يعانون من الشــراء القهري، 
ويقول كارل كولمان الذي أجرى بحثاً عن الشـراء القهري لصالح 

قد ال يكون التسوق في كثير من األحيان ناجماً عن حاجٍة ضرورية، فبالنظر إلى األشخاص المحيطين يمكن 
أن تجد منهم من يتجه للتسوق كنوع من اإلشباع، أي إشباع رغبة الشراء فقط، وهو ما يؤدي بحسب خبراء 
إلى اإلنفاق المتهور الذي يخرج عن السيطرة، فيشترون أشياء لن يستخدمونها وتنتهي بهم الحال إلى جمع 
كميات هائلة من مفردات ليست ذي نفع، وتحدث مشكلة أكثر خطورة عندما تتراكم عليهم الديون وتنتهي 

الحال باالنكفاء على أنفسهم، من دون وظيفة أو شريك أو أصدقاء.
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األسبيرين خطير على الصحة!
نش��رت مجل��ة النس��ت الطبي��ة 
دراس��ة دام��ت ل���10 س��نوات 
وش��ارك فيها 3000 بريطاني، 
تكش��ف أن األس�����بيرين يعتبر 
أكث��ر خط��ورة مم��ا كان يعتقد 
س����ابقاً، خاص��ة بالنس��بة لكبار 
الس�ن، وأنه قد يكون وراء بعض 

ح��االت النزيف ل��دى المرضى، وعلى األخص ف��ي المعدة، على 
اعتبار إن الخطورة  تكون أكبر عند األش��خاص ممن هم فوق 74 
عاماً، كم��ا أوضحت الدراس��ة أنه يتوجب تعاطي األدوية المعالجة 

للحرقة مع األسبرين لتفادي خطر اإلصابة بالنزيف.

تنقية المياه من المخلفات النفطية

رذاذ الستئصال أورام الدماغ

أميركيون  علماء  طّور 
نانوية تساعد  جسيمات 
على تنقي���ة المي�اه م�ن 
الزي���وت والمخلف���ات 
النفطي��ة، مغطاة بطبقة 
من بوليمرات عضوي�ة  

ق��ادرة عل��ى االتحاد م��ع الهيدروكربون��ات الثقيل��ة الموجودة في 
قطرات النفط، لتشكل معها مزيجاً يتم استقطابه باس��تخدام الحقول 
المغناطيس��ية. وأوضح العلماء أنهم س��يتمكنون من اس��تقطاب هذا 
المزي��ج مع النفط وس��حبه من المياه وأعم��اق البحار والمحيطات، 

بحقول مغناطيسية تفوق قوة جذبها للحديد قوة الجاذبية األرضية.

أجرى علماء روس في 
كراسنويارس��ك  مدينة 
عملية فريدة من نوعها 
إلزال����ة ورم خبي����ث 
ف��ي الدماغ، باس��تخدام 
رذاذ مض��يء، ابتك��ر 

خصيصا لهذا الغرض. تم إعداده  على أساس الحمض النووي أساسا 
له، ويقوم بإضاءة أجزاء النسيج التي أصابها السرطان، األمر الذي 
يمّكن األطباء من الكشف عن أصغر نسيج للورم الخبيث باستخدام 
المجهر. وهو ما جعل وزارة الصحة الروسية تدرس إمكانية اإلنتاج 

الصناعي للرذاذ المستخدم في العمليات الجراحية.

محاوالت إلعادة احياء الدماغ
كشف الرئي��س التنفيذي 
لش����رك�ة ب�ي�وك���راك 
ومقره��ا فيالدلفيا، إيرا 
باستور، عن نية شركته 
اختب��ار طريق��ة غي���ر 
مس��بوقة لزرع الخاليا 

الجذعي��ة، في محاوالٍت إلع��ادة إحياء الموتى، خاص�ة بعد تطوير 
سلسلة حقن تدعي الشركة قدرته�ا على إعادة تشغيل الدماغ. وستبدأ 
العملية بجمع الخاليا الجذعية من دم المريض نفسه ثم إعادة حقنها 
مرة أخ��رى، تليها جرعة من الببتيدات، تُحقن في الحبل الش��وكي 

على أن يخضع المريض بعده�ا ل�15 يوما من التحفيز العصبي.

التخلص من أعراض الشيخوخة
توص�ل علماء من جامعة 
روت�ش��س��ت�ر األميركي�ة 
إل��ى معلومات أن س��بب 
ضم���ور العض��الت في 
سن الشيخوخة ليس تلف 
الخالي��ا العصبي��ة الت��ي 

تتحكم بها، فمع التقدم بالعمر يزداد عدد الخاليا العضلية التي تموت 
وال تتج��دد، وبالتالي من الضروري االعتماد على تقنيات تس��تخدم 
فيه��ا الخاليا الجذعية، فاألخيرة تس��اهم ف��ي التعافي والتخلص من 
أع��راض ضمور العضالت، ما يعني أن الش��يخوخة غير مرتبطة 

بتدهور الخاليا العصبية بل بتجدد الخاليا التي تموت يوميا.

تصنيف جديد للمضادات الحيوية
منظ�م��ة  ن�ش�����رت 
الصح����ة العالمي���ة 
ج�دي����داً  تصني�ف����اً 
للمض��ادات الحيوي�ة 
يه���دف لمح�ارب����ة 
مقاوم���ة ب�ع������ض 

األم��راض لألدوي���ة، حي��ث ضم��ت قائم��ة األدوية الجدي��دة 39 
مضاداً حيوياً لعالج 21 مجموعة أعراض ش��ائعة وزعت على 3 
مجموعات، وهي “أكسيس”، “ووتش” و“ريزيرف”. كما أوصت 
المنظمة بوضع األدوية المدرجة بفئة البنسيلين في خط الدفاع األول 

بينما نصحت باللجوء لألنواع األخرى عند الضرورة القصوى.
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حملة توعية “بكرا أكيد أحلى”
عون  ش��انتال  أطلقت 
بالتع��اون مع  باس��يل 
الفرنكوفونية  الجمعية 
النفسية في  لألمراض 
لبنان، حمل��ة توعوية 
األم�����راض  ح���ول 
النفس���ي�ة وإمكان�ي���ة 
التّخلص منها بالتّوجه 
المعالج�ي�������ن  إل���ى 

النفس��يين وتلقي المساعدة الالزمة. وفي إعالن عن الحملة صّممته 
ش��ركة Clementine، يظهر نفق مظلم تتحدّث فيه الس��يدة باسيل 
ع��ن األمراض النفس��ية وكثرتها في المجتمع، تح��ّث فيه اللبنانيين 
على االعت��راف بوجودها، وتدعو فيه المواطنين لعدم الخجل بهذه 

األمراض فهي ليست عيباً عكس االعتقاد التقليدي السائد.
الجدير بالذكر، أن دراس��ة علمية نش��رت سابقاً تبرز مدى انتشار 
األمراض النفس��ية وس��ط اللبنانيين واألس��باب المحفزة لتعاظمها 
منها رواس��ب الحرب وعدم االس��تقرار االقتصادي واالجتماعي 

وتفكك األسر وغيرها.

علماء روس يكتشفون بدياًل للبنزين

اكتش��ف فريق من العلماء ال��روس أن التركيب الكيميائي للطحالب 
الدقيق��ة أحادية الخلية يس��اعد على جعل الوقود أكث��ر كفاءة. وقال 
الباحث الروس��ي من معهد موس��كو للفيزي��اء والتكنولوجيا يفغيني 
نيكواليف إنه “ينبغي أن يتركز العمل في المس��تقبل على اس��تخدام 
أصناف الطحالب التي يدخل في تركيبتها أعلى نسبة دهون، وإيجاد 
مث��ل ه��ذه األصناف عن طريق التعدي��ل الوراثي، حتى نتمكن من 
اختي��ار األن��واع األكثر كفاءة إلنت��اج الوقود الحيوي”. واكتش��ف 
نيكوالي��ف وزم��الؤه أن الوق��ود الحي��وي الذي يمك��ن إنتاجه من 
الطحالب، ال يش��به ف��ي خواصه النفط والمنتج��ات النفطية، ولكن 

األعشاب الخضراء.

Rack-steel@hotmail.comwww.Rack-steel.com 0937694800   / 011  4457743
0944436312  /  011 4728031

 تجهيز رفوف

 المستودعات

 والمحالت التجارية
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تسعى العديد من العالمات الفاخرة إلى االستفادة من الطبيعة الغنية 
والمحبة للموضة العصرية التي تمتاز بها المنطقة. ففي حين نشهد 
توزع متاجر حقيقية ولوحات إعالنية لعالمات فاخرة مثل شوبارد 
وغوتشي وبرادا وفيرساتشي إلخ ... في جميع أنحاء اإلمارات والتي 
تبيّن الوفرة التي تريد هذه العالمات الفاخرة أن تكون جزءاً منها، إال 
أنه مع وجود القدرة على االنتقاء على ش��بكة اإلنترنت، فإن العديد 
من هذه المتاجر هي في الواقع متاجر للعرض فقط، في حين ينجذب 
الن��اس تجاه المتاجر اإللكترونية س��عياً للحص��ول على التنزيالت 

واألناقة واإلمتيازات التي تأتي مع شراء السلع على اإلنترنت.
ارتفاع معدل اإلنفاق

وأشار التقرير العالمي السنوي الثالث للتجارة عبر الحدود للعام 2016 
الذي أجرته إبسوس وباي بال، إلى أنه خالل األشهر ال�12 الماضية، 
تس��وق 68 % من المستهلكين اإلماراتيين عبر اإلنترنت، مع توقع 
بازدياد إنفاق 48 % منهم بالشراء عبر اإلنترنت خالل عام 2018.

ويح��ث خب��راء القط��اع ف��ي Mallfortheworld.com تج��ار 
التجزئ��ة في اإلم��ارات على االس��تفادة من معدل ال�3.6 س��اعات 
التي يمضيها المس��تهلكون في المنطقة يومياً عبر وسائل التواصل 
االجتماعي لترس��يخ مكانة منتجاتهم وعالماتهم بش��كل استراتيجي 
في الس��وق. كما يُعدّ االنتشار الكبير للهواتف الذكية في اإلمارات، 
أحد العوامل الرئيس��ية في نمو التجارة اإللكترونية، ويمثل هذا وفقاً 
لشركة Mallfortheworld.com فرصة ذهبية لنمو التسوق عبر 
باستخدام هواتفهم الذكية خالل ال�12 شهراً الماضية.اإلنترن��ت مع قيام 60 % من المس��تهلكين في اإلمارات بالش��راء 

إقبال كبير تشهده التجارة اإللكترونية في المنطقة

ويق��دم الرئي��س التنفيذي والمؤس��س لش��ركة مول ف��ور ذا وورلد 
Mallfortheworld.com، كريس فواليان، بعض األفكار حول 

التوجهات التي تشّكل قطاع التجارة اإللكترونية في المنطقة.
التحول تجارة االنترنت

يرى فواليان أن مراكز التس��وق الكب��رى حظيت باهتمام كبير في 
منطقة الشرق األوس��ط وشمال أفريقيا لسنوات طويلة، لكن اهتمام 
الن��اس تحول خالل العامين الماضيين نحو التس��وق عبر اإلنترنت 
بشكل أكثر بكثير من المتوقع، حيث بلغت قيمة التجارة اإللكترونية 
ف��ي دولة اإلمارات 2.5 مليار دوالر في عام 2014، ومن المتوقع 
أن تص��ل إلى 10 مليارات بحل��ول 2018، بزيادة قدرها 400 % 
على مدى 4 س��نوات فقط. ومع نسبة نمو كبيرة كهذه، ال عجب أن 
ش��ركات مثل MallfortheWorld.com تنظر إلى دول مجلس 
التعاون الخليجي ومنطقة الش��رق األوسط وشمال أفريقيا على أنها 

ستكون أحد المراكز الرئيسية الهامة مستقبالً.
التنزيالت والتشكيالت

وأضاف: يحب المتس��وقون أمرين اثنين، التنزيالت والتشكيالت، 
وعن��د الجمع بينهما يصبح النجاح حتمي��اً. وال يمكن ألحد أن يفعل 
ذلك بش��كل أفضل من المتاجر اإللكتروني��ة. ولقد كانت التنزيالت 
والتشكيالت هي مفتاح نجاح التجارة اإللكترونية في المنطقة حيث 
تحتل األزياء والمالبس المرتبة األولى، تليها األحذية واإلكسسوارات 
في المرتبة الثانية والمجوهرات والساعات في المرتبة الثالثة، وذلك 

.MallfortheWorld.com وفقاً إلحصائيات
ومع هيمن��ة التنزيالت والتش��كيالت عل��ى التج��ارة اإللكترونية، 

تشهد التجارة اإللكترونية في اإلمارات ازدهاراً كبيرا ومستمراً، لذا يعمل تجار التجزئة في المنطقة على توطيد 
حضورهم على اإلنترنت للحفاظ على القدرة التنافسية واألرباح، ومع التقديرات التي تشير إلى أن قيمة التجارة 
اإللكترونية حالياً في دولة اإلمارات تصل إلى حوالى 2.5 مليار دوالر أميركي، فإن المحللين يرون بأن سوق التجارة 

اإللكترونية ينمو بخطى سريعة.
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70 مليار دوالر لمطوري التطبيقات
كشـــفــت 
فــي  آبــل 
بيــان لها: 
أنها دفعت 
70 مليـار 
ر  ال و د
لمطـوري 
التطبيقات 
منذ افتتاح 
متجرهـــا 

“آب ســتور”، فــي 10تموز/يوليــو 2008، وأن معــدل تحميــل 
التطبيقات ازداد بنســبة 70 % خــال العام الماضي 2016، حيث 
حققت تطبيقات Photo وVideo األســرع نموا بـ %90 في العام 
الماضي وحده وهو ما يعكس نجاح هاتف آيفون 7. كما أشارت آبل 
الى ارتفاع نموذج االشتراكات للمطورين بنسبة 58 % خال سنة 
واحدة، خاصة مع تقديمها تسهيات المراجعة التي أدت إلى الموافقة 
على نصف الطلبات خال 24 ساعة، و90 % منها خال يومين، 

ما يعني تنفيذ عملية إصاح الشوائب بسرعة أكبر.

“شمرا” في عالم التسويق اإللكتروني

إطالق مسابقة يانصيب الكتروني

أطلــق محرك البحث 
الســوري “شـــمرا” 
باقــة جديــــدة، مــن 
خدماته وهي “شـمرا 
بــازار” و“شـــــمـرا 
ناـــس” و“شـــــمـرا 

جوبز”.
وأكــد المدير التنفيذي 
لمحرك البحث شادي 
صالــح، أن الخدمات 

هذه تــم تطويرهــا واختبارهــا وتحليلها مــن قبل فريق مهندســي 
ومطوري شــمرا وبخبرات وطنية ســورية، موضحـاً أن “شــمرا 
بــازار” هي منصة تســويقية توفر للعارض نشــر ما يرغب ببيعه 
بشــكل مرن يصل إلى شريحة واسعة في السوق السورية، وخدمة 
“شــمرا ناس” أول منصة محلية تجمع بين شبكة اجتماعية سورية 
وبين منصة للبروفايل المهني تمكن المســتخدمين من تواصل فعال 
مدعوم بالرسائل القصيرة، في حين تستطيع الشركـات عبر ”شمرا 

جوبز” نشر إعانات الوظائف ضمن محرك البحث.

كشــــف مدير عــام 
المؤســســـة العامــة 
للمعارض واألسواق 
الدوليــة في ســورية 
فــارس الكرتلي عن 
إطـاق اليانصـيـــب 
اإللكـتـرونـــي ألول 
مـــرة، تزامـنــاً مــع 
الدورة 59 لـمعرض 

دمشق الدولي، وبأرباح تصل إلى 36 مليون ليرة سورية سنوياً.
بدوره، أوضح مدير المشروع معتز ديوب أن حجز البطاقة سيكون 
برســالة نصية، أو عن طريق خدمة القائمــة الذكية،على أن تقتطع 
التكلفة من رصيد المشــترك بخط مســبق الدفــع، أو تدرج بفاتورة 
الخــط الحــق الدفع. الفتـاً إلــى أن الجوائز التــي ال تتجاوز 1000 
ليرة سورية، ستسلم عبر رصيد خطوط، بينما الجوائز األعلى قيمة 
ستمنح بعد تقديم الرابح رمزاً سرياً مرساً لخطه الخليوي،  فضاً 
عن إتاحة حجز عدد من البطاقات لكل إصدار بمايتناســب مع الحد 

االئتماني للمشترك. 

“آبــل” توســع جهودهـا الطبية

بدأت شركة آبل في توسيع جهودها الطبيّة، حيث تنوي بناء منّصة 
طبيّة جديدة، لتكون سجل طبّي للمستخدم يحتوي على نتائج تحاليله 
الطبيّة، وتاريخه مع األمراض والمواد التي تتسبّب له بالحساسية، 

وغيرها من البيانات األُخرى.
كذلك، تتجه “آبل” لاســتحواذ على شــركة ُمتخّصصة في مجال 
التخزيــن الســحابي، فضاً عــن تعاونها مع مجموعــة كبيرة من 
األطبــاء، والُمهندســين الطبيّين، إضافة إلى بعض المستشــفايات 

لتطوير نظام طبــي ُمتكامل.
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عدم االستعانة بتطبيقات المحمول
كشفت دراســة لمؤسسة 
األبحــــاث العالـمـيـــــة 
غارتنـــر أن أكثــر مـن 
ربــع المؤسـســات على 
مســتوى العالــم لــم تقم 
ببنــاء أو تخصيــص أي 

تطبيقات محمولة خال عام 2016، وأن الشــركات تستجيب ببطء 
لزيادة الطلب على هذه التطبيقات، في حين ستواجه العديد من فرق 
تكنولوجيا المعلومات تراكمات كبيــرة في أعمال التطبيقات والتي 
تحتاج إلى متابعة وإنهاء ما يعقد األعمال الجديدة التي تتمحور حول 

التكنولوجيا ويزيد من مخاطر عدم تأديتها بشكل كامل وعاجل.

تخزين جميع محتويات الكمبيوتر

نمو سوق الخدمات السحابية

تســتعد شـــركة غوغــل 
إلطـــاق بـرنـامــــــــج 
 Backup and Sync
الجديــد الــذي ســــيمكن 
 Google Drive خدمة
من صنع نسخة احتياطية 

كاملة لجميع محتويـات الكمبيوتر. وســيسـهل تخزيـن المعلومـات 
في جميع الملفات الموجودة في الجهاز حســـب رغبة المســتخدم، 
مــــع إجــراء تعديات معينــة على هــذه الملفــات، خاصــة وأن 
Google Drive تمنح المستخدمين مساحة لاحتفاظ بالملفات أو 

الصور والعودة اليها في أي وقـت

أعلنــت “إكوينيكــــس”، 
للربــط البينــي ومراكــز 
تعــاون  إنشــاء  البيانات، 
مــع علــي بابا للحوســبة 
توفير  بهــدف  الســحابية 
وصول مباشر للمؤسسات 

إلى خدمات علي بابا بواسطة Equinix Cloud Exchange في 
مراكــز بيانات “التبــادل التجاري الدولــي” IBX في هونغ كونغ 
وسيليكون فالي وسيدني وواشنطن، حيث من المتوقع أن تنمو سوق 
الحوسبة السحابية في الصين بنسبة 40 % سنوياً حتى عام 2020، 

لتصل إلى 20 مليار دوالر.

منصة محاكاة حيوية على االنترنت
أطلـقــت “بيونكســـــت” 
فـــــي  المتخصـصــــــة 
المعلوماتيـــة الحيـويــــة 
“بيوســـــايـت” منصــة 
المحاكاة على اإلنترنــت، 
التي تهــدف إلــى تحديد 

فعال لآلثار الجانبية المحتملة للعاجات الدوائية الممكنة على جســم 
اإلنسان، حيث تستخدم خوارزمية قادرة على التنبؤ بجميع األهداف 
البيولوجية المحتملة التي تواجه خطر التفاعل مع العاجات الدوائية 
الممكنة. كما تمّكن المنصة المتخصصين من تطوير جزيئاتهم بشكل 

أفضل، والحد من معدالت الفشل خال مرحلة التجارب السريرية.

حماية من برمجيات انتزاع الفدية
بعد الضربـات 
التي شـــنـتـهـا 
ت  مـجـيـــا بر
ع  ا نـتــــــــز ا
الفديــة مثــــل 

WannaCry وPetya، أعلنت “مايكروســوفت” إطاقهـا نسخة 
معاينة جديدة من ويندوز 10 تحمل بداخلها حماية عاليـة من تشفير 
الملفات، وبمزايا أمنيــة جديدة منهــا controlled folders، التي 
تحمي الملفات داخل المجلدات من أن يتم التعديل عليها من تطبيقات 
خبيثــة، ما يعني أن ويندوز ســيراقب المجلــد المحمي ويرصد أي 

محاوالت للتعديل عليهإضافـة الرسال إشعار بذلك.

بريد “ياهو” بتصميم جديد
 Yahoo ياهــو  أطلقــت 
خدمتها للبريد اإللكتروني 
Yahoo Mail بواجهات 
ـا تتماشــــى  جديـــدة ُكليًـّ
مع صيحــات التصميـم، 
وذلك لجميع مستخدميهـا 

البالغ عددهم 225 مليون شــخص. كمــا وفّـرت أدوات لتغيير لون 
الواجهات حسب التفضيل، ولون العناصر حسب الوقت خال اليوم 
إلراحة العيون أثناء القــراءة، فضاً عن تطويرهـا خاصيّة البحث 
وأيضاً إضافة الصور والمستندات في القائمة الجانبية للوصول إلى 

المرفقات الُمرسلة بسرعة كبيرة.
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“فيسبوك” يتنبأ بمشاعر مستخدميه
حصلــت فيســبوك على 
بــراءة اختــراع تتجــــه 
بهــا الى التنبؤ بمشــاعر 
المســتخدميـن، اســـتناداً 
لســـرعـة ضغطهم على 
لوحــة المفاتيــح وكيفيــة 

اســتخدامهم الهاتف الذكي، على أن تقترح لهم إضافة ميزات على 
الرســائل النصية، لتعكس مشــاعرهم. المثير في األمر أن تفاصيل 
البراءة كشــفت أن فيســبوك ترغب في التجسس على مستخدميها، 
عبــر كاميرات الهواتــف الذكية والتقاط صور لهــــم وتخزين هذه 

البيانات، وذلك بهدف تحديد مشاعرهم.

برمجيات خبيثة من دون نقر الروابط
كتشف باحثون أمنيون 
أن مجرمي اإلنترنت 
بدأوا استخدام برنامج 
تنزيل برمجيات خبيثة 
نوع Trojan متعلقـة 
باألمور المصرفـيـــة 

والحسابات على جهاز الضحية من دون أن ينقر أي شيء، بل يكفي 
تحريك المؤشــر، حيث جرى اســتعمال التقنية من قبل حملة البريد 
اإللكتروني المزعج والتي اســتهدفت شــركات ومنظمات بأوروبا 
والشــرق األوســط وأفريقيا، وكان موضوعهـا مرتبط بأمور مالية 

.PowerPoint كالفواتير وطلبات الشراء مرفقـة بعرض

نظام اتصال في ظروف الكوارث
اخترع علماء من جامعتي 
سامارا والقرم الروسيتين 
نظاماً لاتصال الخلوي، 
يعمــل  مــن شــــأنـه أن 
فــي ظــروف الكــوارث 
التكنولوجيــة والطبيعيــة 

في حال تعطيل عمل مشــغلي االتصال، حيث أشــار البروفســور 
في جامعة ســامارا، أندريه سوخوف، أن الهواتف الذكية بمقدورها 
إنشاء شــبكات تُنظم ذاتيا، وهي ليســت بحاجة التصال خلوي وال 
إنترنت، متوقــعاً أن يتم الكشف عن النظام الجديد نهاية العام 2017 

الجاري، والذي يعمـل حتى في حال انقطاع الكهرباء.

تطبيق عربي للعناية باألسنان
أعلنت عيادة ياســر 
سطاس المتخصصة 
بخدمـــات العنايــــة 
بـاألســــــنـان فـــي 
الســعودية، إطــاق 
أول تطبيق إلكتروني 

من نوعه بالعربية للعناية باألسنان، يتيح للمستخدمين حجز الموعد 
من دون حاجة لاتصال، كما يجسد طريقة جديدة للتفاعل مع الطبيب، 
حيث يرســل التطبيق للمشــتركين تنبيهات للتذكيــر بمواعيد زيارة 
العيــادة، ويقــدم لهم أهم النصائح الصحية. كما يمكن للمســتخدمين 

أيضاً تخفيض أوقات االنتظار بفضل الحجز المسبق من خاله.

“غوغل” تقترب من المستوى البشري
كشفت شركة غوغل على أن 
قدرتها على فهم اللغة البشرية 
قد وصلــت الى دقة 95 %، 
وذلــك بفضــل خوارزميات 
التعلم القادرة على فهم الكام 
والرد بطريقة ســليمة، وأن 
هذا التحسن قـد حدث بوتيرة 

سريعة، منذ عام 2013، وذلك بمعدل 20 %. ومع إدخال “غوغل” 
لبرنامج التعرف على الصوت في المزيد من منتجاتها، مثل ترجمة 
غوغل، والمساعد الصوتي  للهواتف المحمولة، فإن الشركة تتحرك 

نحو مستقبل سيكون فيه التحدث مع األجهزة أكثر ساسةً.

واي فاي مجاني في أوروبا
أعلنت اللجنة األوروبية 
في العاصمة البلجيكية 
بروكســــل أنـــه تـــم 
التوصــل رســمياً إلى 
اتفاق سـياسي إلطاق 
مبــــادرة “واي فــاي 

4 إي يـــو” WiFi4EU، وتزويــد كل قرية ومدينة أوروبية بخدمة 
إنترنت الســلكية مجانية في المراكز الرئيســية بحلول عـام 2020، 
وتحسين االتصال خاصة في األماكن التي يعد الوصول إلى اإلنترنت 
فيها محدوداً، وذلك عبر تثبيت نقاط اتصال الســلكية ما بين 6 آالف 

و8 آالف موقع، في كافة دول أعضاء االتحاد األوروبي.
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Motion Eye هاتف سوني بتقنية
أعلنت سوني بدء 
مبيعــات أحـــدث 
 Xperia هواتفها
 XZ Premium
المتميز بكاميرتـه 
الخلفيـــة بتقنيــــة 

Motion Eye، بدقــة 19MP، قــادرة على التقاط 960 لقطة في 
الثانية، بينما كاميرته األمامية بدقة 13 ميغابكســل، وشاشــته 5.5 

.Gorilla Glass5 4، مغطاة بطبقةK HDR بوصة
ويأتي الجهاز بمعالج Qualcomm Snapdragon 835، بســعة 

.4GB  وذاكرة وصول GB64 تخزين

شماعة إلزالة الروائح الكريهة
طورت باناسونيك شماعة 
مالبــــس جديــدة تمتــاز 
بقدرتها على إزالة الروائح 
الكريهة من المالبس أثناء 
تعليقها. وتعتمد الشــماعة 
على تقنية مســجلة باســم 
“نانـــو”، التــي تنطـوي 

على إطالق جســيمات نانونية سالبة الشحنة في الهواء. وتجمع هذه 
الجسيمات الرطوبة من الهواء للتخلص من الروائح التي تعلق على 
المالبــس. وتتطلب الشــماعات إمدادها بالطاقة وهي جيدة بشــكل 

خاص للتخلص من رائحة الدخان والتعرق واللحوم المشوية.

كابل لتحويل التلفاز الى ذكي
أطلقــت شـــــركة 
 ،I n n S p i r e
الســــويدية  كابالً 
شــــــــبـــكــيـــــاً  
InnCable، يتيح 
أجهــــزة  تحويـل 
التلفزيــون العادية 

إلى جهــاز ذكي من خالل الحاســب المصغر مضّمن في الســلك 
الذي يعمل بنظام التشــغيل أندرويد، إذ يمكن وصل إحدى نهايتي 
الســلك بمنفذ “ايثرنت” واآلخر بأي جهاز تلفزيون. كمـا يتضمن 

.RJ-12 ومنفذ تسلسلي من نوع USB منفذي InnCable

خاتم ذكي للتحكم عن بعد
شـــــــــركــة  أطـلـقـــــت 
Token خاتمــاً ذكياً يمكن 
برمجته لدعــم التحكم عن 
ليوفر  اإليمــاءات،  طريق 
فتح  إمكانية  للمســتخدمين 
وتوثيــق الدخــول، بما في 

ذلك السيارة، والمنزل، والحاسب الشخصي. وهو يدعم تقنية اتصال 
المدى القريب NFC، وتقنية البلوتوث، كمـا يضم حساساً لبصمات 
األصابع، مـا يعني قدرتــه على العمل كجهاز للدفع اإللكتروني أو 
كتذكــرة للعديد من أنظمة النقل. ويتوفــر الخاتم حالياً في 6 أحجام، 

ويتضمن بطارية تستمر لمدة 6 أسابيع.

 LGجائزة ترفيه العالمة التجارية لـ
أعلنت LG إلكترونيكس 
 AME فوزهــا بجائـزة
فـــي  الـمـتـخصـصـــة 
تقييــم فعاليــة اإلعــالن 
والتســويق وعبر مقطع 

الفيديــو الدعائي الذي أنتجته تحت عنــوان “بيت من البطاقات”، 
مصورةً إحدى غســاالتها للمالبس المصممة باالعتماد على نظام 
“إل جــي ســينتوم Centum”، ويظهرالمقطع الــذي حقق 100 
مليون مشــاهدة  محترف تكديس بطاقات لعب يبني بيتاً يبلغ طوله 
3.3 أمتار من البطاقات فوق الغسالة التي تدور بسرعة ألف دورة 

في الدقيقة.

“إنجو” تطلق أحدث هواتفها
أطلقت “إنجــو” المتخصصة 
فــي ســوق األجهــزة الذكيــة 
بالشرق األوسط هاتفها الذكي 
“إنجــو 4”  بنظــام أندرويــد 
6.0. ومدعــم بوحــدة معالــج 
عشـــر أنويـة، يأتي بســـماكة  
8.5مــم، شاشــة 5.5 بوصــة 

Full HD، مصنع بجســم معدني كامل، وذاكرة وصول عشوائي 
4GB وســعة تخزين داخلية 64GB، وهو ثنائي الشــريحة يدعم 
تقنية إتصال 4G، مع إمكانية إضافة بطاقة ذاكرة SD تصل حتى 

.GB 128
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ذراع روبوتية لمهام متعددةقلم للكتابة على الهواء
 قدمت شركة ماسليس التي 
تتخذ من ســان فرانسيسكو 
لهــا، قلمــاً  ولنــدن مقــراً 
مبتكــراً للكتابة فــي العالم 
االفتراضــي، يتيح إمكانية 
اإلشــارة إلى أشياء محددة 

وكذلك الكتابة في الهواء. ويستخدم الواقع االفتراضي لحل التحديات 
النموذجية في الرســوم المتحركة، والهندســة المدنية والميكانيكية، 
ويقدم القلم تســهيالت أكبر، للتالعــب بالنماذج ثالثية البعد، متميزاً 
بدرجــة عالية من الدقة تصل إلى 0.05 ملم، إلى جانب االســتجابة 

الفورية. كما يهدف إلى ابتكار تصاميم أفضل.

كشــف باحثــون يابانيــون عــن 
MetaLimbs، وهو  مشــروع 
مجموعــة مــن أذرع روبوتيــة 
المســتخدم  ظهــر  إلــى  تربــط 
لمســاعدته بمهام متعــددة في آن 
واحــد، تــم تصميمها باســتخدام 

نظام التتبع الموضعي، واعتماداً على كيفية تحريك المستخدم لقدميه 
يتم تحديــد حركة هذه الذراع اآللية، ولفـت الباحثون الى أن أجهزة 
االستشعار تسمح للمستخدم بالتحكم بالذراعين بسهولة، فعندما يقوم 
بمحاولة غلق أصابع قدميه فإن أصابع اليد الروبوتية ســتنغلق، ما 

يسمح باإلمساك بأي شيء أو نقله من مكانه إلى آخر.

الروبوتات بمهام تحليلية

تلفزيون 4K األكبر في العالم

ابتكر علماء روس غرب ســيبيريا 
روبوتــا مــن شـــأنـه اســــتطالع 
األراضــــي مخصــــص لتقييـــم 
الخطــورة في مختلـف المنشـــآت 
والمناطــق، مــزود بأجهزة تحليل 
الغاز وأجهزة قياس أخرى بهــدف 
إجــراء تحليــل كيميائي ســــريع 

وتحديد التركيب الكمي والنوعي للمركبات في الجو، والتعرف على 
المواد الخطيرة بما في ذلك المتفجرات فضال عن قدرة على تصوير 
األهداف المستطلعة، ويمكنه أخذ عينات من التربة إذا اقتضى األمر 

ذلك، وإبراز األماكن على الخارطة الرقمية.

قدمــت شــركة C_Seed أكبر تلفزيون بدقة عرض 4K، بشاشــة 
قطرهــا 262 بوصة، مــا يزيد عن 6.5 متر، ووزن 800 كلغ، مع 
إحتوائــه 6 مضّخمات صوت مع نظــام الّصوتيّات 7.1، كما توفر 
شاشــته LED 4K دقّة بحدود 4096x1716 بيكســل، فضالً عن 
وجود 800 وحدة إضاءة، وســتار قماشــي للحماية وسيرفر ميديا، 
وذلك في تجربة تحاكي بشكل كبير دار سينما خاصة داخل المنزل .

روبوت ينجح باختبارات التخرج
تمكــن الروبـــوت الصينـي 
AI-MATHS مــن حــــل 
مســــائـل امتحـــان تخــرج 
نهائــي فــي إحدى مــدارس 
مقاطعة سوتشوان خالل 10 
دقائــق، وحصل على درجة 
“مقبول” بتحقيقه 105 نقاط 

من أصــل 150 نقطة. علماً بأن الطالب يحتاج إلى ســاعتين للقيام 
بذلك. الروبوت المصنــوع باالعتماد على تقنيات قواعد كبيرة من 
البيانات واجه بالفعل صعوبة في استيعاب اللغة الصينية األمر األكثر 

تعقيداً، وهو ما أسفر عن عدم إدراكه لبعض مسائل الرياضيات.

سماعة ذكية لترجمة المحادثات
أســترالية  شــركة  كشــفت 
  Lingmo International
عـــــن ســــــماعـة ذكيــــة  
 ،TranslateOne2One
يمكنهــا ترجمــة 8 لغــات 
مختلفة بشكل مباشر، حيث 
سيتم استخدامها لتكنولوجيا 

التعلــم اآللــي، IBM Watson، وهــي  مســتقلة كليــاً، ال تتطلب 
أي اتصــال مع الهاتــف عن طريق البلوتوث، أو شــبكة واي فاي. 
ويمكنها التعامل مع اللغة اإلنكليزية واليابانية والفرنســية والصينية 

واإليطالية، وكذلك اإلسبانية واأللمانية والبرتغالية.
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العراق يتسلم طائرات بوينغ جديدة
ع��ل��������ن  أ
وزي�ر النق�ل 
ق����ي  لع�را ا
فنجان  كاظم 
الحمام���ي، 
أن وزارت��ه 
س�ت�ت�س����لم 
ل  خ���������ا
ي  ش����ه���ر

تموز/يولي��و وآب/أغس��طس 2017، طائرات م��ن الجيل الجديد 
من ط��راز “بوينغ 737”. وقال الحمامي: إن الطيارين العراقيين 
س��يقومون بقي��ادة الطائرات الجديدة من مصانعه��ا إلى بغداد، في 

إنجاز يعد األول في تاريخ العراق على حد قول�ه.
وبحسب ما أشار إليه وزير النقل الع�راقي، فإن الطائرات الجديدة، 
والتي تتس��ع ل�162 راكب، وبمديات تص��ل إلى 5440 كيلومترا 
تقريباً، س��تقوم الخطوط الجوية العراقي��ة ألول مرة في تاريخها، 
بدف��ع المبالغ المالية الخاصة بهذه الطائرات من دون الرجوع إلى 

المصرف.

روسيا تضم طائرة برمائية مطورة
تتس��لم وزارة الطوارئ الروس��ية طائرة برمائية أخرى من طراز 
“بي200- تش��ي أس”، من مصنع “بريي��ف” للطائرات في مدينة 
تاغان��روغ الروس��ية، في إطار اتفاقية بينهم��ا، وقعت عام 2011، 
وتقضي بتس��ليم 12 طائرة من هذا النوع� لتكون الثانية بعد طائرة 
كانون الثاني/يناير 2017، على أن تتسلم طائرتين أيضاً في الربعين 
الثالث والرابع من العام نفس��ه. الطائرة التي يمكنها أن تقل الطائرة 
30 شخصاً، ومخصصة لتنفيذ عمليات اإلنقاذ واإلطفاء ومهام مدنية 
أو عس��كرية. يبلغ وزنها األقصى عند إقاعها 42 طن، يضاف له 
وزن الماء بحوالى 12 طناً. في حين أن سرعتها القصوى 710 كلم 

في الساعة، ومدى تحليقها 3600 كلم.

رئيس تنفيذي جديد للملكية األردنية
ق��رر مجلس إدارة ش��ركة 
الخط��وط الجوي��ة الملكية 
األردني��ة تعيي��ن س��تيفان 
عاماً/رئيساً  مديراً  بيش��لر 
تنفيذياً للشركة خلفاً لسليمان 

عبيدات.
وكان بيشلر قد بدأ مسيرتهُ 
الوظيفية في شركة طيران 
وتدرج  األلمانية  لوفتهانزا 
فيه��ا بع��دد م��ن الوظائف 
ف��ي مج��ال المبيعات حتى 
تسلم وظيفة رئيس القطاع 

التجاري. كما يتمتع بيش��لر بخبرة عملية واس��عة تمتد 30 عاماً في 
قطاع صناعة النقل الجوي والطيران التج�اري، حيث عمل رئي�ساً 
تنفي�ذياً لش����ركة ط�ي��ران أيربرلين، ومديراً عاماً لش��ركة طيران 
فيج��ي أيرويز، ورئيس��اً تنفيذياً لش��ركة طيران الجزي��رة الكويتية 
ورئيس��اً للقطاع التجاري، ونائباً للرئيس التنفيذي في شركة طيران 

)Virgin( األسترالية.

أكبر صفقة لشراء طائرات “الشبح”
ذكرت وكالة رويترز نقاً عن  مصادر، أن ش��ركة لوكهيد مارتن 
األميركي��ة في المراحل النهائية من التف��اوض على اتفاق تتجاوز 
قيمت��ه 37 ملي��ار دوالر لبيع 440 طائرة إف - 35 مقاتلة إلى 11 
دولة بينها الواليات المتحدة. وس��تكون هذه أكبر صفقة حتى اآلن 
لشراء الطائرة “الشبح”، وستمثل تحوالً كبيراً في ممارسات البيع 
من مشتريات سنوية إلى اتفاقات على عدة سنوات أكثر جدوى من 

الناحية االقتصادية.
وتستهدف الشركة  إنتاج 135 طائرة مقاتلة أو أكثر في العام المالي 
2018 للتس��ليم ف��ي 2020. وفي العامين الماليي��ن التاليين 2019 

و2020 سيرتفع معدل الشراء إلى 150 طائرة أو أكثر سنوياً.
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اتفاق لزيادة عدد الرحالت
العامتي��ن  الهيئ��ان  وقع��ت 
للطي��ران المدني الس��عودية 
واالماراتي��ة مذك��رة تفاه��م 
لزي��ادة عدد الرح��ات بين 
الدولتي��ن الخليجيتين بمعدل 
86 رحلة أس��بوعياً، كم�ا تم 

خال اجتماع بين الطرفين، مناقش��ة س��بل تطوير وتعزيز التعاون 
ف��ي مجال النقل الجوي وكيفي��ة تطوير العاقات بين الهيئتين وبين 
الناق��ات الجوي��ة الوطنية للدولتي��ن. كما أعلن��ت بدورها طيران 
اإلم��ارات اليوم االثني��ن أنها تتف��اوض مع الس��عودية لزيادة عدد 

الرحات بين دبي والرياض وجدة.

الطائرة األكبر في العالم
تتج����ه ش��ركة إيرباص 
تعدي��ات  إدخ��ال  ال��ى 
أداء  لتحس��ين وتطوي��ر 
أكب��ر طائ��رة ركاب في 
 ،A380 العالم من طراز

حيث ستتمتع الطائرة الجديدة A380plus بتغيير تصميم األجنحة 
لتصبح بارتفاع 4.7 أمتار ومخرج يصل إلى 3.5 أمتار مع مخرج 
آخ��ر 1.2 أمتار، لتحس��ين ديناميكي��ة الطائرة في اله��واء، وكذلك 
توفير 4 % من استهاك الوقود، مع إمكانية قيامها برحات أطول 
وج��والت أكثر، إضافة إل��ى مقصورة متميزة تس��توعب نحو 80 

راكبا إضافيا عن سابقتها. كما ستوفر 13 % من تكلفة سابقتها.

طائرة مسّيرة بسرعة الصوت
ع���رض��������ت 
ش������������رك���ة 
 K r a t o s
 D e f e n s e
 ، ألميركي������ة ا
طائرتها المسيّرة 

من طراز XQ-222 Valkyrie، تتمي��ز بسرعتها التي تقارب سرعة 
الصوت وبجهاز متطور يجمع بي��ن القدرة على المناورة والطيران 
لمس��افات بعيدة المدى، ويبلغ طولها 9 أمت��ار، وطول جناحيها 6.7 
أمتار، وتتوزع مهمتها ما بين االستطاع والمراقبة ونقل الحموالت 

واألسلحة، كما تعتبر ذات تكلفة منخفضة مقارنة بمثياتها.

مخطط لتوسعة مطار الحريري
أوض���ح وزير األش��غال العام��ة في لبن�ان 
يوس��ف فنيانوس الى أن المخطط التوجيهي 
لمط��ار رفيق الحريري الدول��ي، ق��د قدمته 
شركة طيران الشرق االوسط “ميدل ايست” 
هبة للوزارة وأن���ه أصبح قريباً للجهوزي�ة، 
الفت��اً أن هدف المش��روع اس��تيعاب حركة 
أكبر للمس��افرين بعدما بلغ عددهم 9 مليون، 

ع��ام 2016، وتوقعات بالوصول ال��ى 12 مليونا عام 2017، كما 
أكد فنيانوس أمكانية انش��اء Terminal لتخفيف االزدحام خروجاً 
ودخوالً، وس��يكون هن��اك ماكين��ات تحمل باليد وس��يارات تجول 

المطار بمؤشرات للكشف عن أي مواد مواد متفجرة في الحقائب.

خطة لخصخصة المراقبة الجوية
كش��ف الرئيس األميركي دونالد ترامب 
عن خطة لخصخص��ة منظومة المراقبة 
الجوية في باده لتحديث األنظمة وخفض 
تكلفة الطيران. لكن المقترح واجه عقبات 
كبيرة ف��ي الكونغرس، حي��ث يعارضه 
الديمقراطي��ون وبع��ض الجمهوريي��ن. 

ووص��ف ترام��ب خطته بأنها تمث��ل “ثورة في الس��فر جوا” وحث 
الكونغ��رس على فصلها عن إدارة الطيران االتحادية. وقال المقترح 
إن مجلساً من مسؤولي الطيران والنقابات والمطارات سيشرف على 
الكيان غير الهادف للربح، والذي سيلتزم باتفاقات العمل القائمة، لكن 

المراقبين الجويين لن يصبحوا موظفين بالحكومة االتحادية.

مشروع مشترك لتشغيل 3 مطارات
أعلنت ش��ركة ت��اف التركي��ة أنها وقعت 
اتفاق��اً م��ع الهيئة العامة للطي��ران المدني 
السعودية بخصوص تشغيل مطارات ينبع 
والقصيم وحائل في السعودية بالشراكة مع 
مجموعة الراجحي القابضة. وذكرت، أنه 
جرى توقيع اتفاق تش��غيل المطارات لمدة 

30 عاماً، وأنه بعد ضخ استثمار مخطط له بقيمة 400 مليون دوالر 
سترتفع الطاقة االستيعابية للمطارات إلى 11.5 مليون مسافر سنوياً 
م��ن 3.6 مايي��ن في 2016. وأك��د الرئيس التنفيذي لش��ركة تاف 
للمطارات ساني شينر، أن شركته تجري محادثات مع بنوك سعودية 

به�دف تمويل وتطوير وتشغيل المطارات الثاث في المملكة.
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اليابان تسعى النشاء نظامها الخاصطائرة النقل األكبر في العالم

كش��فت ش��ركة Stratolaunch األميركية ع��ن طائرتها الجديدة 
التي صنفها الخبراء كأكبر طائرة نقل في العالم، حيث تبلغ المسافة 
بي��ن طرفي جناحيه��ا 117 متر  فيما يصل وزنه��ا إلى 230 طن، 

وارتفاعها عن األرض 15 متراً.
الطائ�رة  التي تأسس مشروعها عام 2011 من قبل “بول ألن” أحد 
المؤسسين في شركة مايكروسوفت، ت��م تزويدها حالي��اً ب�28 عجلة، 
وهي قادرة على نقل حموالت تصل ل�250 طن، كما ستستخدم في 
إطاق صواري��خ Pegasus XL ونقله��ا إلى المدارات الفضائية 
القريب��ة من األرض. وم��ن المتوق���ع أن تب��دأ أول الرحات بنقل 

صاروخ واحد، ومن ث��م صاروخين أو ثاثة.

تخطط اليابان إلنشاء نظام تحديد المواقع الخاص بها على أمل الحد 
من األخطاء الحاصلة مع السائقين ومشغلي طائرات الدرون وغيرهم 
من المس��تخدمين، حي��ث أطلقت صاروخ  يحمل قم��راً اصطناعياً 
سيش��كل جزءاً من نظام تحديد المواقع الياباني. كم�ا تخطط الوكالة 
اليابانية الستكشاف الفضاء الجوي، وشركة ميتسوبيشي للصناعات 
الثقيلة، إلطاق قمرين اصطناعيين آخرين، من أجل استكمال نظام 
التوجي��ه Michibiki. كما تعتم��د اليابان حالياً عل��ى نظام تحديد 
المواقع األميركي، ومن المتوقع أن يؤدي نظامها الخاص إلى تقليل 
أخطاء تحديد الموقع في اليابان. مع إمكانية دمج النظام الياباني مع 

النظام األميركي، ما يتيح تحديد المواقع بدقة عالية.

MC-21 تنافس “بوينغ” و“إيرباص”منظومة إنذار مبكر للطائرات
ط��ورت وكالة “جاكس��ا” الياباني��ة، منظومة ترك��ب على الجزء 
األمامي من جسم الطائرة، تقوم بتحذيرها من مناطق االضطرابات 
الجوي��ة مس��بقاً وعلى بع��د 18 كلم، وس��يكون لدى طاق��م الطائرة 
نحو 70 ثانية إلعادة الركاب إلى أمكنتهم، ويس��تند مبدأ عملها إلى 
استخدام أشعة الليزر، إذ يقوم الشعاع بالتقاط الضوء المتشتت بسبب 
وقوع��ه على جزيئات الماء أو الغبار في الهواء. مع حس��اب طول 
موج��ة الضوء، الذي يختلف تبعاً لش��دة تدفق الهواء، ما يمكنها من 
تحدي��د وجود مناطق اضطرابات جوية عل��ى بعد 18 كلم. وخافاً 
للرادارات الحديثة، فإن المنظومة قادرة على كش��ف االضطرابات 

ليس فقط في السحب الماطرة، وفي الظروف الجوية الجيدة أيضاً.

أكد نائب رئيس الحكومة الروس��ية ديمتري روغوزين، أن الطائرة 
الروس��ية الجديدة “MC-21” تتمتع بميزات عالية تفوق “بوينغ” 
و“إيرب��اص”، إلى جانب س��عرها م��ا يمنحها ميزة تنافس��ية أمام 
نظيراتها األجنبية، كاش��فاً أن الطائرة  تمنح توفيراً للعماء بنسبة 

21 %، ومن هنا اكتسبت الرقم المحظوظ “21”.
والطائرة الجديدة مخصصة للمسافات المتوسطة، ويفترض أن تتسع 
لم��ا بي��ن 150 و211 راكبا. وتقول ش��ركة “إيركوت”، المصنعة 
للطائرة، إنها تلقت طلبيات لشراء 175 طائرة من شركات روسية 

وشركة قرغيزية، على أن يبدأ تسليم الطائرات عام 2019.
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شراكة لترقية األنظمة وتطويرها
أطلقت الخطوط 
ل�ج���وي��������ة  ا
الجزائ��ري����ة، 
الناق�ل الوطن��ي 
لدولة الجزائ��ر، 
برنامجاً لتحويل 
وترقي�ة معظ��م 
ت�ه�������ا  عمل�ي�ا
وأنظ�م�ت�ه������ا 

المتخصصة في إدارة الس��فر يمتد على مدى عش��ر س��نوات، عبر 
ش��راكة تجمعها مع “أماديوس”، إحدى شركات حلول التكنولوجيا 
المتقدمة لقطاع السفر العالمي. وسيتضمن البرنامج عملية نقل كاملة 
لجمي��ع الحجوزات، وإص��دار التذاكر، وإدارة المخ��زون، وإدارة 
اإليرادات ونظام التحكم بالتوزيع، والتجارة اإللكترونية إلى منصة 

رقمية تدعمها “أماديوس” خال العقد المقبل.
يضاف إلى ذلك، تهدف الشراكة إلى تحسين برامج الخطوط الجوية 
الجزائري��ة لل��والء والمدفوعات وحلول الس��فر الذكي��ة، مع اعتماد 

مجموعة جديدة من حلول “أماديوس” عبر كافة مستويات األعمال.

إنهاء المحادثات مع توي األلمانيةغرامة وقيود على طيران اإلمارات
فرضت هيئة الطيران المدني الصينية غرامة على طيران اإلمارات 
ومنعته��ا من إضافة وجه��ات وطائرات جديدة ف��ي الصين لمدة 6 

أشهر، عقب واقعتين متعلقتين بالسامة.
وأوضحت الهيئة، أن طاقماً تابعاً للش��ركة كان مس��ؤوالً عن واقعة 
يوم 17 نيسان/أبريل 2017 حينما طارت طائرة على ارتفاع خطأ، 
وع��ن واقعة أخرى عندما فقدت طائرة االتص��ال مؤقتاً مع مراقبة 
الماحة الجوية. كم��ا فرضت الهيئة غرامة 29 ألف يوان )4270 

دوالرأميركي( بسبب الواقعتين.

كش��فت مجموعة االتحاد للطيران، أنها أنهت محادثات مع شركة 
ت��وي األلمانية للس��ياحة بش��أن مش��روع مش��ترك محتم��ل، كان 

.Air Berlin سيتضمن أنشطة الرحات الترفيهية لمجموعة
وقال��ت مجموع��ة االتح��اد للطي��ران، إنه��ا اتخ��ذت الق��رار بعد 
مفاوض��ات اس��تمرت لعدة أش��هر، عج��ز الطرف��ان خالها عن 
التوصل إلى أي اتفاق على طبيعة المش��روع المش��ترك، مش��يرةً 
إلى أن أنش��طة رحات الترفيه لمجموعة Air Berlin ستواصل 

العمل، ولك�ن كوحدة منفصلة.

قيود أميركية تبطئ نمو النقل الجوي

أكد االتحاد الدولي للنقل الجوي )إياتا( أن حظر األجهزة اإللكترونية 
الكبي��رة على متن الطائرات المتوجهة ال��ى الواليات المتحدة يؤثر 
على حركة الطيران بين الشرق األوسط وأميركا. وأوضح االتحاد 
أن إجمالي الطلب على السفر جوا ارتفع 10.7 % في نيسان/أبريل 
2017، لكن معدل النمو لشركات الطيران في الشرق األوسط كان 
أبطأ من متوس��طه لخمس س��نوات، وهو اتجاه لم تش��هده المناطق 

األخرى.
يذكر أن أميركا أعلنت قيوداً على األجهزة االلكترونية الكبيرة على 
الرحات من 10 مطارات بما في ذلك االمارات والسعودية وقطر 

وتركيا بسبب مخاوف من إمكانية إخفاء قنبلة في تلك األجهزة.
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“صروح اإلعمار” تطرح سيارتها األولى

فوز
وخ��ال االفتت��اح أكد س��امر فوز الذي ي��رأس ايضاً 
مجلس ادارة ش��ركة  صروح اإلعمار، أن قرار إنتاج 
س��يارة س��ورية هو أمر نفتخ��ر به جميع��اً، لكن نواة 
دخول عالم صناعة الس��يارات يحتاج بالدرجة األولى 
إل��ى تطوير مصانع التجميع، ثم يبدأ التوس��ع في ذلك 
لتحويلها لصناعة محلية ناجحة وهذا ما س��نعمل عليه 

مع مجموعة حميشو االقتصادية.

وأض��اف: أن االتفاق بي��ن المجموعتين ع��زز البنية 
التحتية لش��ركة صروح اإلعم��ار نتيجة رفدها بثاثة 
معامل، يبرز منها معمل لتجميع الس��يارات في مدينة 
حس��ياء الصناعية بحمص والذي بات معماً عصرياً 
حديث��اً، بع��د أن ت��م تحديث خط��وط إنتاج��ه وأدواته 
بالتعاون مع ش��ركة BYD الصيني��ة، بطاقة إنتاجية 
س��نوية تصل إلى 30 ألف س��يارة، إضاف��ة إلى رفد 
الش��ركة الجديدة بمعم��ل حديث لصه��ر المعادن في 
مدين��ة حس��ياء الصناعية أيض��اً مجهز وف��ق أحدث 
التقني��ات العالمي��ة بطاق��ة إنتاجية تبل��غ 1 مليون طن 
سنوياً، إضافة إلى معملين اثنين لدرفلة الحديد أحدهما 
في محافظ��ة الاذقية وثانيهما في حس��ياء الصناعية 
بمحافظة حمص، بطاقة إنتاجية تصل إلى 3,1 مليون 
طن س��نوياً لتلبية احتياجات الس��وق المحلية السورية 

من منتجاتهما.

وأوضح ف��وز، ان قطاع الصناعة في س��ورية يعتبر 
من الركائز األساس��ية لتنمية االقتص��اد، حيث أولت 
الدول��ة بقيادتها، اهتمام��اً كبيراً بهذا القطاع لما له من 
ممي��زات تتعلق بالقيمة المضافة وتوفير فرص العمل 
والتكام��ل مع  قطاعات أخرى لنس��ج بني��ة اقتصادية 

عززت شركة صروح اإلعمار مكانة سورية في نادي الدول منتجة السيارات في الشرق األوسط، بعد طرحها 
باكورة إنتاجها للعام 2017 في األسواق السورية، سيارة BYD F3 كاملة المواصفات من إنتاج مصنعها في 

مدينة حسياء الصناعية.
شركة صروح اإلعمار الناشئة من اتفاق مجموعة أمان القابضة التي يرأس مجلس إدارتها سامر فوز ومجموعة 
حميشو االقتصادية، أطلقت سيارتها الجديدة في حفل أقيم لهذه الغاية في فندق Four Seasons في دمشق، 
الحمو والنقل علي  الخليل والصناعة أحمد  الدكتور محمد سامر  الخارجية  بحضور وزراء االقتصاد والتجارة 
حمود والمفتي العام للجمهورية العربية السورية سماحة الشيخ الدكتور أحمد بدر الدين حسون، وسفراء 
روسيا وروسيا البيضاء واليمن ومصر ودبلوماسيين ولفيف من مديري البنوك وحشد من الفعاليات االقتصادية 

واإلعالميين.
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تخمي��د عالي األداء، بس��عر ال 
يتج��اوز 9 مليون ليرة س��ورية  
متضمنة كامل المصاريف، مع 
ضمان الش��ركة للس��يارة بكفالة 
تت��راوح بين 2 إلى 3 س��نوات 
أو 60 ألف كيلو متر، كما سيتم 
طرح س��يارتين أخريين من فئة 
 Q35و  Q25 باس��م   Qsova

خال الفترة القريبة القادمة.

الحمو
وزير الصناعة الس��وري أحمد 
الحم��و أكد خال حف��ل إطاق 
الس��يارة الجديدة أهمي��ة اندماج 
والمج�م�وع��ات  الش������رك�ات 
االقتصادي��ة واإلنتاجية الوطنية 
ذات الم��اءة المالية القوية والبن��ى التحتية في تقوية 
الصناع��ة الس��ورية وتمتينها، بم��ا يؤمن خلق فرص 
العم��ل لليد العامل��ة، معتبراً أن إطاق هذه الس��يارة 
خط��وة مهمة ف��ي تعزيز الصناعة الس��ورية ورفدها 
بطاق��ات جدي��دة، منوهاً في هذا الس��ياق بالمرس��وم 
التشريعي رقم 172 الذي أصدره السيد الرئيس بشار 
األس��د لتخفيض الرس��وم الجمركية على مستلزمات 
اإلنتاج الصناعي والمواد األولية المس��توردة الازمة 
للصناع��ة المحلية بمق��دار 50 %، ما يفرز انخفاض 
حتم��ي لكل��ف اإلنت��اج، وبالتال��ي األس��عار النهائية 
للمنتج األمر ال��ذي ينعكس إيجاباً على دخل المواطن 
ومقدرته الشرائية. كما من شأنه 
تحفي��ز رؤوس األموال ورجال 
األعم��ال إلقامة بنى ومنش��أت 
صناعية قادرة على تقديم السلع 
للمواط��ن، كما ه��ي قادرة على 
المنافس��ة في الس��وقين المحلية 

والخارجية.

حمود
وزي��ر النقل الس��وري المهندس 
علي حمود وفي كلمة له، اعتبر 
أن إنشاء ش��ركة جديدة باشرت 
اإلنتاج وتقديم منتجاتها للس��وق 
السورية، بمثابة رسالة تأكيد من 
القطاع الخ��اص الوطني عزمه 
على العم��ل واإلنت��اج رغم كل 

قوية تحافظ على المكتسبات التي تترتب عنها لكافة شرائح المواطنين. وضمن 
هذا الهدف تقوم اس��تراتيجية مجموعة امان بتش��جيع ودعم االس��تثمار وخلق 
فرص عمل مس��تدامة، والمساهمة في إثراء االقتصاد السوري، حيث تم اليوم  
اطاق ش��ركة اعمار موتورز لتجميع الس��يارات لتعزيز دور سورية ليصبح 

رئيسياً  في مجال تطوير وصناعة السيارات.

حميشو
م��ن ناحيت��ه، لفت نائب رئيس مجلس إدارة الش��ركة عماد حميش��و إلى أهمية 
االندماج بين الشركات الوطنية بهدف تذليل العقبات وتطوير الخبرات الوطنية 
بما يس��هم في تطوير األعمال ويخدم االقتصاد الوطني. والسيارة الجديدة التي 
تم تجميعها فى مصنع الش��ركة بحس��ياء تتصف بسعة محرك 1500 سي سي 
و6 س��رعات اتوماتيك ومانع انزالق ووس��ائد هوائية للس��ائق المرافق ونظام 
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إنتاج الس��يارات التي تعد من أهم قطاع��ات الصناعة وأكثرها تطوراً، معتبراً 
أن م��ن الضرورة واألهمي��ة بمكان تعميم هذه التجربة على اعتبارها جزء من 
تفاهم أبناء الوطن الواحد وشراكتهم وتاحمهم، للمضي بسورية إلى بر األمان 

وإخراجها من األزمة التي حلّت بها.

مفت��ي الجمهوري��ة أك��د أن االس��تثمار في اإلنس��ان واألوطان أفض��ل أنواع 
االس��تثمار، وهو ما قامت به ش��ركة ص��روح اإلعمار عب��ر إقامتها المعامل 
وتش��غيلها الشباب السوري، في فترة تحتاج الباد واقتصادها جهود كل أبنائها 
المخلصي��ن، معتب��راً أن الدخ��ان الذي يخرج م��ن مئذنة معم��ل يؤمن العمل 
والرزق أللف من اليد العاملة ويؤمن رزقها، أفضل لدى هللا من مسجد يجلس 
شرائح الوطن وال سيما رجال األعمال ألنهم عنوان ونموذج يُحتذى.في��ه أل��ف مصّلٍ ال يعمل��ون وال ينتجون، داعياً إلى التكات��ف والمحبة بين كل 

الظروف التي تواجهها الباد من 
حصار اقتص��ادي جائر وحظر 
تقن��ي، منوه��اً ف��ي هذا الس��ياق 
الس��ورية  بم��ا تقدم��ه الحكومة 
وبتوجيهات مباش��رة من الس��يد 
الرئيس بشار األسد من دعم لهذا 
القط��اع، وتوفي��ر كل متطلبات 
النهوض به وتمتينه على اعتباره 
ج��زء رئيس��ي م��ن االقتص��اد 
الوطن��ي، وركيزة أساس��ية من 
االقتصادي��ة  النهض��ة  ركائ��ز 
الجدي��دة في س��ورية ف��ي الفترة 
الحالية ومرحلة إع��ادة اإلعمار 
التي بدأت في بعض القطاعات، 
مشيراً إلى الدور الذي يضطلع به 
القط��اع الخاص الوطني في رفد 

االقتصاد الس��وري بالطاقات والقدرات وتأمين فرص 
العمل، بما يتس��ق ويتوافق مع خطط الحكومة في هذا 
المجال، معتبراً القطاع الخاص شريكاً حقيقياً للحكومة 

السورية في التنمية والتطوير.

حسون
مفت��ي الجمهوري��ة س��ماحة الش��يخ أحمد ب��در الدين 
حس��ون أك��د أهمي��ة الش��راكة بي��ن رج��ال األعمال 
الوطنيي��ن باعتباره تعاون حقيقي لم��ا فيه خير الباد 
بدالً من االختاف والمنافس��ة المفضية إلى الخاف، 
داعي��اً ف��ي ه��ذا الس��ياق رؤوس األموال الس��ورية 

ورج��ال األعم��ال ف��ي الخارج 
للع��ودة إل��ى الباد والمس��اهمة 
في إع��ادة إعمارها عب��ر البناء 
ف��ي المستش��فيات والجامع��ات 
والمعامل ضمن قطاعات التعليم 
والصحة والصناعة، وكل قطاع 
يعود بالخير والفائدة على الوطن 

وأبنائه.

المفت��ي لف��ت ف��ي حديث��ه إل��ى 
أهمي��ة االندم��اج الحاص��ل بين 
كيان��ات  لخل��ق  المجموعتي��ن 
ق��ادرة على  اقتصادي��ة جدي��دة 
تأمي��ن ف��رص العم��ل، ورف��د 
بالخبرات في  االقتصاد الوطني 
مج��االت جديدة وال س��يما منها 
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كما ولو كانت فانتوم ضحية أخرى للحرب.
الجيل الرابع: ظهر هذا الجيل عام 1950، وكان من المقّرر أن يتم إنتاجها بنس��خة 
واحدة فقط لألمير فيليب واألميرة إليزابيث، ولكن ما إن شاهد العالم تلك السيارة حتّى 
تّمت التوصية، وبطلبات حصرية على 17 س��يارة من الطراز نفسه لعائالت ملكية 

أخرى وعدد من قادة الدول.
الجيل الخامس: تم إنتاجه بين عامي 1959 و1968، وُصنعت 516 نسخة من هذا 
الطراز الذي حقق نجاحاً ضخماً، لعمالء نذكر منهم الملكة األم، وحكام هونغ كونغ، 

والملك أوالف-ملك النرويج.
الجيل الس���ادس: اس��تمّر إنتاجها بين )1968 - 1990(، واصلت ارتباطها بالعائلة 
الملكية والس��يما مع نس��خة اليوبيل الفضي بسقفها المرتفع، والتي تّم تقديمها للملكة 

إليزابيث الثانية عام 1977 احتفاالً ب�25 عاماً على اعتالئها العرش.
الجيل السابع: عام 2003، استقبل العالم فانتوم الجيل السابع، كانت سيارة عصرية 
جداً مع الحفاظ على اللمسات الجمالية األساسية. تم تجهيزها بمحرك سعة 6.75 ليتر 
يضم 12 أسطوانة وينتج قّوة تبلغ 453 حصاناً، أي ما يمّكنها من التسارع من صفر 
يطمح إليها أي عميل، وتوقف إنتاجها مع نهاية عام 2016.إلى 62 ميالً بالساعة في غضون 5.9 ثانية، كما وفّرت جميع وسائل الراحة التي قد 

لندن تستضيف أعظم سيارات فانتوم عبر التاريخ

أجيال فانتوم منذ التأسيس
الجي���ل األول: بدأت رولز-رويس إنت��اج طراز فانتوم 
الجي��ل األول عام 1925 بس��رية تامة، حتى أنه أُطلق 
 Eastern Armoured على المشروع اسم رمزي هو
Car أي الس��يارة الشرقية المدّرعة. وشّكل ذلك تلميحاً 
إلى أّن رولز-رويس كانت عازمة على إنتاج السيارات 
العس��كرية التي ت��م اس��تخدامها في الح��رب العالمية 
األول��ى، ومن أش��هرها تل��ك التي اس��تخدمها لورنس 
العرب. وحقق الجيل األّول نجاحاً فورياً، وحين فتحت 
ش��ركة جنرال موتورز منطقة اختبار في ميشيغان، لم 
تتمّكن أّي سيارة من إنهاء لفّتين من الحلبة البالغ طولها 
أربعة أميال بدوس كامل للوقود من دون إلحاق الضرر 
ب��ذراع التوصيل في المحّركات، مع ذلك، تمّكن الجيل 
األّول من تحقيق ذل��ك من دون إخفاق، مع أداء واثق، 

وسرعة ثابتة بلغت 80 ميالً بالساعة.
الجيل الثاني: سرعان ما أدّت رغبة السير هنري رويس 
)أحد مؤسس��ي رولز-رويس( وبحسب كلماته الخاّصة 
“خ��ذ أفضل ما تجد واجعله أفض��ل”، إلى والدة فانتوم 
الجيل الثاني عام 1929، والتي جاءت مع هيكل معدني 
جديد بالكامل، وقدرة محّسنة على التحّكم، باإلضافة إلى 

محّرك بتصميم جديد.
الجي���ل الثالث: كان هذا المش��روع ه��و األخير الذي 
أش��رف عليه هنري رويس، وقد تواصل إنتاج السيارة 
حتى بداية الحرب العالمية الثانية عام 1936، وتّم إنتاج 
الهي��كل المعدني النهائي عام 1941 غي��ر أّن الحرب 
أّخ��رت إنتاج هيكل العربة الخارجي حتى عام 1947. 
لم يصدر أّي إعالن عن إنتاج بديل للسيارة وبدا األمر 

احتفااًل بإرثها غير المسبوق، 
وتاريخهــا الكبير في عالــم 
الســيارات، تعتـزم شــركة 
رولـز - رويـس عرض أشـهر 
فانتوم  أجيال  من  إصداراتها 

السبعة السابقة في معرض “أعظم ثمـان 
سيارات فانتوم” المقام في مايفير - لندن 

ابتداًء من 27 تموز/يوليو المقبل.
وسوف تعود سيارات فانتوم المملوكة من 
قبل كبار الشخصيات العالمية للمشاركة 
في هـذا الحدث، والذي سـيرّحب بوصـول 
الجيـل الثامـن واألكثر حداثـة من “أفضل 

سيارة في العالم”، فانتوم الجديدة.

السيارة األغلى في العالم
كش��فت رولز رويس عن نسخة 
 Sweptail واح��دة م��ن س��يارة
اس��توحت مظهرها من سيارات 
الكوبي��ه ف��ي ثالثيني��ات الق��رن 
الماضي، تتمي��ز بظهر ش��فاف، 
وبواقي��ي صدمات مع اس��تخدام 
الجلد والخشب والمعدن والزجاج 

في تزيينها. وأيضاً س��يدان Phantom أساساً لها. السيارة التي استغرقت أعمال بناءها 
4 س��نوات، نفى رئيس الشركة تورستين ميولر أوتفوس، إشاعات أن تكلفتها 12 مليون 

يورو وأنها أغلى سيارة في العالم.
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“جي إيه سي موتور” تتألق

 كشفت “جي إيه س��ي موتور”، وهي أحد المنتجين المتخصصين 
ف��ي قطاع الس��يارات بالصين، النقاب عن س��يارات “جي إس 8” 
و“جي إي��ه 8” المتميزة والمزودة بأحدث مح��ركات الجيل الثاني 
“320 ت��ي”. وتصن��ف “جي إس 8” في فئة الس��يارت الرياضية 
متعددة األغراض ذات الحجم الكامل بس��بعة مقاعد، وهي فئة تضّم 
عالم��اٍت تجارية رائدة مثل “فورد إيدج” و“تويوتا هايالندر”، في 
حين تشمل سيارة “جي إيه 8” موارد “جي إيه سي موتور” األعلى 
ج��ودةً من حيث المح��رك وعلبة التروس والهي��كل المعدني، كم�ا 
يعكس التصميم الداخلي والخارجي تميز الشرك�ة في تحديد المعنى 

الجديد للفخامة؛ لتفوق ب�ه “جي إيه 8” كافة التوقعات.

سيارة “لوتس” الرياضية

رؤية BMW المستقبلية للدراجات

كشفت شركة لوتس البريطانية عن سيارته�ا Cup 250 الرياضية 
بمحرك تيربو حجمه 1.8 ليتر، قدرته 240 حصاناً. الس��يارة التي 
تصنف كحلقة وصل بين س��يارات الطرق العامة والسباقات، تأتي 
بوزن 860 كغ فقط، ما يجعلها تتس��ارع إلى 96 كلم/الساعة خالل 
3.9 ثانية، في حي�ن تبلغ سرعتها القصوى 250 كلم/الساعة. كم��ا 
زودت أيض��اً بأقراص خفيفة للعجالت. فضالً عن تعديل مجموعة 
التعلي��ق ع��ن طريق تركي��ب واقي��ات صدمات جديدة، وتحس��ين 
أيروديناميكية السيارة بتغيير شكلها من الخلف، ما يؤمن قوة ضغط 

إضافية عليها بمقدار 125 كلغ عند سرعة 225 كلم/الساعة.

ش����ركة  كش����ف��ت 
BMW عن رؤيتها 
للدراجات  المستقبلية 
الناري��ة خالي��ة م��ن 
االنبعاثات، من خالل 
نموذجه��ا التجريب��ي 
 BMW Motorrad
 Concept Link
ح��زم  مس���ت�خ�دم�ة 
بطاري���ة كهربائي���ة 

مخزنة في قاعدتها، وأيضاً لوحة تحكم رئيسية تعمل باللمس، يمكن 
ربطها بش��بكة اإلنترنت، وتتميز بمقعد ذكي يضبط تلقائيا ليتناسب 
م��ع كل راك��ب وأيضا بزج��اج أمامي ذكي يعمل كل��وح العدادات 
ويعكس البيانات عليه، ويتم عرض المعلومات الثانوية على شاشة 
ثانوية كبيرة تحت المقود تعمل باللمس، تتيح عددا كبيرا من الطرق 
الممكن��ة للتفاع��ل م��ع العالم الخارج��ي والتواصل م��ع المركبات 
 ”LED“ األخ��رى. فضالً ع��ن وجود أش��رطة ضوئية من ن��وع

وتقنيات اتصاالت كاملة.

جنرال موتورز متهمة بالتلوث البيئي

تواج��ه ش��ركة  جنرال موتورز دعوى من أصحاب س��يارات بيك 
أب م��ن إنتاجها، بتهمة التالعب بنتائج اختبارات الس��المة البيئية. 
فالس��يارات التي يتوق��ع أن يك��ون عددها أكثر من 700 ألفاً، متهمة 
أن كمي��ات المواد المضرة التي تقذفها محركاتها، تزيد عن المقادير 
المس��موح بها ضعفي��ن إلى 5، وم��زودة بأجهزة تخف��ض قراءات 
المقذوف��ات الملوث��ة أثناء تجاربه��ا االختبارية، ما يعني أن ش��ركة 
GM أضرت البيئة المحيطة أكثر بكثير مما فعلته فولكسفاغن، التي 
تورطت بفضيحة مش��ابهة، ورغ�م ذلك نفت “جنرال موتورز” كل 
هذه االتهامات، مؤكدة أن محركات Duramax المستخدمة بسياراتها 

تتوافق مع المعايير المتبعة في الواليات المتحدة وأوروبا.
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الهند تتجه للسيارات الكهربائية
أك��د وزير الطاقة 
بي��وش  الهن��دي 
جويال، أن بالده 
س��تقدم تسهيالت 
إلنتاج الس�يارات 
الكهرب�ائ�ي�����ة، 
من خ��الل تقدي�م 
التموي��ل ال��الزم 
ع��ل����ى م����دى 

عامين.
وأعل��ن عن خط��ط للحكوم��ة الوطنية إلى وص��ول حجم مبيعات 
الس��يارات الكهربائية والهجينة، إلى نحو 7 ماليين سيارة، بحلول 
عام 2020. إضافة إلى وقف بيع السيارات التي تعمل بالغاز، في 

محاولة لتنقية الهواء.
ب��دوره، أوضح الرئي��س التنفيذي لش��ركة الس��يارات الكهربائية 
“تسال” إيلون موس��ك، تعلي�قاً على الموضوع، عن وجود رغب�ة 
لفتح مركز لس��يارات شركته في الهند على الرغم من عدم دخول 

سيارات “تسال” السوق الهندية حتى اآلن.

ألمانيا تضغط لدعم السيارات النظيفة

جددت ألمانيا طلبها من الصين تقديم تنازالت في حصصها المقترحة 
لتش��جيع إنت��اج الس��يارات الكهربائية، حس��بما أكدت المستش��ارة 
األلمانية أنجيال ميركل بعد مباحثات مع رئيس الوزراء الصيني لي 

كه تشيانغ في برلين.
بدوره، أكد المس��ؤول الصين��ي أن بالده وافقت على تقديم تنازالت 

لشركات صناعة السيارات، لكنه لم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وتضغط ألمانيا بش��دة منذ نش��رت الصين مس��ودة س��ياس��ة تحدد 
حصة الس��يارات الكهربائية والهجينة في الس��وق الصينية ب�8 % 
فقط بحلول عام 2018، وترتفع إلى 10 % في عام 2019، وإلى 

12 % في عام 2020.

فانتاج AMR ... نموذج لألداء الفائق

احتفاالً بنجاح أس��تون مارتن حول العالم، ُعرضت سيارات فانتاج 
AMR بمح��رك فئ��ة V8 بقدرة حصاني��ة فرملي��ة 430bhp أو 
595bhp، وأيض���اً بخي��ارات وحدة التحكم لفئ��ة V12، مع ناقل 
حركة يدوي ذاتي متسلس��ل، ليواصل اس��م فانتاج تطوره ويصبح 
مرادفاً لألداء الفائق لس��يارات أستون، ولتكون AMR أول سلسلة 
إنتاج مش��تق م��ن نطاق األداء المس��توحى من س��يارات الس��باق 
الجديدة، حيث تُبرز البراعة الرياضية لسيارات الماركة البريطانية 
المخصصة للطريق، بأخذ اإللهام أو التأثير المباش��ر من مش��اركة 
فريق أستون للسباقات في بطولة العالم للتحّمل التي ينظمها االتحاد 

.FIA الدولي للسيارات

تعاون بين ميلريم و“الدفاع اإلستونية”

أبرمت “ميلريم”، المزود اإلس��توني لحل��ول الدفاع، اتفاقية تعاون 
مع رابطة الدفاع اإلستونية للبدء باختبارات صارمة للغاية للمركبة 
البري��ة غي��ر المأهول��ة “ثيميس” م��ن “ميلريم” خ��الل تدريبات 
عس��كرية حية. هذا وسيتم استخدام التغذية الراجعة من االختبارات 

لتعزيز تطوير المركبات البرية غير المأهولة وتقدمها التكتيكي.
وكان ق��د س��بق ل�“ميلري��م” ورابط��ة الدف��اع اإلس��تونية إجراء 
اختب��ارات حية خالل أكبر تدريب عس��كري س��نوي في إس��تونيا 
“كيفادت��ورم”   خالل ش��هر أيار/مايو 2017. وتم خالل التدريب 
تقدي��م ناقلة برية غي��ر لمأهولة لوحدة رابطة الدف��اع لنقل الجنود 

ومعدات أساسية أخرى.
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رئيس “أوبل” يستقيل بعد بيعهاطراز “كونا” المدمج من “هيونداي”
دش������ن��ت 
“هيونداي” 
ث  ح������د أ
ط�راز م��ن 
المركب���ات 
الرياضي���ة 
العصري���ة 
المدم�ج����ة 

متعددة االستخدامات، “كونا”، بتصميٍم قوي، وخصائص مبتكرة، 
مع صورة جريئة تبرز في خطوطها الخارجية الديناميكية ومراعاة 
أبعادها عبر وقفتها المنخفضة العريضة، وقاعدة العجالت الطويلة، 
والقوائم القصيرة التي تضمن تحكماً رياضياً رشيقاً، فضالً عن إتاحة 
مس��توى عاٍل من الثبات أثناء القيادة بس��رعة عالي��ة. وهي األولى 
متع��ددة االس��تخدامات من “هيونداي” التي تعتم��د ميزة التصميم 
الجدي��د، وهو الش��بك األمام��ي ذو الفتح��ات المتوالي��ة المتراتبة 
والُمسّمى “كاسكيدينغ غريل” الشبك متوالي االنحدار، الذي يأتي 
بنم��ط رياضي مح��اط بمصدات من طراز اس��تثنائي تهيمن على 

تصميم المقدمة.

ذك��رت صحيف��ة فرانكفورتر 
ألجماين��ه زونتاغ، أن الرئيس 
التنفيذي ألوبل التابعة لجنرال 
توم��اس  كارل  موت��ورز، 
نيومان، يعتزم االس��تقالة من 

منصبه في الوقت الذي تس��تعد فيه الشركة األميركية لبيع أوبل إلى 
مجموعة بي.اس.ايه الفرنسية. وقالت الصحيفة: إن نيومان يرى أن 
البيع خطوة استراتيجية صحيحة لكنه قلق من أن يقلل المالك الجديد 
من األهمية المتزايدة للس��يارات الكهربائية، مشيرةً إلى أن نيومان 
يري��د البقاء في منصبه فقط لحين انتهاء جنرال موتورز من صفقة 

بيع أوبل إلى بي.اس.ايه التي تملك بيجو وسيتروين.

“تويوتا” تدرس التنبؤ بالنوبة القلبية
بطل��ب  تويوت��ا  ش��ركة  تقدم��ت 
إلى علم��اء من جامعة ميش��يغان 
برمجي��ات  لتطوي��ر  األميركي��ة 
إصاب��ة  م��ن  التحذي��ر  تس��تطيع 
الس��ائقين بالنوبات القلبية. وأشار 

الباحث من جامعة ميش��يغان، كايفان ناجاريان، أن المختصين من 
تويوتا كشفوا له عن كبر عدد الحوادث التي تقع بسبب نوبات قلبية 
في أثناء القيادة، كما ناقش��و التقنيات الجديدة التي تس��تطيع مراقبة 
حالة الس��ائق الصحية وتحليلها، باس��تخدام منظومة وخوارزميات 
تقلل تأثير العوامل األخرى كالضوضاء والتش��ويش المغناطيسي، 

مع توقعات بالحصول على نتائج إيجابية بحلول عام 2020.

المملكة القابضة تشتري في “كريم”
اش��ترت ش��ركة المملك��ة 
القابضة الس��عودية حصة 
7 % من أس���هم ش���ركة 
النق����ل  كري��م لخدم���ات 
االماراتية بقيمة 62 مليون 
دوالر، وأوضحت الشركة 

في بيان لها أن االس��تثمار يش��كل استمراراً الس��تراتيجيتها القائمة 
ف��ي التكنولوجيات الحديثة  وأن ش��ركة كريم تمثل “نموذجاً لقطاع 
االعمال االقليمي من خالل توفير فرص العمل وتطوير المهارات”.
يذكر ان ش��ركة المملكة س��بق أن اس��تثمرت أمواالً ف��ي “تويتر” 

و“Lyft” األميركية لخدمات النقل.

مرسيدس بنز GLA الجديدة

جذب الط��راز األحدث من س��يارة الدفع الرباعي االس��تثنائية من 
GLA الجديدة األنظار حول العالم، متميزاً بمالمح بصرية محدّثة 
ف��ي كل من تصميم��ه الداخلي والخارجي، حيث يكتس��ب التصميم 
الجريء مزيداً م��ن التعزيزات بفضل التعليق المريح على الطرق 
الوع��رة، كم�ا يوفر مس��افة أرضية أكبر وموض��ع أعلى للمقاعد، 
فض��الً عن تألق��ه داخلياً بمواد فائقة الج��ودة وبحرفية فنية ممتازة، 
وأيض��اً بلوحات تحك��م مزخرفة بالكروم. في حي��ن زود التصميم 
بمزايا أمان قياس��ية  ك�“مس��اعد الفرملة النش��ط” لتنبيه الس��ائقين 
بالمس��افة غير الكافية عن الس��يارات أمامهم، وتفعيل الفرملة عند 

التأخر في االستجابة من السائق.
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“أوبر” تواجه فضائح تحرش جنسي
ق��رر مدير ش��ركة أوبر، ترافي��س كاالنيك 
الذه��اب ف��ي إجازة م��ن العمل، م��ن دون 
أن يوض��ح الوقت الذي س��يبتعده عن إدارة 
الشركة، في خطوةٍ تأتي بعد عملية مراجعة 
لإلدارة والممارسات في الشركة التي تواجه 
ع��دداً من الفضائح، منها ح��االت للتحرش 
الجنس��ي. وكانت أوبر قد أعلنت عن إنهاء 

خدمات 20 ش��خص واتخ��اذ إجراءات بحق آخري��ن عقب تحقيق 
منفصل في 200 ش��كوى بعضها يتعلق بتحرش��ات جنسية. فضالً 
عن توصياٍت صدرت عن هيئتها اإلدارية للبدء في عملية مراجعة 

لعمل المدراء، وسياسة الرواتب وتقوية دائرة شؤون الموظفين. 

“مرسيدس” ذاتية القيادة
ب��دأت مرس��يدس اختبارات 
منظوم��ة القي��ادة الذاتية من 
الجيل الجديد على س��يارتها 
فئة E، حي��ث صرح رئيس 
قسم األجهزة المساعدة للسائق 
كريستوف هيوغو، أن شركته 
تنوي إطالق منظومة القيادة 

الذاتية من الجيل الجديد قبل عام 2020 وستتمكن السيارة المزودة بها 
من تفادي المواقف الحرجة أثناء س��يرها في الطرق العامة، مع أنها 
تحتاج إلى مراقبة خارجية، الفتاً أن مهندس��ي الشركة يعملون على 

زيادة ضمان منظومات القيادة هذه لتكون آمنة 100 %.

i30 N هيونداي” تتجهز إلطالق“
أكد النائب التنفيذي للرئيس 
هيون��داي موت��ور ألبيرت 
بيرم��ان، إن س�����باق 24 
س���اعة في نوربورغرينغ 
حقيقي��اً  نجاح����اً  “مثّ����ل 
بع��د  وذل��ك  لهيون��داي”، 
أن أنهت س��يارة هيونداي  

i30 N بنجاح سباق “أداك زيورخ 24 ساعة”، استعداداً إلطالقها 
التجاري خري��ف 2017. وبمجموع 240 لفة أي 6.000 كيلومتر 
لتُثبت بذلك قدرة هندس��ية وتصميمية عالية على خوض السباقات. 

ولتكون أول طرازمن العالمة N التي تركز على األداء العالي.

“فوج” يتوج بلقب “أسطورة داكار”
أصبح تش��افي فوج، 
واح��داً من س������ت�ة 
منافس��ين فق��ط يت��م 
تكريمهم عبر منحهم 
لقب أس�طورة داكار 
في س����باق “ رالي 

داكار” )Dakar Rally( الشهير، والذي نافس به 27 مّرة، “فوج” 
وهو س��فير  كوب��ر لإلطارات للدف��ع الرباعي حقّق الف��وز مّرتين 
واعتلى منّصة التتويج 9 مّرات، ونافس في نسخة 2017 على متن 
 Cooper س��يارة تويوتا الند كروزر 150 مجّه��زة بإطارات نوع

. Discoverer STT Pro

إطارات أبدية قابلة للتحلل
تقدم��ت ش����ركة ميش����لين 
بفك��رة  ث����وري،  بتصمي��م 
إطارات عجالت للس��يارات 
خالي��ة م��ن اله��واء، اعتم�د 
المهندس��ون عن��د تصميمها 
عل��ى المرجان، وم��ن مواد 

تتحلل تلقائياً، ما يحل مس��ألة التخلص من اإلطارات بعد انتهاء مدة 
خدمته��ا. كما ابتكرو طريقة إلطالة هذه المدة لتعادل عمر الس��يارة 
نفسها. “ميشلين” اقترحت أيضاً استخدام طابعة ثالثية البعد إلعادة 
فرزه��ا، ووهو ما قد يكون بإمكان الس��ائق القي��ام به، خاص�ة وأن 

اإلطار نفسه سيعطيه إشارة عنند الحاجة إلى ذلك.

مصنع لـ“بيجو” في المغرب
بدأت ش��ركة بيجو س��يتروين 
الفرنسية بناء مصنع سيارات 
ف��ي القنيط��رة ش��مال غربي 
المغ��رب، وم��ن المتوق��ع أن 

يوفر 23 ألف فرصة عمل.
وق��ال وزي��ر الصناع��ة والتج��ارة المغربي حفي��ظ العلمي، خالل 
حفل أقيم قرب مكان تش��ييد المصن��ع: إن ميزانية بناء المعمل تبلغ 
6 مليارات درهم )614 مليون دوالر(، كاش��فاً أن المصنع س��ينتج 
بحلول عام 2023 حوالى 200 ألف سيارة، وسيتمكن من إنتاج 90 
ألف س��يارة عقب افتتاحه عام 2019، وس��يصدر مكونات وأجزاء 

السيارات بقيمة 1.11 مليار دوالر سنوياً.
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“هوندا” تعتمد حلول إنفور التقنية
أعلنت إنفور، المتخصصة 
بمجال تطبيقات الشركات 
الصناعي��ة المتخصصة، 
عن تحدي��ث كبير لحلول 
 C l o u d S u i t e

A به��دف دم��ج وتكامل الحلول م��ع نظام هوندا  u t o m o t i v e
للسيارات التي ستعتمده كحل لبرنامج المشاركة اإللكترونية للبيانات 
لتبسيط عمليات التصنيع. ما سيتيح توفير تصميم أكثر قوةً، واندماج 
عال��ي المس��توى مع عمليات تحلي��ل البيانات، كما س��يقدم التحديث 
تحسينات ستطال إتمام ومتابعة مسارات الشحن، وآلية تسمية خطوط 

اإلنتاج وإدارة الجودة، وتلبية جميع معايير ومقاييس هوندا.

سيارة كهربائية أوكرانية
أعلن فريق من المهندسين 
األوكرانيي��ن عن تصنيع 
أول س���ي�ارة أوكران�ي���ة 
كهربائ�ي��ة أس������م�وه�ا 
Himera Q. كم��ا يت��م 
اختبار نموذجين منها في 
طرق الس��باق في إسبانيا 

والت��ي من المتوق��ع أن تحتضن عملية  تجميع الس��يارة هذه، وهي 
تتكون م��ن 4 محركات كهربائية، قدرتها اإلجمالية 1000 حصان 
تقريباً. وتستطيع التسارع إلى 100 كيلومتر/الساعة خالل 3 ثوان.

مزودة بطارية تعمل بالغرافين تؤمن قطع 1000 كيلومتر.

كندا تصنع السيارة األسرع
 Dubue تس��عتد ش��ركة
Motors م��ن كويبي���ك 
س���يارتها  لتصنيع  كندا، 
الكهرب�ائ�ي��ة الخ�ارق����ة 
Tomahawk، لتك����ون 
السيارة األسرع في العالم 

مزودة بأربعة محركات حيث تس��تمد كل عجلة دورانها من محرك 
خ��اص بها. كم�ا تبلغ قدرة المح��ركات 800 حصان، بعزم دوران 
يبلغ 1350 نيوتن/متر، وهي تتسارع حتى 100 كلم خالل ثانيتين، 
وتأتي بطول 4.8 متر، وعرض 2.03 متر. وبأربعة مقاعد، إضافة 

إلى صندوقين أمامي وخلفي.

السيارة األقوى في تاريخ “أودي”
كش����ف�ت “أودي” عن 
 R8 Spider س��يارتها
V10 plus المكشوفة، 
األق��وى  بات���ت  والتي 
ف��ي تاري��خ المارك��ة، 
وه��ي تتمت���ع بالدف���ع 

الرباع��ي، وبمحرك 610 حصان، وتتس��ارع إلى 100 كلم خالل 
3.3 ثاني��ة، كم��ا تبلغ س��رعتها القصوى 328 كلم. ف��ي حين يبلغ 
اس��تهالكها من الوقود 12.5 ليتر ل��كل 100 كيلومتر. وهي تتميز  
باحتوائ�ها منظومة ملتيميديا MMI navigation plus التي تتيح 

للركاب إمكانية الوصول إلى اإلنترنت.

“فولفو” تساهم بالسالمة المرورية
للسيارات”  “فولفو  أعلنت 
أنها ح��ازت على اعتراف 
عالمي لمساهمتها بتحسين 
والحدّ  المرورية  الس��المة 
قب��ل  م��ن  الوفي��ات  م��ن 
الوطنية لس��المة  “اإلدارة 

الم��رور” NHTSA في الواليات المتحدة، حيث نال بير لينهوف 
كبير المديرين وماغدالينا ليندم��ان الخبيرة التقنية لتحليل البيانات، 
اعتراف��اً م��ن NHTSA لس��عيهما على م��دار أع��وام إلى تطوير 
األنظمة بما في ذلك حماية مس��تخدمي الط��رق الوعرة إضافة إلى 

اختبارات حسية واالستعانة بالهندسة الكمبيوترية.

“جاغوار” تعرض أفضل سياراتها
كش���ف��ت ش����رك�ة 
جاكوار عن سيارتها 
 XF Sportbrake
م��ن الجي��ل الثاني، 

وأفاد مهندس��و الش��ركة أنهم بنوا “أفضل موديل في قطاع سيارات 
ستيشن”. وهي مزودة بممتصات للصدمات على العجالت الخلفية، 
تعم��ل بالغ��از المضغوط، حيث تؤم��ن الحفاظ عل��ى ارتفاع ثابت 
الس��يارة مهما اختلف وزن حمولتها. وتتكون أس��رة محركاتها من 
4 مح��ركات ديزل، ومحرك واحد يعمل بالبنزين. أصغرها محرك 
تيربو يعمل بوقود الديزل حجمه 2 ليتر، قدرته 163 و180 و240 

حصان، أما قدرة محرك البنزين فتصل إلى 250 حصان.
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100 مليون متابع على تويتر
أصبح��ت المغنية األميركي��ة، كيتي 
بيري، أول شخص يحقق 100 مليون 
متابع على موقع تويتر، لتتفوق على 
منافس��ها الكندي، جاستن بيبر، وعدد 
من زعم��اء العالم مثل دونالد ترامب 
وباراك أوباما. وقام موقع تويتر بنشر 

فيديو بهذه المناسبة التاريخية، تكريماً للمغنية والكاتبة، كيتي بيري، 
واحتف��اال بألبومها الجديد Witness. ونش��رت بيري على تويتر، 

تغريدة تشكر فيها الموقع، للسماح لها بالتواصل مع معجبيها.
يذك��ر، أن كيتي بيري انضمت إلى الموقع االجتماعي، في ش��باط/

فبراير 2009، وغردت أكثر من 8500 مرة.

إيرادات ضخمة لفيلم “المومياء”
حقق فيلم المغامرات “المومياء” 
من إخ��راج، أليكس كورتزمان، 
وبطولة، توم كروز، 174 مليون 
دوالر خ��ال األي��ام األولى من 
عرضه، وذلك عل��ى الرغم من 

تنبؤات النقاد بفشله، حيث توقعوا بأنه سيجني ما لن يزيد عن 130 
ملي��ون دوالر. وجمع العمل 141.8 ملي��ون دوالر خارج أراضي 
الواليات المتحدة خال األس��بوع األول من عرضه ليشغل المركز 
األول م��ا بين األفام المعروض��ة في 41 بلداً، خاصة وأنه عرض 
في 44 ألف دار سينما حول العالم، وه��و ما يعد سابقة لألفام التي 

يشارك فيها توم كروز.

تصنيف لـ“أورينت بالنت”
ح��ازت “أورين��ت باني��ت” 
المتخصصة بالعاقات العامة 
واالتصاالت التس�ويقية، على 
التصنيف )A( من مؤس�س��ة 
محّمد بن راشد لتنمية المشاريع 
الصغيرة والمتوس��طة، عقب 

عملية تقييم صارمة أجريت وف�ق “منظومة تصنيف، اس��تناداً إلى 
منهجية قائمة على تقديم التقييم الشامل لألداء.

بدوره، اعتبر مدير عام المجموعة نضال أبوزكي، أن الش��ركات 
الصغيرة والمتوس��طة ه��ذه باتت العباً محورياً لتعزيز اس��تدامة 

النمو االقتصادي.

“آبل” تطلق “كوكب التطبيقات”

 Planet of the Apps أطلقت شركة آبل الحلقة األول من برنامج
الحصري لمش��تركي خدم��ة Apple Music، حيث تمت إتاحتها 
لجميع المستخدمين. وتعتمد فكرة البرنامج على عرض المتسابقين 
من مطوري تطبيقات أجهزة آبل فكرتهم أمام لجنة من الحكام لتقييمها 
خال 60 ثانية فقط، أي أن المتس��ابق لديه وقت قصير جداً إلقناع 
اللجن��ة، وهو م��ا يتطلب أن تكون الفكرة الفتة ج��داً، وبعد االنتقال 
للمرحلة الثانية، يقوم المتسابقون بعرض نماذج أولية بغية الحصول 
على تمويل من بعض الجهات لتحويل أفكارهم إلى تطبيقات حقيقية 
لنش��رها فيم��ا بعد في متجر التطبيقات، وهو م��ا تعهدت ب�ه “آبل” 

أيضاً بمساعدة الفائزين داخل متجرها.

مشروع “سينماتك” في دمشق
أطل��ق وزي����ر 
ف����ي  الثقاف����ة 
س���������وري���ة 
محم��د األحم��د 
مشروع المكتبة 
الس�����ينم�ائي��ة 
ط�ن�ي������ة  ل��و ا
“س����ينماتك”، 
بهدف أرش���ف�ة 

إنتاجات “المؤسس��ة العامة للس��ينما” واألفام العالمية منذ أواخر 
الس��تينيات وحتى تاريخه. وقال: إن المش��روع يأتي ليكون مكماً 
ل�“المعه��د العالي للفنون الس��ينمائية” الذي س��يفتتح الع��ام القادم 
2018، م��ع تخصيص منهاج تعليم��ي خاص وكوادر متخصصة 

بالسينما واإلخراج.
بدوره، أوضح مدير عام المؤس��ة العامة للسينما مراد شاهين، أن 
المكتبة السينمائية ضمن قاعة مزودة بأجهزة متخصصة في صالة 
س��ينما الكندي في دمش��ق، تتيح للباحث والزائر القدرة الختيار ما 

يريده والتعرف على ما يرغب به من عالم السينما.
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أفضل خدمة بطاقات ائتمان مصرفية
الدول���ي  االتح���اد  م�ن����ح 
للمصرفيّي��ن الع��رب، بنك 
الم��وارد جائ��زة “أفض��ل 
ائتم��ان  بطاق��ات  خدم��ة 
مصرفيّ��ة” لس��نة 2017، 
لتميّ��زه في مج��ال خدمات 

بطاق��ات االئتمان المصرفيّة.  وتس��لمت الرئيس التنفيذي للعمليات 
في البنك نهال خدّاج بو دياب الجائزة خالل اإلحتفال السنوي لتوزيع 
“جوائ��ز التمي��ز واالنجاز المصرف��ي العربي” وش��ددت على أن 
االنج��از يؤّك��د التزام البنك تأدية دور فاع��ل في القطاع المصرفي 
اللبناني المزدهر  وحرصه اتبّاع أعلى المعايير المحلّية واإلقليمية.

تفاهم بين “السياحة” و“فينيكس”
السياحة  وزارة  وقعت 
اللبنانية ممثل�ة بالمدي�ر 
الع�ام ن�دى الس��ردوك 
ومرك����ز فينيك������س 
للدراس�ات اللبنانية في 
جامعة الروح القدس - 
الكس��ليك ممثالً باألب 

ج��وزف مك��رزل، مذكرة تفاهم م��ن أجل توثي��ق وتحويل األفالم 
السياحية قياس 16 و35 مليمتر إلى أفالم رقمية بجودة عالية، تمهيداً 
لوضعها بيد الباحثين والطالب في دراساتهم البحثية، وذلك في إطار 

المحافظة على ذاكرة لبنان السياحية.

كارلوس غصن مكرمًا في أوستراليا
كرمت غرفة التجارة 
اللبنانية األوس��ترالية 
في س��يدني المغترب 
اللبنان����ي كارل��وس 
الدالتون  ف��ي  غصن 
هوس، ف��ي حضور 
عدد من الشخصيات 

السياس��ية ورؤس��اء ش��ركات ورجال أعمال. وألقى غصن، الذي 
يترأس تحالف نيس��ان - رينو - ميتسوبيش��ي، كلمة تحدث فيها عن 
صناعة الس��يارات، وتط��رق الى أهمية االس��تثمار في لبنان على 

الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة.

AUB تكرم مارون سمعان
أحي��ت الجامع�����ة 
األميركي����ة ف����ي 
 ،)AUB( بي�روت
ذك��رى الراح�����ل 
م��ارون طاني��وس 
س���م�عان ومنحت��ه 
ميدالي��ة الجامع��ة، 

خالل حفل أقيم في قاعة “األسمبلي هول” في حرم الجامعة، حضره 
أفراد عائلة س��معان ورئي��س مجلس االمناء ف��ي الجامعة الدكتور 
فيليب خوري، رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري، باإلضافة إلى 

عدد كبير من أهل السياسة واإلعالم.

جمعّية مطّوري العقار هنأت سالمه
هنأت جمعيّة مطّوري العقار 
في لبنان )REDAL( حاكم 
مصرف لبنان رياض سالمه 
أن  معتب��رةً  ل��ه،  بالتجدي��د 
التجديد للحاكم سالمه “يعكس 
ثقة جميع اللبنانيين بشخصه، 
س��واء أكان��وا مواطني��ن أو 
مسؤولين أو معنيين بالشأنين 
النق��دي واالقتصادي، ويعبر 
عن تقديره��م إلنجازاته على 

رأس هذه المؤّسسة”.

مسعد فارس رئيسًا فخريًا
نقابة  س���لّمت 
ء  لوس�����ط�ا ا
واإلستشاريين 
العقاري�ي�����ن 
 R E A L
شهادات لدفعة 

جديدة من خّريجي برنامج “ش��هادة الوساطة العقارية” في الجامعة 
األميركية في بيروت، وقدّم نقيب الوسطاء واإلستشاريين العقاريين 
وليد موس��ى درعاً تقديرية لسلفه مس��عد فارس، معلناً قرار النقابة 
اعتبار فارس رئيساً فخرياً . بدوره، شكر فارس كل من ساهم على 

طريقته في تطور النقابة ووصولها إلى ما هي عليه اليوم.
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أفضل فريق لخدمات ما بعد البيع
م�رك����ز   ح�ص�دت 
خدمة عل��ي وأوالده، 
العين جائ�زة “أفضل 
فريق لخدمات ما بعد 
البيع” 2016، وذلك 
في حفل بمقر الشركة 

تم خالله تكريم 13 عضواً من الفريق تقديراً لتقديمهم خدمات عالية 
الجودة لعم��الء أودي. وعب��ّر المدير العام ل�“عل��ي وأوالده أودي” 
مارك أوس��تن، عن فخر الش��ركة بف��وز مركز خدم��ة العين بهذه 
المنافسة، خاصة مع تحقيق استثمارات ضخمة مؤخراً لتطوير قدرات 

وكفاءات الفريق، ورفع مستوى المعدات أينما دعت الضرورة.

 بنك مسقط أفضل الشركات العمانية
حصد بنك مس��قط جائ��زة المركز 
االول كأفضل الشركات العمانية، 
 )OER( وذلك ضمن جوائز مجلة
ألفض��ل 20 ش��ركة مدرج��ة في 
سوق مس��قط لألوراق المالية لعام 
2016. وتس��لمت نائب مدير عام 
للش��ركات  المصرفي��ة  األعم��ال 
الكبي��رة ف��ي البن��ك، إله��ام بن��ت 

مرتضى آل حميد الجائزة من قبل رئيس مجلس المناقصات رش��يد 
بن الصافي الحريبي، بحضور عدد من ممثلي ومسؤولي المؤسسات 

والشركات، في الحفل الذي نظم مؤخراً في فندق شيراتون عمان.

مكتب عالمي لـ“كالركسونز بالتو”
أش��ادت س��لطة مدينة دبي 
المالحي��ة بجه��ود ش��ركة 
ف��ي  بالت��و  كالركس��ونز 
بدب��ي  مقره��ا  توس��عة 
الجديد  مكتبه��ا  وافتتاحه�ا 
في Gold Tower، حيث 
تنبثق أهميته من كونه رابع 

أكبر مكتب للش��ركة المتخصصة بتزويد خدمات الش��حن البحري 
المتكاملة، كما يوفر منصة مثالية لتوسعة العمليات التشغيلية للشركة 
ضمن أسواق المنطقة والهند ومصر والمغرب، فيما يتعلق بخدمات 

الوساطة للبضائع الجافة والمنتجات وأسواق أعالي البحار.

سوفوس تكرم أفضل شركاء قنواتها
أعلنت “س��وفوس”، 
المتخصص����ة ف���ي 
حلول أمن الش��بكات 
النهائي����ة،  والنق��اط 
تقديم الجوائ�ز لس���تة 
م��ن أفضل ش��ركاء 
منطق�ة  م��ن  قنواتها 

الشرق األوسط وأفريقيا في مؤتمر شركاء أوروبا والشرق األوسط 
وأفريقيا الذي عقد في لش��بونة، البرتغال، تقديراً لنهجها االستباقي 
وإنجازاتها الهامة عن السنة المالية 17. وقد استقطب الحدث 750 

مشاركاً من جميع أنحاء أوروبا والشرق األوسط وأفريقيا.

“داماك” تكرم وسطائها العقاريين
ش���ركة  أقامت 
داماك العقارية، 
حف���ل توزي���ع 
الجوائ��ز األول 
م��ن ن�وع����ه، 

والذي يحتفي بأفضل الوس��طاء العقاريي��ن في اإلمارات، ويكافئهم 
لمس��اهمتهم بتعزي��ز حج��م مبيعات الش��ركة في الرب��ع األول من 
2017، ومع حضور ما يزيد عن 250 عضواً من ش��بكة الوسطاء 
العقاريين في دبي لمراس��م النس��خة األولى من هذه الفعالية، والتي 
ستقام بشكل ربع سنوي،  تلقى أكثر من 20 وكيل تقديراً خاصاً فيما 

يتعلق بمبيعات الفلل والشقق التي تحتويها محفظة الشركة

أفضل شركة في مجال األتمتة
ب��ي  “آي  ش��ركة  أعلن��ت 
في  المتخصصة  س��وفت”، 
الرقمي��ة،  العمال��ة  مج��ال 
ع��ن تكريمها بلق��ب أفضل 
ش��ركة “رائدة” ف��ي مجال 

أتمت��ة عملي��ات تكنولوجيا المعلومات بحس��ب تقرير الصادر عن 
“مارك��ت أبدايت” و“بي��ك ماتريكس” لتقيي��م المنتجات الخاص 
بشركة إيفرس��ت غروب لعام 2017. نظراً لما تتمتع به من قدرةٍ 
تكنولوجية، ورؤيٍة واستراتيجيٍة، باإلضافة إلى قدراتها في مجال 
النش��ر والتنفيذ، واإلنش��اء والتعديل والدعم والتكام��ل، والتفاعل 

ونموذجها التجاري.
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“فن العطاء” بمشاركة ريتو كومار
ف��ي إط��ار مبادرات�ه���ا 
بالمس��ؤولية المجتمعي��ة 
لألعم�ال، أعلن��ت وف��اء 
حش��ر آل مكت��وم افتتاح 
معرض جديد تحت اس��م 
العطاء” في قاع��ة  “فن 
أف أن ديزاين��ز، يجم��ع 

بين أكثر من 20 فنان اماراتي، مع مساهمة خاصة من ريتو كومار، 
أش��هر وأنجح مصممي األزياء في الهند، حيث تعاون الفنانون من 
خ��الل التبرع بواحدة من أهم القطع التي ابتكروها للمعرض، على 

أن تستخدم أرباح البيع كمساعداٍت  للشعوب التي تحتاج إليها.

مأدبة سحور لعمالء بنك الدوحة
الدوحة  بنك  استضاف 
احتفاالً بشهر رمضان 
المبارك، مأدبة سحور 
من  لعمالئ��ه  خاص��ة 
الخيمة  في  الش��ركات 
لفن��دق  الرمضاني��ة 

الشيراتون الدوحة، بحضور عمالء البنك في مختلف األقسام التشغيلية 
بما فيها الخدمات المصرفية لألفراد والخدمات المصرفية التجارية، 
وتطوير األعمال. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة ر. سيتارامان 
إلى أن التجمع هذا أتاح الفرصة للتفاعل مع العمالء والتقدير لدعمهم 

المتواصل ومساهمتهم  في اإلرتقاء بمكانة بنك الدوحة.

“األنصاري للصرافة” تدعم “دبي العطاء”
جددت “األنصاري 
ل�ل�ص���راف�������ة” 
المتخّصصة بتوفير 
خدم��ات ص���رف 
العم�الت األجنبي��ة 
والتحويالت المالية 

ف��ي اإلمارات، دعمها لدبي العطاء من خالل تقديم مس��اهمة مادية 
بقيمة 10 مليون درهم، تماشياً مع مبادرة “عام الخير 2017”. كم�ا 
كانت قد س��اهمت مسبقاً بمبلغ 10 مليون درهم إماراتي دعماً لدبي 
العطاء لتعزيز فرص حصول عشرات اآلالف من األطفال في الهند 

وباكستان والفلبين على التعليم السليم.

يوم إفطار لسائقي سيارات األجرة
ش��يراتون  فندق  احتف��ل 
غران��د دب��ي بالمب��ادرة 
الس��نوية الثالث��ة “إفطار 
حيث  األجرة”،  سيارات 
س��يارات  س��ائقو  تلقّ��ى 
األجرة الذي��ن دخلوا من 

البوابة الرئيس��ية للفندق خالل ساعة اإلفطار بتاريخ 14 حزيران/
يونيو 2017، علب إفطار مجانية. وشارك في هذه المبادرة أكثر من 
70 فندق ماريوت في الشرق األوسط، من بينها 38 في اإلمارات، 
حيث قامت فرق التموين في كل فندق منهم بتجهي��ز علب متنوعة 

من األطعمة والمشروبات.

نتائج مذهلة للـ“الخدمة الذهبية”
ح�ق��ق����ت خ�دم���������ة 
الذه�ب�ي������ة  الصي�ان���ة 
Golden Service التي 
أطلقتها LG الكترونكس 
في آذار/ م��ارس 2017 
نتائ��ج مذهلة م��ن خالل 

خدمة العمالء، قام قس��م الصيانة بمعدل 2000 زيارة خالل شهري 
آذار/مارس ونيسان/ابريل خالل 24 ساعة فقط من طلب الخدمة.

الجدير بالذكر أنه من خالل استبيان قمنا به وجدنا أّن معدل رضى 
العمالء خالل هذين الشهرين هو 70 %، والذي يعتبر معدل عالي 

مقارنة باألزمة التي تمر بها البالد.

قسائم شرائية من بنك الشام
قدم بنك الش��ام قس��ائم ش��رائية 
غذائية ل���250 عائلة من األيتام 
والفقراء المس��جلين لدى جمعية 
الغي��ث الخيري��ة، انطالق��اً من 
دوره االجتماع��ي خالل ش��هر 
رمضان المب��ارك، بهدف تقديم 
الدعم النفس��ي واالجتماعي لهم 

إل��ى جانب الدعم المادي، وإتاحة الفرص��ة أمامهم الرتياد األماكن 
العامة للتسّوق ومشاركتهم أفراد المجتمع.

وق��ال الرئيس التنفيذي للبنك أحم��د اللحام: إن هذه الخطوة هي أحد 
برامج المسؤولية االجتماعية المستدامة للبنك.
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حلتوت رئيساً إقليمياً لقنوات التوزيع
ب��ي”،  إي��ه  “إس  ش��ركة  أعلن��ت 
المتخصص��ة ف��ي تمكي��ن التحول 
الرقم��ي ل��دى الش��ركات الصغيرة 
عن تعيي��ن زكريا حلتوت، رئيس��اً 
لقنوات التوزي��ع العالمية واألعمال 
العام��ة للش��رق األوس��ط وش��مال 
إفريقيا. وأش��ار حلتوت، الذي التحق 
بالش��ركة عام 2008 ويتمتع بخبرة 
تمت��د ألكثر من 17 عاماً في المجال 

التقني، أن ما تحتاجه الش��ركات الصغيرة والمتوسطة هو الشريك 
المناسب للتمّكن من تحقيق النجاح في حقبة إنترنت األشياء.

أفضل مزود لحلول التحكم بالوصول
ح���ازت “جينيت����ك” الم����زود 
المفتوحة  المنص��ات  لبرمجيات 
وحلول أمن بروتوكول اإلنترنت 
جائ��زة “أفض��ل م��زود حل��ول 
التحكم بالوص��ول للعام 2017” 
م��ن مجل��ة VAR المتخصصة 
في  المعلوم����ات  بتكنولوجي����ا 
الش��رق األوس��ط، حيث حظيت 

الشركة بإشادة واسعة لنظامها المتكامل للتحكم بالوصول القائم على 
بروتوك��ول اإلنترن��ت SynergisTM، ال��ذي يعتبر األفضل من 
نوعه لما يقدمه من مزايا تنافسية تشمل السرعة والكفاءة والموثوقية.

أول سعودي مديراً عامًا لـ“بكتل”
أع�ل�ن�����ت “بك�ت�������ل” 
المتخصصة في الهندس��ة 
واإلنش��اءات، عن تعيي�ن 
عبد الرحمن الغبان مديراً 
عاماً ليقود أعمال شركتها 
في السعودية، في خطوة 

تؤّك��د التزام “بكت��ل” القوي بدعم جهود الس��عودي لتحقيق أهداف 
“رؤي��ة 2030” من خالل تعيين س��عوديين بمناص��ب قيادية عليا 
ومحورية في مختلف المش��اريع التي تنفّذها في السعودية. وعب�ّ�ر 
الغبان عن س��عادته أن يكون أّول س��عودي يتقلّد منصب مدير عام 

إحدى أرفع الشركات الهندسية سمعةً في العالم.

أفضل بنك للتمويل التجاري
أبوظبي  بن��ك  حص��د 
األول، أكب��ر بن��ك في 
جائ��زة  اإلم��ارات، 
للتمويل  بن��ك  “أفضل 
التج��اري ف��ي منطقة 
الشرق األوسط وشمال 
أفريقي��ا”، وذلك خالل 

حفل توزيع جوائز مجلة “جي تي آر ليدرز إن ترايد” 2016 الذي 
أقيم مؤخراً في لندن، هذا وتنظم المجلة  هذه الجوائ���ز بهدف تسليط 
الضوء على الش��ركات والمؤسس��ات المتميزة في أس��واق التجارة 

والسلع، والموردين وتمويل الصادرات.

“بوز ألن هاملتون” تعزز فريقها االداري
إنتخبت “بوز ألن هاملتون” 
لالستشارات والتكنولوجيا 
ف��ادي قس��اطلي وس��هيل 
منصب��ي  لتولّ��ي  المق��دّم 
نائب الرئيس األول، حيث 
سيش��ارك فادي قس��اطلي 

في قيادة منصة االبتكار في القطاع العام وقيادة منصة نشاط الرقمنة 
الحكومية، بينما س��يعزز المقدّم التصميم التنظيمي للش��ركة بخبرته 
الواسعة في شؤون إدارة رأس المال البشري. ويشكل التعيينان خطوة 
مهّمة في مس��يرة بوز ألن هاملتون لتعزيز نشاطها للقطاعين العام 

والخاص في الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

“إل جي” تشارك بيوم للبيئة

شاركت “إل جي إلكترونيكس” في اليوم العالمي للبيئة الذي أطلقته 
األم��م المتحدة ويحتفل به س��نوياً، ضمن مجموعة م��ن المبادرات 
البيئي��ة المتنوعة الت��ي صممتها لكل دولة تعمل في��ه��ا، منها تنفيذ 
حمل��ة تنظيف واس��عة لمنطق��ة وادي رم الصحراوي��ة الواقعة في 
جنوب األردن، كما قامت في مصر ودول الخليج، بتنظيف النفايات 

اإللكترونية باإلضافة إلى إقامة الحمالت التوعوية حول البيئة.
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الغيص محافظًا للكويت في “أوبك”
أكدت مؤسسة 
ال�ب�ت�������رول 
الكوي�ت�ي������ة 
أن وزي�������ر 
النف��ط عصام 
ال�م�����رزوق 
عيّ�ن هيث�����م 

الغيص محافظاً جديداً للكويت في منظمة أوبك بدالً من نوال الفزيع.
وعمل الغيص من قبل مديراً لدائرة البحوث التس��ويقية في مؤسسة 
البترول وكان مسؤوالً عن المكاتب االقليمية للمؤسسة في بكين بين 

2005 و2007 وفي لندن من 2008 إلى 2013.

رئيس لـ“تشيسترتنس” العقارية
أعلنت ش��ركة تشيس��ترتنس العالمية 
المتخصص��ة ف��ي القط��اع العقاري، 
والتي يقع مقرها الرئيس��ي في مدينة 
دبي، تعيين راس��ل أوين رئيساً جديداً 
وش��مال  األوس��ط  الش��رق  لمنطق��ة 
أفريقيا، ليكون مسؤوالً عن اإلشراف 
على خطط التوس��ع الرامية إلى زيادة 
حج��م أعم��ال المبيع��ات والتأجي��ر، 
خاص��ةً مع تمتعه خبرة ألكثر من 13 

عاماً، حيث عمل مع العديد من الشركات الصغيرة المملوكة للقطاع 
الخاص والشركات الكبيرة متعددة الجنسيات.

إماراتية بمنصب الرئيس التنفيذي
أعل��ن بن��ك االم��ارات دب��ي 
الوطن��ي،  تعيي��ن اإلماراتية 
مري��م بحل��وق رئيس��اً تنفيذياً 
التابع��ة  الش��ركة  ل�“تنفي��ذ”، 
والمملوك��ة بالكامل لمجموعة 
البنك، بحل��وق كانت قد تولت 

منصب نائ��ب رئيس تنفيذي أول ورئيس��ة إدارة ش��راكة األعمال 
للموارد البش��رية في البنك، وهي تمتلك خبرات تمتد ألكثر من 17 
عام��اً في المجموعة، حيث ش��غلت العديد م��ن المناصب التنفيذية 
واالس��تراتيجية وساهمت بدور أساس��ي في اإلدارة الفعالة لشؤون 

الموظفين بعمليات الدمج واالستحواذ.

PFUرئيس تنفيذي لـ
أعلنت PFU إحدى الش��ركات التابعة 
ل�Fujistu، تعيين تورو ماكي رئيس��اً 
ورئيس��اً تنفيذي��اً له��ا، في دفع��ة قوية 
لمواصل��ة ترس��يخ حضوره��ا القوي 
كش��ركة رائدة ف��ي تزويد الماس��حات 
الضوئية للمستندات المخصصة للبيئات 
المكتبية ومجموعات العمل واالستخدام 
الشخصي. وليضع ماكي نصب أعينه 
التوس��ع ضم��ن األس��واق المس��تهدفة 
لتعزيز مكان��ة “بيه.أف.يو” باعتبارها 

شركة متخصصة عالمياً في تزويد حلول تكنولوجيا المعلومات.

مدير مبيعات جديد لـ“أودي”
عين��ت ش��ركة أودي ديلي��ون بالبي��ر 
بمنص��ب مدي��ر مبيعاته��ا في الش��رق 
األوس��ط، على أن يبدأ  عمل�ه من دبي، 
بعد 10 أعوام قضاها في مبيعات أودي 
وبورش��ه في الهن��د، ليصبح مس��ؤوالً 
مباش��راً ع��ن المبيعات في 11 س��وق  
ألودي في الشرق االوسط. ديليون الذي 
يتمتع بخبرة  تتجاوز 21 عاماً في مجال 
السيارات، أك��د تطلعه لمنصبه الجديد، 
م�ع تركيزه على اس��تمرارية دعم فرق 

البيع وما بعد البيع المسؤولة عن خدمة العمالء بشكل امثل.

رئيس تنفيذي لجمعية المصارف
المصارف  عيّنت جمعي��ة 
العماني��ة عل��ي بن حس��ن 
بن موس��ى رئيس��اً تنفيذياً 
له��ا، وهو يمتلك خبرة 24 
عاماً في القطاع المصرفي 
وكذل��ك القط��اع التجاري 
مناصب  وش��غل  الخاص. 

ادارية عليا، منها  مدير عام تقنية المعلومات لبنك ُعمان العربي.
وتعتب��ر الجمعي��ة مهنية غي��ر ربحية تم إنش��اؤها لتمثي��ل القطاع 
المصرفي، وتعزيز األنشطة والتنسيق مع الجهات التنظيمية بشأن 

السياسات واالستراتيجيات المصرفية، ودعم التميز المصرفي.
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باإلضافة إلى الشركة اإليرانية السورية سـيامكو الخاصة 
بصناعة السيارات.

فعاليات واتفاقيات
وعن الفعاليات المرافقة للمعرض، أشاد مدير عام مجموعة 
مشــهداني بأهميــة النــدوات واللقــاءات والمحاضــرات 
التعريفية بالخدمات الُمقدمة من قبل المشــاركين، كما نوه 
إلى إزاحة الســتار عن سيارة شهبا الجديدة العائدة للشركة 
الســورية اإليرانية لتصنيع وتجميع السيارات )سيامكو(. 
وفــي هذا اإلطار أشــار معــاون وزيــر الصناعة نضال 
فلوح إلى دور وزارة الصناعة كشريك مع معمل سيامكو 
لتصنيع الســيارات الفتاً إلى وجــود عروض مميزة على 
سيارات سيامكو خالل أيام المعرض بخصم يصل لحدود 

900 ألف ليرة سورية.
وحــول نتائــج المعرض، صرح مشــهداني لمجلــة البنك 
والمســتثمر أنــه تم التوقيع علــى اتفاقية تعاون مشــتركة 
بيــن المركز الروســي الســوري لألعمال الجيوسياســي 
واالتحــاد العربي لصناعة وتجارة الذهــب واأللماس مع 
كل مــن البرلمــان الدولي لعلماء التنمية البشــرية ومركز 
الحضارة للتحكيم التجاري الدولي وجامعة الحياة الجديدة 
وتجمــع ســورية األم، كما تم توقيع اتفــاق تعاون بين كل 
مــن مجموعة مشــهداني الدولية للمعــارض ومركز بيت 
األعمــال، يتضمن انضمــام مجموعة مشــهداني للمركز 

سيرفكس يسلط الضوء على متانة االقتصاد السوري

وخــالل افتتاح المعرض أكد وزيــر االقتصاد والتجارة الخارجية ســامر 
خليل أن المعرض فرصة مهمة للشركات المعنية بخدمات رجال األعمال 
للترويج لخدماتها، والســيما مع ازدياد عدد المشاركين فيه عن دورته في 
العام الفائت وازدياد حجم العقود واالتفاقيات الذي ينعكس بالمحصلة على 
حركة اإلنتاج التي تشــهدها ســورية، الفتاً إلى أن المعرض يشــكل أيضاً 
“فرصة لالستماع آلراء التجار والصناعيين ورجال األعمال ومقترحاتهم 

إلزالة الصعوبات والعوائق أمام نشاطاتهم االقتصادية”.

حضور قوي
من جهته، أشـــــار مديــر عام مجموعة مشــهداني والمؤتمــرات الدولية 
للمعارض خلف مشهداني إلى وجود شركات سورية وعربية مشاركة في 
المعرض، وهي شـــركات خدمية تعتمد على عرض منتجاتها الفكرية من 
خالل لقائها المباشــــر مع الزوار والمشــاركين في المعرض، واعتبر أن 
المعرض فرصة لكل رجل أعمال ومستثمر يبحث عن خدمات لمشروعه 
حيث يوجد في المعرض أهم الشــركات المخدمة لألعمال واالستثمار في 

سورية والعالم.
ولفت مشــهداني إلى أن مشاركة بعض الشــركات العربية رغم الظروف 
االســتثنائية التي تمر بها ســــورية يعد مؤشــراً إيجابياً على حالـة التعافي 
االقتصادي ورســـــالـة للعالم بأن )في ســورية ما يســــتحق الحياة(، وأن 
السوق الســورية واعدة ومحط أنظـار جميع رجال األعمال والمستثمرين 
العــرب واألجانب، موضحاً أن من بينها شــركات قدمت من دولة الكويت 
وهــي مختصة في مجــال الحلــول المعلوماتية، ومن اإلمارات شــركات 
مختصة في مجال االتصاالت، ومن مصر المجموعة االقتصادية العربية، 

بحضــوره القـوي ومكاســبه 
التي حققهــا على مـدى ثالثة 
الدولي  المعـرض  أثبـت  أيام، 
الرابــع لخدمــات الشــركات 
ورجـال األعمـال سـيـرفكـس 
2017 الـذي نظمتـه مجموعــة 
مشـهداني الدوليـة للمعـارض 
والمؤتمـرات في فندق دامـا روز 
في دمشـق خالل الفتـرة 7 - 9 
أيار/مايو، أن االقتصاد السوري ال 
يزال قويًا، وأنه قادر على العـودة 
إلى الترويج لمنتجاته ونشاطاته 
وخدماته وتلبية احتياجات رجال 
والصناعييـن  والتجـار  األعمال 
االقتصاد  تنمية  بما يسهم في 

الوطني .
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واعتمادها حصرياً لمعارض المركز.
من جانبه، بين هشــام المصري مدير عام شــركة أوشــن 
سوفت للحلول البرمجية الموجودة في الكويت أن الشركة 
بعــد وجودها فــي المعــرض واطالعها علــى األوضاع 
قــررت افتتاح مكتــب لها في دمشــق قريباً والســيما أن 

الوضع االقتصادي السوري في تحسن.
فيمــا أشــار رجــل األعمــال ومالــك مجموعــة ناصيف 
االستثمارية محمود ناصيف إلى تقديمه عروًضا وأسعاراً 
مخفضة خالل المعرض علــى المواد األولية التي تنتجها 
شــركته للبناء والترميم وللصناعات المحلية، كما عرض 
المهنــدس محمد مضر تطبيقًا برمجيــاً جديداً على أنظمة 
األندرويد يســاعد المســتثمر أو رجل األعمال في التحكم 
الكترونيًــا بعرض منتجاتــه وتحديثها بشــكل يومي على 
الموبايل وإرســالها ألي شــخص أينما كان، والهدف من 
التطبيــق “الترويــج للمنتجــات والخدمات الســورية في 

العالم”.

سورية في مرحلة التعافي
وأجمــع الحضور على أن الزخم الذي حظي به المعرض 
يعكــس حالــة البالد التي بــدأت تدخل مرحلــة جدية نحو 
التعافــي. وفــي هذا الصــدد، قــال رئيس هيئــة األوراق 
واألســــواق المالية الســورية عابد فضلية: إنّه من واجب 
أي رجــل يقــع على عاتقــه مهمة إداريــة أن يتابع أعمال 
الفعاليــات االقتصادية التي تجري في ســورية، وخاصة 
أن معــرض ســــيرفكس 2017 يقــام في وقــت تتجه فيه 
ســــورية من ظروف األزمة الصعبة إلــى النور. مضيفاً 

أن المعرض يضم عدد كبير من الشــــركات وهذا ما يشـــير إلى نوع  من 
التعافــي الكبيــر وهو ما يدعوا إلى التفاؤل ومؤشــر خير يعكس ردّة  فعل 
إيجابيــة تدل على أّن المســتقبل القريــب واعد وكل الشــركات الموجودة 
متكاملــة بتقديــم الخدمة، مبيناً أّن وجود الشـــركات اليوم حقيقة هو مكلف 
بالنسبة لهم، إال أن هذه الشركات تؤمن بأنه ســيعود عليها نوع االستثمار 

اإليجابي مستقبالً. 
وأضــاف: نرحب بجميع الشــركات العربيــة واألجنبية ولكــن في النهاية 
األمر يقع على عاتق الشــركات الســورية الوطنية الداخلية إلعادة إعمار 
سورية، ورســالتنا اليوم شحذ الطاقات البشرية والكل يقتنع بأننا على قدر 
الثقة بأّن االســـتثمار الخارجي هـو زيادة في الدعم فقط ويبقى الســـوريين 
في الخارج هم سوريين.موجوديـن وهـم لهم الدور األكبر وخاصة أّن هناك من كبار المسـتثمريـن 
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الهيئة العامة لـ“األردن - سورية”

ناقشت الهيئة العامة لبنك األردن - سورية خالل اجتماعها األخير في 
فندق الداماروز، البيانات المالية لعام 2016، مع تقديم لمحة عن أهم 
المنجزات التي تمثلت بمنح تس��هيالت إئتمانية وفق ضوابط تتناسب 
مع الظروف الراهنة، واس��تقطاب ودائ��ع جديدة، وافتتاح فرع جديد 
بمحافظة الس��ويداء، مع استعراض أهداف عام 2017 كإعادة افتتاح 
الفروع المغلقة وتأمين استمرارية العمل وإطالق الموقع االلكتروني.

من جهة أخرى، رعى البنك انطالق فعالية )ملتقى التنمية والشباب( 
الذي أقامته الغرفة القنية الدولية في الس��ويداء JCI وغرفة التجارة 

والصناعة بالتعاون مع جمعية سواعدنا.

 حملة “إفطار ألف صائم”

أطلق بنك سورية الدولي اإلسالمي للعام الثالث على التوالي حملة 
“إفطار ألف صائم” كوس��يلة للمش��اركة الفاعلة في إحياء ش��هر 

رمضان المبارك.
ب��دأت الحملة من حلب، بإقامة حفل إفط��ار أليتام الجمعية الخيرية 
اإلس��المية، تلته��ا مأدبات إفطار منه��ا لجمعية موزايي��ك لإلغاثه 
والتنميه اإلنس��انيه في مق��ر الجمعية بالالذقي��ة، وأيضاً لمتطوعي 
مركز مودة  للرعاية االجتماعية التابع لجمعية رعاية الطفل بمدينة 
حمص، وأليتام جمعية الرعاية االجتماعية في مقر الجمعية بدمشق. 
كما شارك البنك الهيئة العامة لمدارس أبناء الشهداء في إقامة مأدبة 

إفطار ألبناء الشهداء في منطقة المزة بدمشق.

حلقة حوار “تمكين المرأة مصرفيًا”

عقدت س��لطة النقد الفلس��طينية، حلقة حوار تح��ت عنوان “تمكين 
الم��رأة مصرفياً”، حي��ث ناقش الحضور المواضي��ع ذات العالقة 
بتمكي��ن الم��رأة مصرفي��اً من حي��ث المعيقات الت��ي تواجهها عند 
حصوله��ا على الخدم��ات المصرفي��ة، ومنهجي��ات ودور القطاع 
المصرفي واألكاديمي في تمكين المرأة مصرفياً، إضافة الى الدور 
الفاعل للمرأة في التنمية االقتصادية، وأثر ذلك على االقتصاد الكلي 

بشكل عام.
كما تطرق الحضور إلى قصص نجاح لدى بعض النساء في الشأن 
االقتص��ادي، وتم التأكيد على ض��رورة عرض مثل هذه القصص 

لتحفيز النساء من تنمية قدراتها االقتصادية.

جوائز “األم...بركتنا” من “البركة”

قام بنك البركة س��ورية ومبادرة أهل الشام بتسليم الجوائز لألمهات 
الفائزات في مشروع “األم ... بركتنا”، حيث تنوعت الجوائز وفق 

االحتياجات الفعلية لكل أم وتوافقاً مع مؤهالتها المهنية.
وص��رح الرئيس التنفي��ذي للبنك محمد عبد هللا حلب��ي، قائالً: إننا 
وم��ن خالل مش��روع “األم ... بركتنا”، س��عينا إل��ى تقديم العون 
لبع��ض األمه��ات المميزات من خالل توفي��ر التجهيزات الالزمة 
إلطالق مش��اريعهن اإلنتاجية الصغيرة، والتي نأمل أن تسهم في 
مس��اعدتهن على تجاوز مصاع��ب الحياة والمس��اعدة في تحقيق 

االستقالل المالي لهن ولعائالتهن.
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ندوة اقتصاديات لعصر ما بعد النفط
ش�������ارك ب�ن����ك 
مس��قط  في رعاية 
وانجاح تنظيم ندوة 
اقتصادي����ات دول 
لعص���ر  المجل��س 
ما بع��د النفط -آفاق 
وحل����ول- وال�ت��ي 
نظمته���ا مؤخ���راً 
غ�رف����ة ت�ج����ارة 
وصناع��ة عم��ان، 
بحضور ع�دد م�ن 
المسؤولين ورج�ال 

االعم��ال وممثل��ي الش��ركات والمؤسس��ات. وتأتي مش��اركة بنك 
مس��قط في هذه الندوة ضمن استراتيجيتة في دعم مختلف االنشطة 
والفعاليات التي تقام في الس��لطنة وتس��اهم ف��ي التعريف بالفرص 
التجاري��ة واالقتصادية في مختلف المجاالت، حيث يعتبر البنك من 
المؤسسات العمانية المتخصصة التي تقوم بدعم مختلف المجاالت 

االقتصادية واالجتماعية والثقافية والرياضية في السلطنة.

“دافزا” في معرض برشلونة
ش���اركت 
س����ل�ط�ة 
لمنطق���ة  ا
الح������رة 
بمط�����ار 
ب��������ي  د
“داف���زا” 
ف����������ي 
مع���رض 

برش��لونة الدولي للوجس��تيات والنقل بدورته التاسعة عشر، بهدف 
تعزيز دورها الريادي في استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية  
وتضمنت المشاركة ندوة حول االستثمارات األجنبية شملت ورشة 
عم��ل بمجموع��ة االمتيازات والحواف��ز االس��تثمارية التي تقدمها 
كواحدة من ضمن أكثر المناطق الحرة تنافس��ية في العالم. وأش��ار 
مدير التس��ويق في دافزا عبد العزيز الحمادي، أن المشاركة األولة 
لدافزا، جاءت للتأكيد على دورها المحوري في اس��تقطاب مجتمع 
األعمال الكتالني، وتأكيد الدعم الكامل  في التنويع االقتصادي على 

مدى عشرين عاماً من مسيرة نجاحها.

حفل تخرج لـ“برنامج دبي”

احتف��ل “برنام��ج دبي لتدري��ب رواد األعمال” ف��ي “مركز دبي 
المال��ي بتخريج دفعة 2017 م��ن المتدربين المش��اركين بمبادرة 
التدريب لقطاع األعم��ال، حيث ت�م تكريم 27 متدرب من الصين 
وكازخستان وروس��يا بعد إكمالهم البرنامج الذي امتد لمدة عشرة 
أش��هر، عملوا ضمن فرق مشاريع استش��ارية لتسعة من كبريات 

الشركات والمؤسسات الحكومية الشريكة في دبي.
يذكر ان المبادرة التي تحظى بدعم “فالكون وش��ركاؤها”، تجمع 
بي��ن التعليم األكاديمي والعمل الميداني والتبادل الثقافي، وتش��كل 
جس��راً لتمكي��ن المتدربي��ن من العبور بنج��اح لى الحي��اة العملية 
واالنضم��ام إل��ى ش��بكة من ق��ادة األعم��ال المس��تقبليين في دبي 

والمنطقة.

مؤتمر تمويل السفن في أبوظبي

تستضيف أبوظبي مؤتمر ماريتايم ستاندرد لتمويل السفن والتجارة 
2017 للمرة الثالثة على التوالي، حيث ستسلط الضوء على مواضيع 
ع�دة ،من ضمنها أنماط التجارة اإلقليمية، وتمويل السفن، والموانئ.  
كم�ا سيش��هد الحدث حضور أسماء مرموقة في القطاع ومناقشاتهم 

م�ع جمهور رفيع المستوى من صنّاع القرار.
وقال العضو المنتدب لشركة ماريتايم ستاندرد، تريفور بيريرا: إنها 
الم��رة الثالثة التي تعود فيها ش��ركته إلى أبوظب��ي لعقد هذا الحدث 
المتميز، األمر الذي ال يعكس نجاح النسختين األوليتين منه فحسب، 
بل يجس��د األهمية المتنامي��ة لإلمارة بوصفها مرك��زاً إقليمياً رائداً 

للشحن والتجارة والمالية.
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مقاربة الكفايات في اإلدارة العامة
معه�د  نّظ��م 
باسل فليحان 
ل������ي  ل�م�ا ا
واالقتصادي 
مع  بالتعاون 
“م�رص����د 
ال�وظيف�����ة 
م�����ة  ل�ع��ا ا

والحك��م الرش��يد ف��ي جامعة القدّيس يوس��ف” و“المعه��د الوطني 
لإلدارة”، مناظرة حول اإلدارة العامة اللبنانية حملت عنوان “اإلدارة 
المرتكزة على مقاربة الكفايات وتأثيرها في مستقبل الوظيفة العامة 

في لبنان: نتائج استبيان الكوادر العليا في اإلدارة العامة”.
ودع��ا رئيس مجل��س إدارة المعهد الوطني جورج لبكي إلى تغيير 
قواع��د التوظي��ف وجع��ل اإلدارة قائمة عل��ى االداء، فيما طالبت 
رئيس��ة معهد باس��ل فليحان لمياء المبيّض بس��اط بإح��داث تغيير 

جذري في آليات استقطاب الكفايات.
أما مديرة المرصد فادية كيوان فش��ددت بدورها على ضرورة بناء 

إدارة عامة على مسافة من مختلف الفرقاء السياسيين.

اتفاقية مكافحة األمراض غير السارية

في إطار جهود وزارة الصحة مكافحة األمراض غير السارية مثل 
السكري وأمراض القلب واألوعية الدموية بما يحقق تعزيز أنماط 
الحي��اة الصحية ف��ي مجتمع دولة اإلم��ارات والحد من األمراض 
المرتبطة بها، تم توقيع مذكرة تفاهم مع ش��ركة س��انوفي، لتعزيز 
اس��تراتيجيات الوقاية من األمراض غير المعدي��ة. وقام بتوقيعها 
الوكي��ل المس��اعد لقطاع المراك��ز والعيادات الصحي��ة والصحة 
العامة حسين عبد الرحمن الرند، ومن طرف شركة سنوفي رئيس 
ومدير عام الشركة في منطقة الخليج، جان بول شوير. كم��ا تهدف 
المب��ادرة التي يرعاها وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع محمد 

سليم العلماء، إلى تطوير برامج تعزز مهارات الكادر الطبي.

“فّتال” تحتفل بـ120 عام لتأسيسها

احتفلت مجموعة فتال بالذكرى الس��نوية ال�120على تأسيس��ها من 
خالل تنظيم حفل عشاء في فندق هيلتون حبتور غراند في سن الفيل 

لبنان، شارك فيه حصرياً العاملين في الشركة.
وأوض��ح المدي��ر العام للش��ركة هوبرت فت��ال، أنه وبحلول س��نة 
2017 تك��ون مجموعة فتال قد عبرت إثنا عش��رة عقداُ من النجاح 
وتطوي��ر األعمال التي بدأت في س��ورية، بعدها في لبنان ومنطقة 
الش��رق األوسط وشمال أفريقيا. مع التأكيد على قيمها األساسية في 
الش��جاعة والثقة واإلحترام والمش��اركة، والتي ساهمت في تطوير 
المجموعة وتوّس��عها، ولعبت دوراً محورياً، بتغلّبها على التحدّيات 

التي واجهتها.

شريك لدورة األلعاب العالمية الصيفية

أعلن��ت االتح��اد للطي��ران اختيارها “ش��ريك الطيران الرس��مي” 
لدورة “األلع��اب العالمية الصيفية لألولمبياد الخاص 2019” التي 
تس��تضيفها أبوظبي في آذار/م��ارس 2019 بمش��اركة أكثرمن 7 
آالف رياض��ي ح��ول العالم. المذكرة وقّعه��ا كل من رئيس مجلس 
إدارة مجموع��ة االتح��اد للطي��ران محمد مب��ارك، ورئيس اللجنة 
العليا الستضافة األلعاب العالمية لألولمبياد محمد عبد هللا الجنيبي، 

بحضور نخبة من رياضيي األولمبياد.
واعتب��ر الرئيس التنفي��ذي ل�“االتحاد للطيران” بيت��ر بومغارتنر، 
أن األولمبي��اد فرصة إلظهار روع��ة أبوظبي أمام الرياضيين وهم 

يتنافسون على أعلى المستويات في أرقى ساحات الرياضة.
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“فاّرا” ُتطلق “ديتري إيطاليا”

افتتح��ت “فاّرا” جناحاً جديداً في صالة عرضها في س��نتر “فاّرا” 
المكلّس، يضم أثاث وتصاميم من عالمة “ديتري إيطاليا”، بحضور 
الس��فير اإليطالي في لبنان ماس��يمو ماروتي، ورئيس مجلس إدارة 
“فاّرا” رونالد فاّرا، ورئيس مجلس إدارة “ديتري إيطاليا” ميش��ال 
دي مارشي، الذين قطعوا شريط االفتتاح، ُمعلنين االطالق الرسمي 
للجناح اإليطالي. كما تخلل الحفل معرض للموضة وتاريخ العالمة، 
ومحاضرة للمهندس اإليطالي دانيلي لو س��كالزو موس��كيري الذي 

تكلّم عن فن التصميم واألثاث.

مسابقة تبادل العمالت عبر االنترنت
م��ع  تماش��ياً 
اس��تراتيجيته 
لدعم الشباب، 
خ�ت�ت���������م  ا
 Bankmed
مس�����اب�ق�ت�ه 
األول���ى ف�ي 
ت��داول  إطار 

العم��الت األجنبي��ة عبر االنترن��ت للجامعات خالل حف��ل أُقيم في 
مركزه الرئيس��ي في كليمنصو، ش��ارك فيه مجموعة من األساتذة 
واإلداريين الجامعيين من الجامعات المش��اركة في هذه المس��ابقة، 
الجامعة األميركية في بيروت )AUB( والجامعة اللبنانية األميركية 

.)USJ( وجامعة القديس يوسف ،)LAU(
وله��ذه المناس��بة، هنأ مدير ع��ام Bankmed محم��د الحريري، 
الفائزي��ن بنجاحه��م، الفت���اً إل��ى أن ه��ذا النجاح يعك��س الجهود 
المتضافرة التي يبذلها كل من Bankmed والجامعات المشاركة، 
به��دف خلق مجتمع مثق��ف قادر على مواجه��ة التحديات بطريقة 

ذكية ومهنية.

Grow My Business مسابقة

أطلق��ت جمعية تجار بيروت من بنك ع��وده بالزا - باب إدريس، 
الجولة السادسة من مسابقة Grow My Business بالتعاون مع 
MIT Enterprise Forum للعالم العربي، باالش��تراك مع بنك 
عوده، بهدف مساعدة الش��ركات على النمو في االتّجاه الصحيح، 
عب��ر دع��وة اللبنانيين م��ن رواد األعم��ال وأصحاب الش��ركات 
الصغيرة والمتوس��طة إلى إعداد خطط إنمائية مناس��بة قد تس��اهم 

في تنمية شركاتهم.
وف��ي ه��ذه المناس��بة، ص��ّرح رئيس الجمعيّ��ة  نقوال ش��ّماس، أّن 
“هدف المس��ابقة هو إعطاء الشركات الصغيرة والمتّوسطة الحجم 
قيمة مضافة ملموس��ة، وتحس��ين معايير القطاع التجاري المهنيّة، 

والمساهمة في نمّو االقتصاد الوطني المستدام”.

دكتوارة فخرية لجوزيف غصوب

ضم��ن حفل تخّرج ط��الب الجامعة اللبنانية االميركي��ة الذي أقي�م 
مؤخراً في جبيل، قّررت إدارة الجامع�ة  تقديم شهادة دكتوراه فخرية 
لجوزيف غصوب تثميناً لنشاطه لعدة سنوات ومساهماته القيّمة في 
حقل االس��تثمار العق��اري والتواصل واإلعالن ف��ي المنطقة، وهو 
 G&Co. Real Estate Development يت��رأس مجل��س إدارة
إذ أسهم من خالل خبرته الواسعة في وضع ديناميات جديدة للسوق 

العقارية في اإلمارات ولبنان.
يذك��ر أن منح الش��هادة هذه في االنس��انيات، يأتي في إطار تكريم 
الجامع��ة لش��خصياٍت، أدت دوراً ف��ي دع��م العم��ل االقتص��ادي 

واإلعالمي، وإرساء أسس التنمية المستدامة.
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نقلة نوعية في مجال التبرع بالدمحفل افطار على شرف االعالميين

أقام رئيس مجلس ادارة بنك بيروت س��ليم صفير افطاراً في مطعم 
Seray في وس��ط بيروت على ش��رف االعالميين، حضره نقيب 
الصحاف��ة والمحرري��ن عوني الكعك��ي والياس ع��ون، واعضاء 
“الئحة التغيير حتما” فادي عس��لي، فادي داعوق، جان رياش��ي، 
ماريو س��رادار، س��امر عيتاني، طارق خليفة، وائل الزين، وحشد 
من االعالميين. وخالل الحفل، قال صفي�ر: إن هذا اللقاء الس��نوي 
عزيز علّي ألنني أشعر فيه أنه أصبح بيننا “خبز وملح”، والقطاع 
المصرفي اليوم بحاجة إلى خبز وملح مع الجسم الصحافي وبحاجة 
إل��ى فهم وتفهم أكبر في م��ا بيننا. وقد قدم صفي��ر دروعاً تكريمية 

لنقيبي الصحافة والمحررين.

رعى وزير الصحة في لبن���ان غسان حاصباني حفالً  أقامته جمعية 
 ،iBloodlink في فندق فينيس��يا، إلطالق تطبي��ق iBloodlink
وذلك بحضور الوزراء السابقين زياد بارود وعادل حميّة، ورئيس 
ح��زب الحوار الوطن��ي فؤاد مخزومي، ورئي��س الصليب األحَمر 
اللبنان��ي أنط��وان الّزغبي، واألمين العام للصلي��ب األَحَمر جورج 
ِكتّاني. وسيشكل التطبيق الجديد خطوة مهمة لإلفادة من التكنولوجيا 
ف��ي تطوير خدمات الرعاية الصحية، ونقلة نوعية كبيرة في مجال 
التبرع بالدم في لبنان، إذ يتيح ربط المحتاجين إلى الدم بالمتبرعين 
المحتملي��ن الذي يحملون فئة الدم المطلوبة، عبر تبلّغ هؤالء تلقائياً 

بالطلب.

تدشين فلتر لخفض انبعاثات الغبارسياج ورشة بناء للفّن والثقافة

افتتح البنك اللبناني الفرنسي، سياج ورشة بناء مقّره الرئيسي الجديد 
في م��ار مخايل، خالل الح��دث الصديق للبيئة “أش��رفية 2020” 
بحض��ور المدير العام في المصرف، ريّ��ا روفايل نحاس، ومدراء 
 )ALBA( وموظفين وطالب من األكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة
وسكان مار مخايل. وسيتحّول سياج الورشة، في فترة أعمال البناء، 

إلى معرض موقّت مخّصص للعروض الفنية المختلفة.
وس��تُعرض على الس��ياج صور لس��كان م��ار مخاي��ل، وتّجارها، 
وفنّانيها، والس��اهرين فيها وغيرهم الكثي��ر، وذلك إلبراز مواهب 

الشباب اللبناني والحياة في وجوه المدينة على اختالفها.

دّش��نت شركة الترابة الوطنية “إس��منت السبع”، بحضور عدد من 
النواب وال��وزراء والفاعليات المحلية، اس��تبدال فلتر ESP القديم 
بآخر من نوع Intensive Bag ألماني المنشأ، مصنّع وفقاً ألحدث 
التقنيات. وقد تم تمويله من مشروع مكافحة التلوث الببيئي في لبنان 

)LEPAP( في وزارة البيئة.
الجهاز الجديد يخفض انبعاثات الغبار من 27.5 ملغ في المتر المكعب 
العادي إلى 15 ملغ، ويندرج ضمن “خطط التطوير الدائم” للشركة، 
التي أكدت أن اإلنبعاثات كانت أدنى بكثير من المعدالت المس��موح 

بها خالل فترة العمل ب�“الفلتر” السابق الذي تم تركيبه عام 1998.
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منح وجوائز نقدية من فرنسبنك

ف��ي س��ياق تجديد التوقيع عل��ى بروتوكول التع��اون بين فرنس��بنك واألمانة العامة 
للمدارس الكاثوليكية، احتفل فرنس��بنك بتوزيع جوائز نقدي��ة بقيمة 27.000 دوالر 
على 21 طالب، في مسابقة تربوية كان المصرف ق�د أطلقها مطلع عام 2017 حملت 
عنوان “مواهب من أجل لبنان”، حيث شارك 180 طالب من كافة المناطق اللبنانية. 
وأكد مدير عام البنك نديم القصار، أن فرنسبنك يتوجه إلى دعم الجيل الناشئ، إيماناً 
منه بمواهب الجيل في مختلف األنش��طة بش��قيها التعليمي والتثقيفي، وحرصاً على 

توفير مساحة تتيح لهم تثمير معرفتهم وتوجيه طاقاتهم على نحو إيجابي.

ABC تعزّز الوعي البيئي في المدارس

نّظمت ABC، دورات للتوعية البيئيّة في بيروت مستهدفة طالّب المدارس الرسميّة، 
بالتع��اون مع Cedar Environmental، وZero Waste Act، وArcenciel في 
إطار مبادرتها بإدارة النفايات، حيث قام 1500 طالب من 28 مدرسة رسمية بزيارة 
ABC أش��رفية، وش��اركوا في ندوات وورش عمل متخّصصة، وبأنشطة وتعليميّة 
مرتبطة بإدارة النفايات. وأكد المدير العام للتربية في وزارة التربية والتعليم العالي فادي 
يرق “على الحرص الدائم لتوفير نظام تعليمّي فعّال، وأهمية تنفيذ استراتيجيات إلدارة 

النفايات من خالل استخدام مصادر بديلة للطاقة والحدّ من النفايات الناتجة عنها”.
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إبراهيم حيدر

أن تنهض أحزاب علمانية وحركات تغيير شبابية، وأن يكون في لبنان تيار  مدني ديموقراطي، 
فذلك يعني عودة النبض الى الحياة في البلد. قبل ذلك ال بد من سجال اآلراء التي تقول أن 
زم�ن األح�زاب والنقابات انتهى، ولم يعد لهذه الكيانات أي تأثير في المجتمعات التي تريد 
التغيير على طريقة فرنسا ماكرون مثاًل، علماً أن نسبة كبرى من الشباب الفرنسي لم يكن 
مؤيداً له في الدورة األولى لالنتخابات الرئاس�ية الفرنس�ية، فيما قاطع قس�م كبير منهم 
انتخابات المرحلة الثانية. وللمناس�بة ليس الحديث حصراً عن الش�أن الفرنسي، فها هم 
البريطاني�ون يعيدون دفع حزب العمال الى الواجهة مع اتحادات نقاباتهم، للقول أن الزمن 
يتغير أيضاً في اتجاه معاكس، عندما يستعاد النبض في عالقة األحزاب بالناس من خارج 

المصالح الضيقة وسياسات اإلفقار تحت عناوين كبرى.

لكن ماذا عن لبنان في ضوء االتفاق على قانون انتخاب نسبي يبدو ملتبساً في بنود كثيرة؟ 
تثبت الوقائع يومياً عدم قدرة التيار المدني الديموقراطي وقواه على إحداث تغيير حقيقي 
في الحياة السياس�ية والمدنية في لبنان. وينس�حب األمر على األحزاب العلمانية التي لم 
تستطع تجديد بنيتها على قواعد جديدة، فباتت وكأنها مستنسخة عن الطوائف. اليوم، 
نقتنع أن ليس لدى هذا التيار الناشئ الذي وجدناه في االنتخابات البلدية واالختيارية األخيرة 
وفي التحركات المطلبية االحتجاجية، مساحة كافية وتأثير على الفئات االجتماعية، وسط 
اإلصطفافات الحزبية والسياس�ية والطائفية، وهو لم يس�تطع أصاًل بناء عالقة معها في 
غياب قوى ديموقراطية قادرة على االستقطاب والفعل والضغط لتصويب عمل مؤسسات 
الدولة وإقرار قوانين تضبط عمل األفراد والجماعات، وتؤسس لنهوض مدني عابر للطوائف. 

ق�د تكون هن�اك محاوالت للتأس�يس، لكن كل المح�اوالت كانت تصط�دم بالهيمنات 
الطائفي�ة، وه�ي الق�ادرة على اس�تنفار عصبياتها عن�د كل منعطف يفت�ح على إمكان 
النهوض، وهو أمر شهدنا بعض نماذجه عندما بدأ الحراك المدني يستقطب فئات مختلفة، 
وإن كان هذا متواضعاً، س�رعان ما انقض الجميع عليه بهدف تفكيكه، فأدخل في حالة 
سبات، تماماً كما جرى مع محاوالت نقابية تعليمية باءت تجربتها بالفشل، وصارت جزءاً 

من مشهده اللبناني المستمر.

الخي�ار الوحيد لنهوض مدني ديموقراطي، واس�تطراداً حزب�ي ديموقراطي، يجب أن يتركز 
على اإلفادة من التجربة ومراكمة الخبرات من أجل البناء. فليس الفوز ش�رطاً للمش�اركة 
مثاًل في االنتخابات النيابية المقبلة، وال هدفاً في ذاته اذا كانت المواجهة مع قوى تمسك 
الشارع وتتمترس في الحكم في الوقت عينه، ولديها القدرة على استنفار كل إمكاناتها 
ضد أي تهديد لمكتس�باتها الراهنة والمس�تقبلية. ولعل رفع سقف الرهانات يؤثر سلبًا 
على إمكان النهوض. ال يعني الكالم هنا أن الحركة المدنية وتياراتها غير قادرة على الفعل، 

لكن المطلوب خفض سقف التوقعات، والبناء من أجل االستقطاب.

التيار المدني والتغيير الديموقراطي
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