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ي معظمها 
ي تقوم �ف

أقر قانون سلس��لة الرتب والرواتب وأقرت معه بنود مواردها ال�ت
كات المالية. وبإقرار القانون لم يعد  ائب جديدة طالت المصارف وال�رش عىل �ف
ي الموازنة. وعىل أهمية الموضوع، يجب 

مجدياً الحديث عن أنه كان يجب دمجها �ف
كز االهتمام لما بعد إقرار السلس��لة، طالما أن القرار السياسي حسمها وال  أن ي�ت
ي 

عودة إىل الوراء، وذلك بضبط تداعيات سلبية يمكن أن تظهر عىل المالية العامة و�ف
السوق، إضافة اىل تداعياتها عىل االقتصاد لجهة التضخم المحتمل، فضالً عن عدم 

ي تغطي تكاليفها وتمويل الرواتب الجديدة.
ف كل الموارد ال�ت القدرة عىل تأم�ي

ي القطاع العام 
ف �ف ف والمعلم�ي ورة للموظف�ي إن إقرار سلسلة الرتب والرواتب حق و�ف

ي بنود تمويلها 
بعد أك�رش من 5 س��نوات من طرحها، علماً أنه كان يمكن التدقيق أك�رش �ف

ة. عىل رغم  ي مجاالت مختلفة، خصوصاً غ�ي المبا�رش
ائب أك�رش عدالً �ف وأن تكون ال�ف

يبية عامة. وال شك أن السلسلة ستضخ  ي الس��لة ال�ف
أنها أدخلت بعض التوازن �ف

ي وضع الركود 
نعاش الدورة االقتصادية، إنما المخاوف تبقى �ف مزي��داً من االأموال الإ

ي المنكمش ما يؤدي اىل مزيد من المصاعب.
الذي يعانيه االقتصاد اللبنا�ف

ي قانون السلس��لة ومواردها بإقرار 
االأهم للمرحلة المقبلة، أنه يمكن سد الثغر �ف

ائب تزيد  وع قانون الموازنة العامة 2017، وتحديد تكلفتها وعدم فرض �ف م�رش
ي 

ائب ال�ت ي موضوع ال�ف
االقتصاد انكماشاً. ونحن نعرف أن المصارف لن تصعد �ف

وع  ف م�رش طالتها، وهي الممول الرئيسي للدولة، لكن يجب التنب��ه اىل عدم تضم�ي
ي اليوم من 

ائب جديدة تطال قطاعات حيوية ناجحة، علم��اً أنها تعا�ف الموازنة �ف
وعاً متوازناً يعيد االعتبار  االأوضاع االقتصادية غ�ي المس��تقرة، فهل نشهد إقرار م�رش

لالقتصاد والمالية العامة ؟

ائب السلسلة حق ... لكن انتبهوا لل�ف

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2017
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لبنان عضو في “األوروبي لإلنشاء والتعمير”

أعلن البنك األوروبي لإلنش��اء والتعمير، أن لبنان قد اس��تكمل عضويته في البنك بعد 
عملية اس��تغرقت عامين تقريباً، كاش��فاً أن��ه تلقى بريداً إلكتروني��اً يفيد بأن الخطوات 
الرسمية من لبنان اكتملت حالياً، وهو ما يعني أن البنك بمقدوره بدء اإلقراض والعمل 
ف��ي البالد فور حصوله على نس��خة مكتوبة من وثائ��ق العضوية وموافقة الحكومات 

المس��اهمة فيه على الخط��وة القادمة كي يصبح 
لبنان “دولة عمليات”. وكان لبنان قد تقدم بطلب 
للحصول عل��ى عضوية البنك ف��ي تموز/يوليو 
2015، موضحاً أن دعم البنك سيساهم في تعزيز 
النمو المس��تدام للبالد وتقوي��ة اقتصادها، خاصة 
وأن أه��داف البن��ك تتمث��ل في دع��م اقتصادات 

السوق وتطوير القطاع الخاص.

“باركليز” يؤكد إلتزامه تجاه لبنان

أكد الرئيس لبناني ميشال عون 
أن رغبة المؤسسات المصرفية 
الكب��رى والش��ركات العالمي��ة 
باالس��تثمار في لبن��ان دليل ثقة 

لقدرة البلد على النهوض.
جاء ذلك خالل استقباله وفداً من 
بنك باركليز ضم رئيس مجلس 
اإلدارة اإلقليم��ي مكرم عازار، 

والرئيس اإلقليمي لألسواق في المصرف وليد مزهر، اللذان أعربا عن رغبة االدارة، 
بالمس��اهمة في تطوير االقتصاد اللبناني واالستثمار في قطاعاته االقتصادية، ال سيما 
وأن البنك قد شارك في عملية إصدار سندات الخزينة التي نظمتها وزارة المال مؤخراً.

لبنان في لجنة بازل للرقابة المصرفية

وافق��ت األمانة العامة للجنة ب��ازل الدولية للرقابة المصرفية 
التابعة لبنك التسويات الدولية المتواجد في مدينة بازل، على 
انضمام لبنان ممثالً بعضو لجنة الرقابة على المصارف أحمد 
صفا الى فريق العمل االستش��اري التابع للجنة بازل. الفريق 
الذي يعتبر واحداً من 5 فرق عمل تقنية منبثقة عن لجنة بازل 
للرقاب��ة المصرفي��ة )BCBS(، يهدف الى تس��هيل وتأمين 
التواص��ل مع الدول غير األعضاء في لجنة بازل، وذلك من 
خالل االجتماع مع ممثلين عن هذه الدول، المؤسسات الدولية 
والمجموع��ات الرقابية اإلقليمية ومناقش��ة المعايير الرقابية 

المصرفية الدولية قبل صدورها. مع اإلش��ارة إل��ى أن المعايير الدولية التي تصدرها 
لجنة بازل أصبحت جزءاً أساسياً في تقييم كفاية وكفاءة نوعية الرقابة المصرفية ألي 

بلد في العالم، وأن تطبيق هذه المعايير سيعّزز مكانة القطاع المصرفي اللبناني.

أحمد صفا

قررت الحكومة اإليرانية اعتبار التومان العملة الرئيسية 
ف��ي البالد بديالً عن الريال، حيث يس��اوي التومان 10 
ري��االت. وجاء القرار خالل اجتم��اع لمجلس الوزراء 
برئاسة الرئيس اإليراني حسن روحاني، تم خالله بحث 
قان��ون لتعديل التش��ريعات المالية. ويه��دف القرار إلى 
مواجهة التضخم في البالد، الذي أدى إلى تراجع العملة 
اإليرانية، حيث يلغي “صفر واحد” في العملة الجديدة.

التومان يبتلع الريال في إيران

للم��رة األولى منذ 33 س��نة، تس��ج�ل انتخابات جمعية 
مصارف لبنان ترّش��ح الئحتين متنافس��تين، بعدما كان 
يسبق جلسة الجمعية العمومية وعلى مدى هذه السنوات 
التوافق بالتزكية. وفازت الئح��ة “القرار المصرفي”، 
التي ضمت ممثلي مصارف كبيرة ومتوسطة، في مقابل 
الئحة “التغيير حتماً” التي لم تكن مكتملة وضّمت ممثلي 
المصارف المتوس��طة والصغي��رة. وعقب إعالن فوز 
المرش��حين ال�12 الذين يشكلون مجلس اإلدارة، انتخب 
المجلس بدوره هيئة مكتب المجلس كاآلتي: رئيس بنك 
االعتم��اد اللبنان��ي جوزيف طربيه رئيس��اً، رئيس بنك 
لبنان والمهجر س��عد أزهري نائباً للرئيس، رئيس البنك 
اللبناني الفرنس��ي وليد روفايل أميناً للسر، رئيس البنك 

اللبناني السويسري تنال الصباح أميناً للصندوق.
وتأل��ف مجل��س اإلدارة م��ن األعض��اء ندي��م القصار 
)فرنسبنك(، عبد الرزاق عاشور )فينيسيا بنك(، سمعان 
باس��يل )بنك بيبل��وس(، انطون صحناوي )سوس��يتيه 
جن��رال ف��ي لبن��ان(، محم��د الحري��ري )بن��ك البحر 
المتوسط(، غسان عساف )بنك بيروت والبالد العربية(، 

فريدي باز )بنك عوده(، وسليم صفير )بنك بيروت(.

انتخابات جمعية المصارف
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أكد مدير عام المصرف التجاري السوري فراس سلمان 
أن المص��رف يعم��ل على تحويل آلي��ة عمل الصراف 
الس��تخدام الورق��ة النقدي��ة فئ��ة 2000 لي��رة، معتبراً 
أن ه��ذا اإلج��راء يعزز حج��م الكتلة النقدي��ة المدفوعة 
يومياً، ويرفع س��قف السحب بحيث يمّكن المتعامل من 
اس��تخدام الصراف مرة واحدة الس��تالم راتبه. وأش��ار 
الى أن التعاقد على ش��راء 50 صراف��اً آلياً في مراحله 
األخيرة، حيث أن الّصرافات العاملة في الخدمة عمرها 
أكث��ر من 10 أعوام، وبالتالي أصبحت مس��تهلكة، ولم 
يتمكن المصرف من اس��تبدالها أو تأمين القطع التبديلية 
لها بسبب اإلجراءات األحادية المفروضة على الشعب 

السوري.

فئة األلفي ليرة سورية
في الصرافات

إسناد مشروع رهن األموال المنقولة

وقع��ت وزارة المالية بمقرها في إمارة دبي 
اتفاقية تعاون مع مصرف اإلمارات للتنمية 
بشأن إس��ناد مشروع إنشاء سجل إلكتروني 
إلش��هار الحقوق المرتبط��ة برهن األموال 
المنقول��ة وإدارت��ه إلى المص��رف، بهدف 
توفير البيئة القانونية والتش��ريعية التي تتيح 
للمش��اريع والش��ركات والمؤسس��ات رهن 

أموالها المنقولة كضمان مقابل الحصول على قروض من البنوك والمؤسسات المالية، 
وذلك ضمن إطار قانوني ينظم عمل السجل اإللكتروني.

االتفاقية وقعها كل من وكيل الوزارة المس��اعد لش��ؤون العالقات المالية الدولية خالد 
علي البس��تاني، والرئيس التنفيذي باإلنابة لمصرف اإلمارات للتنمية راش��د محبوب 

مصبح، بحضور مجموعة من المدراء التنفيذين ورؤساء األقسام في الوزارة.

استمرار برنامج شراء السندات

أعاد البنك المركزي األوروبي التأكيد على موقفه الداعم للتيسير النقدي، وأبقى الباب 
مفتوحا لزيادة مشتريات السندات إذا ما اقتضت الضرورة وذلك رغم انتعاش اقتصاد 
منطقة اليورو. مبقياً على أس��عار الفائدة عند مس��توى قياس��ي منخف��ض. كما أكد أن 
برنامجه لشراء السندات سيستمر عند 60 مليار يورو شهرياً حتى 30 كانون األول/

ديسمبر، مع احتمال التوسع فيه أو تمديده إذا لزم األمر.
يذكر أن المستثمرين كانوا يبحثون عن مؤشرات إذا ما كان البنك المركزي قد يتجه 
لتقليص برنامج شراء السندات، خاصة بعد ما قاله رئيسه ماريو دراغي أواخر شهر 
حزيران/يوني��و 2017، “أن انتعاش اقتصاد منطقة اليورو قد تصاحبه تغييرات في 

السياسة”.

أكد األمين العام التحاد المصارف العربية وس��ام فتوح، 
في مؤتمر صحافي على هامش منتدى تعزيز االستقرار 
المالي، الذي نظمه االتحاد في ش��رم الشيخ، أن “القطاع 
المصرفي العربي لم يقم بتمويل عمليات إرهابية”، الفتاً 
إلى أن “الجهات الرقابية الدولية لم ترصد أو تثبت تورط 
أي بن��ك عربي في تمويل اإلره��اب”. وقال: إن القطاع 
المصرفي يمول االقتصاد العربي، رغم انخفاض أسعار 
النف��ط، واالضطرابات األمني��ة واالقتصادية في بعض 
ال��دول العربي��ة، وأن المنطقة العربية تتطلب بترس��يخ 
االس��تقرار م��ن خالل فتح األس��واق العربي��ة، واعتماد 
استراتيجية واضحة تصب في مصلحة القطاع المصرفي، 
واالنفتاح على المشاريع التي توفر فرص عمل، ما يساهم 

بتجفيف بعض المنابع التي يستفيد منها اإلرهاب.

المصارف العربية لم تمول االرهاب

ألف وظيفة في باريس بعد بريكست

تعه��د مصرفيون فرنس��يون بخلق 
ألف وظيفة ف��ي العاصمة باريس، 
ضم��ن خطة لنق��ل عملياتهم خارج 
بريطاني��ا  تغ��ادر  حالم��ا  لن��دن، 
االتحاد األوروبي. وكش��ف االتحاد 
المصرفي الفرنسي في بيان له، أن 
األمر قد يك��ون بالفعل متعلقاً بنحو 
ألف وظيفة، وهو ما قد يخلق بشكل 

غير مباشر 3 وظائف عن كل وظيفة مباشرة. يأتي ذلك بعدما كانت حكومة الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلنت بدورها خططاً لخفض الضرائب على األجور 
وإلغاء توس��ع فيها على تداول األس��هم، وه��ي إجراءات كانت البنوك الفرنس��ية قد 

ضغطت من أجلها.
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أداء قوي لالقتصاد المغربي

توقع صندوق النقد الدول��ي ارتفاع النمو االقتصادي 
ف��ي المغرب إلى 4.8 % في عام 2017، وهو أعلى 
معدل في الشرق األوسط وشمال افريقيا، مستفيداً من 
تحّسن اإلنتاج الزراعي وظروف دولية مساعدة تتسم 
بتراجع األخط��ار اإلقليمية والخارجي��ة، إلى جانب 
تحّسن في المؤشرات االقتصادية الكلية. وقال رئيس 
بعث��ة الصندوق إل��ى المغرب، نيكوال بالنش��ير: إن 
الحسابات الماكرو اقتصادية تبدو جيدة في االقتصاد 

المغرب��ي ال��ذي تمك��ن من تطوي��ر أدائه، واالنخراط في مسلس��ل م��ن اإلصالحات 
اإليجابية، ساعدت في زيادة المناعة والقدرة على مواجهة األخطار المناخية والدولية.
ويتوقع الصن��دوق ارتفاع الدخل القومي المغربي إلى 137 مليار دوالر عام 2022، 

بزيادة نحو 31 مليار دوالر، ما يعني تحّسن الدخل الفردي بنحو 900 دوالر.

نيكوال بالنشير

أكد محافظ س��لطة النقد في فلسطين عزام الشوا خالل 
لقائ��ه بمحافظ البنك المرك��زي الهولندي كالس كنوت 
والوف��د المراف��ق له ض��رورة تعزيز العالق��ة الثنائية 
المش��تركة بي��ن الجانبين وتبادل الخب��رات والتجارب 

المصرفية.
م��ن جانبه أثنى “ كنوت” على التطور الملموس الذي 
يشهده القطاع المصرفي الفلسطيني وعلى جهود سلطة 
النقد في ذلك، كما أعرب عن اس��تعداد البنك المركزي 
الهولن��دي عل��ى تعزيز أواص��ر التعاون ف��ي المجال 

المصرفي وتطوير الخبرات.

تعزيز العالقات بين فلسطين وهولندا

تسلمت مصر، الدفعة 
الثانية من الش��ريحة 
األول��ى بقيمة 1.25 
م��ن  دوالر  ملي��ار 
النقد  قرض صندوق 
وبحس��ب  الدول��ي، 
المرك��زي  البن��ك 

المص��ري، فإن الدفع��ة الثانية هذه س��تدعم االحتياطي 
النق��دي األجنبي. وتوقع وزير المالية المصري، عمرو 
الجارحي، حصول بالده على الدفعة الثالثة من القرض 
بقيمة ملي��اري دوالر، نهاية الع��ام 2017 الجاري، أو 

مطلع العام المقبل.
يش��ار الى أن صن��دوق النق��د الدولي واف��ق على منح 
مص��ر، قرضاً بقيمة 12 مليار دوالر، تش��رين الثاني/
نوفمبر 2016، يصرف على ش��رائح، بهدف مساعدة 
القاه��رة في تنفيذ برنامج إصالح��ي اقتصادي. وبذلك، 
يص��ل إجمالي ما حصلت عليه مصر من القرض الذي 
سيصرف على مدار 3 أعوام، نحو 4 مليارات دوالر.

مصر تتسلم 1.25 مليار دوالر

عمرو الجارحي

BADEA يدعم مصر بـ200 مليون دوالر

وقّعت وزارة االس��تثمار والتعاون 
الدولي في مصر، اتفاقاً مع المصرف 
العرب��ي للتنمي��ة االقتص�ادي��ة في 
 200 بقيم��ة   ،BADEA أفريقي��ا 
ملي��ون دوالر، وذلك بهدف تعزيز 
ق��درة المس��تثمرين المصريين في 
القارة الس��مراء. ووق��ع االتفاق كل 

من رئيس مجلس إدارة المصرف يوسف البسام، ووزيرة االستثمار في مص�ر سحر 
نصر، التي أكدت أنه يشمل دعم المستثمرين المصريين للنفاذ إلى أفريقيا لدعم التنمية 
االقتصادية في كافة المجاالت وتعزيز سبل التعاون بين الوزارة والمصرف، ما يسهم 
بتوفير فرص العمل أيضاً. وتوقعت نصر، أن الفترة القادمة ستشهد تواجداً مصرياً في 

أكبر الدول األفريقية بمساندة جهود المصرف.

سحر نصر ويوسف البسام

فرنكفورت مقراً جديداً لـ“سيتي غروب”

أعل��ن المدي��ر التنفي��ذي لمجموعة س��يتي غروب 
المصرفية في أوروبا والش��رق األوس��ط وأفريقيا 
جيمس كاول��ز، أن مدينة فرانكف��ورت هي الخيار 
األول الس��تضافة مقر عمليات ممجوعته في بلدان 
االتحاد األوروبي بعد بريكست، نظراً للبنى التحتية 
والن��اس والخب��رات المتوف��رة فيها أساس��اً، الفت��اً 
أن عملي��ات مجموعت��ه التي تجري م��ن العاصمة 
االنكليزية لندن يتوقع أن تفقد أحقيتها بعد بريكست 

عام 2019، مع توقعات بزيادة تواجد المجموعة في مدن أخرى ضمن االتحاد بمرور 
الوقت بما فيها امستردام ودبلن ولوكسمبورغ ومدريد وباريس، بحد قوله.

جيمس كاولز
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“المركزي القطري” يعاقب شركات الصرافة

ق��رر مصرف قطر المركزي فرض إجراءات عقابية ضد ش��ركات الصرافة، والتي 
لم تلتزم بالس��عر الرس��مي للدوالر المق��رر من قبل المصرف. واعتب��ر البنك أن هذا 
مخالفة للتعليمات المش��ددة التي أصدرها منذ بداية االزمة ، والتي أكدت على االلتزام 
الكامل باألسعار الرسمية للدوالر في البنوك وشركات الصرافة. وكانت وسائل إعالم 

أجنبية تحدثت، في وقت س��ابق، عن 
“أزمة س��يولة” في البنوك وشركات 
الصراف��ة القطري��ة، عق��ب س��حب 
مس��تثمرين خليجيي��ن أمواله��م م��ن 
البورصة واألسواق المالية القطرية، 
تنفيذاً لقرارات بالدهم بوقف التعامل 
االقتصادي مع قطر وعملتها الوطنية.

العمل بنظام سويفت في اليمن

دش��نت الحكوم��ة اليمنية العم��ل بنظام التحوي��الت المالية العالمية “س��ويفت” للبنك 
المركزي في مقره الجديد بمدينة عدن بعد 10 أشهر من نقله من صنعاء. كم���ا أبلغت 
وزارة الخزانة األميركية الحكومة اليمنية رسمياً برفع الحظر عن حساباتها البنكية بعد 
إعادة العمل بنظام سويفت وقدرته على إرسال واستقبال المعامالت المالية مع مختلف 

البن��وك. وكان نقل نظ��ام التحويالت من 
فرع البنك في صنعاء إلى عدن أواخر عام 
2016 قد  أدى إلى تأثيرات س��لبية على 
القط��اع المصرفي واألنش��طة التجارية، 
فقد توقفت المستوردات الغذائية، وعجز 
تجار القمح اليمنيون عن إبرام أي عقود، 
لعجز البن��وك المحلية ع��ن تحويل قيمة 

النقد األجنبي الستيراد الشحنات.

340 مليار دوالر حجم االحتياطات القطرية

كشف محافظ مصرف قطر المركزي عبد هللا بن سعود 
آل ثاني، أن بالده تملك احتياطياً يبلغ 340 مليار دوالر، 
بما في ذلك أرصدة صندوقها للسيادة الوطنية، ما يمكن 
أن يس��اعدها عل��ى مقاومة العزلة م��ن جانب جيرانها 
في الخلي��ج. وأوضح أن مصرف قطر المركزي يملك 
احتياطي��ات نقدية تبلغ 40 ملي��ار دوالر باإلضافة إلى 
الذهب، كما أن هيئة االستثمار القطرية تملك احتياطيات 
تبلغ 300 مليار دوالر. كما اعتبر آل ثاني أن لدى بالده 

نظام��اً جيداً وفريداً، وقوانين ضد كل أش��كال اإلرهاب، وهي تعمل مع صندوق النقد 
الدولي والمؤسسات األخرى لوضع القوانين وعمليات التدقيق والمراجعة.

عبد هللا بن سعود آل ثاني

ب��دأ البن��ك المرك��زي الروس����ي تطهي������ر القط��اع 
المصرفي في روسيا، حيث استطاع  التخلص من معظم 
المص��ارف التي تبني اقتصاداته��ا على عملي�ات غي�ر 
ش��رعي�ة، وال�ت��ي تعاني من حالة عدم استقرار مزمنة، 
بما في ذلك، سحب رؤوس األموال من المصارف عبر 

قروض وهمية ومقترضين تقنيين.
واعلنت مديرة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، 
أن االقتصاد الروسي يقف أمام دورة جديدة من النمو، 
وأن المهمة الرئيسية خالل السنوات المقبلة هي الحفاظ 
على المستوى المس��تهدف للتضخم عند 4 %، مشيرةً 
ال��ى أن أرب��اح المص��ارف بلغت 770 ملي��ار روبل 
)12.8 ملي��ار دوالر(، وهو أكبر بمرتين من األرباح 

خالل عام 2016.

 حملة تطهير
في القطاع المصرفي

إلفيرا نابيولينا

أعلن بنك س��ورية الدولي اإلس��المي إنتهاء إجراءات 
زيادة رأس المال األخيرة حيث تم تسجيل أسهم الزيادة 
ل��دى هيئة األوراق المالية، ويبلغ عددها 10.6 ماليين 
س��هم، بقيمة اسمية )100( ليرة سورية للسهم الواحد، 
تم توزيعها كأس��هم مجانية على المس��اهمين، في قيمة 
إجمالية تبلغ 1.062 مليار ليرة سورية ناتجة عن ضم 
اإلحتياطي��ات وج��زء من األرباح إلى رأس��مال البنك 
وما نس��بته 12.5 % من رأس م��ال البنك القائم نهاية 

 .2016
أما كس��ور األس��هم الناتجة عن عملية التوزيع األسهم 
المجاني��ة، فقد قامت س��وق دمش��ق ل��ألوراق المالية 
بتجميع الكس��ور في حس��اب خاص )كس��ور األسهم( 
يك��ون لكل مس��اهم ف��ي البنك كم��ا في تاري��خ إجراء 
الرس��ملة حصة في حساب الكسور تعادل نسبة الكسر 

الخاص بملكيته.

زيادة رأسمال
“سورية الدولي اإلسالمي”
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اس��تبع�دت رئيس����ة 
ال�ب�ن���ك المرك���زي 
األميرك��ي، جاني��ت 
يلين ح���دوث أزم��ة 
على  أخ���رى  مالي�ة 
الم��دى  على  األق��ل 
ال�ق��ري��������ب، وإن 
الفض����ل ف��ي ذل��ك 

يرجع إلى حد كبير إلى إصالحات النظام المصرفي منذ 
انهيار القطاع في 2007 - 2009.

واشارت يلين الى أنه “سيكون شيئاً جيداً” إذا استمرت 
اإلصالح��ات في صناعة الخدم��ات المالية التي بدأت 
من��ذ األزمة ، وحثت أولئك الذين س��اعدوا في التغلب 
عل��ى تداعيات األزمة في ذلك الوقت على أن يس��عوا 

بنشاط لمنع تخفيف اإلصالحات.

HSBC وUBS يتوصالن لتسوية قضائية

ال أزمة مالية جديدة

اتفق بنك HSBC وUBS على دفع 14 مليون دوالر لتسوية دعوى قضائية أميركية 
خاصة تتهمهما بالتالعب في مؤش��ر قياسي لسعر الفائدة مستخدم في سوق المشتقات 
البالغة قيمتها 483 تريليون دوالر. وُكشف عن التسويات المبدئية في إشعارات صدرت 
لمحكمة مانهاتن الجزئية والتي تتطلب موافقة قضائية. بذلك ترتفع المدفوعات اإلجمالية 

من تسويات 10 بنوك في تلك القضية إلى 408.5 مليون 
دوالر.  وكان��ت العدي��د م��ن صناديق معاش��ات التقاعد 
والمجال��س البلدي��ة قد اتهمت 14 بن��كا بالتآمر للتالعب 
في مؤش��ر “آي.اس.دي.ايه فيكس” للتربح خالل الفترة 
بين عام��ي 2009 و2012، حيث تس��تخدم الش��ركات 
والمس��تثمرون هذا المؤش��ر لتس��عير معامالت المبادلة 

والرهون العقارية التجارية وأدوات الدين المهيكلة.

جانيت يلين

ألمانيا تحصد ماليين من أزمة اليونان

ذكرت صحيفة زود دويتشه تسايتونغ أن ألمانيا جنت 1.34 مليار يورو من تقديم قروض 
ألثينا، وش��راء السندات اليونانية، في خطوة حالت دون إفالس اليونان في عام 2015. 
واستندت الصحيفة إلى رسالة موجهة من وزارة المالية األلمانية إلى كتلة “الخضر” في 
البرلمان، تفيد بأن ألمانيا كسبت 393 مليون يورو على شكل فوائد من قروض قدمتها 
ألثينا عبر البنك الحكومي األلماني KFW. في حين، بلغت حصة برلين من أرباح شراء 

الس��ندات اليوناني��ة، والتي تمت من 
خالل البنك المركزي األوروبي، منذ 
ع��ام 2015 نحو 952 مليون يورو. 
وكانت اليونان قد توصلت إلى اتفاق 
مع دائنيها في عام 2015 حول خطة 
إنقاذ ثالثة تحصل أثينا بموجبها على 

قروض 86 مليار دوالر.

حزم إنقاذ للبنوك اإليطالية

أق��ر االتح��اد األوروبي حزمة إنقاذ حكومية لبنك مونتي دي باش��ي دي س��يينا، رابع 
أكبر مصرف في إيطاليا، لترتفع بذلك األموال التي تحملها دافعو الضرائب في البالد 
إلنقاذ البنوك على مدى أس��بوع إلى أكثر من 20 مليار يورو، خاصةً وأن أوروب�ا لم 
تشهد مثل تلك الحزم الكبيرة من أموال اإلنقاذ الحكومية في فترة ما بعد األزمة المالية 
العالمية باستثناء اليونان. وقالت منظمة المساعدات الحكومية في االتحاد األوروبي في 

بياٍن له�ا: إن روما يمكنها ضخ 5.4 
ملي��ار ي��ورو  في بن��ك مونتي دي 
باش��ي، بعدما وافق المصرف على 
تنفيذ إصالح جذري بما في ذلك نقل 
الديون المتعثرة إلى صندوق خاص 

وخفض رواتب كبار المديرين.

وافق مجلس ادارة صندوق النقد الدولي “مبدئياً” على 
إعادة اطالق خطة مس��اعدة اليون��ان، وبموافقة مبدئية 
على منح ق��رض “وقائي” بقيمة 1.6 مليار يورو الى 

اثينا.
وكشف الصندوق في بيان له، ان القرض سوف يصبح 
فع��االً فقط بعد ان يحص��ل الصندوق عل��ى ضماناٍت 
مح��ددة وموثوق��ة م��ن ش��ركاء اليون��ان االوروبيين 
لضمان تسديده، شرط بقاء برنامج اليونان االقتصادي 
على المسار الصحيح، إضافة الى االتفاق على برنامج 

تخفيف الدين.
ويفترض ان تس��مح هذه الخطة التي تستمر حتى شهر 
آب/اغس��طس 2018، بمواجهة جزء من دين اليونان 
الهائ��ل الذي ال ي��زال يبلغ 180 % من اجمالي ناتجها 

الداخلي )315 مليار يورو(.

موافقة مبدئية لدعم مالي لليونان
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الدعم يس��اوي 14 مليار دوالر أميركي لدعم النش��اط االقتصادي 
في لبنان”.

وأكد س��امه أنه تم تمديد “القروض المدعومة 19 عاما للمحافظة 
على مؤسس��اتنا التي تمر بظروف مالية نعتبرها ظرفية”، مشيراً 
إلى أن هذه القروض سمحت بالمحافظة على نمو ايجابي في لبنان 
من خال تأثيرها على الطل��ب الداخلي، والفتاً إل��ى أن االقتصاد 
اللبناني تأثر سلباً باألحداث المؤلمة التي تعيشها منطقتنا والحرب 
في س��ورية إضافة إلى الصعوبات االقتصادية والمالية في الدول 

التي يعمل فيها اللبنانيون.

توظيفات االقتصاد الرقمي
ولفت س��امه إلى أن المصارف اللبنانية وظف��ت بكفالة من البنك 
المركزي  نحو 400 مليون دوالر  في اقتص��اد المعرفة الرقمي، 
األمر الذي أدى الى خل��ق مئات الش��ركات وآالف فرص العمل، 
معتب��راً أن لبنان يتمتع بطاقة بش��رية ق��ادرة وهي “ث��روة ترتفع 

قيمتها دائماً وال تعاني التقلبات ومنها تقلبات اسعار السلع”.
من جهت��ه، أعل��ن الوزير خ��وري بإس��م رئي��س الجمهورية عن 
إج��راءات جديدة ستس��اهم في تعزي��ز وتنمية قدرات الش��ركات، 
مش��يرا الى أن “التحدي الكبير هو تطبيق الخطة االقتصادية التي 
سنضعها وابعاد السياس��ة عن االقتصاد واعتماد خطاب اقتصادي 

علمي”.
وفي الس��ياق ذاته، أّكد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة 
في بيروت وجبل لبنان محمد ش��قير ضرورة تركيز الجهود على 
تحفيزية انقاذية اقتصادية شاملة.األوض��اع االقتصادية، مش��دداً عل��ى أّن لبنان بحاج��ة الى خطة 

ً رياض سامه متحدثا

سالمه: الليرة مستقرة والثقة باالقتصاد تتعزز

استقرار الفائدة  يدعم القطاعات
أش��ار الحاكم س��امه إلى أن  البن��ك المركزي يتدخل باس��تمرار  
للحفاظ على اس��تقرار الفائدة في البلد آخذاً ف��ي االعتبار المحافظة 
على قدرة لبنان في جذب األموال ومراع��اة حركة الفوائد اللبنانية 
والعالمية، موضحاً أن االدارة التي قام بها البنك المركزي سمحت 
بالمحافظة على فوائد مقبولة بين 6 و7 في المئة، األمر الذي يؤمن 
أفضلية تنافس��ية للقطاعات المنتجة تعوض نس��بياً ع��ن التكاليف 
الناجم��ة عن تردي البني��ة التحتية وع��ن تراجع الخدم��ات العامة 

وتعقيدات المعامات االدارية.
ولفت س��امه إلى حرص مصرف لبنان على المساهمة في تقوية 
رس��ملة المصارف لك��ي تبقى ق��ادرة عل��ى التس��ليف. فاألنظمة 
المصرفي��ة الدولي��ة ربطت م��ا بين رأس��مال المص��رف وما هو 
مس��موح له بالتس��ليف، مش��يراً إلى أن “ماءة المصارف، وتبعاً 
لمعايير ب��ازل - 3، س��تبلغ 15 في المئ��ة، وس��تطبق المصارف 
اللبنانية المعايير المحاس��بية المطلوب��ة دولياً. ولديه��ا، منذ اآلن، 
القدرة المالية الازمة”. وش��دد عل��ى أن “مصرف لبن��ان ولجنة 
الرقاب��ة على المص��ارف وهيئ��ة الرقاب��ة على تبيي��ض االموال 

سيلتزمون تطبيق الحوكمة والشفافية”.

14 مليار دوالر لدعم االقتصاد
وأشار سامه إلى أنه “خال الس��نوات الخمس الماضية  خصص 
مصرف لبنان رزماً تحفيزية اس��تفادت منها قطاع��ات اقتصادية 
عدة، المنتجة منها ب�35 في المئة واالس��كان 65 في المئة، وبلغت 
قيمة ه��ذه التحفيزات خمس��ة ملي��ارات دوالر، وان اضفن��ا اليها 
االحتياط��ي االلزام��ي ودعم القروض م��ن الدول��ة اللبنانية يكون 

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سالمه 
أن الليرة اللبنانية مسـتقرة وسـتبقى 
كذلك، مشـدداً على أّن ذلك يعزز الثقـة 
باالقتصاد والقدرة الشـرائية ويسـاهم 
في استقرار بنية الفوائد، ويحسن بيئة 

العمل في لبنان.
جاء كالم سالمه في كلمته الرئيسية 
في المنتدى اللبناني األول للمؤسسات 
الصغيـرة والمتوسـطـة الـذي انعقـد 
في البيال - بيـروت، في رعايـة رئيـس 
الجمهوريـة اللبنانيـة العمـاد ميشـال 
والتجارة  االقتصاد  بوزيـر  عــون ممثاًل 
رائد خوري، وفـي حضـور شــخصيات 

سياسية واقتصادية. 
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النس��اء الريفيات اقتصادياً من خالل تأسيس 
مشاريع الصناعات الريفية باإلقراض.

مواكبة السوق
المدي��ر الع��ام للمص��رف الصناعي قاس��م 
زيت��ون أكد أن المصرف يؤيد وبش��دة إعادة 
إطالق القروض وخاصة للفئات المس��تهدفة 
به��ا، ال س��يما منه��ا الق��روض المخصصة 
للحرفيي��ن، بالنظ��ر إل��ى أن فئ��ة مهمة من 
القروض الحرفية هي قروض إنتاجية تعتمد 
على اإلنت��اج الزراعي، الفتاً إل��ى أن إعادة 
تفعيل القروض يعتبر انعكاس��اً لقدرة القطاع 
المصرف��ي الس��وري على مواكب��ة مزاجية 
الس��وق المصرفي��ة، والتي تعك��س بدورها 
احتياج��ات الزبائ��ن ومتطلباته��م، واأله��م 
مس��ايرة المتغيرات الحاصل��ة في الظروف 
االقتصادي��ة وما تحمله م��ن تحديات جديدة 

على كل الُصعُد.
وبيّن زيتون أن ه��ذا األمر يعتبر من صلب 
عم��ل المص��رف الصناعي كم��ا يعتبر من 
الحلول الق��ادرة على تغيير واقع المصرف، 
تبع��اً إليج��اد قنوات تس��ليفية جدي��دة تؤمن 
اإلي��رادات للمص��رف كما تؤم��ن له تغطية 

تفاعل أم إحجام؟
وبتوصيف واقع القطاع المصرفي حالياً، فإن 
إع��ادة تفعيل القروض ق��د ال تنتج التوقعات 
المأمول��ة بالنظر إلى وض��ع المصارف في 
إطار مالحق��ة القروض المتعث��رة وما نجم 
عنها من إج��راءات بحق بع��ض موظفيها، 
م��ا يعن��ي إحجام المص��ارف ع��ن المبادرة 
والت��ي تنعك��س تمه��الً في من��ح أي قرض 
تالفياً ألية تفس��يرات تتعلق بمنح القرض أو 
منح��ه ضمن قيود مش��ددة خوفاً من العوامل 
السابقة نفسها، ال سيما وأن تمويل القروض 
وتحقيق العائدات منها يقوم أصالً على تحفيز 
الزبون واستقطابه عبر التسهيالت والمزايا، 
أما ف��ي الوضع الحالي، فقد تكون ردة الفعل 

المتوجسة هي السائدة.

تمويل القطاعات
واف��ق مجلس ال��وزراء مؤخ��راً على خطة 
مصرف س��ورية المركزي في هذا المجال، 
م��ا س��مح للمص��ارف العاملة في س��ورية 
)س��تة مص��ارف عام��ة ونحو اثني عش��ر 
مصرفاً خاصاً( باس��تئناف من��ح القروض، 
ضمن ضواب��ط أولية توجب قيام المصارف 
بتخصي��ص 50 % م��ن الق��روض للتمويل 
واإلقراض اإلنتاجيين في قطاعات الزراعة 
والسياحة والصناعة، مع األخذ باالعتبار أن 
موافقة مجلس الوزراء في هذا المجال ليست 
األولى بل س��بقتها موافقته في جلسته السابقة 
)بتاري��خ 30\5\2017( عل��ى منح قروض 
ميّس��رة للنس��اء الريفيات الراغبات بتأسيس 
مش��اريع مولّ��دة للدخل في قط��اع التصنيع 
الريفي، على أن يقترن تمويل هذه القروض 
بتقدي��م التدري��ب الفن��ي ال��الزم لالس��تفادة 
القص��وى من ه��ذا القرض، وذل��ك لتمكين 

الفوائد التي يس��ددها على الودائع الموجودة 
لدي��ه، الفتاً إل��ى أن وضع المص��رف الذي 
تحس��ن خ��الل الفت��رة الماضي��ة يمّكنه من 
تلبي��ة كل كتل اإلقراض الت��ي يقرر تمويلها 
ول��و وصلت إلى ما يفوق ال���15 مليار ليرة 
س��ورية، مش��دداً عل��ى أن المبال��غ الالزمة 
لإلقراض متوافرة لدى المصرف الصناعي 

القادر على تلبيتها كاملةً.

تأمين الدخل
المدي��ر العام للمص��رف الزراعي التعاوني 
ابراهي��م زي��دان، أش��ار إل��ى أن المصرف 
الزراع��ي يمنح أساس��اً الق��روض اإلنتاجية 
الزراعية ضم��ن توجهات الحكومة، بالنظر 
إل��ى أهمي��ة هذه الق��روض في دف��ع العملية 
التنموية في س��ورية وتحقيق سوية أعلى من 

اإلنتاج الزراعي.
وأك��د زي��دان ترحيب المص��رف الزراعي 
بإعادة تفعيل القروض، ال سيما منها اإلنتاجية 
الت��ي يتخصص بها، بالنظ��ر إلى تعميم هذه 
الق��روض عل��ى قطاعات أخ��رى مهمة من 
ش��أنها رفد اإلنتاج الوطني بنس��ب أعلى من 
اإلنتاج، الفتاً إل��ى أهمية هذه القروض التي 
تستطيع تأمين الدخل وتوليده لسكان األرياف، 
بالت��وازي مع دورها في تنمية المناطق التي 
توج��د فيها، ومنوه��اً باس��تمرار المصرف 
الزراعي ورغم الظروف التي تمر بها البالد 
بدع��م المزارعين وقط��اع اإلنتاج الزراعي 
بقروض ميّسرة وأسعار مدعومة، ما يعكس 
اهتمام الحكومة بالقطاع الزراعي الذي بادلها 

الثقة واستمر بالعمل واإلنتاج.
واعتب��ر زي��دان أن الزي��ادات المحقق��ة في 
حجم الودائع والقروض والتي وصلت نسبة 
الزي��ادة فيها إلى 205 % خ��الل عام، دليل 

المصارف السورية جاهزة لمنح القروض

في سورية،  العاملة  المصارف  ومن كل  السوريين  المواطنين  أمام  متاحة  القروض  باتت  انتظار،  بعد طول 
عامة وخاصة، ضمن ضوابط محددة ونسب مئوية تحدد مبدئيًا مقدار التمويل المقرر لكل نوعية من أنواع 
المشاريع التي تتوزع بين إنتاجية (في كل القطاعات اإلنتاجية) والريفية الموّلدة للدخل، وكذلك القروض 
التشغيلية الخاصة برأس المال العامل، والتي ُسمح بها قبل هذه الفترة، ولكنها بقيت غير ذات إقبال من 

أصحاب المشاريع أنفسهم.

 أهمية هذه القروض

أنها تؤّمن الدخل

لسكان األرياف

بالتوازي مع

تنمية المناطق

المتواجدة فيها
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إنتاجية م��ن تمويل وإقراض، وبالتالي إيجاد 
جبه��ات عمل ألنواع متع��ددة من المنتجات 
الصناعي��ة والزراعية والس��ياحية، ما يفرز 
بالتال��ي منافس��ة حقيقية وجادة، مش��يراً إلى 
أن موافق��ة مجل��س ال��وزراء عل��ى تفعي��ل 
القروض خطوة موفقة ومحكمة نظراً للفوائد 
المتعددة والكثيرة اقتصادياً لمختلف قطاعات 
االقتصاد الوطني، واجتماعياً لمختلف فئات 

المجتمع السوري.

ترميم األرباح
المدير العام للمصرف العقاري الدكتور أحمد 
العل��ي اعتبر إعادة تفعي��ل القروض فرصة 
مهمة للمصرف العقاري الستثمار إيداعاته، 
وبالتالي ترميم إيراداته التي تراجعت خالل 
الس��نوات الماضي��ة، نتيج��ة حرمان��ه م��ن 

على ثقة المواطن وبالتحديد المزارع والمنتج 
الزراع��ي بالمصارف العامة ال س��يما منها 
المص��رف الزراع��ي، والذي ل��م يتخل عن 
دعم المزارع والمنتج طيلة س��نوات األزمة 
كما قبلها، من خالل تأمين مستلزمات االنتاج 

الزراعي من سماد وأعالف وسواها.

دور محوري
المدير الع��ام للمصرف التجاري الس��وري 
فراس إبراهيم س��لمان، اعتب��ر إعادة تفعيل 
الق��روض دفعة مهم��ة في العملي��ة التنموية 
لدوره��ا المحوري في العملية اإلنتاجية التي 
تعتبر حجر زاوية في االنتعاش االقتصادي، 
بالنظ��ر إل��ى أن مجل��س ال��وزراء أوصى 
بتخصيص نسبة 50 % من القروض الممولة 
من قب��ل كل مص��رف لمصلح��ة القروض 
اإلنتاجية ف��ي مختلف القطاع��ات الزراعية 
والسياحية والصناعية، ما يعني دعم العملية 
اإلنتاجية، وبالتالي تأمين مقومات المشاريع 
التي يفرز تش��ابكها وانطالقها أرضية صلبة 

لنهوض االقتصاد الوطني.
كم��ا أكد س��لمان أن الب��ارز ف��ي األمر هو 
شمولية موافقة منح القروض لكل القطاعات 
بش��كل عام من خ��الل قروض يت��م تمويلها 
لغاي��ات إنمائي��ة وتنموي��ة م��ن دون إغفال 
الجان��ب االجتماعي فيه��ا، وذلك عبر تأمين 
احتياجات المواطن الراغب بتأسيس مشاريع 

التوظيف خاللها. وبحس��ب العلي فإن عمل 
المصرف يق��وم على ركيزتين أساس��يتين: 
أولهما قبول اإليداع��ات وثانيتهما توظيفها، 
مبيناً أن الركي��زة الثانية بقيت معطلة طوال 
السنوات الخمس الماضية، ما حرم المصرف 
من تحقيق العوائد التي يطمح إليها، كما شّكل 
عبئاً على عاتقه في تس��ديد فوائد اإليداعات 
الت��ي يقبلها وال يتمكن من توظيفها بالش��كل 
األمث��ل، في حين أن إع��ادة تفعيل القروض 
من شأنه إنعاش توظيفات المصرف وتأمين 
قنوات تسليفية استثمارية مناسبة كما هو حال 
المصارف كلها في ه��ذا المجال، معتبراً أن 
تفعي��ل القروض س��يعيد الحي��اة واأللق إلى 

العمل المصرفي.
وبيّن العلي أن تراجع األرباح خالل السنوات 
الماضية مسألة ناجمة عن جملة من العوامل 
الخارجة ع��ن إرادة المصرف بالنس��بة إلى 
بعضها، وتس��ديده قيم الفوائد عن الحسابات 
والودائ��ع، معتب��راً أن الس��بب األهم في هذا 
التراج��ع هو توقف المص��رف العقاري عن 
اإلقراض لمدة تزيد على خمس سنوات تنفيذاً 
للق��رار الحكومي القاض��ي بوقف القروض 
بكل أشكالها وأنواعها، أما حالياً، ومع إعادة 
تفعيل القروض فقد بات العقاري قادراً على 
النهوض بواقعه، وتحقيق خططه في استثمار 
فئات جديدة من الزبائن والمتعاملين.أموال��ه بما يع��ود عليه بالربح، واس��تقطاب 

قاسم زيتون ابراهيم زيدان  أحمد العلي

تفعيل القروض

سيعيد

الحياة واأللق

إلى العمل

المصرفي
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دع��م المواطن، مؤكداً أن الجانب االجتماعي في عمل المصرف ال 
يقتصر على المجال الس��كني، بل يتعداه إلى قطاعات أش��مل وأعم 
عبر قروض يمولها للمؤسس��ات المعنية بتأمين احتياجات المواطن 
كمؤسس��ة الحبوب التي يم��ول “التجاري الس��وري” عن طريقها 
موس��م الحبوب، اما عن طريق منحه قروضاً للمؤسس��ات المعنية 
باستيراد األقماح الالزمة إلنتاج الخبز، أو من خالل مشاريع سكنية 
مثل مشروع إعادة اإلعمار الواقع في منطقة بساتين الرازي، والذي 

يعتبر نموذجاً حقيقياً لمساهمة المصرف في دعم المجتمع وتنميته.
استقطاب الشركات والمؤسسات

واعتبر س��لمان، أن هذا النوع من القروض يس��اهم بش��كل مباشر 
في خلق جبهات عمل للش��ركات والمؤسس��ات اإلنشائية، ما يؤمن 
بالتالي مجموعة كبيرة من فرص العمل باعتبار أن البناء والعمران 
وفقاً ألدبيات االقتصاد بمختلف نظرياته يخلقان فرص العمل لنحو 
181 مهن��ة رديفة ومتممة لهما، ما يعني إيجاد فرص العمل ألالف 
األي��دي العاملة الخبيرة، ومن جه��ة ثانية، فإنه يؤدي دوراً هاماً في 
خلق المنافسة ضمن سوق العقارات والمساكن الجاهزة كونه يؤمن 
المس��كن لنحو 360 ألف نس��مة، ما يعني عش��رات أالف المساكن 
ضمن العاصمة، والتي س��تفرز بالنتيجة اتس��اعاً في العرض على 
حس��اب الطلب، لتنقلب المعادلة الى منافس��ة حقيقية تكون نتيجتها 
محسومة لصالح التوازن السعري للشقق والمساكن الجاهزة، وهي 
بالمجمل نواحٍ تمت دراس��تها بعناية ومن كل الجوانب ضمن إطار 
الجدوى االقتصادية التي قيّمها المصرف التجاري الس��وري خالل 
دراس��ته لعملية تمويل المش��روع، ليصل إلى نتيج��ة موافقته على 
االقتصاد الوطني، واجتماعياً لمختلف فئات المجتمع السوري.تمويل القرض للفوائد المتعددة والكثيرة اقتصادياً لمختلف قطاعات 

قرض “دمشق” بـ20 مليار ليرة يموله “التجاري السوري”

أخر أخبار هذا القرض هو اس��تحواذ المصرف التجاري الس��وري 
عل��ى كامل المبلغ بعد أن كانت حصته منه 60 % أو ما يعادل 12 
مليار ليرة س��ورية، في حين كانت حصة مصرف التوفير 40 % 
)ما يعادل 8 مليارات ليرة س��ورية(، بموجب اتفاقية بينهما حددت 
التجاري الس��وري كقائد لعملية التموي��ل ومتصرف فيها ضمانات 
وأقس��اط وفوائد ومالحق��ة قانونية، في حال نك��وث المقترض عن 
الس��داد أو عجزه عن ذلك. وقد صرف “التجاري السوري” الدفعة 
الرابع��ة م��ن هذا القرض والبالغ��ة قيمتها 2,2 مليار ليرة س��ورية 
منتص��ف حزيران/يوني��و 2017 لمحافظة دمش��ق، وبه��ذه الدفعة 
يصبح مجموع ما قدمه المصرف 8,4 مليارات ليرة س��ورية وفق 
نسب التنفيذ المقدمة من المحافظة التي يُبنى الصرف على أساسها.

وكانت محافظة دمش��ق قد تسلمت الدفعة األولى من القرض بقيمة 
2 ملياري ليرة س��ورية في األول من كانون األول/ديسمبر 2016 
والدفعة الثانية بقيمة 2,6 ملياري ليرة في أواخر الشهر ذاته، والدفعة 

الثالثة بقيمة 1,6 مليار ليرة سورية خالل شباط/ فبراير 2017.
عملية متعددة األهداف

المدي��ر العام للمصرف التجاري الس��وري فراس ابراهيم سلمان، 
اعتبر في حديث لمجلة البنك والمستثمر أن تبني المصرف لتمويل 
القرض يش��كل عملية متع��ددة األه��داف وتعود بالفائ��دة على كل 
األطراف، بالنظر إلى أن موافقة “التجاري الس��وري” على تمويل 
القرض يقوم على إمكانية اعتبار هذ القرض رس��الة للجميع مفادها 
أن مرحلة أعادة اإلعمار قد بدأت في س��ورية بقوة، وعبر مشروع 
س��يكون الرائد ف��ي المنطقة على اإلطالق، ال س��يما وأنه نموذجي 
متكامل بكل األبعاد. أما الهدف الثاني من عملية التمويل، فهو إيمان 
“التجاري السوري” بهذا النوع من المشاريع والعمل المتكامل لبناء 
مدينة نموذجية داخل مدينة دمش��ق، فيما الخطوة األساسية والهدف 
األبرز هما أن هذا القرض عبارة عن ملف تس��ليفي مهم جداً حالياً 
لتوظيف��ات المصرف التجاري الس��وري كونه مضمون، بالتوازي 
م��ع تحقيقه غايات مالية وإنمائية تنتج عائداً متوازناً على مس��توى 
االقتص��اد الكلي، ناهيك بدوره االجتماعي في تأمين مس��اكن عالية 

السوية وفي قلب العاصمة دمشق لعموم المواطنين.
وبحسب س��لمان، فإن المصرف، وعبر هذا القرض، يؤكد الجانب 
االجتماع��ي في عمل��ه بعكس ما كان يحلو للبع��ض اعتقاده من أن 
المصرف التجاري السوري قد أغفل دوره االجتماعي، بالنظر إلى 
أن هذا المشروع يؤكد اتجاه المصرف صوب المواطن، ولكن بدالً 
من االتجاه إليه بش��كل مباش��ر عبر منحه القروض السكنية أصبح 
يتجه صوب المؤسس��ات الحكومية العمالقة التي يمكن من خاللها 

انطالقة قوية للقروض اإلستثمارية التي كانت متوقفة منذ سنوات، حققها المصرف التجاري السوري، عبر 
تمويله قرضاً لمحافظة دمشق لتنفيذ مضمون المرسوم 66 الخاص بتنظيم منطقة البساتين (خلف الرازي) 

بدمشق، والذي وصل مبلغه اإلجمالي إلى 20 مليار ليرة سورية.

 فراس سلمان
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االندماج واالستحواذ
ووفق��اً للتقري��ر بلغ��ت قيمة صفق��ات االندماج 
واالستحواذ المعلنة 20.1 مليار دوالر أميركي،  
بزي��ادة 8 % ع��ن النص��ف األول م��ن الع��ام 
الماضي. وتمثلت أكبر صفقة اس��تحواذ  بشراء 
ش��ركة “ترونك��س” األميركية ألص��ول قطاع 
“ثاني أكس��يد التيتانيوم” لش��ركة “كريس��تال” 
الس��عودية مقابل 2.2 مليار دوالر، لتصل بذلك 

مسار االستثمار المصرفي في الشرق األوسط 2017

أشارت “تومسون رويترز”، المزود العالمي للمعلومات الذكية للشركات والمحترفين، في تقريرها الفصلي حول 
االستثمار المصرفي في منطقة الشرق األوسط، إلى أن رسوم الخدمات المصرفية االستثمارية بلغت 462.1 
مليون دوالر أميركي خالل النصف األول من عام 2017، بانخفاض 15 % عن الفترة نفسها من عام 2016. وبلغت 

عموالت إصدارات الديون 136.9 مليون دوالر، بارتفاع 88 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت قيمة

صفقات االندماج

واالستحواذ

المعلنة 20

 مليار دوالر

أميركي

وق��ال مدير عام “تومس��ون رويترز” في 
منطقة الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا، 
نديم نجار: “ارتفع��ت عموالت إصدارات 
األس��هم بنس��بة 36 % إل��ى 39.7 مليون 
دوالر. أما إجمالي رسوم عمليات االندماج 
واالستحواذ المنجزة فبلغ 98 مليون دوالر 
خ��ال األش��هر الس��تة األول��ى م��ن العام 
الحالي، بانخفاض 20 % عن الفترة نفسها 

من العام الماضي.
وأضاف: اس��تحوذت عموالت إصدارات 
الدي��ون عل��ى 30 % من إجمالي رس��وم 
األنش��طة المصرفية االستثمارية. وشكلت 
رس��وم الق��روض المجمع��ة 41 % م��ن 
إجمالي الرس��وم، أما رس��وم االستشارات 
الخاصة بصفق��ات االندماج واالس��تحواذ 
وعموالت إصدارات األسهم فشكا 21 % 

و9 % على التوالي.

أرقام البنوك
استحوذ بنك “أتش أس بي سي” على معظم 
رس��وم الخدمات المصرفية االس��تثمارية 
خ��ال النص��ف األول م��ن ع��ام 2017، 
ليجم��ع 29.2 ملي��ون دوالر، أي 6.3 % 
من إجمالي الرس��وم. وتصدر بنك “يو بي 
أس” قائمة المش��اركات في عمليات الدمج 
واالس��تحواذ المنجزة بحص��ة تبلغ 20 % 
من رس��وم االستش��ارات، في حين حصل 
بن��ك “جي��ه بي مورغ��ان” عل��ى المركز 

األول من حيث رسوم إصدارات الديون.
بينم��ا احتل��ت “إي أف ج��ي هيرمي��س” 
المركز األول من ناحية رس��وم االكتتابات 
باألس��هم، أما البنك الصناع��ي والتجاري 
الصيني فاس��تحوذ على أعلى قيمة لرسوم 
ترتي��ب القروض المش��تركة في الش��رق 

األوسط.

قيمة صفقات االندماج واالستحواذ الواردة 
إل��ى 6.6 ملي��ارات دوالر، وهي أقل قيمة 
نصف س��نوية ف��ي 11 عام��اً. وانخفضت 
قيمة صفقات االندماج واالستحواذ المحلية 
وضم��ن نطاق الش��رق األوس��ط  بنس��بة 
46 % لتبل��غ 2.8 ملي��ار دوالر، بينم��ا 
سجل نش��اط صفقات االندماج واالستحواذ 
ع��ن   %  13 بنس��بة  هبوط��اً  الص��ادرة 
النص��ف األول من الع��ام الماضي لتصل 
إل��ى 8.3 ملي��ارات دوالر. وتصدر قطاع 
الطاقة والكهرباء قائم��ة القطاعات األكثر 
نش��اطاً، ليستحوذ على 41 % من صفقات 
االندماج واالس��تحواذ من حيث القيمة، أما 
القط��اع المالي ف��كان األول من حيث عدد 
الصفقات. واستحوذ قطاع الطاقة على ست 
من أكبر عش��ر صفقات تم اإلعان عنها، 
وكان أكبرها قيام شركة التكرير السعودية، 
ملي��ار   2.2 بدف��ع  ألرامك��و،  المملوك��ة 
دوالر إلى “رويال داتش ش��ل” بعد فصل 
أصولهم��ا وأعمالهما في مش��روع تكرير 

النفط المشترك “موتيفا إنتربرايزيز”.

أسواق األسهم
وفيما يتعلق بأسواق األسهم، جمعت خمسة 
طروحات أولية 603.3 مايين دوالر، أي 
60 % من إجمالي النشاط بالنصف األول 
  ADES من 2017، حيث جمعت ش��ركة
لخدم��ات الحف��ر ف��ي المنش��آت النفطيّة، 
ومقره��ا دب��ي، 243.5 ملي��ون دوالر من 
خال طرح ألسهمها في بورصة لندن، أما 
حصة اإلصدارات المالية الاحقة فش��كلت 
40 % م��ن النش��اط الكل��ي. واحت��ل بنك 
الكوي��ت الوطني المرك��ز األول من حيث 
بحصة سوقية بلغت 24 %.ترتي��ب إصدارات األس��هم ف��ي المنطقة، 

نديم نجار 
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أك��د رئي��س لجن��ة التأمي��ن ب�”غرفة تج��ارة وصناعة 
الش��رقية” ص��اح الجبر ، أن مؤسس��ة النق��د العربي 
الس��عودي “س��اما” لن تعطي مهلة جديدة بعدما منحت 
فترة كافية لشركات التأمين لتحقيق التوطين في الوظائف 
المحددة. وأوضح الجبر، أن أي تقصير في هذا المجال 
ستتحمله الشركات نفس��ها، وأن معظم الشركات قادرة 
على تحقيق النسبة المطلوبة في التوطين بسهولة، نظراً 
إلى الماءة المالية التي تتمتع بها. وأشار إلى أن المرحلة 
القادمة ستتضمن سعودة الوظائف الفنية والقيادية، وأن 

مسيرة التوطين ستستمر حتى توطين القطاع بكامله.

ال مهلة جديدة بشأن التوطين

“سيغنا” تطلق أعمالها في لبنان

أطلق وزير االقتصاد والتجارة اللبناني 
رائد خوري عمل شركة سيغنا العالمية 
للتأمي��ن في الس��وق اللبناني��ة، خال 
حف��ل أقامت��ه إدارة الش��ركة في فندق 
فورس��يزنز - بي��روت، ف��ي حضور 
س��فيرة الوالي��ات المتح��دة األميركية 
اليزابي��ث ريتش��ارد، القائم��ة بأعمال 

رئي��س لجنة مراقب��ة التأمين في لبنان نادي��ن حبال، رئيس األس��واق الدولية العالمية 
ل�“سيغنا” جايسون سادلر والرئيس التنفيذي في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
والرئي��س التنفيذي العالمي للتأمين الصحي العالمي الخ��اص باألفراد هاورد جوف، 
وش��خصيات اقتصادية وعاملين في قطاع التأمين. وكانت “س��يغنا” قد انضمت إلى 
السوق اللبنانية بعد استحواذها على شركة زيورخ الشرق األوسط للتأمين في حزيران/

يونيو 2017، ما أدّى إلى توسيع عمليّات الشركة في جميع أنحاء المنطقة.

إعادة الهيكلة في التأمين المتحدة

كش��فت ش��ركة التأمين المتحدة في أبوظب�ي عن انتهاءه�ا من تنفيذ إجراءات إعادة 
هيكلة رأس��مالها، مشيرة إلى أن تنفيذ تلك اإلجراءات يأتي طبقاً للخطة المعتمدة من 
قبل الجمعية العمومية، والموافق عليها من الجهات الرقابية، وأن إعادة هيكلة رأس 
المال ش��ملت القيام بإطفاء الخس��ائر المتراكمة الس��ابقة بمبلغ 100 مليون درهم من 

خال تخفيض رأس المال األصلي بنفس المقدار وإلغاء عدد 100 مليون سهم.
وأوضح��ت الش��ركة أن إج��راءات االكتت��اب 
بزي��ادة رأس المال أس��فرت ع��ن تغطية رأس 
المال المطل��وب بالكامل. في حي��ن أن الخطوة 
الثاني��ة الت��ي قامت بها  كان تخصيص األس��هم 

الجديدة بالتزامن مع إعادة الهيكلة.

حققت المؤسسة العامة السورية للتأمين تطوراً بإجمالي 
أقس��اطها عن كافة فروع التأمين خال الربع األول من 
العام 2017 تجاوز 3 مليار ليرة بمعدل نمو ربع سنوي 
48.13 %. وتبي��ن األرق��ام ازدياداً ف��ي النمو لكل من 
فرعي تأمين السيارات االلزامي وتأمين السرقة، حيث 
بلغت حص��ة التأمين االلزام��ي 22 % بقيمة تجاوزت 
741 مليون ليرة وبمعدل نمو ربع سنوي 235 %. أما 
تأمين الس��رقة فوصلت أقساطه إلى أكثر من 91 مليون 
لي��رة بمعدل نم��و ربع س��نوي 58 %. أما على صعيد 
التأمين الصحي فقد تجاوزت أقساطه  مليار ليرة بمعدل 
نمو ربع س��نوي نس��بته 17.95 %. كم�ا بلغ النمو ربع 
س��نوي في أقساط تأمين الحريق 37 % بقيمة أكثر من 

397 مليون ليرة سورية.

نمو في أعمال السورية للتأمين

12 مليون يورو أضرار احتجاجات هامبورغ

كلف��ت التظاه��رات العنيف��ة التى 
وقع���ت خ��ال قم��ة مجموع���ة 
العش��رين والتي عق��دت في مدينة 
هامبورغ بألمانيا ش��ركات التأمين 
م��ا يصل إل��ى 12 ملي��ون يورو، 
حيث تولت جمعية التأمين األلمانية 
تقدي�ر تكلف�ة األض���رار المؤم�ن 
عليه��ا، والتي ش���م�لت المركبات 

والمباني الس��كنية والمح��ال التجارية، كان ألضرار المركب��ات وحدها أكثر من ثلث 
الكمي��ة االجمالية في احتجاجات ومظاهرات مناهضة للعولمة أثناء القمة عند اجتماع 

قادة االقتصادات العشرين الكبرى في العالم في 7 و8 تموز/يوليو.
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ما الذي تحتاجه الهيئة لتع���زز دور صناعة التأمين في االقتصاد 
الوطني؟

يج��ب أوالً أن تتعزز الثقة بين الهيئة كجهة حكومية والمس��تثمرين 
كش��ركات خاصة، إضافة إلى إحداث نقل��ة نوعية في مجال الثقافة 
والوعي التأمينيين لدى المواطن الس��وري وتأهيل الموارد البشرية 
داخ��ل مكونات س��وق التأمين ألنها األداة األساس��ية في تطوير أي 
ن��وع من الصناعات، فالكوادر المؤهل��ة والخبيرة هي القادرة على 
تقدي��م قيمة مضافة ألي عمل وهذا ما لحظت��ه الحكومة. وقد عملنا 
على البدء بإحداث مراكز للتدريب وبرامج ومحاضرات، وتم إبرام 
إتفاقي��ات مع جهات أكاديمية عالية المس��توى للتخصص في مجال 
التأمين في شكل حصري وإستحداث ماجستير من الممكن أن ينمي 

القدرات البشرية داخل قطاع التأمين.

العش: لبناء سوق تأمين داعمة لالقتصاد السوري

أكد المدير العام لهيئة اإلشراف على التأمين السورية سامر العش، إن الخطوط العريضة الستراتيجية العمل 
في المرحلة المقبلة هي بناء سوق تأمين قوية وواعدة ومتألقة تشكل الرافعة االساسية لالقتصاد السوري. 
وقال في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أنه يجب أن تتعزز الثقة بين الهيئة كجهة حكومية والمستثمرين 

كشركات خاصة، إضافة إلى إحداث نقلة نوعية في مجال الثقافة والوعي التأمينيين لدى المواطن السوري.

باإلس���تناد إلى خبرتكم الطويلة في مج���ال التأمين، كيف تقيمون 
المرحلة الحالية التي وصلت إليها هيئة اإلشراف على التأمين في 

إدارة القطاع؟
الهيئة بحاجة لمتابعة مجموعة نقاط في عملها ليكون األداء متناسباً 

مع واقع المرحلة الحالية:
أوالً: تنظيم البيت الداخلي للهيئة، فهو في حاجة لبعض التنظيم مثل 

إعادة الهيكلة ورفدها بكوادر خبيرة.
ثانياً: طريقة تنظيم الهيئة لعمل سوق التأمين. يجب أن تتمتع الهيئة 
بق��وة داخلي��ة تنعكس على س��وق التأمي��ن في مج��االت، االلتزام، 
التنظيم، والعالقة بين مختلف مكونات سوق التأمين، وتوسيع عمل 
الشركات، وتأمين األدوات والبيئة التي تمكن من تحقيق نمو واضح، 
وتأمين تدريب الكوادر في الهيئة وشركات التأمين وشركات إدارة 

النفقات الطبية.

هل هناك فكرة للعمل مستقبالً على توسيع مروحة وثائق التأمين؟
يوجد عدد من الوثائق التي أعتقد بأن السوق في حاجة إليها خاصة 
في المرحلة الراهنة، وهي: التأمينات الصغيرة لتكون متوافقة مع 
الوضع المعيشي لغالبية المواطنين وضمن أقساط مدروسة بشكل 
دقيق اكتوارياً، وتغطيات تالئم هذه األقس��اط. وال بد من التحضير 
للمرحلة المقبل��ة وهي مرحلة إعادة اإلعم��ار وتجهيز البيئة التي 
نراه��ا في الواق��ع الراهن بيئة غي��ر جاهزة، ك��ون مرحلة إعادة 
اإلعمار هي مجموعة من المشاريع الضخمة جداً، حيث متطلبات 
المس��تثمرين س��تكون ضمن معايير عمل وأداء لش��ركات التأمين 
نعمل في الوقت الحالي على البدء بوضعها لتتناس��ب مع متطلبات 

المرحلة المقبلة.

ما هي الوثائق التأمينية التي فرضتها آثار الحرب؟
أهم الوثائق هي وثيقة تغطية اإلرهاب السياس��ي، وقد بدأت بعض 
الش��ركات فع��الً باالتجاه إلصدار ه��ذا النوع م��ن الوثائق ضمن 
تغطيات محددة. وال يمكن إلقاء اللوم على بعض ش��ركات التأمين 
لعدم تمكنها من إجراء هذه التغطية كونها تحتاج إلى إتفاقيات إعادة 
خاصة، والتي هي في األصل مس��تثناة م��ن اإلتفاقيات المتعارف 
عليه،ا كون هذا النوع من التغطيات غير مأمون الجانب بالنس��بة 
لشركات اإلعادة بسبب ضخامة التعويض وعدم القدرة على التنبؤ 

به.

سامر العش 
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تنظم الهيئة قطاع التأمين وتشرف عليه، هل العالقة اليوم مثالية 
بين الهيئة وشركات التأمين؟

من واجب الهيئة تنظيم قطاع التأمين وجعل هذه العالقة مثالية، وهذا 
يتطلب إدارة كل مكونات قطاع س��وق التأمين. وسنعمل على التأكد 
من قدرة الهيئة بتجديد اإللتزامات المنطقية والضرورية لتنظيم هذا 
القطاع، باإلضافة إلى تلبية متطلبات عمل شركات التأمين المنطقية 

والضرورية.

ما هي أبرز مشاكل قطاع التأمين التي تتطلب حلوالً شاملة؟
أبرز المش��اكل تكمن في االعتماد على التأمين��ات اإللزامية والتي 
ش��كلت نوعاً من الكسل التس��ويقي لدى بعض شركات التأمين، من 
تدفق نقدي يغطي النفقات اإلدارية لهذه الش��ركات، وتم تغييب لغة 
التس��ويق بحجة األزمة الراهنة. ونرى أن التوجه الحكومي بش��أن 
إلغ��اء هذه التأمين��ات اإللزامية ليس إال وضع حلول غير مباش��رة 
لتنمية وثائق التأمين وتوس��يعها وعمل شركات التأمين اإلختيارية، 

وعدم اللجوء إلى التأمينات التي تؤمن تدفق نقدي سهل المنال.

ش���غلت منصب األمين العام في االتحاد السوري لشركات التأمين 
لسنوات عدة، ما هو القرار األول الذي ستتخذه بشأنها من منصبك 

الجديد كمدير عام لهيئة اإلشراف على التأمين؟
اإلستقرار لعمل قطاع التأمين هو هدفي األول، إن كان داخل الهيئة 
أو خارجه��ا، ف��ال يمكن تأمين نم��و صناعة التامين ف��ي االقتصاد 
الوطني من دون تأمين البيئة المس��تقرة لعمل هذه الشركات. ونرى 
أن  ونهاية األزمة ستعزز هذا االستقرار كون مرحلة النمو الحقيقية 
س��تبدأ خالل فت��رة قريبة جداً. ومن خالل عمل��ي في مناصب عدة 
في قطاع التأمين لمس��ت الحاجة لتقوية العالقة بين هيئة اإلشراف 

على التأمين واالتحاد الس��وري لش��ركات التأمين العامة والخاصة 
وشركات إعادة التأمين، وهذا ما سأسعى إليه جاهداً.

كيف تقيمون واقع العمل في قطاع التأمين في السوق السورية في 
النصف األول من العام الجاري؟

ن��رى أنه يوجد نمو في قطاع التأمين في النصف األول بمعدل 25 
% عن العام الس��ابق، وهذا الرقم يلقى ارتياح��اً بدالالته كرقم، أما 
في ما يتعلق بحجم األقساط، فإننا نرى أن حجم األقساط ال يتناسب 
مع واقع عمل ثالث عشرة شركة تأمين، وهي تملك كل اإلمكانيات 

الالزمة لتحقيق نسب نمو أعلى بكثير من الواقع الحالي.

القى توليكم لمنصب مدير هيئة اإلش���راف عل���ى التأمين ترحيباً 
وارتياح���اً، ما هي الخط���وط العريضة إلس���تراتيجية عملكم في 

المرحلة المقبلة؟
إن الخطوط العريضة الستراتيجية العمل في المرحلة المقبلة هي بناء 
سوق تأمين قوية وواعدة ومتألقة تشكل الرافعة االساسية لالقتصاد 
السوري وتحقيق األهداف التي رسمها الرئيس الدكتور بشار األسد 
بالمراسيم التي أصدرها سابقاً ال سيما المرسوم التشريعي /68/ للعام 
2004 و/43/ للع��ام 2005، واالس��تثمار األمثل للموارد وزيادتها 
ضمن آليات عمل مدروسة ورؤية واضحة وواسعة لتطوير الهيكلية 
اإلدارية لهيئة اإلش��راف عل��ى التأمين والقائمين عليه��ا والموارد 
البش��رية التابعة له��ا، وتطوير عمليات التدريب لتش��مل كل قطاع 
التأمين ضمن خطة منهجية تكفل التميز وخاصة في التدريب المهني 
التخصصي واالعتماد على القدرات الذاتية والخبرات الموجودة في 
سوق التأمين كافة واالسواق الخارجية.قطاع التأمين، وتطوير النظام الداخلي وتنظيم العالقة بين مكونات 
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األولويات تبدأ من مشروع االصالح اإلداري في إيجاد بنية إدارية 
منظمة متماس��كة وربط أعمال المديريات والفروع في شكل فعال، 
إلى جانب العمل على مشروع إعادة تأهيل الكوادر العاملة على كل 
المستويات من خالل دورات تخصصية واحترافية ودورات قيادة، 
وذلك في إطار التوجه العام للحكومة السورية بذلك لكل مؤسساتها، 
والمشروع الذي طرحه الرئيس في سبيل االصالح والنهوض، بعد 
س��نين حرب مضنية، أثر إيجاباً على دور أي شركة أو مؤسسة أو 
آلية انتاج في صمود البلد واس��تمرار أعماله. هن��اك أيضاً دور مهم 
للقطاع العام يتماشى مع توجيهات الجهات اإلش��رافية، إضافة إلى 
الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به االتحاد الس��وري لش��ركات 
التأمين واألمانة العامة في إستحداث مشاريع تشاركية بين الشركات 
توحد أه��داف العم��ل وترتق��ي بالنش��اط التأميني في إط��ار عملي 

مدروس يتناسب مع مراحل العمل المقبلة.

ما زالت المؤسس���ة تحظ���ى بالنصيب األكبر من حصة الس���وق 
التأمينية، هل تتوافر الشروط الالزمة لتحقيق التنافسية االيجابية 

بين المؤسسة وشركات التأمين؟
تعمل المؤسسة العامة السورية للتأمين إلى جانب الشركات األخرى 
في الس��وق وفق االمكانيات المتاحة. والتنافس��ية االيجابية موجودة 
بش��كل دائم، ألن المهم بالنس��بة إلينا ه��و نجاح الس��وق وتلبية كل 
متطلبات الزبائن. كما أن المؤسسة العامة السورية للتأمين في حاجة 
إلى خطة متكامل��ة للعمل بدءاً م��ن تاهيل الكوادر البش��رية العاملة 
وايجاد بدائل ووس��ائل مالية تس��اعدها في زيادة قدراتها االكتتابية، 
وهذا األمر يحتاج إلى وقت وجهد سيتبنى جزء منه االتحاد السوري 

لشركات التأمين.

إياد زهراء

زهراء: هيكلية جديدة وأنظمة متطورة للمؤسسة

االرتقاء بأداء المؤسسة العامة الس���ورية للتأمين كان في صلب 
اجتماع العمل الخاص في هيئة االش���راف على التأمين برئاسة 
رئيس مجل���س الوزراء المهن���دس عماد خميس قب���ل أيام، هل 

تبلورت لديكم رؤية متكاملة الحداث تغيير نوعي في عملها؟
الس��ورية العام��ة للتأمين ه��ي مؤسس��ة عريقة عمره��ا 65 عاماً 
تحظى باحترام زبائنها ومعيدي التأمين وشركات التأمين المنافسة 
والعاملة في المنطقة العربية. وكانت الغاية األساسية من االجتماع 
الحكوم��ي الذي عق��د ه��و تنش��يط ورعاية أعم��ال المؤسس��ات 
الحكومي��ة والخاصة ومنه��ا المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين، 
وبالتالي فإن عملنا س��ينطلق ابتداء من الرؤية الحكومية الش��املة 
لهذا القطاع وتكييف وضع المؤسسة ليتالءم مع متطلبات المرحلة 
المقبل��ة ودورها، من ح��دود تكليفه��ا ومس��ؤولياتها ودور القطاع 

التأميني في تحريك عجلة االقتصاد وإعادة االعمار.

ما الذي تحتاجه المؤسس���ة العامة الس���ورية للتأمين لتحس���ين 
أدائها وتعزيز قدراتها في تقديم خدمات تأمينية أفضل؟

المؤسس��ة العامة السورية للتأمين كأي مؤسس��ة أخرى تحتاج إلى 
آليات عمل متط��ورة ومتجددة، وهو ما يتم العم��ل عليه من خالل 
إع��ادة النظ��ر ب��كل الش��روط والتغطي��ات المقدمة عب��ر بوالص 
التأمين. إضاف��ة إلى اتخاذ االج��راءات الالزمة لزيادة رأس��مالها 
والتعويض عن التضخم الذي تس��بب في ت��آكل جزء من مدخرات 

المؤسسة.

ما هي أولوياتكم إلحداث تغيير حقيقي ف���ي آليات العمل لتطوير 
قطاع التأمين بما يشكل قوة رافعة لالقتصاد الوطني؟ 

أكد المدير العام للمؤسسة العامة 
أن  زهـراء  إيـاد  للتأميـن  السـورية 
مجلـس إدارة المؤسـسـة يعمـل 
على إعـداد أنظمة عمـل وهيكلية 
الرؤية  مع  تتناسب  جديدة  إدارية 
واالمكانات في المؤسسة والكفاءات 
المتركـزة فـي كـل المحافظــات 

والفروع.
وقـال فـي حديـث لمجلـة البنـك 
والمسـتثمر، أن األولويـات تبدأ من 
إيجـاد  اإلداري في  مشروع االصالح 
إداريـة منظمـة متماسـكة  بنيـة 
وربط أعمال المديريـات والفروع في 
شـكل فعـال. وهناك خطط دائمة 

لنشر الوعي والثقافة التأمينية.
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مع تداعيات الحرب هل اس���تنزفت المؤسس���ة خبرات وكفاءات 
وكيف يتم تعويض ذلك؟

أدت الح��رب بطبيع��ة الح��ال إلى خس��ارة المؤسس��ة لج��زء من 
كوادرها، ويت��م تعويض ذلك من خ��الل المس��ابقات التي تجريها 
للتأمي��ن الختي��ار الك��وادر وف��ق  المؤسس��ة العام��ة الس��ورية 
االختصاصات الت��ي يتطلبها العم��ل. وتعد المؤسس��ة حالياً خطة 
إلع��ادة تأهي��ل الك��وادر العامل��ة بطريق��ة احترافية لالس��تمرار 

باألعمال في شكل جيد.

هل يحظ���ى التدري���ب وبناء الق���درات لتطوير عمل المؤسس���ة 
ونموها باالهتمام الكافي في هذه الظروف مع ضغط النفقات؟

إن تدريب كوادر المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين وتأهيلهم يتم 
من ضمن خطة عمل المؤسس��ة، وذلك من خ��الل إجراء دورات 
تدريب متعددة في )الكمبيوتر واللغة االنكليزية(. مع التركيز على 
التدريب الفني التخصصي، ولك��ن باالعتماد على مدربين محليين 
من دون الحاجة إلى المش��اركة ف��ي دورات خارجي��ة في الوقت 

الحالي.

تعزيز الوعي التأميني لدى مختلف فئات المواطنين يظل هاجساً 

للقائمين على صناع���ة التأمين وأنتم في مقدمته���م من موقعكم 
سابقاً كمدير عام هيئة االشراف على التأمين هل من خطة لنشر 

ثقافة التأمين؟
هناك خط��ط دائمة لنش��ر الوعي والثقاف��ة التأمينية، حيث تس��عى 
المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين بأن يكون لها حضور دائم في 
كل الن��دوات واللقاءات التي يج��ري عقدها ويك��ون التأمين جزءاً 
من الح��وارات المطروحة. والمطل��وب من كل الجه��ات التأمينة 
المش��اركة بنش��ر الثقافة التأمين��ة عب��ر المحاض��رات والندوات 
وتوس��يع التفاعل مع الجمهور، وذلك ضمن خطة محددة األهداف 
والمراحل والوس��ائل، وهي مهام مش��تركة مرصود لها االعتماد 
الكافي في مؤسس��ات العمل مجتمعة )هيئة االشراف على التأمين 
- االتحاد السوري لشركات التأمين- شركات التأمين( مع ضرورة 
أن يكون هن��اك تجاوب وتع��اون ايجابي مع االعالم والمش��اركة 
في كل األنش��طة االقتصادية واالجتماعية والخدماتية باس��م قطاع 

التأمين.

ما القرارات األولى الت���ي اتخذتموها خالل الفت���رة الوجيزة من 
تسلمكم منصب المدير العام للمؤسسة السورية للتأمين؟

التحضير من خالل مجلس إدارة المؤسسة العامة السورية للتأمين 
إلعداد أنظم��ة عمل وهيكلي��ة إدارية جديدة تتناس��ب م��ع الرؤية 
والفروع.واالمكانات في المؤسس��ة والكفاءات المتركزة في كل المحافظات 
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ال��كادر البش��ري والطب��ي المؤهل حيث يف��وق ع��دد األطباء في 
الش��ركة ال���30 طبيب��اً م��ن كل االختصاص��ات، ووج��ود نظام 

الكتروني ذكي إلدارة المطالبات الطبية.

إذا ما أجرينا حصاداً لما انجزته الش���ركة خالل النصف االول من 
العام الجاري، ما هو األبرز؟

لق��د كان النصف االول م��ن العام الج��اري مليئ��اً بالتحديات التي 
تعترض س��وق التس��ويق الصحية، وقد قمنا بالتعامل معها بشكل 
احترافي م��ا انعكس ايجاب��ا على زيادة حج��م المحفظ��ة التامينية 
للشركة، اضافة الى ان غلوب مد - س��ورية كانت تحّضر في هذه 
الفترة مشروعاً لشركات التامين الخاصة سيساعد بشكل كبير على 

تحسين مستوى الخدمة الطبية في السوق السورية.

من جهة ثانية، أطلقت الش��ركة األم مشروعاً باسم أكاديمية غلوب 
مد، وه��ي عب��ارة ع��ن دورات تدريب تج��رى بش��كل الكتروني 
من خ��ال موقع خاص بهذا األم��ر، وتضم العديد م��ن المواضيع 
واالختبارات التي لها عاقة بطبيعة العم��ل، إضافة إلى مواضيع 
خاصة باكتساب مهارات جديدة تساعد في تطوير أداء الموظفين.

علماً بأنها كانت إلزامية للموظفين.

د. نبيل حنيدي

غلوب مد – سورية تتصدر الحصة السوقية للتأمين

كيف تمكنت غل���وب مد من إح���راز جائزة افضل ش���ركة ادارة 
مطالبات صحي���ة للع���ام الحالي وم���اذا يرتب عليك���م ذلك من 

مسؤوليات؟
تمكنت الش��ركة بعد مضي ما يزيد عن 25 عاماً على تأسيسها من 
إثبات مكانتها العالية في س��وق الش��رق األوس��ط وإفريقيا، حيث 
تتواجد الش��ركة في 12 دولة وتخ��دم ما يق��ارب 5 مايين مؤمن 
وتتعامل مع 17 الف م��زود خدمة وأكثر م��ن 100 جهة ضامنة، 
وتوجت ذلك التواجد بالحص��ول على جائزة أفضل ش��ركة إدارة 
نفقات طبية في األعوام 2014 و2015 و2017، وذلك من خال 
اهتمامه��ا بالمؤمنين وتقدي��م خدمات عالية المس��توى، إضافة إلى 
مواكبة التطورات في ما يخص تحسينات النظم الذكية المستخدمة 
في العمل بشكل مس��تمر، وإيجاد الحلول لكل المشكات والعقبات 

التي تعترض طبيعة العمل في التأمين الصحي.

إن ذل��ك كله يرتب علين��ا مس��ؤوليات كبيرة للحفاظ عل��ى المكانة 
العالية للش��ركة، حيث أن هذه المكانة تكونت من رضى الشركات 
المتعاقدة م��ع غلوب مد س��ورية من جه��ة والمؤمني��ن ومزودي 
الخدمة م��ن جه��ة ثاني��ة، ونح��ن حريصون عل��ى تقدي��م أفضل 
الخدمات لكل األطراف التي تتعامل مع الش��ركة. ونش��ير إلى أن 
شركة غلوب مد - س��ورية هي الش��ركة الوحيدة المتعاقدة مع كل 

شركات التأمين الخاصة في السوق السورية.

هل تعتبرون انكم من الرواد ف���ي ادارة خدمات الرعاية الصحية، 
وما الوسائل الناجعة لتحقيق ذلك؟

بالتأكيد. فإحصائي�ات هيئة اإلش����راف على التأمين التي ص�درت 
في نهاي�ة الربع األول م��ن العام 2017 الج��اري، تؤكد حص�ول 
غل��وب م��د - س���ورية على أكب��ر حص��ة س���وقية م��ن إجمالي 
المؤمنين، حيث تبلغ حص�ة الش����ركة في القطاع الخاص حوالى 
75 % م��ن اجمالي حصة الس��وق، ويع��د ذلك مؤش��راً على ثقة 
الش��ركات والمؤمنين بالش��ركة. ويبلغ عدد موظفي الشركة 110 
موظفين من أص��ل اجمالي عدد موظفي ش��ركات اإلدارة الس��بع 

والبالغ 433 موظفاً.

وبالتأكيد إن هذا األمر نات��ج عن العديد من األم��ور، أهمها توافر 

الشركة  أن  والمستثمر،  البنك  لمجلة  حنيدي  نبيل  الدكتور  سورية   - مد  غلوب  لشركة  العام  المدير  أكد 
تمكنت بعد مضي ما يزيد عن 25 عاماً على تأسيسها من إثبات مكانتها العالية في سوق الشرق األوسط 
وإفريقيا. وقال: إن إحصائيات هيئة اإلشراف على التأمين التي صدرت في نهاية الربع األول من العام الجاري 
تؤكد حصول غلوب مد - سورية على أكبر حصة سوقية من إجمالي المؤمنين، حيث تبلغ حصة الشركة في 

القطاع الخاص حوالى 75 % من اجمالي حصة السوق.
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هل استطعتم ترسيخ وجودكم وتوسيع قاعدة انتشاركم بالصورة 
التي كنتم تتطلعون اليها في بداية انطالق الشركة؟

بالتأكيد، ان المكانة الرائدة التي تحتلها الشركة في السوق السورية 
تاقي تطلعاتنا، حيث ان ش��ركة غلوب مد - س��ورية تعد الشركة 
الرائدة واألولى في السوق الس��ورية، وذلك وفق احصاءات هيئة 

االشراف على التأمين التي صدرت مؤخراً.

وكانت شركة غلوب مد - سورية وما زالت تؤدي دوراً استشارياً 
ورائداً لكل الجه��ات التي تعمل ف��ي مجال التأمي��ن الصحي، من 
هيئة االشراف على التأمين إلى المؤسس��ة العامة السورية للتأمين 

والنقابات الطبية واألطراف األخرى كافة.

والجدير بالذك��ر، ووفق إحصائيات ع��ام 2016، فإن غلوب مد - 
س��ورية تس��تقبل مطالبات طبية بمعدل 150 مطالبة بالساعة، مع 

أقل معدل شكاوى من بين الشركات األخرى.

ش���اركتم الع���ام الفائ���ت ف���ي معرض 
اعمار س���ورية الثاني، هل لديكم خطة 
أو اس���تراتيجية عمل لتوس���يع مروحة 
خدماتكم له���ذه المرحل���ة المنتظرة في 

سورية؟
غلوب مد سورية هي دائماً حريصة على 
المشاركة في أي معرض أو نشاط يساهم 
في دعم بلدنا ف��ي هذه االزم��ة، حتى لو 
كانت هذه النشاطات ال عاقة لها بمجال 
التأمين الصح��ي. وهذا ينبع م��ن إيماننا 
بالدور الذي ستؤديه الش��ركة في مرحلة 

اإلعمار الفعلي والقريب.

ما هي رؤيتكم للمستقبل، وكيف تعملون على تحقيقها؟
إن غل��وب مد - س��ورية تس��عى دائم��اً الى تقدي��م  افض��ل انواع 
الخدم��ات الصحي��ة، ونتطلع ال��ى زيادة الوع��ي بأهمي��ة التأمين 
الصح��ي خصوصاً ف��ي ظل االزم��ة الحالي��ة حيث ب��ات التأمين 
الصحي امراً ضرورياً واساس��ياً للجميع في ظ��ل ارتفاع تكاليف 

الخدمات الصحية.

ان زيادة الوعي التأميني يزيد من عدد المؤمنين، ما ينعكس ايجاباً 
على خدمة التأمين الصحي بشكل عام. وتس��عى الشركة لذلك من 
خال ربط هذا االمر برسالة الشركة واس��تراتيجيتها. وس��ياس�تنا 
الحالية ترك��ز على التوس��ع والنم��و والتحضير إلع��ادة اإلعمار 
الفعل��ي لبلدنا الحبيب. وتش��ير احصائي��ات الهيئة إلى أن ش���ركة 
الماضية.غلوب مد - س��ورية أكثر الش���ركات نم��واً في الس���نوات الثاث 

ما الفارق الذي احدثت���ه غلوب مد - س���ورية للنهوض بالواقع 
الصحي والخدمات المقدمة وتنشيط قطاع التأمين؟

ان ش��ركة غلوب مد - س��ورية كانت وال تزال الس��بّاقة في ايجاد 
الحلول لكل المشكات التي تعترض الس��وق التأمينية وطرح كل 
االقتراحات على الجهات المعنية، من هيئة االشراف على التأمين 
وش��ركات التأمين العامة والخاص��ة، إضافة ال��ى النقابات الطبية 
)االطب��اء، الصيادلة، واطباء االس��نان( فضاً ع��ن تقديم خدمات 
وبوالص تأمين صحي جديدة، حيث تقوم الش��ركة بتقديم دراسات 
اكتواري��ة ع��ن أس��عار البوال��ص والتعرف��ات الطبية وإرس��الها 

لشركات التأمين لحمايتها من الخسارات المتوقعة.

ما هو تقويمكم لواقع قطاع التأمين الصحي في سورية؟
ال ش��ك في أن االزمة الحالية في س��ورية اثرت بش��كل كبير على 
معظم القطاعات، وكان لها تأثيرات كبيرة على القطاعات الخدمية 
تحديداً بما فيها قطاع التأمين الصحي، حيث تركزت تاثيراتها بشكل 

أساسي على امرين، االول: ارتفاع نفقات 
الخدمات الطبية بش��كل كبير بكل انواعها 
خ��ال س��نوات االزم��ة )خدم��ات داخل 
المش��افي، االدوية، المختبرات واالشعة( 
يقابله اس��تجابة بطيئة في م��ا يخص رفع 
قس��ط التامين الصحي، ما عرض معظم 
شركات التأمين الصحي لخسارات عالية 
نظراً لعدم تناسب القسط التاميني مع كلفة 
العاجات الطبي��ة المرتفع��ة. إضافة إلى 
خروج بعض المستش��فيات م��ن الخدمة 
وارتفاع نس��بة االشغال بش��كل كبير في 
المش��افي الحكومية . وهذه األمور أثرت 
بشكل كبير على مستوى الخدمة وإرضاء 

المؤمنين.

كان الفتاً نش���اط الش���ركة وتفاعله���ا االجتماعي ف���ي كثير من 
النش���اطات الحيوي���ة داخل س���ورية م���ع العديد م���ن الجهات 
والقطاعات بما فيها غي���ر الصحية، ما الدور أو الرس���الة التي 

تريدون ايصالها من ذلك؟
ان المشاركة في النش��اطات الحيوية داخل س��ورية مع العديد من 
الجهات والقطاع��ات بما فيها غير الصحية، ينبثق من المس��ؤولية 
الوطني��ة حي��ث ينبغ��ي عل��ى كل الش��ركات ف��ي كا القطاعي��ن 
العام والخاص المس��اهمة في نش��ر الوعي التأمين��ي، إضافة الى 
المش��اركة في كل النش��اطات التي تس��اهم في تحس��ين الوضعين 
االقتص��ادي واالجتماع��ي داخل س��ورية. وعلى س��بيل المثال تم 
اقتراح تخصيص مبلغ من قبل شركات اإلدارة لدعم صندوق أسر 
الشهداء وجرحى الجيش العربي الس��وري، وكانت شركة غلوب 

مد سورية سباقة في ذلك.

ان زيادة

الوعي التأميني

يزيد من عدد المؤمنين

وينعكس ايجابًا

على خدمة

التأمين الصحي

بشكل عام
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حجم االستثمارات في المناطق الصناعية

كشف  وزير اإلدارة المحلية في سورية حسين مخلوف 
خالل “ملتقى االس��تثمار الس��وري” األول، أن حجم 
االس��تثمارات اإلجمالية في الم��دن الصناعية )عدرا 
وحسياء والشيخ نجار( وصل إلى 7.5 تريليونات ليرة 
سورية منذ تأسيسها. الفتاً الى أن المدن الصناعية تضم 
4500 منشأة قيد اإلنشاء و2200 مشروع قيد اإلنتاج، 
في حين من الممكن أن تتوس��ع أيض��اً نتيجة وصول 
نسبة اإلشغال إلى 69 %. وأوضح أن قيمة تعويضات 
أضرار األزمة بلغت 70 مليار ليرة، معظمها إلعادة 

تأهيل البنى التحتية والمنش��آت، فيما وصلت قيمة تعويض أضرار القطاع الصناعي 
واالستثمارات اإلنتاجية والسياحية إلى نحو 20 مليار ليرة.

حسين مخلوف

“كابالت لبنان” تعتمد نظام الطاقة الشمسية

برعاي�����ة وزي��ري الطاق��ة 
والصناعة في لبنان، سيزار 
أب��ي خلي��ل وحس���ين الحاج 
حس��ن وبحض��ور مس���اع�د 
الممثل المقي��م لبرنامج األمم 
المتح��دة اإلنمائي ف��ي لبنان 
ادغارد ش��هاب ومدي�ر ع�ام 
ش��ركة كاب��الت لبنان باس��م 

الهبري، دُّشنت محّطة كبيرة لنظام الطاقة الشمسية تخدم منشأة كابالت لبنان في نهر 
ابرهيم. ومّول المحطة التي تبلغ قوتها القصوى 601 كيلوواط، مرفق البيئة العالمي 
وش��ركة كابالت لبنان من خالل برنامج مصرف لبنان للقروض الميسرة التي تعنى 
بالطاق��ة المتجددة “نيري��ا” والُمنفّذ من برنامج األمم المتح��دة اإلنمائي بالتعاون مع 
وزارة الطاقة. ويتضّمن المشروع 1908 لوحة شمسية تُنتج 938 ألف كيلوواط في 

الساعة سنوياً.

أعلنت شركة باناسونيك استكمالها االستحواذ على كامل 
أسهم ش��ركة )زيتس إندس��تريز إي إيه( وشطب أسهم 

“زيتس” من بورصة “يورونكست” في بروكسل.
وتعدّ عملية االستحواذ هذه إنجازاً هاماً بالنسبة لألعمال 
التجارية اللوجستية في “باناسونيك”، تتيح لها مواصلة 
تعزيز قدراتها في مجال الحلول اللوجستية التي تساعد 
عمالءها اللوجستيين على زيادة فعالية وكفاءة عملياتهم.

باإلضافة إلى ذلك، تعتزم “باناس��ونيك” أيضاً توس��يع 
حلول تحديد هوية األش��خاص، والتي تش��مل تصميم، 
وإنتاج وتخصي��ص وثائق بطاقات هوي��ٍة آمنة للقطاع 
العام. كما تتوقع “باناسونيك” أن الصفقة ستساهم بشكٍل 
كبير ف��ي تعزيز قدراته��ا العالمية لتقدّم نمواً مس��تداماً 

وقيمةً للعمالء.

“باناسونيك” تستحوذ
على كامل أسهم “زيتس”

وقعت مجموعة ألس��توم الفرنس��ية لصناعة القطارات، 
اتفاقاً للدخول في مش��روع مشترك لبناء عربات المترو 
في إي��ران. وبموجب االتفاق، س��تدخل “ألس��توم” في 
ش��راكة مع شركة التنمية الصناعية واالبتكار اإليرانية 
وش��ركة تطوير صناعات الس��كك الحديدية اإليرانية، 
وس��تس���ت�حوذ الش���ركة الفرنس��ية عل��ى  60 % من 

المشروع الجديد.

“ألستوم” توقع اتفاقًا مع إيران

ممر اقتصادي بين الصين وباكستان

أوضح وزير التخطيط الباكس��تاني، أحس��ن إقبال، إن 
بالده تنفذ بسالس��ة خطة طموحة لبناء ممر اقتصادي 
م��ع الصين عل��ى ان يكتم��ل على ث��الث مراحل في 
موعد أقصاه عام 2030 ، س��يعزز أمن الطاقة والبنية 
التحتية في البالد مما سيساعدها على جذب المزيد من 
االس��تثمارات األجنبي��ة. الفتاً إل��ى أن الصين تعهدت 
بتخصي��ص 57 مليار دوالر الس��تثمارات على طول 
الممر، في إطار خطة “الحزام والطريق”، التي تربط 

الصين بالشرق األوسط وأوروبا. في حين ستستثمر بالده 10 مليارات دوالر.
أحسن إقبال
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استحوذ مستشفى اإلمارات، 
العضو في مجموعة شركات 
“كي بي ب��ي أو” التي تتخذ 
أبوظب��ي  العاصم��ة  م��ن 
 %  60 عل��ى  له��ا،  مق��راً 
م��ن ملكية ش��ركة “موبايل 
المختصة  دكت��ورز24-7” 
في تقدي��م خدم��ات الرعاية 
والمتابعة الصحية والرعاية 
المنزلية ع��ن بُعد على مدار 

الساعة وألكثر من 145,000 عضو مسجل لديها.
وفي تعقيبه عل��ى هذه الخطوة، ق��ال الرئيس التنفيذي 
لمجموع��ة )كي بي بي أو( يزن أب��و كلل: نحن نتطلع 
إل��ى تعزيز عالقتنا مع فري��ق إدارة “موبايل دكتورز 
7-24” كي نس���ير س���وياً نح�و تحقي��ق معدالت نمو 

عالمي���ة.

“كي بي بي أو” تستحوذ
في “موبايل دكتورز”

يزن أبو كلل

الصين: انعاش الشركات الحكومية العمالقة

تعت��زم كل من الش��ركتين الصينيتي��ن “بايدو” و“جيه.دي دوت ك��وم” لالنضمام إلى 
ش��ركات تكنولوجيا صينية كبيرة مثل “تينس��نت هولدنجز”، وذلك الستثمار نحو 12 
مليار دوالر في شركة تشاينا يونيوكوم التصاالت الهاتف المحمول المملوكة للحكومة 
الصينية، في خطوة  تعتبر جزءاً من جهود الصين إلنعاش الشركات الحكومية العمالقة 

برأس مال من القطاع الخاص، والسماح 
بالملكية المختلطة فيها. وستزيد األموال 
اإلضافية التي ستضخها “بايدو”، وهي 
أكب��ر مقدم لخدمة البحث عبر االنترنت 
في الصي��ن، و“جي��ه.دي دوت كوم”، 
ثاني أكبر ش��ركة للتجارة االلكترونية، 
من مجموع االس��تثمار في تلك الوحدة 
إلى 80 مليار يوان )11.8 مليار دوالر(.

التوتر الصيني األميركي يهدد 9 شركات

رفعت تصريحات الرئيس األميركي دونالد ترامب 
ح��ول امكانية فرض قي��ود على اس��تيراد الصلب 
واأللمنيوم من الصين، من منسوب التوتر التجاري 
بي��ن البلدين، األمر الذي يهدد 9 ش��ركات أميركية 
عالمية. وم��ن المتوقع أن تك��ون “هوليوود” أكبر 
المتضررين من أي إجراءات صينية انتقامية، تليها  
“بوين��غ” الت��ي أبرمت صفقات ضخم��ة مع بكين 

تتعلق ببيع طائرات 737. ومن المتوقع أن تؤثر الحرب الصينية االميركية سلباً على 
خطط و“ستنغهاوس”، “ستاربكس”، “تس��ال موتورز”، “آبل” و“امازون” للتوسع 
في الصين، في الوقت الذي تنتظر فيه ماكدونالدز موافقة بكين على اتفاق بقيمة 2.08 
مليار دوالر. أما شركة فورد فتأثرت بالفعل بتدهور العالقات بين البلدين، إذ انخفضت 

مبيعاتها في الصين 7 % خالل النصف األول من عام 2017.

دونالد ترامب

إسبانيا تستثمر 5 مليارات يورو في الطرق

أعل��ن رئيس الوزراء اإلس��باني ماريانو راخوي 
عن برنامج اس��تثمار مشترك بين القطاعين العام 
والخاص قيمته 5 مليارات يورو للطرق السريعة، 
وذل��ك في أكبر خطة إنفاق على الطرق تش��هدها 
الب��الد منذ تجاوزه��ا األزم��ة االقتصادية قبل 4 
س��نوات. ويش��مل البرنام��ج االس��تثمار في ألفي 
كيلومت��ر من الطرق في أنحاء إس��بانيا على مدى 
3 س��نوات مع عقود صيانة مدتها 30 عاماً. ومن 

ماريانو راخويالمقرر ان تخلق هذه الخطة 190 ألف وظيفة.

جمعت الس��عودية 17 ملي��ار لاير )4.5 ملي��ار دوالر 
أميركي( من أول طرح لها هذا العام لس��ندات إسالمية 
“صكوك”، في خطوة تهدف لس��د العج��ز في ميزانية 

المملكة في ظل أسعار النفط المتدنية.
وقال��ت وزارة المالي��ة الس��عودية في بي��ان: إنها تلقت 
إقب��االً كبيراً من المس��تثمرين عل��ى إصدارها المحلي 
األول، تح��ت برنامج “صكوك حكومة المملكة بالريال 
الس��عودي”، وبعروض تزيد ع��ن 51 مليار لاير، أي 
أكثر من 3 أضعاف حجم الصفقة، إال أنه تم تحديد حجم 
اإلصدار النهائ��ي ب�17 مليار لاير )4.5 مليار دوالر(. 
وباعت الحكومة السعودية صكوكاً بقيمة 12 مليار لاير 
تستحق في عام 2022، و9.2 مليار لاير بعد 7 سنوات، 

و1.2 مليار لاير بعد 10 سنوات.

أول إصدار للصكوك السعودية
يجمع 4.5 مليارات دوالر

25



عالم االستثمار

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2017

وقع وزير الصناعة واالستثمار والتجارة المغربي حفيظ 
العلم��ي مع مدراء مقاوالت وطنية وأجنبية، 17 اتفاقية 
اس��تثمارية بقيمة 2.4 مليار درهم )24 مليون دوالر(، 
تشمل 14 مشروعاً تتعلق بقطاع صناعة السيارات و3 
مش��اريع س��يتم إنجازها في قطاع صناعات الطيران، 
والتي من  المتوقع أن تس��اهم جميعها في خلق 14 الف 
و230 فرصة عمل، مع رقم معامالت تبلغ قيمته 7.62 

مليارات درهم )76.2 مليون دوالر أميركي(. 
ولفت العلمي إن االستثمارات ستدمج تخصصات جديدة 
وستُعزز االندماج المحلي، كما ستُكثف النسيج اإلنتاجي 

وتُلبي احتياجات قطاع التصدير.

المغرب يوقع 17 اتفاقية استثمارية

أعلن��ت “أرامك��س” م��زّود خدم��ات النق��ل والحلول 
اللوجستية توسيع حضورها وعملياتها في أنحاء إثيوبيا 
م��ن خالل اتفاقية امتياز رئيس��ية مع ش��ركة )لوجكس 
إكس��بريس ب��ي إل س��ي(، وقعه��ا الرئي��س التنفي��ذي 
ل�“أرامكس” حسين هاشم، ومدير “لوجكس إكسبريس” 
سيداويت وبشيت، بهدف تلبية االحتياجات المتنامية على 
الخدمات اللوجستية وحلول التسليم إلى الوجهة النهائية 
المبتك��رة، وفي خطوة ارتفع فيه��ا عدد الدول اإلفريقية 

التي تتواجد فيها “أرامكس” إلى 23 دولة.

“أرامكس” تعزز حضورها
في إثيوبيا

برنامج التوسع للشركات الصغيرة والمتوسطة

وقع المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد 
لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبد 
الباسط الجناحي، والمدير العام لشركة “دي 
أتش أل” ف��ي دولة اإلمارات جيف والش، 
اتفاقية ش��راكة إلطالق برنامج “التوس��ع 
العالمي للش��ركات الصغيرة والمتوسطة” 
وال��ذي يض��م مجموعة م��ن ورش العمل 
ألعضاء المؤسسة لتمكينهم من التوسع في 
األس��واق العالمية، وتقديم رس��وم تفضيلية 

له��م. وتس��تهدف االتفاقية أعضاء المؤسس��ة المش��اركين ضم��ن منظومة تصنيف 
الشركات الصغيرة والمتوس��طة، التي تم تطويرها كإحدى المبادرات االستراتيجية 

لخطة دبي 2021.

جيف والش وعبد الباسط الجناحي

“يو بي إس” إلدارة األصول في الصين

أصبحت ش��ركة “يو بي إس” إلدارة األصول الشركة 
األولى الحائزة على رخصة الش��ريك المحلي المحدود 
المؤهل )كيو دي إل بيه( بحصولها على رخصة إدارة 
الصنادي��ق المالية الخاصة في الصين، حيث ويس��مح 
هذا الترخيص للش��ركة أن توفر إيرادات داخلية ثابتة، 
وأسهم عادية، وصناديق أموال خاصة متعددة األصول 
لكّل من المستثمرين المؤسسيين وذوي األرصدة المالية 

الضخمة في الصين. وأوضح رئيس الشركة أولريش كورنر، أن الصين تشكل سوق 
النمو الرئيسي لشركته، التي هدفها احتالل الصدارة، وأن تصبح شريكاً قوياً للعمالء 

الصينيين الذين يختارون االستثمار في الخارج.

أولريش كورنر

إنشاء منصة “ديجيتال بزنس ماركتبليس”

السعودية  وقعت “أرامكو” 
ش��راكة م��ع ش��ركة “إس. 
أي��ه. ب��ي” إلنش��اء منصة 
حل��ول رقمية مبتك��رة من 
ش��أنها تمكين عمالقة النفط 
والغ��از م��ن إطالق س��وق 

رقمية لألعمال التجارية تربطها بآالف المش��ترين والموردين في خطوة تعزز جزءاً 
من اس��تراتيجية “أرامك��و” للتحول الرقمي، لتكون أول ش��ركة في الس��عودية تدير 
حلولها عبر مركز “إس. أيه. بي” للحلول السحابية Cloud Hub. وقّع االتفاقية كل 
م��ن المدير التنفيذي ل�“إس. أيه. بي” في الس��عودية والبحري��ن واليمن، أحمد الفيفي، 

ومديرعام أعمال “أرامكو” السعودية العالمية لدى “إس. أيه. بي”محمد الزعبي.
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كش��فت ش��ركة فيليبس الهولندية للمع��دات الطبية أنها 
ستس��تحوذ على ش��ركة س��بكترانتكس الت��ي تتخذ من 
الوالي��ات المتحدة األميركية مقراً لها، مقابل 1.9 مليار 
ي��ورو تش��مل الدين. وتس��تخدم األخيرة تقنيات تش��مل 
الليزر لتوس��عة الش��رايين واألوردة التي تنس��د نتيجة 

اإلصابة بأمراض القلب.
وف��ي س��ياق منفصل” أعلن��ت “فيليبس” ع��ن برنامج 
إلعادة شراء أسهم بقيمة 1.5 مليار يورو، يبدأ في الربع 

الثالث من العام 2017 الحالي ويستمر لمدة عامين.

اكتمال صفقة “سوق” و“أمازون”

“فيليبس” للمعدات الطبية
تستحوذ على “سبكترانتكس”

إج��راءات  العالمي��ة  أكمل��ت مجموع��ة “أم��ازون” 
االس��تحواذ عل��ى “س��وق.كوم”، أكبر موق��ع لتجارة 
التجزئة عبر اإلنترنت في الش��رق األوس��ط، بعد نحو 
3 أش��هر من توقيع عقد الشراء. وأصبح بإمكان زبائن 
“أم��ازون” اس��تخدام نفس بيانات الدخ��ول إلى مواقع 
المجموعة لالس��تفادة من خدمات موقع “سوق.كوم”. 
واعتبر مؤس��س “س��وق” رونالد مش��حور: أن “دمج 

تكنولوجي��ا )أم��ازون( ومصادرها العالمية مع خبراتنا المحلية سيس��اعدنا على تقديم 
خدمة مميزة لزبائننا”، خاصة وأن “سوق” يستقطب أكثر من 45 مليون زائر شهرياً 

لبيعهم منتجات، انطالقاً من مراكز عمل رئيسية في اإلمارات والسعودية ومصر.

رونالد مشحور

تتجه ش��ركة سامس��ونغ الس��تثمار 18.6 مليار دوالر 
أميركي في كوريا الجنوبية، لتوسيع مصانعها لغاية عام 
2021، ما يس��تدعي خلق أكثر م��ن 500 ألف فرصة 
عمل جديدة. وسيكون هذا االستثمار في إنشاء خط إنتاج 
أنصاف نواقل وش��رائح جديدة للشاش��ات في مصنعها 

بمدينة Hwaseong من دون تحديد اإلطار الزمني.
وس��تضيف “سامس��ونغ” خ��ط إنت��اج جدي��د لذواك��ر 
NAND الحديثة في مصنعه��ا الصيني لزيادة قدرتها 
اإلنتاجي��ة بش��رائح ذاك��رة التخزين ه��ذه، والتي يرى 
محلل��ون أن هناك قلة في كمي��ة إنتاجها مقارنة بالطلب 
الكبير عليها، مع توقعات باس��تمرار هذا اإلنخفاض في 

المعروض منها حتى عام 2020.

18 مليار دوالر أميركي لتوسيع
مصانع “سامسونغ”

قطر تدخل مشروعًا لبيع الغاز المسال

دخل��ت ش��ركة ناق��الت القطرية 
وشركة هوغ النرويجية للشحن في 
مشروع مشترك لفتح أسواق جديدة 
لقطر لبيع الغاز الطبيعي المس��ال 
عب��ر محط��ات اس��تيراد عائمة. 
وق��ال الرئيس التنفي��ذي ل�“هوغ” 
سفينون س��تولي: أن الشركة التي 
تط��ور محط��ات اس��تيراد الغاز 
الطبيعي المس��ال تتوقع بدء العمل 

في المشروع هذا في غضون شهور، وأن��ه يتم حالياً تقيي�م الدول التي يمكنهما إنشاء 
محط��ة عائم��ة فيها مع اختيار أميركا الجنوبية وجنوب ش��رق آس��يا كأفقين جاذبين. 
وتواجه قطر، أكبر منتج للغاز الطبيعي المس��ال، منافسة صعبة على الحصة السوقية 

حول العالم مع زيادة صادرات موردين جدد من أستراليا والواليات المتحدة.

استثمار بقيمة 50 مليار يورو

كش��ف رئيس الوزراء الفرنسي ادوار فيليب أن 
بالده س��تطلق “خطة اس��تثمارية كبرى” بقيمة 
50 مليار يورو، تش��مل مجاالت البيئة والصحة 
والزراعة والنقل، مؤكداً أهمية “االس��تثمار في 
قطاعات المستقبل” فضالً عن التركيز على تنمية 
المهارات، مش��يراً الى ان حج��م الدين العام بلغ 
2,147 تريليون يورو، وهو “مس��توى ال يمكن 
تحمل��ه، ونحن نرقص فوق البركان الذي اليزال 

يرع��د بقوة”، على حد قول��ه، موضحاً انه يرغب في إنهاء “اإلدمان الفرنس��ي على 
اإلنفاق العام” مع وعد بإبقاء العجز العام أقل من 3 % عام 2017، وخفض الضريبة 

على الشركات من 33 الى 25 % بحلول عام 2022.

ادوار فيليب
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وقع محافظ س��لطة النق��د عزام الش��وا، ورئيس مجلس 
إدارة شركة فلسطين للتنمية واالستثمار المحدودة منيب 
المص��ري، مذكرة تفاهم تتيح لش��ركة فلس��طين للتنمية 
واالستثمار االستفادة من خدمات نظام االستعالم االئتماني 
الموحد في س��لطة النقد، الذي يضم قاعدة بيانات موحدة 
تق��وم بتوفير بعض المعلومات االئتمانية والديموغرافية 
والتصنيف على نظام الشيكات للمتعاملين مع المصارف 

ومؤسسات االقراض سواء كانوا أفراداً أم مؤسسات.
وأكد الش��وا اس��تمرار س��لطة النقد في توقيع مذكرات 
التفاهم مع المؤسس��ات الفلس��طينية من القطاع الخاص 

لتزويدها بخدمة نظام االستعالم االئتماني الموحد.

خدمة نظام االستعالم
االئتماني الموحد

أعلى نسب للمدخرين في االمارات

كش��فت ش��ركة الصكوك الوطنية ف��ي االمارات عن 
نتائ��ج مؤش��رها لالدخ��ار لع��ام 2016 والمخصص 
لدول الخليج، حيث س��جلت اإلمارات أعلى نسبة من 
المدخري��ن المنتظمي��ن 37 % مقارنة مع 25 % في 
السعودية و27 % في باقي دول الخليج. وقال الرئيس 
التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية محمد قاسم العلي: إن 
االدخار يشكل مؤشراً هاماً للظروف االقتصادية لكل 
بلد، فانخفاض المؤشر في السعودية يعكس المتغيرات 
التي ش��هدتها المملكة عام 2016 لكنه في الوقت نفسه 
يعكس حالة من التفاؤل لدى غالبية المش��اركين، وأن 

الميل الى االدخار ارتفع، كما أن التوقعات باالستقرار المالي تزايدت مدفوعة باإلرادة 
لزيادة المدخرات في المستقبل القريب.

محمد قاسم العلي

وافق بنك إنفس��تكورب المدرج ف��ي بورصة البحرين، 
على بيع شركة إسمالغالس اإلسبانية بقيمة 605 ماليين 

يورو، والتي كان قد استحوذ عليها عام 2012.
الش��ركة االس��بانية التي تتمتع بمكانة عالمية في قطاع  
الط��الء واألصب��اغ الزجاجي��ة، نجحت ف��ي مضاعفة 
أرباحها في السنوات الماضية، كما عززت نموها الذاتي 
الق��وي في قطاع األصباغ الزجاجية باالس��تحواذ على 
شركة فريتا في عام 2015. وحققت مبيعات خالل عام 
2016 بنح��و 400 مليون يورو، حيث تصدر منتجاتها 
ألكث��ر من 1200 عميل من خ��الل 21 مكتب مبيعات 

منتشرة في جميع أنحاء العالم.

“إنفستكورب” يبيع
“إسمالغالس” االسبانية

روسيا تضع ثروتها في صندوق واحد

كش��ف وزي��ر الم�الي��ة الروس��ي، أنطون 
س��يلوانوف ع��ن ق��رار دم��ج صندوقي��ن 
احتياطيي��ن  تملكهم��ا بالده، ف��ي صندوق 
واح��د، وهما “صن��دوق الرف��اه الوطني” 
و“الصندوق االحتياطي”، كانت موس��كو 
قد أسس��تهما، خ��الل فترة ازدهار أس��عار 
النفط ليكونا س��نداً خالل فت��رات األزمات 

وانخفاض أس��عار النفط، الذي يعد س��لعة تقليدية في الصادرات الروس��ية. وتخطط 
روس��يا في عام 2018، بحسب وزيرها س��يلوانوف، لتوجيه نحو 623 مليار روبل 
)10.5 مليار دوالر أميركي( لس��د عجز الميزانية االتحادي�ة، الذي م�ن المتوق�ع أن 

تك�ون عن�د مس�ت�وى 1.6 % من حجم الناتج المحلي اإلجمالي.

أنطون سيلوانوف

تصنيف تركيا االئتماني “عالي المخاطر”

أبق��ت وكالة فيتش للتصنيف االئتماني على تصنيفها للديون الس��يادية التركية “عالي 
المخاط��ر”، مس��تندة إلى التوترات السياس��ية والجيوسياس��ية، إضافة إل��ى الحوافز 
االقتصادي��ة التي قد تضع��ف األداء المالي للبالد العام الحال��ي 2017. وكانت فيتش 

قد خفضت ف��ي يناير/كانون الثاني 
من العام نفس��ه تصنيفها لتركيا إلى 
BB+ من BBB- ف��ي تعبيٍر عن 
المخاوف بشأن عدم األمن السياسي 
بع��د انق��الب فاش��ل ع��ام 2016. 
ويعتب��ر التصنيف هذا أقل تصنيف 

ائتماني يشجع على االستثمار.
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مشروع االصالح اإلداري
نظ��راً ألهمية االص��اح االداري الذي انتهجت��ه الحكومة مؤخراً 
على كافة االصعدة والمس��تويات، أكد خميس أن تحس��ين أسلوب 
معالج��ة االس��تثمار وغيره من األنش��طة االقتصادي��ة يعتمد على 
الترابط القوي بين اإلصاح اإلداري من جهة والنشاط االستثماري 
م��ن جهة اخ��رى، إضافة إلى أنه يعزز رضا المس��تثمرين بجودة 
الخدمات المقدمة وهو ش��رط الزم لنجاح المش��اريع االستثمارية، 
وال يوجد أفضل من مشروع التطوير والتحديث اإلداري لتحسين 
بيئة االس��تثمار، الفتاً إلى مش��روع التطوي��ر اإلداري الذي أطلقه 
الرئيس بشار األسد، والذي يأتي في ظروف استثنائية ويعد النواة 

األساسية لبناء سورية ما بعد الحرب.

ورأى رئي��س ال��وزراء أنه من خال ه��ذا الملتقى يتم اإلعان عن 
مرحلة جديدة من مراحل التطور في نشاط االقتصاد السوري الذي 
يولد استثمارات جديدة مبنية على أسس من الثقة بالوطن والتشاركية 
العادلة والفعالية بين كافة الشركاء الوطنيين، وبمختلف القطاعات.

أهمية الدور الحكومي
واس��تطرد خميس قائاً: إن الحكومة ستقارب ملف االستثمار من 

المؤتمر السوري االول ... فرصة للنهوض باالقتصاد

بدأ الملتقى بكلمة لرئيس مجلس الوزراء وافتتاح معرض المشاريع 
االس��تثمارية واالطاع على هذه المش��اريع تاها عرض تقديمي 

لفرص االستثمار والمشاريع المعروضة في الملتقى.

وف��ي جلس��ة الحوار األولى الت��ي كانت تحت عنوان “المش��اريع 
االس��تثمارية وآفاق تمويلها”، تناول رئيس مجلس الوزراء الواقع 
والمقترحات المس��تقبلية والتسهيات االستثمارية، وذلك بمشاركة 
وزير المالية الدكتور مأمون حمدان ووزير السياحة بشر اليازجي 
ومدي��ر عام هيئة االس��تثمار إيناس األم��وي ورئيس اتحاد غرف 
الصناع��ة فارس الش��هابي ورئي��س اتحاد غرف التجارة غس��ان 

القاع ورئيس اتحاد المصدرين محمد السواح.

أما جلس��ة الحوار الثانية، فقد تضمنت البيئة التشريعية والقانونية 
لاس��تثمار في س��ورية وقانوني التشاركية واالس��تثمار، وتحدث 
فيه��ا كل من وزي��ر االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور س��امر 
الخليل ووزير الدولة لشؤون االستثمار وفيقة حسني ورئيس هيئة 
التخطي��ط والتعاون الدولي الدكتور عماد صابوني ومعاون وزير 
الس��ياحة محمد رامي مارتيني ورئيس اتحاد غرف السياحة محمد 

خضور.

تحت عنوان “سورية نحو المستقبل” انطلق في 4 تموز/يوليو مؤتمر االستثمار السوري األول في رعاية رئيس 
مجلس الوزراء المهندس عماد خميس وحضور عدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية في فندق الداما 
روز في دمشق، بهدف تنشيط االقتصاد السوري خاصة في مجال االستثمار ورفع سقف الثقة التشاركية مع 

المستثمرين .
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س��ورية بعملها المؤسس��اتي اليوم على أبواب نقل��ة مهمة تضمن 
عم��اً أكثر عصري��ة في البني��ة والتطبيق، وذلك ف��ي ظل قانون 
االستثمار الضامن الحقيقي للعمل والقرارات المترافقة والمنسجمة 

مع بيئة العمل.

وبيّن الوزير أن عدد الفرص االس��تثمارية اكثر من 50 وس��توفر 
أكثر من 5 آالف فرصة عمل، إضافة إلى حجم استثمارات كبير، 
وأن المش��اريع السياحية المقدمة اليوم تصل من 60 الى 65 مليار 

ليرة سورية.

وفيم��ا يخص قانون االس��تثمار، أوض��ح يازجي أن��ه يهدف إلى 
تنفيذ السياس��ات الوطنية لاس��تثمار الس��ياحي ويعمل على جذب 
االستثمارات المحلية واألجنبية من خال تحديد أنواع االستثمارات 
السياحية وأش��كالها وأنماطها واإلش��راف والرقابة عليها ووضع 
األسس والمعايير المتعلقة باالس��تثمار السياحي وتحديد متطلبات 
واشتراطات والنطاقات المكانية والتنظيمية والعمرانية لاستثمار 

في هذا المجال.

كما أش��ار إل��ى أن القانون يس��هم في تحديد الضمان��ات واالعفاء 
والتسهيات والميزات للمشاريع الخاضعة ألحكامه وتنظيم مواقع 
األماك العائدة لل��وزارات والجهات العامة والمنظمات والنقابات 
المهنية الراغبة باالستثمار السياحي وصيغ استثمارها واالشراف 
عليه��ا إضافة إل��ى التنظيم العمراني للمش��اريع الس��ياحية خارج 
المخطط��ات التنظيمية ووضع األس��س والمعايي��ر الهادفة إلدارة 
واس��تثمار المواقع األثري��ة والطبيعية والثقافي��ة والتراثية، فضًا 
العاملين فيها.عن تنظيم العاقة في المنشآت السياحية بين المستثمرين والزبائن 

بابه الواسع وس��تتحمل مسؤولياتها 
تجاهه وستقدم كل الرعاية المطلوبة 
لحس��ن إدارته ليعكس قدرة ورغبة 
العقل السوري في االنتصار وإعادة 

اإلعمار. 

وأوضح خميس، أن جهود الحكومة 
المنش��آت  لمئ��ات  أثم��رت ع��ودة 
للعمل مجدداً  الصناعي��ة  والمعامل 
م��ن  واس��عة  مس��احات  وإع��ادة 
األراض��ي الزراعي��ة إل��ى دائ��رة 
اإلنتاج، فضاً عن إعادة اس��تثمار 
العديد من حقول وآبار النفط والغاز.

ولف��ت خمي��س إل��ى أن الحكوم��ة 
الظ��روف  تهيئ��ة  نح��و  اتجه��ت 

واإلمكانيات لإلقاع بمش��اريع من ش��أنها دع��م مرحلتي التعافي 
وإعادة اإلعمار فاستكملت إجراءات وضع قانون التشاركية موضع 
التنفيِذ س��واء عبر إصدار تعليماته التنفيذية أو طرح مجموعة من 
المش��اريع المهمة لاس��تثمار، إضافة إلى اهتمام الحكومة بتعديل 
القوانين والتش��ريعات الناظمة للعمل االستثماري لتصبح مشجعة 

أكثر ومواكبة للمتغيرات التي حملتها السنوات األخيرة. 

وأضاف: جاهزون لتقديم كل الضمانات الازمة إلقامة المشاريع 
االس��تثمارية رغ��م الح��رب التي نتع��رض لها س��واء بالقروض 
إل��ى  والتس��هيات القانوني��ة واالعف��اءات الضريبي��ة وص��والً 
تقدي��م األرض، منوه��ا بأهمية التعاون والتنس��يق بي��ن الحكومة 
والمس��تثمرين للعمل عل��ى بناء رؤية مش��تركة لتطوير االقتصاد 
الس��وري، مؤك��داً أن التش��اركية ليس��ت خصخصة ب��ل هي بنية 

اقتصادية مهمة للتطوير. 

وفي تصريح��ات للصحافيين، تحدث وزي��ر اإلعام محمد رامز 
ترجمان، فقال: إن إقامة هذا الملتقى وطرح هذا العدد من المشاريع 
االستثمارية المتنوعة، دليل على دوران العجلة االقتصادية وتعافي 
االقتصاد الوطني، ولفت إلى أن الملتقى يحمل رسالة مهمة، وهي 
أن البيئة والمناخ االستثماري في سورية أصبح جيد جداً ومميزاً، 
خاص��ة من ناحية ع��ودة األمن واألمان، وهو ما كان يخيف رأس 

المال.

على أبواب نقلة مهمة
وفي تصريح مماثل، أش��ار وزير الس��ياحة بشير اليازجي إلى أن 
المش��روع الوطني للتطوير اإلداري يشكل ضامناً لسامة سير ما 
يت��م العمل عليه بعيداً ع��ن تراكمات البيروقراطي��ة، موضحاً أن 
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حسن روحاني، والدعم الشعبي إلعادة بناء الروابط مع الغرب. وأضاف: أن الشعب 
قال بثبات إن سياساتنا النفطية يجب أن تس��تمر، متابعاً أنه، يجب أن ال ننسى أبداً أن 

“توتال” كانت من أوائل المبادرين.
وأوضح زنغنه، أن صناع��ة إيران النفطي��ة تحتاج إلى حوال��ى 200 مليار دوالر 
أميركي من االس��تثمارات في الس��نوات الخم��س المقبلة، والش��ركات األوروبية 
كانت تترقب الفرص بت��وق كبير في بلد يحوي ثاني أكب��ر احتياطي غاز في العالم 
ورابع احتياطي نفطي. لكن الش��ركات كانت حذرة من االس��تثمار بسبب العقوبات 

األميركية المستمرة.

مطّب اإلجراءات
من جهته، أكد رئيس مركز الدراس��ات االس��تراتيجية في مجمع تش��خيص مصلحة 
النظام علي أكبر واليتي، أن العقد الموقّع يحظى بدور مهم جداً على صعيد العالقات 
بين طهران وباريس، مش��يراً إلى أن حج��م التبادل التجاري بين البلدين ش��هد زيادة 
بنسبة أربعة أضعاف. وفي تصريح إلى الصحافيين، عقب لقائه األمين العام لوزارة 
الخارجية الفرنسية كريستيان ماسيه، قال واليتي: إن الجانب الذي توافق عليه إيران 

هو تطوير العالقات السياسية واالقتصادية والدولية مع فرنسا.
وأكد واليتي أنه في ظل القواس��م المشتركة بين إيران وفرنس��ا، إذا رفضت األخيرة 

اتباع سياسات ترامب التعسفية، فإن ذلك سيخدم قطعاً مستقبل فرنسا وشعبها.
عدم وقوع الشركة في مطّب اإلجراءات األميركية المتخذة ضد إيران.في غضون ذلك، عيّنت “توتال” مسؤوالً خاصاً لالمتثال، مهّمته الوحيدة هي ضمان 

ممثلو توتال الفرنسية و»سي إن بي سي« الصينية وبتروباس اإليرانية

عودة “توتال” الى إيران

المش��روع في حق��ل ب��ارس الجنوبي، ه��و األول 
بموجب “عقد نفطي إيراني جديد” يمنح ش��روطاً 
أفضل لالس��تثمارات األجنبية. وينص االتفاق مع 
“توتال” على تطوير المرحلة 11 من حقل بارس 
الجنوبي، على أن تمل��ك المجموع��ة الفرنس���ي�ة 
50,1 % من حصص التحالف المكلّف باس��تثمار 
الحق�ل، تليه�ا المؤس�س�ة الوطني�ة الصيني�ة للنف�ط 
30 % واإليرانية بتروبارس 19,9 %. وبدأ العمل 
في الحقل، الذي تشترك في ملكيته قطر مع إيران، 
خالل فترة التسعينات من القرن العشرين. وكانت 
توت��ال واحدة من أكب��ر المس��تثمرين األجانب في 
إيران قبل فرض العقوبات الدولية عليها لالش��تباه 
ف��ي أن برنامجها الن��ووي ينطوي عل��ى أغراض 

عسكرية.
وبذلك، تصبح الشركة الفرنسية المجموعة النفطية 
الغربية األول��ى التي تع��ود إلى إيران من��ذ توقيع 
االتفاق الن��ووي في تم��وز 2015، بي��ن طهران 
والق��وى العظم��ى )الوالي��ات المتح��دة وروس��يا 

والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا(.

حقل بارس الجنوبي
ورأى رئيس مجلس إدارة “توتال” باتريك بويانيه، 
خالل حفل التوقيع في طهران، أن هذا اليوم بالنسبة 
إلى “توتال” تاريخي، إنه ي��وم عودتنا إلى إيران. 
وقال: نحن لس��نا منظمة سياس��ية، لكن��ي آمل أن 
يش��جع هذا االتفاق ش��ركات أخرى على المجيء 
إلى إيران، ألن التنمية االقتصادية هي أيضاً طريق 
لبناء السالم. أضاف: نحن هنا لبناء الجسور وليس 
الجدران. ولفت بويانيه إلى أن لدى “توتال” تاريخاً 
طويالً في إيران، مش��يراً إلى تطويرها المرحلتين 
الثاني��ة والثالث��ة م��ن حقل ب��ارس الجنوب��ي إبان 

التسعينيات.
وقال وزير النفط اإليراني بيجان نمدار زنغنه: إن 
االتفاق كان نتيجة مباش��رة إلعادة انتخاب الرئيس 

وقعت شركة توتال، عمالق الطاقة الفرنسي، اتفاقاً بقيمة نحو خمسة مليارات دوالر مع إيران، لتطوير حقل 
ساوث بارس للغاز، وهذا أول اتفاق بين طهران وشركة أوروبية في قطاع الطاقة منذ رفع العقوبات المفروضة 
عليها قبل عامين. وقال وزير النفط اإليراني بيجن زنكنة، إن بالده منفتحة أمام األعمال التجارية بعد توقيع 
االتفاقية مع الشركة الفرنسية. وأضاف، أن طهران تحتاج إلى استثمارات بقيمة مئتي مليار دوالر أخرى في 

قطاعي النفط والغاز خالل السنوات الخمس المقبلة.
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يمكن أن يعزز هوامش الربح بش��كل كبير. والمش��جع أن الشركات األوروبية 
تبدو وكأنها تعيد التأكيد على قيمة المس��اهمين. وال تزال العديد من الصناعات 
في أوروبا مجزأة للغاي��ة، ومن المرجح أن تظهر عمليات الدمج واالس��تحواذ 
حيث تس��عى الش��ركات إلى زيادة التركيز وتعميق اختراق األسواق، وعندما 

تتعزز األسواق تتحسن العائدات المالية للصناعة بأكملها.

واستطرد قائالً: احتضنت العديد من الش��ركات في جميع أنحاء أوروبا أنشطة 
البح��ث والتطوي��ر والتكنولوجي��ا واالبتكار لتعزي��ز مكانتها م��ن خالل جودة 
المنتج، ومس��توى راقي م��ن خدمة العمالء. وبس��بب تش��ديد قواني��ن العمل، 
كثيراً ما ينظر إلى التش��غيل اآللي باعتباره أمراً ضرورياً لزيادة اإلنتاجية مع 
خفض التكاليف، وكانت هذه االتجاهات واضحة بش��كل خاص بين الش��ركات 

الصغيرة.
وأضاف: كانت الفوائد المالية لتلك االستثمارات خافية حتى اآلن بسبب ضعف 
البيئة العليا. ومع عودة التضخم، يجب أن تكون المنتجات الممتازة قادرة على 
تحقيق قوة تس��عير أكبر، وس��تتجه األس��عار إلى االنخفاض حتى مس��توياتها 

مباشرة لتعزيز المالءة التشغيلية.

واختتم زانينتي تقريره بالقول: باعتبارها موطناً للعديد من الش��ركات العالمية 
الرائدة، نعتقد أن أوروبا توف��ر مصدراً غنياً لفرص االس��تثمار الجذابة. المهم 
تطبق رؤية لزيادة أرباحها بشكل جيد في المستقبل.هو تحديد تلك الش��ركات جي��دة اإلدارة وذات الموقف التنافس��ي القوي، والتي 

جي بي مورغان: االقتصاد األوروبي في طريقه لالنتعاش

تحسن ملموس
يق��ول زانينتي: إن انتع��اش االقتص��اد األوروبي آخذ 
في التزاي��د، وأصب��ح المس��تثمرون أكثر ثقة بش��أن 
قدرة الش��ركات األوروبية على تحقيق الربحية وقيمة 
للمس��اهمين. ويتوقع مديرو الصناديق أن يكون النمو 
الش��امل وأداء أرباح الش��ركات قوياً خالل األش��هر 
ال���12 المقبل��ة، مع ارتف��اع تدفق��ات االس��تثمار إلى 

أوروبا هذا العام.
والواق��ع أن األرقام التي نش���رها األوروس����تات في 
أيار/ماي��و تكش����ف ع����ن ارتف��اع النات����ج المحلي 
اإلجمالي في منطق��ة اليورو بمع�دل س���ن�وي ق��دره 
2.0 % خ��الل الرب��ع األول، وهو أس��رع من معدل 
النمو الت��ي حققته الوالي��ات المتح��دة األميركية الذي 
وصل إل��ى 0.7 %. وتنم المؤش��رات ع��ن مزيد من 

التسارع في الربع الثاني من العام.
وأدى االرتفاع في التضخم والس��لع والنشاط العالمي 
إلى ع��ودة اإليرادات ف��ي منطقة اليورو، ومس��اهمة 

كبيرة للمفردات التشغيلية في نمو ربحية السهم.
وال تزال السياسات النقدية الرسمية داعمة للنمو، وقد 
حافظ البنك المركزي األوروبي على معدله الرئيسي 
عند الصفر، وم��ا يدفعه على احتياطي��ات البنوك عند 

.% -0.4
وباإلضافة إل��ى ذلك، وف��ي حين أزعج��ت المخاطر 
السياسية في أوروبا المس��تثمرين خالل عامي 2016 
و2017، ف��إن تل��ك المخاط��ر تضاءل��ت بع��د نتائج 
االنتخابات الرئاس��ية الفرنس��ية، حيث عادت النتيجة 

باإليجاب على األسواق األسهم األوروبية.

سلوك الشركات
ووفق��اً لزانينتي، ف��إن التغيير في س��لوك الش��ركات 
يوفر الثقة للمس��تثمرين، فهو يدل على أن الش��ركات 
قادرة على الحفاظ عل��ى أرباحها على المدى الطويل. 
ونعتقد أن زيادة التركيز على تبسيط هيكل الشركات، 
ومعالج��ة األعم��ال ذات األداء الضعي��ف، وتش��ديد 
المعايير، وتقاسم أفضل الممارسات على نطاق أوسع 

في أعقاب فترة من التقلّبات في األوساط االقتصادية، تعززت مستويات التعافي في أوروبا خالل العام الماضي 
والشرق  أوروبا  األخير عن منطقة  بنك “جي بي مورغان”  تقرير  التوقعات بشكل ملحوظ. وفي  وتحسنت 
األوسط وإفريقيا، يحلل رئيس قطاع االستثمارات في البنك، غابرييل زانينتي، المشهد االستثماري الحالي 

في أوروبا ويعرض وجهات نظره بشأن تحول أوروبا مصدراً غنيًا بالفرص االستثمارية الجذابة.

غابرييل زانينتي
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• ارتفعـت مخصصات االســـتثمار في األســــهـم اليابانية بحــدة 
من 1 % فوق المعدل في يونيو/حزيــران إلى 18 % فوق المعدل 

خالل يوليو/تموز 2017.
مخاوف من حدوث صدمة

وفي ســياق تعليقــه على هــذه التطــورات، قــال كبيــر المحللين 
االستراتيجيين لالستثمارات العالمية في شــركة بنك أوف أميركا 
ميريل لينش للبحــوث العالمية، مايكل هارتنِــت: إن أكبر مخاوف 
مديري صناديق االســتثمار تتمثل في خطر حــدوث صدمة نتيجة 
انهيار أسواق الســندات أو نتيجة حدوث خطأ في سياسات البنوك 
المركزية، حيــث يعتقد العديد من المســتثمرين أن بنــك االحتياط 

الفيدرالي األميركي يشكل محور استقطاب سلبي.
من ناحيتــه، قال المحلل االســتراتيجي لألســهم األوروبية رونان 
كار: يتوقع المســتثمرون ارتفــاع معدل التضخم فــي دول منطقة 
اليورو ويعتبرون أن السياســات النقدية في تلك الدول محفِّزة أكثر 
مما ينبغي، ما ســوف يختبر قدرة البنك المركزي األوروبي على 

كبح تلك التوجهات.
يذكر أن االســتبيان أجري خالل الفترة الممتدة مــن 7 ولغاية 13 
تموز/يوليو 2017، وشــارك فيه 207 عمالء يديرون 586 مليار 
دوالر أميركــي من األصول. واســتجاب  179 مشــتركاً يديرون 
525 مليار دوالر من األصول ألســئلة اســتبيان بنك أوف أميركا 
ميريــل لينــش آلراء مديــري صناديق االســتثمار العالميــة، كما 
اســتجاب 96 مشــاركاً يديرون 211 مليار دوالر أميركي ألسئلة 
االستثمار اإلقليمية.اســتبيان بنك أوف أميــركا ميريل لينــش آلراء مديــري صناديق 

آراء مديري صناديق االستثمار

وتضمنت أبرز النقاط األخرى لنتائج االستبيان ما يلي:
• تراجــع معدل االســتثمار فــي الحيــازات النقدية مــن 5 % في 
يونيو/حزيران الماضــي إلى 4.9 % خــالل تموز/يوليو 2017، 
لكنه ظل أعلى من متوســط السنوات العشــر البالغ 4.5 %، حيث 
أشار المســتثمرون إلى أنهم يحتفظون بارصدة أكبر من الحيازات 
النقدية في محافظهم االستثمارية نظراً لتشاؤمهم من أداء األسواق 
الماليــة )25 %( وتفضيلهــم لتلــك الحيــازات على ســائر أنواع 

األصول منخفضة العائدات )20 %(.
• واصلت نســبة المســتثمرين المشــاركين فــي االســتبيان ممن 
يعتقدون أن السياســة النقدية العالميــة “محفِّزة أكثــر مما ينبغي” 
االرتفاع لتبلغ 48 %، في أعلى نســبة من نوعها منذ نيسان/ابريل 

.2011
• يعتقد المســتثمرون أن هناك احتماالً النهيار أســواق الســندات 
العالمية )28 %( وأن ارتكاب بنك االحتيــاط الفيدرالي األميركي 
والبنك المركزي األوروبي لخطأ في سياساتهما )27 %( يعتبران 

أكبر المخاطر التي تتهدد األسواق.
• أعرب 42 % من المســتثمرين المشــاركين في االســتبيان عن 
اعتقادهــم بأن قيام بنــك االحتيــاط الفيدرالي األميركــي بتخفيض 
ميزانيته عام 2017 لن تشــكل حدثــاً مهماً، بينمــا اعتبره 31 % 
من المستثمرين المشاركين في االســتبيان حدثاً خالياً من المخاطر 

سوف يرفع العائدات ويخفض أسعار األسهم.
• انخفض معدل توقعات المستثمرين لتحسن أرباح الشركات إلى 
41 % في أدنى مســتوياته منــذ االنتخابات الرئاســية األميركية، 
وفيما يتعلق باإليرادات ال يرى 22 % من المستثمرين المشاركين 

في االستبيان أنها سوف تتحسن خالل الشهور االثنا عشر المقبلة.
• لدى ســؤال المســتثمرين عن أكثر األســهم رواجــاً، تصدرت 
االســتثمارات طويلــة األجــل فــي أســهم مؤشــر ناســداك قائمة 
االستثمار في األسهم األميركية للشــهر الثالث على التوالي، حيث 

واصل 38 % منهم تأكيد ذلك.
• انخفضت مخصصات االســتثمار في األســــهم األميركيـة إلى 
20 % أدنى من المعدل، وكانت آخر مــرة فيها تلك المخصصات 

أدنى من ذلك في كانون الثاني/يناير 2008.
• بــدا المســتثمرون متشــائمين مــن اســتمرار تحســن االقتصاد 
األوروبــي، حيث توقع 51 % منهم تحســن ذلــك االقتصاد خالل 
الشــهور االثنا عشــر المقبلة، فــي انخفاض ملحــوظ عن 61 % 

توقعوا تحسنه يونيو/حزيران.

أصدرت دائرة العالقات اإلعالمية في شركة بنك أوف أميركا ميريل لينش للبحوث العالمية، تقريراً استبياناً آلراء 
مديري صناديق االستثمار في تموز/يوليو 2017، يرصد استمرار تصدر الحيازات النقدية لمخصصات المستثمرين 

بالرغم من تراجعها قلياًل.
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هذه المادة ترتب كلفة أكبر على أس��عار الفوائد الرائجة في السوق، 
فضالً عن أنها تش��مل األموال الموظفة س��ابقاً لدى الدولة اللبنانية، 

فيما كان يجب أن يشمل التوظيفات الجديدة فقط.
سلة الضرائب الجديدة

ما هي الضرائب التي أقّرها مجلس النواب في جلسته السابقة في 
آذار/مارس الماضي وفي جلسته التش���ريعية األخيرة في تموز/

يوليو 2017، ليغّطي عبرها تكاليف سلسلة الرتب والرواتب؟
فقد أقرت الضرائب في صيغته��ا النهائية على النح��و اآلتي، علماً 
أن وضعها موضع التنفيذ مع سلسلة الرواتب للموظفين والمعلمين 
والعسكر يحتاج الى اقرار الموازنة لتحديد االعتمادات، وما لم تقر 

الموازنة تصبح السلسلة وضرائبها خالل شهر نافذة.
- رفع معدل الضريبة على القيمة المضافة م��ن 10 % الى 11 % 

)لتأمين ما يقارب 300 مليار ليرة(.
- فرض 4 بااللف على الطابع المالي.

- تعديل التعرفات على الصكوك والكتابات.
- فرض طابع مالي على البناء بنسبة 5,1 % على كل متر مربع من 

القيمة التخمينية للبناء، مع استثناء األبنية الصناعية.
- وضع رسم 6 االف ليرة على الطن الواحد النتاج االسمنت.

- فرض رس��م 5000 ليرة عل��ى المس��افرين غي��ر اللبنانيين لدى 
دخولهم االراضي اللبنانية.

- الغاء الرس��وم على بطاقة السفر الس��ياحية وابقاء الرسوم بقيمتها 
الحالية، أي 60000 ليرة لبنانية، مع زيادة رس��م بقيمة 110 آالف 
ليرة لبنانية لدرجة االعمال و150 الفاً للدرج��ة االولى و400 الف 

ليرة لبنانية للطائرات الخاصة.
- زيادة رسم مقطوع على كل مستوعب يدخل المرفأ.

- فرض غرامات على األمالك العمومية البحرية لتأمين 150 مليار 
ليرة لبنانية.

- إخضاع جوائز اليانصيب لرس��م نس��بي مق��داره 20 % من قيمة 
الجوائز.

- اإلبقاء على نس��بة التخمين على الش��ركات والمؤسسات الخاصة 
عند 10 %.

- فرض رسم على عقود البيع العقاري بنسبة 2 %.
- رفع ضريبة ارباح شركات االموال من 15 % الى 17 % وإلغاء 
العفو الذي كان��ت تحظى به بعض ش��ركات االموال المس��جلة في 

الضرائب وسلسلة الرواتب: عصف مالي لبناني

إقرار السلسلة وتمويل كلفتها
صادق مجل��س الن��واب اللبناني على ف��رض ضرائب عل��ى فوائد 
وأرب��اح المؤسس��ات المصرفية والمالي��ة بنس��بة 7 %. وفُرضت 
غرامات على إشغال االمالك العمومية البحرية، في خطوة يُفترض 
ان تدّر نح��و 100 مليون دوالر س��نوياً على الخزين��ة، لكنها ايضاً 
تعرض��ت لإلنتقادات ألنها لم��رة واحدة. وتم أيض��ا فرض ضريبة 
قدره��ا 17 % على أرباح ش��ركات األموال فيما ألغ��ي العفو الذي 
كانت تحظى به هذه الشركات المس��جلة في البورصة بنسبة 5 %، 
فع��ادت الضريبة ال��ى 10 %. ه��ذه الضرائب التي قال في ش��أنها 
رئيس الحكومة سعد الحريري إن “الكالم عن أن هناك أشخاصاً مع 
الفقراء وآخرين مع االغنياء مرفوض”. في حين، قال رئيس مجلس 
النواب نبيه بري: إن “الضرائب س��تدخل الى خزين��ة الدولة لتنفيذ 
مش��اريع”، مؤكداً أننا “ال نفرض ضرائب على الطبقات الوسطى 
والفقي��رة”، هذه الضرائ��ب تعرضت لنقد من الهيئ��ات االقتصادية 
اللبنانية بالدرجة األولى ألنها تطال األرب��اح المصرفية والعقارية، 
كما تصيب االس��تهالك والمعام��الت اإلدارية. علم��اً أن الضغوط 
التي تمارسها الهيئات لن تؤدي الى الغاء بنود إنفاق قائم بهذه القيمة 
الكبيرة. وكان الفتاً إقرار سلسلة الرتب والرواتب مع سلة ضرائب 
تمويل كلفتها، من دون اق��رار الموازنة العامة. وه��ذا أمر يحصل 
أيضاً باقرار قانون “السلس��لة” حيث طوى مجلس النواب اللبناني 
صفحة كباش سياس��ي، مطلبي، نقابي استمر س��نوات. في حين أن 
التحدي يكمن في اقرار الموازنة كي تسير األمور التشريعية وتحديد 
االنف��اق وااليرادات بدق��ة مع قطع الحس��اب عن الس��نوات ما قبل 
2010، لتصبح األمور على م��ا يرام. وقد جاءت مناش��دة الهيئات 
االقتصادية لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي صرح بأنه 
كان يفضل إقرار الموازنة قبل السلس��لة، كخطوة لالعتراض على 
الس��لّة الضريبية التي أقرها مجلس النواب، وه��ي لّمحت في بيانها 
األخير أنها  لن تقب��ل تمرير الضرائب التي تصي��ب أرباحها للمّرة 
األولى منذ نهاية التس��عينات م��ن القرن الماضي. وتتعلق المس��ألة 
خصوصاً بالمادة 19 التي قضت بزي��ادة الضريبة على الفوائد من 
5 % إلى 7 %، واعتبار هذه الضريبة التي تسددها المصارف عبئاً 
عادياً ينزل من أرباحها، ليس كما يحصل اليوم، إذ تحتس��ب س��لفةً 
على حس��اب ضريبة األرباح، ما يؤدي فعلياً إلى إعفاء المصارف 
كلياً من موجبات تسديد هذه الضريبة. وتعتبر جمعية المصارف أن 

باتت سلسلة الرتب والرواتب في لبنان أخيراً واقعاً، حيث أقر معها جدول ضرائب تحت عنوان اإليرادات لتمويلها 
اللبناني جملة  النواب  أقّر مجلس  وقد  ليرة.  مليار  الـ1200  فاقت  وأن كلفتها  تكاليفها، خصوصاً  وتغطية 
ضرائب وغرامات، كان الفتًا للمرة األولى أنها طالت الشركات المالية الكبرى، بعد أن تردد انها لن تشملها وأنها 
ستصيب فقط الطبقات المتوسطة والفقيرة، وهو األمر الذي القى أصداء وردود فعل شاجبة ورافضة خصوصًا 
من الهيئات االقتصادية التي اعتبرت أن الضرائب التي تطال المصارف والشركات المالية ستؤدي مشكالت 

وسترتب أعباء مالية لن يكون االقتصاد ككل بمنأى عنها.
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وغي��اب الرقابة م��ن الس��لطات المختصة وجش��ع التجار 
والمستوردين، ما يعني ان االنعكاسات ستكون اكبر بكثير 

من تأثيرات االجراءات الضريبية.
نسبة الزيادات على الرواتب

أقرت سلس��لة الرواتب الجديدة للموظفي��ن والمعلمين في 
القطاع العام وللعس��كر وللمتعاقدي��ن وللمتقاعدين. وبيّنت 
الجداول الجديدة المتعلقة بسلس��لة الرت��ب والرواتب، أنها 
تعطي الموظفي��ن اإلداريين زي��ادة تراوح بي��ن 100 % 
و140 % و6 درج�ات اس����تثنائية، في حين تعطي نح�و 
80 % ألساتذة التعليم الثانوي )مع 3 درجات( و100 % 

ألساتذة التعليم األساسي )مع 6 درجات(.
أما جداول العس��كريين فلها طبيعة خاص��ة مختلفة، حيث 
نال العسكريون الرتباء درجة استثنائية واحدة، إضافة إلى 
الزيادة التي ش��ملت كل فئات السلك العس��كري من ضباط 
وجنود. وأق��ر مجلس النواب توقيف التوظيف لس��نتين من 
دون اتضاح كيفية التعامل م��ع المتعاقدين، فيما رفع الدوام 
الرسمي الى 35 ساعة من 32 واستثني العمل نهار السبت 
مع زيادة ال��دوام الى ما بع��د الظهر أيام األس��بوع. والتزم 
المجلس س��قف اعتمادات ال�1200 مليار لي��رة التي كانت 
مرصودة في مش��روع موازنة 2017، قبل أن تقر السلسلة 
مستقلة عن الموازنة، فيما ستحدد كلفة النسبة التي ستعطى 

للمتقاعدين مقسطة على 5 سنوات.
وتسري أحكام قانون السلس��لة على المعلمين في المدارس 
الخاصة اللبنانية، على أن يستفيد المتعاقدون في هذا القطاع 
بنس��بة مئوية محس��وبة على أس��اس عدد حصص عملهم 

األسبوعية من الزيادة التي لحقت الداخلين في المالك.
وقد جرى تعديل المادة المتعلقة بالمتقاعدين، إذ أقر المجلس 
إعطاءهم الزيادة بحس��ب الش��طور: 25 % عل��ى الجزء 
األول من الراتب حتى مبلغ 675 ألف ليرة لبنانية، و10 % 
على الجزء بين 676 ألف ليرة وملي��ون و350 ألف ليرة، 
و8 % على الج��زء بين مليون و351 أل��ف ليرة ومليونين 
و25 ألف ليرة، و6 % على الج��زء بين مليونين و26 ألف 
ليرة ومليونين و700 ألف لي��رة، و4 % على الجزء الذي 

يزيد على مليونين و701 ألف ليرة.
وتدمج الزي��ادة في صلب معاش��ات التقاع��د، وعند تحديد 
المعاش التقاعدي أو تحديد أقس��امه يدّور كسر األلف ليرة 
إلى ألف ليرة. علماً أن ال مفعول رجعي للزيادات المقرة في 
السلس��لة، على أن تصبح نافذة مع نهاية شهر آب/أغسطس 

.2017
أما أبرز ما اقره مجلس الن���واب على صعيد أنظمة العمل 

والتقاعد:
- وقف التوظيف لمدة س��نتين حتى إنجاز مس��ح شامل بين 
الوظائ��ف الملحوظة في المالكات والوظائ��ف التي تحتاج 

البورصة بنسبة 5 % وإعادة الضريبة الى 10 %.
- فرض ضرائب على فوائد وعائدات كل الحس��ابات لدى المصارف وعلى 

أرباح المصارف بنسبة 7 %.
من المستفيد من السلسلة؟

يستفيد من إقرار سلسلة الرواتب في لبنان موظفو القطاع العام، وعددهم نحو 
168 ألفاً، أما المتقاعدون وعددهم 80 ألفا، فستقس��ط لهم نس��بة زيادة أدنى 
من نس��بة الذين ال يزالون في مالك الدولة، أي أن مجموع المستفيدين 245 
ألفاً. وبإقرار السلسلة للقطاع العام، يخشى ان تنعكس مكتسباته على مطالبات 

القطاع الخاص بالمساواة في الحقوق.
لكن من يتحمل أعباء تمويل موارد السلسلة؟

تط��ال حج��م االج��راءات الضريبي��ة المواطني��ن ب��كل فئاتهم الميس��ورة 
والمتوس��طة والمحدودة الدخل والفقيرة، علماً أن اقتصاد 2017 في لبنان ال 
يتحمل اج��راءات ضريبية كبرى وفق خبراء اقتصاديي��ن علقوا على اقرار 

السلسلة وضرائبها.
وفي رأي خبراء أنه كان على الحكومة اعتم��اد إجراءات ضرائب مختلفة، 
انتقائية، وادراج الضريبة الموحدة على المداخيل التي تؤمن 400 مليار ليرة 
لبنانية، واقرار قانون تس��وية االمالك العامة البحري��ة والنهرية التي تؤمن 
600 مليار ليرة لبنانية وفرض ضريبة على التبغ والتنباك، والتي س��بق أن 
الغيت من التداول، وتؤمن بدوره��ا 100 مليار ليرة للخزين��ة. وكذلك رفع 
الضريبة على الكمالي��ات من 10 % الى 15 % وفرض ضريبة اس��تثنائية 

على المداخيل االستثنائية بمعدل 30 %.
ووفق الضرائب الت��ي أقرت أخيراً، س��يؤمن القط��اع المصرفي ايرادات 
تمويل 26 % منها م��ن خالل رف�ع مع��دل الضريب�ة عل��ى فوائ�د الودائع 
من 5 % الى 7 %، من دون قدرة المصارف على حس��م هذه الضريبة من 
ضريبة الربح، والقطاع العقاري الذي س��يؤمن نح��و 19 % من اإليرادات 
الضريبية لخزينة الدولة، مع زيادة الرس��م على البناء بنسبة 1.5 % وزيادة 
الضريبة على الربح العقاري واالس��منت، والتعديالت على األمالك المبنية 
وإنتاج االس��منت، وعلى التخمين العقاري، فضالً عن زيادة الرس��وم على 
حمولة المستوعبات. ويتأثر المواطن اللبناني بزيادة ضريبة القيمة المضافة 
الى 11 %، وأيضاً بزيادة اس��عار الطابع المالي، والرس��وم االضافية على 
فواتير االتصاالت والعقود. وتطال الضرائب بش��كل عام القطاع الس��ياحي 
ايض��اً، في موض��وع زيادة الرس��وم عل��ى الرح��الت الجوي��ة، كذلك فإن 
تأثيرات السلسلة المباشرة على الكلفة ستكون مقلقة بسبب النظام االحتكاري 

37



موضوع الغالف

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2017

إليها اإلدارة العام��ة للقيام بالمهمات الموكل��ة إليها وتحديد 
أعداد الموظفي��ن والمتعاقدين والعاملين ب��أي صفة كانت. 
وربطاً بذلك، تم التوافق على توقيف التوظيف والتعاقد في 
القطاع التعليمي )ع��ام، مهني وتقن��ي وزراعي( بمختلف 
مستوياته واختصاصاته لمدة س��نة حتى إنجاز مسح شامل 
لمختلف الم��دارس والثانويات والمعاهد وألعداد األس��اتذة 
والمعلمين والمدرس��ين والمتعاقدين وبي��ان الحاجة الفعلية 

والفائض في كل اختصاص.
- تقليص العطلة القضائية التي تبدأ حالياً في بداية شهر آب/
أغس��طس وتنتهي في نهاية شهر أيلول/س��بتمبر )شهران( 

إلى شهر واحد، أي شهر آب/أغسطس فقط.
- وافقت مجلس النواب على أن يستفيد أفراد عائلة المتوفى 
من المعاش التقاعدي إذا كانت خدماته قد تجاوزت العش��ر 
س��نوات، فيما لم يكن هؤالء في السابق يس��تفيدون من هذا 
المعاش، إال إذا أمضى الموظف المتوفى عش��رين سنة في 
الخدمة. وأقرت قطع المعاش ع��ن األوالد الذكور األعالء 
المتأهلين إذا كان أبناؤهم الذكور قد أتموا الثامنة عشرة، أو 
الخامسة والعش��رين إذا كانوا يتابعون الدراسة، وألغ المادة 
التي كانت واردة في مشروع القانون التي تنص: “في حال 
وفاة أحد أفراد العائلة ممن يتقاضون معاش��اً تقاعدياً أو في 
حال قط��ع المعاش عن أحده��م ألي س��بب كان، يقطع هذا 

المعاش لصالح الخزينة اللبنانية”.
ضرائب جديدة

الى أن تقر موازن��ة 2017، فإنها س��تتضمن أيض��اً بنوداً 
ضريبية تض��اف ال��ى الضرائب الت��ي أقرت في سلس��لة 
الرواتب. وكان تم تضمين مش��روع موازن��ة العام 2017 
مجموعةً م��ن التعديالت الت��ي تُلغي عملياً، وف��ق خبراء، 
مب��ادىء ضريبية س��ليمة وعريقة أدرجها المش��ترع على 
امتداد أكثر من س��بعين عاماً بغرض حماي��ة المكلَّفين ضد 
تعّسف السلطة. والواقع أن االعتراض على الضرائب ليس 
فقط من الهيئات االقتصادي��ة التي اعترضت على ضرائب 
محددة، انما من الهيئ��ات النقابية والمواطني��ن أيضاً الذين 
يطالبون بتمويل السلسلة من خالل معالجة الهدر ومكافحة 

الفساد، وضبط االنفاق وغيرها من المخالفات.
وفي المقابل، يتس���اءل المواط���ن لمن ولم���اذا كل هذه 

الضرائب والرسوم؟
ق  فزيادة الضرائ��ب في اقتصاد منع��دم أو قلي��ل النمو يعّمِ
الرك��ود ويطيل فت��رة انطالق الحرك��ة االقتصادي��ة، كما 
��ل االقتصاد والن��اس هذا الكم  يقول الخب��راء. إذ كيف نحّمِ
من الضرائب والرس��وم دفع��ةً واحدةً فيم��ا الدولة قاصرة 
عن وق��ف الته��ّرب الضريبي من قب��ل فئات واس��عة من 
المكلّفي��ن بل وغير ق��ادرة على جباية ضرائبه��ا. وإذا كان 
الهدر واضح��اً، فإن الضرائب والرس��وم الجديدة تعني في 

النهاية مضاعفة أعباء فئات كثيرة ال تستطيع حتى إيجاد فرص عمل. وحتى 
المصارف التي تعترض عل��ى الضرائب ضده��ا، فإنها تحت��اج إلى تقوية 
أموالها الخاصة واحتياطيّاته��ا ومؤوناتها من خالل أرباحها واس��تثمارات 
جديدة لكي تس��تمر في تمويل الدولة )39 مليار دوالر أميركي( واالقتصاد 
55 ) ملياراً( وفي دع��م احتياطيات مصرف لبنان فيتمكن من تثبيت س��عر 

صرف الليرة!
علم��اً أن المص��ارف تس��تطيع مواجه��ة أعبائها من خ��الل األرب��اح التي 
تحصلها، لكنها األعباء قد تؤثر على قدراتها التش��غيلية وايضاً وفي ش��كل 

رئيسي التمويل واالقراض.
انتهاء الفصل األخير

طوي الفصل األخير إذاً باقرار سلس��لة الرت��ب والرواتب ومصادر تمويلها 
من الضرائ��ب. لكن حتى اآلن يبق��ى األمر نظرياً، لكنه أنه��ى إحدى أطول 
االزمات االجتماعية والمالية والنقابية على زغل كبير سببه الغموض الواسع 
الذي يكتن��ف التداعيات المالي��ة واالقتصادية لهذه السلس��لة على االس��عار 
واالقس��اط المدرس��ية والس��وق عموما وكذلك ربما على الحرك��ة المالية. 
وفي الحصيلة طغى الطابع السياسي على كل ش��يء. ذلك ان كل االصوات 
المبشرة بالتوازن بين نفقات السلسلة ومواردها وضرائبها ذهبت هباء بسبب 
عدم القدرة عل��ى اثبات الوقائ��ع العلمية واالحصائية الجازم��ة التي تضمن 
توازن النفقات وااليرادات أوالً ومن ثم امكان لجم انفالت التداعيات المرتقبة 
في معظم المجاالت بدءاً بتحريك االس��عار االستهالكية في االسواق مروراً 
برفع االقساط المدرسية وصوالً الى آثار مالية واقتصادية كبيرة على المشهد 

المالي كال.
وتبقى المخاوف في ظل الغموض الس��ائد حول تأمين أموال السلس��لة، من 
أن يكون فرض الضرائب غير واقعي في قطاع��ات كثيرة، أو ان يتجه البلد 
الى مشكلة. فغياب االصالحات التي تتصل بوقف بالهدر والفساد والفوضى 
وما الى ذلك من موارد انما يزيد المخاوف على االس��تقرار المالي. ذلك ان 
لبنان يس��تدين االن من أجل ان يؤمن االموال وهو سيستدين أمواالً أكبر في 
ضوء السلسلة، خصوصاً اذا لم تنطبق ايرادات السلسلة على انفاق الرواتب 
والزيادات، ما يدفع كثراً الى التحذير من ان يش��ارف لبنان ازمة كبيرة على 
غرار أزمات مالية لدول لم تخرج منها حتى اآلن. لك��ن تأكيدات حتى اآلن 
تشير الى أن الضرائب المقرة ستؤمن تمويل السلسلة، لكن ذلك ال يعفي من 
السلسلة ايضاً.السير في اصالحات ضرورية لوقف الهدر الذي يؤمن أمواالً قد تغطي كلفة 
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أنهت الورش الفنية في حقل الشاعر النفطي في سورية 
أعم��ال صيانة أول بئر ف��ي الحقل ال��ذي دخل اإلنتاج 
بطاقة نحو 900 برميل نفط يومياً، حس��بما أكد مصدر 

مسؤول في وزارة النفط والثروة المعدنية السورية.
وكش��ف المص��در أن العمل في الحقل يت��م على ثالث 
مراحل، أولها تأهيل آبار الغاز، وتجهيز المحطة بشكل 
إس��عافي باإلضافة لتجهيز خط الغاز بين حقل الشاعر، 

ومعمل إيبال، بعد أن 
لحق���ت األض����رار 
ب�10 كيل�وم�ت����رات 
من���ه. والمرح�ل�����ة 
الثانية هي اس��تمرار 
العم�ل على إخم���اد 
الحرائق ف��ي 4 آبار 
نف��ط مش��تعلة. ف��ي 
حين تتعلق المرحل��ة 
الثالث��ة بنق��ل النف��ط 
بالصهاريج، إذ ينقل 
900 برمي���ل نف���ط 

يومياً من الحقل.

سورية: تشغيل حقل الشاعر النفطي

مجلس جديد للمحاسبة والتدقيق
أصدر رئيس مجلس الوزراء في سورية عماد خميس 
قراراً بتشكيل مجلس جديد للمحاسبة والتدقيق، برئاسة 
وزير المالية مأم��ون حمدان، يضم في عضويته كل 
من مدير عام “هيئة الضرائب والرسوم” عبد الكريم 
الحس��ين، ومدير عام “هيئة اإلشراف على التأمين” 
سامر العش والمدير التنفيذي ل�“سوق دمشق لألوراق 
المالية” عبدالرزاق قاس��م. كم��ا ضم المجلس عضو 
مجلس مفوضي هيئة األوراق واألسواق المالية علي 
يوسف، ونائب حاكم مصرف سورية المركزي عمر 

محمد سيدي، ورئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين فؤاد بازرباشي، ومدير 
الشركات في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك أحمد ياسين الحوري، وأيضاً 
عضو الهيئة التدريسية في كلية االقتصاد في جامعة دمشق إبراهيم ميدة، ورئيس اتحاد 
غرف التجارة محمد غس��ان الق��الع، إضافة إلى ثالثة خبراء ه��م محمد علي جواد، 

وماهر وهبي، ومجد شموط.
يذكر أن تشكيل مجلس المحاسبة والتدقيق جاء بناء على القانون 33 ل�2009، ويهدف 
لإلش��راف على مهنة المحاسبة والتدقيق وتطويرها والرقابة على األعمال المحاسبية 

والمالية، وشروط منح شهادة المحاسب القانوني.

عماد خميس
أعلن وزير الصناعة في سورية أحمد الحمو إنتاج أول 
عنفة ريحية في المجمع السوري األوروبي للصناعات 
الثقيل��ة في المدين��ة الصناعية في حس��ياء، تبلغ طاقتها 
اإلنتاجي��ة 50 مروحة س��نوياً، وته��دف لتحويل طاقة 
الرياح إلى كهرباء، ما يسهم في توفير الفيول. وأوضح 
الحمو، أن وزن الريش��ة يتجاوز 11 طن��اً بارتفاع 80 
متراً تم تصنيعها ضمن المنشأة بوساطة آالت ضخمة، 
ووفق النظم العالمية والمواصفات األلمانية بأيد سورية، 

على أن تركب مع بداية العام القادم 2018.

إنتاج الطاقة من الرياح
في حسياء

غرامة على المتالعبين في سوق الذهب

كش��ف رئي��س جمعي��ة الصاغة في دمش��ق غس��ان 
جزماتي عن فرض غرام��ة مالية تصل إلى مليوني 
لي��رة س��ورية عل��ى المتالعبين بس��وق الذهب، وقد 
ترتفع إلى 5 ماليين ليرة في حال كانت الكمية كبيرة، 
إضافة إلى مصادرة البضاعة. الغرامة تأتي بعد أنباء 
عن قيام عدد من الصاغة بابتكار طريقة جديدة للغش 
والتالعب للتهرب من دفع الضريبة المس��تحقة على 
الدمغة في الجمعية، وذلك بشكل رئيسي في األقراط 
ألنه��ا من قطعتين فيق��وم الصائغ بدمغها في الجمعية 

ولكن عند بيعها يبيع قطعة مدموغة واألخرى من دون دمغة وقد تكون من عيار أقل.
غسان جزماتي

عقوبات ضد منتجي الكحول

اعتمد البرلمان الروس��ي مش��روع قانون لتش��ديد العقوبات على منتجي المشروبات 
الكحولية أو من يبيعها من دون رخصة، حيث س��يتم فرض غرامة مالية تتراوح بين 
مبلغ 500 ألف إلى مليون روبل، مع المنع من مزاولة العمل لمدة 2 - 3 سنوات. أما 
الكيانات القانونية فستفرض عليها غرامات نحو ُخمس إجمالي اإليرادات السنوية من 
بي��ع الكحول، لكن ليس أقل من 3 ماليين روبل، مع مصادرة البضائع. باإلضافة إلى 
ذلك، فإن مشروع القانون ينص على فرض عقوبات على األفراد الذين يبيعون الكحول 

بشكل غير مشروع، بنحو 30 - 50 ألف روبل مع مصادرة المشروبات الكحولية.
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قررت محكمة جنايات القاهرة إخالء س��بيل الملياردير 
المص��ري أحمد عز بكفالة مالية قدرها 250 ألف جنيه 
مص��ري )13.900 دوالر أميركي( لكل منهما، تمهيداً  
للتصالح في القضية المعروفة إعالمياً باسم “تراخيص 
الحدي��د”، والتي كانت المحكمة قد ق��ررت على إثرها 
احتج��از عز والمته��م الثاني في القضية عمرو عس��ل 
رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق على ذمة المحاكمة.

يش��ار إل��ى ان االثن��ان يحاكمان بتهم م��ن بينها التربح 
وتربي��ح الغير بمبالغ إجماليها 660 مليون جنيه )36.9 

مليون دوالر أميركي(.

إخالء سبيل الملياردير أحمد عز

توقع وزير الس�ياحة 
المص���ري يحي����ى 
ح�����دوث  راش�����د 
لقطاع  انتعاش كامل 
ب��الده  ف��ي  السياحة 
ف��ي عام���ي 2017 
و2018، مشيراً إلى 
ستعود  الس��ياحة  أن 

قريب��اً للعب دورها الرئيس��ي في التنمي��ة االقتصادية.
الفتاً إلى أنه تم تحديد آليات لدعم الس��وق العربية مثل 
التأش��يرة التي تمنح للمقيمين في دول الخليج وفي دول 

المغرب العربي.
وكان��ت بيانات صادرة عن مركز االحصاء المصري 
قد أظهرت ارتفاع عدد الس��ياح األجانب القادمين إلى  
مصر بنسبة 33 % في أيار/مايو 2017 الماضي على 
أس��اس سنوي، ليصل العدد االجمالي إلى حوالى 574 

ألف سائحاً.

نمو قوي للقطاع السياحي

يحيى راشد

األردن يتضرر جراء األزمة الخليجية

كش��ف مص��درون أردنيون، أن 
األزم��ة الدبلوماس��ية بي��ن دول 
الخلي��ج وقطر، كب��دت قطاعات 
تصديري��ة ف��ي األردن خس��ائر 
بماليي��ن الدنانير من��ذ بدايتها في 
5 حزيران/يوني��و الماضي، وأن 
الصادرات األردنية إلى قطر براً 

توقفت بش��كل كامل منذ بدء س��ريان قرار مقاطعة الدوحة، إذ تس��بب ذلك بإعادة ما 
يقارب 40 ش��احنة فوراً من الحدود القطرية الس��عودية إل��ى األردن، كما تراجعت 
صادرات االردن إلى الس��وق القطرية من نحو 500 طن يومياً إلى ما يقارب 150 

طناً فقط، تشحن جواً إلى قطر وبتكاليف أعلى بكثير، مقارنة بالنقل البري.

نمو ملحوظ في السياحة التونسية

سجل القطاع الس��ياحي التونسي 
نمواً بنسبة 29.3 % في النصف 
األول م��ن ع��ام 2017 مقارن��ة 
بالفت��رة ذاتها من الع��ام الماضي 
2016، حيث ارتفع عدد الس��ياح 
األجانب القادمين إلى 2.5 مليون 
س��ائح. وأش��ارت بيانات صادرة 

عن وزارتي السياحة والداخلية إلى استمرار تدفق السياح الفرنسيين إلى تونس، حيث 
زار البالد أكثر من 202 ألف سائح فرنسي في النصف األول من 2017. وأيضاً أكثر 
من 194 ألف سائح روسي و11 ألف سائح بريطاني، رغم حظر السفر الذي تفرضه 
الحكومة البريطانية، في حين سجل السياح األلمان نمواً بنسبة 36.1 % وااليطاليون 
16.2 %. بينما كان النمو القياسي للسياح القادمين من الجزائر )61.2 %( بأكثر من 

766 ألف سائح جزائري.

 أول منتدى اقتصادي ايطالي ليبي

الخارجية  أوضحت وزارة 
اإليطالي��ة في ب�ي����ان له��ا 
أن المنت���دى االقتص���ادي 
اإليط�ال����ي الليب���ي األول 
والذي ج���رى في جزي��رة 
صقلي��ة االيطالي��ة يه��دف 

الستكش��اف الف��رص التي توفرها ليبي��ا، بالجمع بين الممثلي��ن اإليطاليين لقطاعات 
األعمال والمال واالستشارات، ومسؤولين من الحكومة الليبية، وذلك للمرة األولى”، 
كما وقع الطرفان إعالن نوايا لرس��م آفاق التعاون االقتصادي المس��تقبلي الثنائي في 

إطار االستقرار السياسي التدريجي الذي تشهده ليبيا.
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أف��اد تقري��ر البنك المركزي ف��ي كوري��ا الجنوبية، أن 
الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لكوريا الشمالية في عام 
2016 ارتفع بنسبة 3.9 % مقارنة مع العام الذي سبقه، 
وهذا هو أعلى مس��توى له بعد ع��ام 1999، عندما بلغ 

معدل النمو االقتصادي 6.1 %.
ويعتبر مع��دل النمو االقتصادي الكوري الش��مالي في 
العام الماضي أكبر م��ن المعدل الكوري الجنوبي الذي 
بل��غ 2.8 %، وهي المرة األولى منذ 8 س��نوات، وذلك 
على الرغم من العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ من 

قبل المجتمع الدولي.

نمو اقتصاد كوريا رغم العقوبات

بدء إنتاج النفط من حقل أتروش

أعلنت ش��ركة أبوظبي الوطنية للطاقة أنها بدأت إنتاج النفط من حقل أتروش في إقليم 
كردستان العراق، وأن تدفق النفط بدأ من منشأة المعالجة المركزية للحقل التي تصل 
طاقتها اإلنتاجية إلى 30 ألف برميل من النفط يومياً. كما يجري تطوير منشأة أتروش 
التي يتم تشغيلها بموجب شراكة مع كٍل من حكومة إقليم كردستان وشركتي شاماران 

وماراث��ون. واعتب��ر رئي��س مجلس 
إدارة شركة أبوظبي سعيد الهاجري، 
أن ب��دء عملي��ات اإلنت��اج م��ن حقل 
أتروش يش��كل إنجازاً هاماً. وسيوفر 
حقل أتروش تدفقات نقدية على المدى 
الطويل، مع التطلع إلى االلتزام بأعلى 
معايير السالمة والصحة في التشغيل 

وبما يضمن المحافظة على البيئة.

أعلن��ت وزارة المالية االماراتية ع��ن التوقيع النهائي 
عل��ى اتفاقية تجن��ب االزدواج الضريبي مع جمهورية 
الكاميرون في مقرها بإمارة دبي، ووقع االتفاقية وزير 
الدولة للشؤون المالية، عبيد حميد الطاير، ووزير مالية 
الكاميرون عثمان األمين بحضور خالد علي البستاني، 
وكيل الوزارة لش��ؤون العالقات المالية والدولية وعدد 

من المسؤولين.
تجدر اإلش��ارة إلى أن الوزارة كان��ت قد وقعت 173 
اتفاقية ثنائية حول تجنب االزدواج الضريبي، وحماية 

وتشجيع االستثمار مع دول العالم.

مقر صندوق النقد ينتقل إلى بكيناتفاقية لتجنب االزدواج الضريبي

أعلنت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين 
الغ��ارد، أن مق��ر الصندوق ق��د ينتقل إلى 
بكين في غضون 10 س��نوات إذا استمرت 
اتجاهات النمو في الصين وأس��واق أخرى 
وانعكس ذلك على هيكل التصويت، مشيرة 
الى أن الصندوق س��يحتاج إلى زيادة تمثيل 
األسواق الناشئة الرئيسية مع نمو اقتصاداتها 
بش��كل أكبر وأكث��ر تأثيراً. إضاف��ة الى أن 
لوائح صندوق النقد الدولي تقضي بأن يكون 

موقع المكتب الرئيسي للمؤسسة في الدولة صاحبة أكبر اقتصاد.
كريستين الغارد

فرنسا تطالب بريطانيا بفاتورة كبيرة

 أصرت فرنسا على دفع المملكة المتحدة فاتورة خروجها 
م��ن االتحاد األوروبي، بما يصل إل��ى 100 مليار يورو، 
حي��ث أك��د وزي��ر خارجيتها برون��و لو مي��ر أن المملكة 
المتح��دة مدينة لألوروبيين ب���100 مليار يورو ويجب أن 
تدفع ما عليها لميزانية االتحاد األوروبي، فهذا شرط مسبق 

غير قابل للتفاوض في بداية المحادثات بحد قوله.
وف��ي حال دفعت لندن 100 مليار ي��ورو حتى تخرج من 
االتح��اد األوروبي، فإنها س��تكون بذلك دفع��ت ما يعادل 
مس��اهمتها في موازنة االتحاد لنحو 10 س��نوات أو أكثر. 
وهو ما رفضه وزير الدولة البريطاني لشؤون الخروج من 

االتحاد األوروبي ديفيد ديفيس، معتبراً أن بالده لن تدفع هذا المبلغ كفاتورة للخروج، 
بل “ما علينا القيام به هو نقاش التفاصيل المتعلقة بما هي حقوقنا وواجباتنا”.

برونو لو مير
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كندا تصادر نفطًا القليم كردستان

أصدرت المحكمة االتحادية في كندا ، بطلب من وزارة نفط العراق ، أمراً بمصادرة 
ش��حنة من النفط الخام حجمها يزيد عن 72 ألف برميل، باعها اقليم كردستان العراق 
على متن الناقلة “نيفرالند”، ، وترى الوزارة العراقي�ة أن الش��حنة اختلس��تها حكومة 
االقليم  بطريقة غير مشروعة وباعتها إلى  مؤسسة فيتول لتجارة السلع  حيث ت�م تحميلها 
على “نيفرالند”. كما أوضحت الوزارة أنها أخطرت فيتول قبل شرائها الشحنة بأن أي 

ش��راء للخام من حكومة 
اقليم كردس��تان سينتهك 
العراقي.  الشعب  حقوق 
إال أن فيتول مضت قدماً 

في شرائه��ا.

كش���ف  الرئي����س 
التنفي��ذي ل�“قط��ر 
للبترول” س�����ع��د 
بالده  أن  الكعب��ي، 
تخطط لزيادة إنتاج 
حق��ل  م��ن  الغ��از 
العم��الق  الش��مال 
لرف��ع اإلنت��اج من 

الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 % إلى 100 مليون طن 
سنوياً. وأشار الكعبي إلى أنه جرى اإلعالن في نيسان/
أبريل 2017 عن النية لتطوير مش��روع جديد للغاز في 
القطاع الجنوبي من حقل الش��مال يمكن تصدير إنتاجه، 
موضحاً أنه حالما يكتمل المشروع في غضون 5 إلى 7 
سنوات من اآلن سيؤدي ذلك إلى ارتفاع إنتاج قطر إلى 

نحو 6 ماليين برميل من المكافئ النفطي يومياً.

قطر تزيد انتاج الغاز

سعد الكعبي

“إمباور” تستورد 200 جهاز تبريد

وقع��ت مؤسس��ة اإلم��ارات ألنظمة 
التبريد المركزي “إمباور” اتفاقاً مع 
شركة تراين العالمية، لتوريد أجهزة 
تبريد تصل إلى 200 ألف طن تبريد، 
حيث س��تحصل “إمباور” على 30 
جهاز تبري��د صديق للبيئ��ة، إضافة 
إل��ى حقوق ش��راء 30 جه��از تبريد  
في المس��تقبل. وأكد الرئيس التنفيذي 

ل�“إمباور” أحمد بن شعفار، أن هذه األجهزة سيكون لها دور كبير في دعم مسيرة نمو 
وتقدم الشركة بما يتناسب مع ازدياد الطلب على خدمة تبريد المناطق.

ب��دوره، ن��وه رئيس ش��ركة تراين، دايف ريجني��ري بالتزام  ش��ركته بتقديم منتجات 
وخدمات مبتكرة وفعالة في استهالك الطاقة لمساعدة المؤسسات على خفض تأثيرها 

البيئي وتحقيق أهدافها في مجال االستدامة.

طرح��ت ش��ركة بت��رول أبوظب��ي الوطني��ة )أدنوك( 
مناقصة نادرة لش��راء المكثفات تس��ليم أيلول/س��بتمبر 
2017، وذلك إثر األزمة الدبلوماس��ية مع قطر، والتي 
تمنع الش��ركة من اس��تيراد المكثفات القطرية. وتطلب 
“أدنوك” في مناقصتها ما بين 500 و700 ألف برميل 

م��ن المكثفات، حيث 
قصيرة  قائمة  أعدت 
تضم مناشئ من بينها 
المكثفات األوسترالية 
واألميركية ومكثفات 

تيمور الشرقية.

مناقصة شراء مكثفات لـ“أدنوك”

تشغيل مصنع البروبيلين غاليكول

أكدت “صدارة للكيمائيات”، وهي مشروع مشترك بين “أرامكو” السعودية و“داو 
كيميكال” األميركية، أنها بدأت تشغيل مصنع البروبيلين غاليكول التابع لها، مقتربة 

بذلك من تشغيل مجمع البتروكيماويات للمشروع المشترك بالكامل.
ويض��م مجم��ع صدارة 26 منش��أة ف��ي الجبيل بالس��عودية، وهو من أكبر منش��آت 

الت��ي  البتروكيماوي��ات 
تشيّد على مرحلة واحدة.

يش��ار الى أن البروبيلين 
في  يس��تخدم  غاليك��ول 
والمنكه��ات  األغذي��ة 
التجمي��ل  ومنتج��ات 

والطالء والدهانات.

أكد وزيرالمناجم تيموكو س��انغاري ف��ي مالي أن بالده 
صدّرت أكثر من 16 طنا من الذهب في األشهر األربعة 
األولى من 2017 وتمضي قدماً نحو تصدير 50 طناً في 
نهاية العام، حيث تعتبر مالي ثالث أكبر منتج للذهب في 
أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا. وقال سانغاري إنه بدءاً 
من تشرين األول/اكتوبر 2017 ستقوم الحكومة بوضع 
مكاتب في مواقع تعدين الذهب من أجل تحس��ين عملية 

الرصد وجمع الضرائب على االنتاج غير الرسمي.

مالي تزيد إصدارها من الذهب
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مرفأ ومطار في سورية

طالبت الحكومة الس��ورية، وزارة النقل بإعداد دراس��ة حول إنشاء مطار جديد لمدينة 
دمش��ق وفق أحدث المواصفات العالمية، بما يتوافق مع القوانين الدولية الناظمة لبناء 
المطارات. كما تم تكليف الوزارة أيضاً بإعداد دراسة إلنشاء مرفأ بديل لمرفأ الالذقية 
الحالي، يكون أكثر تطوراً وبإمكانيات أفضل، مع االس��تفادة من ميزات المكان المقام 

عليه المرفأ الحالي في نواح أخرى.
من جه��ة أخرى، أك��د مدير عام ش��ركة 
مرف��أ طرط��وس، ندي��م علي حاي��ك، أن 
المرفأ يش��هد حركة مالحية نش��طة، وأن 
اإليرادات اإلنتاجية المحققة للشركة خالل 
النص��ف األول من الع��ام 2017 وصلت 

إلى 4.807 مليار ليرة سورية.

واف�ق مس����اهم�و 
تينتو” على  “ريو 
مجم�وع���ة  ب�ي��ع 
من أصول الفح��م 
االوس����ترالية إلى 
يانك��ول  ش����ركة 

اوستراليا التي تدعمها الصين مقابل 2.69 مليار دوالر، 
مما ينهي حرب عروض مع شركة غلينكور لتجارة السلع 
األولي��ة. وأكدت “ريو تينت��و” المدرجة في البورصتين 
البريطاني��ة واألوس��ترالية أن اختيار يانكول كمش��تري 
لألص��ول المعروضة للبيع، يأتي بعدم��ا قدمت عرضاً 

أعلى من عرض جلينكور البالغ 2.675 مليار دوالر.
ب��دوره، كش��ف رئيس الش��ركة جان دو بليس��يس أن 
حصيل��ة البيع لم يتم توزيعها داخل الش��ركة حتى اآلن 
ف��ي ظل دع��وات من المس��اهمين باس��تخدام األموال 

لتعزيز توزيعات األرباح أو إعادة شراء أسهم.

موانئ أبوظبي تدشن ميناء دلما“يانكول” تشتري أصول “ريو تينتو”

افتت��ح عضو مجل��س إدارة موانئ أبوظبي 
ف��ارس خلف خلف��ان المزروعي ميناء دلما 
على الجانب الشرقي من جزيرة دلما، وذلك 
بحضور وزير التغير المناخي والبيئة ثاني 
بن أحمد الزيودي، والرئيس التنفيذي لموانئ 

أبوظبي محمد جمعة الشامسي.
وأكد المزروع��ي: أن عملية تطوير الميناء 
جاءت في إطار خط��ة أبوظبي الهادفة إلى 
إنش��اء بنية تحتية متط��ورة تواكب التطور 
االقتصادي والتجاري، وتضمن توفير نظام 

نقل فعال يخدم المجتمع واقتصاد البالد، ويرّكز على تطوير النقل البحري المستدام.

65 مليار دوالر مبيعات قطع جوية عسكرية

كش��ف المدي��ر التنفي��ذي لش��ركة روس أوب��ورون 
إكس��بورت الروسية، ألكس��ندر ميخييف، أن الشركة 
الحكومي��ة، التي تدير 85 % من صادرات األس��لحة 
الروس��ية، باعت 1300 قطعة جوية عس��كرية بقيمة 
65 ملي��ار دوالر منذ عام 2000. وتعد روس��يا ثاني 
أكبر مصدّر لألس��لحة والمعدات العسكرية في العالم 
بعد الواليات المتحدة، وتتراوح صادراتها السنوية بين 
15 و16 ملي��ار دوالر، منه��ا 13 - 14 مليار دوالر، 

هي صادرات “روس أوبورون إكسبورت”.
وفي الس��ياق ذاته، تش��ير إحص��اءات للمعهد الدولي 

للدراسات عن السالم في ستوكهولم، تغطي فترة 5 سنوات بين 2012 - 2016، إلى 
أن روسيا تستحوذ على 23 % من الصادرات العالمية.

ألكسندر ميخييف

أوضح��ت المفوضية األوروبية المكلفة بقضايا التنافس 
التج��اري مارغري��ت فيس��تاغير، أن الغرام��ة عل��ى 
“غوغ��ل” البالغ��ة 2.42 مليار ي��ورو، والتي فرضت 
الس��تغالل الش��ركة موقعها المهيمن على قطاع البحث 
ف��ي اإلنترن��ت، س��يتم توزيعه��ا عل��ى المواطنين في 
أوروبا، وأن كل دولة من الدول ال�13 األعضاء المعنية 
باإلجراء ستجد مساهمتها في موازنة االتحاد األوروبي 

للعام المقبل مخفضة “وفقاً لحصتها من هذه الغرامة”.
من جهتها، ردت ش��ركة غوغل بعدم موافقتها على هذا 
القرار األوروبي، كاش��فة نيتها “اس��تئنافه”، ورفضها 
تهم��ة اس��تغالل هيمنتها عل��ى مجال بح��ث اإلنترنت 

إلعطاء األفضلية لخدمتها “غوغل شوبينغ”.

غرامة “غوغل” توزع
على المواطنين

مارغريت فيستاغير
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عجز هائل في الميزانية األميركية

أكد البيت األبي��ض أن انخفاض عائدات الضرائب 
س��يؤدي لزيادة عجز الميزانية األميركية إلى 702 
ملي��ار دوالر خالل ع��ام 2017، وهو أعلى بنحو 
99 مليار دوالر مما كان متوقعاً في نهاية أيار/مايو 
الماض��ي. كما توقع تقرير لمكت��ب إدارة الميزانية 
أن العج��ز للعام المالي 2018، س��يزيد 149 مليار 
دوالر، ليبلغ 589 مليار دوالر، أي أكثر من عجز 
ع��ام 2016. ويلقي التقرير اللوم على السياس��ات 

الفاش��لة لإلدارة الرئاس��ية السابقة لباراك أوباما في التسبب بمثل هذه الزيادة في عجز 
الميزاني��ة، وبالرغم من وعد الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب في أيار/مايو الماضي 
بتحقيق التوازن في الميزانية على مدى 10 أعوام، إال أن مكتب الموازنة بالكونغرس 

أقر أنه من غير المرجح تحقيق حلم اإلدارة الجديدة بمتوسط نمو نسبته 3 % سنوياً.

دونالد ترامب

ت��درس الواليات المتح��دة فرض عقوب��ات مالية على 
فنزوي��ال م��ن ش��أنها وقف دفع ثم��ن النف��ط الفنزويلي 
بال��دوالر األميرك��ي، ف��ي خط��وة تهدف إل��ى تقليص 
لص��ادرات فنزويال من النف��ط الخام وحرمان حكومتها 
من العملة الصعبة. ويعد منع قيام شركة بتروليوس دي 
فنزويال الحكومية ب��أي تعامالت بالعملة األميركية من 
بين أشد التدابير التي يناقشها البيت األبيض، الذي يهدف 
إلى الضغط على الرئيس نيكوالس مادورو لوقف خطط 
إلنش��اء مجلس تشريعي جديد، يأتي ذلك في وقت يشهد 
به االقتصاد الفنزويلي المعتمد على النفط ركوداً ش��ديداً 

وانهياراً للعملة المحلية.
يذكر أن مادورو يواجه اضطرابات مناهضة للحكومة 

منذ عدة أشهر.

عقوبات مالية على فنزويال

 ح�ذّر رئ�ي���س 
ال���������وزراء 
الترك��ي، ب���ن 
يلدري���م،  علي 
ق��ب���������رص 
م����ن التنقي��ب 
ع��ن النف������ط 
والغ����از ف���ي 
ش�����رق البحر 

المتوس��ط، معتبراً أن الخطوات الت��ي تقوم بها قبرص 
“ف��ي غي��ر وقتها وخطيرة”. كما ش��دد عل��ى أن أنقرة 
س��تواصل حماية حقوق ومصال��ح القبارصة األتراك، 
وأنها ستتخذ إجراءات ضد قبرص بسبب أنشطة التنقيب 
ع��ن الغاز والنفط حول الجزيرة، حيث تعتبر أن موارد 

الطاقة حول الجزيرة المقسمة ملك للجانبين.

تركيا تصّعد األزمة مع قبرص

بن علي يلدريم

مبادرة مغربية الستقطاب المغتربين

أطلق��ت الحكومة المغربية مبادرة الس��تقطاب 300 ألف 
مق��اول مغربي )خبراء ورج��ال أعمال ومختصون( من 
المغتربين. وقال الوزي��ر المكلف بالمغاربة المقيمين في 
الخارج عبد الكريم بن عتيق، خالل لقاء إلطالق النسخة 
األولى من جس��ر األعم��ال المغرب��ي: إن المبادرة تتوج 
الشراكة بين الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج 
واتحاد مقاوالت المغرب. وأطلقت الحكومة على المغتربين 
اسم “الجهة 13”، إذ توجد في المغرب 12 جهة تضم كل 

منه��ا عدداً من المدن واألرياف. وقالت الحكومة: إن الجهة 13 بمثابة جهة معنوية تهم 
جميع المقاوالت المغربية التي تخضع لقانون غير مغربي سيتم تفعيلها عن طريق إعداد 
أرضية إلكترونية وخلق شبكة اقتصادية واجتماعية تسهل التبادل وانخراط المقاولين.

عبد الكريم بن عتيق

“إكسون موبيل” تقاضي الحكومة األميركية

رفع��ت ش��ركة إكس��ون موبي��ل 
النفطي��ة العمالقة، دعوى قضائية 
ض��د وزارة الخزان��ة األميركية، 
ووزيرها ستيفن نوتشين، لتغريمها 
إياه��ا مليون��ي دوالر أميرك��ي، 
مطالبة برفع الغرامة عنها. وكانت 
الوزارة قد أصدرت بياناً ورد فيه 
أن مكتب مراقبة األصول األجنبية 

قدّر غرامة مالية بمليوني دوالر ضد “إكسون موبيل”، لمزاعم “انتهاكها” العقوبات 
المفروضة على روس��يا، من خالل توقيع عقد ذي صلة بمش��اريع نفطية وغازية مع 

شركة “روس نفط” الروسية، في الفترة الممتدة بين 14 و23 أيار/مايو 2014.
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وقّ��ع رئي�����س وزراء  
روسيا دميتري مدفيديف 
وثيقة لتمديد الحظر على 
اس��تيراد بع��ض المواد 
الزراعي���ة والخام���ات 
والم��واد الغذائي��ة م��ن 
ال��دول الت��ي فرض��ت 

عقوبات ضد بالده، منها الواليات المتحدة وبلدان االتحاد 
األوروبي وكندا وأوستراليا والنرويج وأوكرانيا وألبانيا. 
واعتب��ر مدفيديف أن مثل ه��ذه الخطوة ضرورية، ألن 
بالده به��ذه الطريقة ال تحمي فق��ط مصالحها الوطنية، 

وإنما تدعم “قطاعاً اقتصادياً هاماً جداً”.
يذك��ر، أن مجلس االتح��اد األوروبي كان قد قرر تمديد 
العقوبات االقتصادية ضد روس��يا لمدة 6 أشهر أخرى، 
والمفروض��ة من��ذ ع��ام 2014 على خلفية عودة ش��به 

جزيرة القرم إلى روسيا عبر استفتاء شعبي.

اتفاق “نافتا” الى عام 2018 روسيا ترد على العقوبات الغربية

اعل��ن وزير التجارة االميرك��ي ويلبور روس، ان 
إع��ادة المفاوضات على اتفاق “نافتا” قد تمتد حتى 
2018. وق��ال: إن االنتهاء منها في س��نة 2017 ال 
يمك��ن ان يحصل اال “في عال��م مثالي”. وأضاف: 
انه “ليس واثق��اً” من قدرة إدارة الرئيس األميركي 

ترامب على االلتزام بهذا الجدول الزمني.
وكانت واشنطن اطلقت رس��مياً في منتصف أيار/
ماي��و  2017 عملي��ة إعادة التف��اوض على اتفاقية 

“نافتا” التي تجمع بين الواليات المتحدة وكندا والمكسيك. ويرغب ترامب الذي وصف 
األتفاق بأنه “أس��وأ اتفاق تجاري وقعته الواليات المتحدة”، في ان يحصل على نتائج 

“ملموسة” للمستهلكين والشركات والمزارعين االميركيين.

ويلبور روس دميتري مدفيديف

وقعت شركة غازبروم الروسية م�ع هنغاريا، اتفاقاً بشأن 
تزويد األخيرة بالغاز الروس��ي من خالل انبوب “السيل 
التركي”. واعتب��ر وزير الش��ؤون الخارجية الهنغاري 
بيتر س��يايارتو، أن إمدادات الغاز عبر السيل التركي هو 
أفضل س��يناريو، بما أن الط��رق األخرى لم يجر العمل 
بها، أي عبر رومانيا أو كرواتيا، على أن يُمد خط “السيل 

التركي” إلى هنغاريا قبل نهاية عام 2019.
يش��ار الى أن روس��يا في أوائل كانون األول/ديسمبر 
2014، أعلن��ت إلغ��اء مش��روع خط أنابيب “الس��يل 
الجنوب��ي”، ال��ذي كان م��ن المق��رر ل��ه أن يمر عبر 
بلغاري��ا وصربيا وهنغاريا، لصال��ح خط أنابيب جديد 
“الس��يل الترك��ي” لنقل الغ��از إلى تركي��ا عبر البحر 

األسود، ومنه إلى عدد من الدول األوروبية.

هنغاريا تحصل على الغاز الروسي

بيتر سيايارتو
تركيا تضع يدها على 965 شركة

كش��ف نائب رئي��س ال��وزراء التركي نور 
الدي��ن جانيكل��ي أن  الس��لطات ف��ي ب��الده 
س��يطرت أو عينت مدراء في 965 ش��ركة 
يبلغ إجمالي مبيعاتها الس��نوية نحو 6 مليار  
دوالر أميركي، خالل اثني عشر شهراً منذ 
محاولة االنقالب التي وقعت في تموز/يوليو 
2016. وأوض��ح جانيكل��ي أن الش��ركات 
تعم��ل من 43 محافظ��ة في أنح��اء تركيا، 

ويبلغ إجمالي أصولها نحو 11.3 مليار دوالر، وتوظف 46 ألفاً و357 شخصاً.
يش��ار الى انه وبموجب حالة الطوارئ المفروضة بعد االنقالب، تس��يطر الس��لطات 
التركي��ة على الش��ركات المش��تبه في أن لها ص��الت بأتباع فتح هللا كول��ن المقيم في 
الوالي��ات المتحدة األميركي��ة، والذي تحمله أنقرة المس��ؤولية ف��ي محاولة االنقالب 

العسكري الفاشلة.

نور الدين جانيكلي

االمارات تقترب من تشغيل مفاعلها النووي

كشفت مؤسسة اإلمارات للطاقة النووية أن المحطة النووية الثانية في مفاعل “براكة” 
اجتازت اختبار التوازن المائي البارد بكفاءة ونجاح، وذلك تمهيداً لبدء التشغيل، مشيرةً 
إلى أن االختبار يمثل خطوة مهمة نحو توفير طاقة آمنة وفعالة في مشروع اإلمارات 

النووي الذي يجري تنفيذه حالياً في موقع براكة غربي أبوظبي.
يش��ار إلى أن اإلم��ارات، التي تعد 
أول دول��ة خليجي��ة تب��دأ ف��ي بناء 
محطة نووية لتوليد الكهرباء، كانت 
قد أعلنت منتصف عام 2016 عن 
تأس��يس ش��ركة نواة للطاقة، التي 
ستتولى مس��ؤولية تشغيل محطات 

الطاقة النووية في “براكة”.
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مليارات ليرة س��ورية يومياً لش��راء الكميات الوسطية لالستهالك 
اليومي من المش��تقات النفطية األساسية من مازوت وبنزين وغاز 
منزلي وفيول، والتي تبلغ الحاجة اليومية منها ما يقارب 6 ماليين 
ليتر من المازوت و4,5 ماليين ليتر من البنزين، إضافة إلى 150 

ألف أسطوانة من الغاز المنزلي و7 آالف طن من الفيول.

اختناقات عديدة س���جلت ف���ي أماكن توزي���ع المحروقات لتخف 
بش���كل ملحوظ خ���ال الع���ام الماضي ... م���ا هي االلي���ة التي 

اعتمدتموها لذلك؟
مع بداية تسلم الحكومة لمهامها لم تكن الكميات المتوافرة تكفي إال 
لثالثة أيام فقط، ولذلك عملنا على صعد عدة بغية تعزيز المخزون 
والتحسب للظروف الطارئة، والتي وصلت ذروتها في بداية العام 
الحالي 2017 حي��ن انقطعت إمدادات النفط تمام��اً لمدة تزيد على 
ثالثة أشهر. وفي ذلك الوقت اعتمدنا على المخزونات االحتياطية 
إلى جانب العديد من اإلجراءات االس��تثنائية والمبتكرة الستمرار 
تأمين الطلب وعدم حدوث انقطاع في التزود، ومنها س��حب أكبر 

غانم: 310 مليارات ليرة سورية دعمًا سنويًا للمحروقات

هل من رقم ألضرار القطاع جّراء اإلرهاب خال س���ت س���نوات 
ونيّف؟

طالت يد اإلرهاب قطاع النف��ط والثروة المعدني��ة، كما طالت أي 
قطاع ومنطق��ة في س��ورية، فخرجت مناطق وحقول واس��عة من 
السيطرة خاصة في شمال ش��رق البالد والتي تضم أكبر المناطق 
إنتاجاً للنف��ط والغاز والفوس��فات والمنش��أت من أب��ار ومحطات 
ومعامل ومناجم، ما أدى إل��ى حرماننا من ثرواتنا الوطنية وانعدام 
اإلفادة م��ن اإلنت��اج، إضافة إل��ى الخ��راب والدمار ال��ذي خلفته 
المجموعات اإلرهابية المس��لحة به��ذه البنى والمنش��أت، وأيضاً 
ضربات ما يس��مى التحالف الغربي والتي تمت تحت إسم محاربة 
اإلرهاب، وأدت إلى تدمير منش��آتنا االقتصادية واالنتاجية، فكان 
المجم��وع الكلي للخس��ائر المادية م��ا يق��ارب 66,5 مليار دوالر 
أميركي كأضرار مباش��رة وغير مباش��رة، إضافة إلى استش��هاد 
194 عام��الً وفق��دان 105 عم��ال وإصابة 204 عم��ال بجروح 
نتيجة األعمال اإلرهابية. لكننا نؤكد أن س��ورية وبدماء ش��هدائها 
وبقوة جيشها البطل س��تحرر كل المناطق، وسنعيد تأهيلها ونباشر 
البدء باإلنتاج، وهذا األمر يتم في ش��كل متس��ارع. وها هي حقول 
حيان والش��اعر والمهر واآلرك والثورة والهي��ل قد تحررت ويتم 
إعادة تأهيلها وفق الخطط الموضوعة لهذه الغاية لمعاودة اإلنتاج، 
وتزوي��د كل القطاعات والس��وق المحلية بمنتجات الغ��از والفيول 
والمازوت والبنزي��ن الالزمة إلعادة البناء ودف��ع عجلة االقتصاد 

للنهوض بالبالد من جديد.

الدعم ال���ذي تقدمه الحكوم���ة للمحروقات ... كم تبل���غ فاتورته 
سنوياً؟

تبل��غ القيمة التقريبي��ة للدعم س��نوياً حوال��ي 310 ملي��ارات ليرة 
س��ورية، وهو عبارة عن الفرق بي��ن مقدار بيع المواد األساس��ية 
من م��ازوت وبنزين وغ��از منزلي وبين أس��عار تكلفة ش��رائها، 
بالنظر إلى أننا تحولنا من بلد منتج للنفط إلى بلد مستورد له بسبب 
اإلرهاب والح��رب الظالمة الشرس��ة ضد س��ورية، وه��ذا يكلف 
خزينة الدولة مبالغ كبيرة م��ن القطع األجنبي، حي��ث يلزمنا 4,4 

قال وزير النفط والثروة المعدنية السوري المهندس علي غانم أن الوزارة حققت وفورات كبيرة في مجالي النفط 
والغاز وصلت قيمة بعضها إلى حوالى 2 ملياري دوالر، الفتاً إلى أن الحاجة اليومية لالستهالك في سورية تقارب 6 
ماليين ليتر من المازوت و4,5 ماليين ليتر من البنزين، إضافة إلى 150 ألف أسطوانة من الغاز المنزلي و7 آالف طن 

من الفيول.
وكشف غانم في حديث لمجلة البنك والمستثمر، أن أضرار القطاع من تخريب وإجرام المجموعات اإلرهابية 
نتيجة  العمال  مئات  واصابة  وفقدن  باستشهاد  ناهيك  أميركي،  دوالر  مليار   66,5 بلغت كلفتها  المسلحة 
أن الصيانة تتم بشكل فوري حال التحرير حيث أُدخل 13 بئراً غازياً في الخدمة بين العامين  اإلرهاب، مبيناً 

الماضي والجاري، إضافة إلى 4 آبار جديدة ستعاد إلى الخدمة خالل األشهر المقبلة. وفيما يلي نص الحديث:

 المهندس علي غانم
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وطرطوس وحمص وحلب والالذقية وحماة.

المرحلة الثالث���ة: وهي البطاق��ة الذكية للعائالت وق��د تم إطالقها 
في منطق��ة القدموس في محافظ��ة طرطوس لتقدي��م خدمة توزيع 
المش��تقات النفطية م��ن البنزين والم��ازوت واس��طوانات الغاز، 
إضافة إلى الخدم��ات األخرى الت��ي يمكن أن تطلبه��ا المحافظة، 
وبالتنس��يق بي��ن وزارة االتص��االت- الهيئ��ة الوطني��ة لخدم��ات 
الش��بكة ووزارة النفط والث��روة المعدنية، تم إط��الق خدمة تفعيل 
وحجز األرصدة لألليات الحكومية باس��تخدام التوقيع اإللكتروني، 
كما قام��ت وزارة النفط باالتف��اق مع مصرف س��ورية المركزي 
بالتجهي��ز إلطالق خدم��ة الدف��ع اإللكترون��ي. وإل��ى جانب ذلك 
س��يتم اس��تضافة نس��خة كاملة من البيانات لدى مركز المعلومات 
الوطني بما يضمن تفعي��ل دور المركز، وتأمين نس��خة احتياطية 
من البيانات الهامة والضرورية، وتوفير ضمان مس��توى عاٍل من 
أمن وس��المة المعلومات، ويمكن القول أن مشروع البطاقة الذكية 
يعتبر وس��يلة فاعلة إليص��ال الدع��م الحكومي ب��كل مكوناته إلى 

مستحقيه.

ما هي اس���تراتيجية الوزارة ف���ي مجال الغاز ك���ون آبار عديدة 
أُعيدت للخدمة بعد تحريرها من اإلرهاب؟

إن تأمين الغ��از النظيف ل��زوم محطات توليد الطاق��ة الكهربائية، 
إضافة إلى باقي المس��تهلكين في معامل وزارة الصناعة )األسمدة 
واإلسمنت( هو من أساس��يات عمل الحكومة، لذلك قامت الوزارة 
بإعداد خطط إس��عافية ومتوس��طة وبعي��دة إلدخ��ال أي منطقة يتم 
تحريرها م��ن اإلرهاب في اإلنتاج مباش��رة وفي ش��كل تدريجي، 
وقد قامت ك��وادر الوزارة بعملي��ات صعبة ومعق��دة وعلى درجة 
عالية من الخطورة ف��ي إطفاء اآلب��ار المش��تعلة، باالعتماد على 
أدوات جرى تصنيعه��ا محلياً وت��م تركيبها واس��تخدامها من قبل 
الفنيين الش��جعان الذين عملوا في قلب النيران التي وصلت درجة 
حرارتها إلى 1500 درجة مئوية. ويضاف إلى ما سبق االستمرار 
بعمليات الحفر اإلنتاج��ي في المناط��ق ذات المأمولية في المنطقة 
الوس��طى وش��مال دمش��ق لزيادة كميات الغ��از المنتج��ة، وقد تم 
منذ بداية الع��ام الحالي إدخال 5 آب��ار جديدة في اإلنت��اج و8 آبار 
خالل العام الماضي 2016 وس��يتم إدخال 4 آبار حتى نهاية العام 

الجاري.

كم يبلغ اإلنتاج السنوي من الغاز حالياً؟
يقارب المعدل الوسطي اليومي إلنتاج الغاز النظيف 11 مليون م3 
يتم تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالكمي��ات األكبر منها، بينما 
يبلغ اإلنتاج اليوم��ي من الغاز المنزليLPG  نح��و250 طناً منها 
42 طناً من معام��ل الغاز في المنطقة الوس��طى، بينما الباقي ناتج 
عن عمليات التكرير للنف��ط الخام في المصاف��ي، والذي يتم تأمين 
الكمي��ات األكبر منه عن طري��ق ناقالت النفط الم��وردة، في حين 

كمية ممكنة من المخزون��ات الميتة ومن ش��بكة األنابيب، وكذلك 
زيادة كميات البنزين والمازوت المنتج��ة بتعديل مزيج التحضير، 
والمناورة بمخزونات محطات الوقود، إضافة إلى اتخاذ إجراءات 
قاس��ية من خالل ترش��يد برنامج االس��تهالك وضبطه، كما عملنا 
على الضبط والترش��يد والعدالة في التوزيع ومنع الهدر من خالل 

آليات الضبط الذكي لتوزيع المشتقات النفطية.

كيف انطلقت رؤية وزارة النفط في الضبط الذكي وأتمتة عمليات 
توزيع المشتقات النفطية؟

انطلقت رؤية الوزارة بش��كل أساس��ي من أتمتة أليات التوزيع من 
المصب إلى المس��تهلك ضمن تطبيقات مش��روع البطاق��ة الذكية 
لألليات واألفراد، وأتمتة المستودعات والخزانات وربطها بشبكة 
مركزية عبر مرك��ز تحكم ومراقبة مركزي، مع اس��تخدام تقنيات 
GPS )قريباً( لمراقبة حركة الصهاريج، إضافة إلى تطبيق أختام 
جديدة وفق كود مح��دد لضمان وصول المادة إل��ى مقاصدها، وقد 
قطعنا أشواطاً كبيرة في تطبيق البطاقة الذكية والتي مرت بمراحل 

عدة تتوزع على:

المرحل���ة األول���ى: وه��ي البطاق��ة الذكي��ة لأللي��ات الحكومية، 
وقد ت��م إطالقها عبر ث��الث خطوات، أوله��ا األلي��ات الحكومية، 
حيث بلغ ع��دد المحطات العامل��ة بنظام البطاق��ة الذكية حتى األن 
107 محطات في س��بع محافظات تش��مل دمش��ق وريف دمش��ق 
وطرطوس والالذقية وحمص والسويداء وحماه، وثانيها، محطات 
االس��تهالك الذاتي الخاص��ة بالمؤسس��ات الحكومي��ة والتي يبلغ 
عددها 205 محطات ت��م أتمتة 37 محطة منها و14 محطة س��تتم 
أتمتتها فور االنتهاء من إجراءاتها التعاقدية، ضمن خطة للوصول 
في عدد محط��ات االس��تهالك الذات��ي المؤتمتة إل��ى 60 محطة، 
ليتم إغالق باق��ي المحطات للتوفي��ر في المخزون��ات والكميات، 
أما ثالثها، فه��ي معرف��ات المركب��ات TAG وق��ارئ المعرفات 
TAG READ بحي��ث ال تت��م التعبئ��ة إال لأللي��ة نفس��ها، وهذا 
س��يؤدي إلى تحقيق وفر بالوق��ود. وقد بلغ إجمالي ع��دد البطاقات 
الموزعة حتى اآلن أكثر من 45 ألف بطاقة ألكثر من 1180 جهة 
حكومية مشتركة بالمشروع الوطني للبطاقة الذكية، كما بلغ الوفر 
المحقق نتيج��ة تطبيق البطاق��ة الذكية على اآللي��ات الحكومية من 

1\7\2014 وحتى 31\5\2017 نحو 5,3 مليارات ليرة سورية.

المرحلة الثانية: وهي مرحل��ة البطاقة الذكية لأللي��ات الخاصة، 
وقد تم تطبيقها في محافظة الس��ويداء لكل أن��واع األليات الخاصة 
بالمواطنين، حيث تعمل 101 محطة وق��ود بالبطاقة الذكية حالياً، 
وتم توزيع 59692 بطاقة وقود لأللي��ات العاملة على البنزين من 
س��ياحية وبيك آب ودراجة نارية، إضافة إل��ى 6051 بطاقة وقود 
لألليات العاملة على المازوت. وسيتم التوس��ع في الفترة القصيرة 
المقبلة تطبيق البطاقة الذكية لألليات الخاصة في محافظات دمشق 
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يتم اس��تيراد الكميات الباقية والتي تتج��اوز 1000 طن يومياً عن 
طريق العقود المبرمة مع القطاع الخاص.

هل من خطة لتوس���عة المصافي الس���ورية وبناء مصاٍف جديدة 
ولو بالتشاركية؟

تبلغ الطاقة التكريرية التصميمية لمصف��اة بانياس حوالى 18 ألف 
طن في الي��وم، أما الطاق��ة التكريرية التصميمي��ة لمصفاة حمص 
فتبلغ حوالى 16,3 ألف طن يومياً، وهي تعمل حس��ب توفر النفط 
الخام اآلت��ي عن طريق ناق��الت النفط الموردة، والكمي��ات القليلة 
نسبياً المنتجة من حقول النفط والغاز. وال نذيع سراً إن قلنا بوجود 
خط��ط لتطوير عمل هاتي��ن المصفاتي��ن لتقليل الهدر والتس��رب، 
باإلضافة إل��ى عملي��ات الصيانة المس��تمرة لضمان اس��تمرارية 
عملها وحصولنا على المش��تقات النفطية لحاجة الس��وق المحلية، 
وهذا يتم حالياً من خالل اس��تثمار الطاقة التكريرية الفائضة فيها، 
بالتوازي مع مشروع إلنش��اء مصفاة مش��تركة مع األصدقاء في 
إي��ران وفنزويال ف��ي منطق��ة الفرقلس، يت��م العمل عليه��ا لتدخل 

اإلنتاج خالل السنوات المقبلة.

حول ماذا تتمحور استراتيجية الوزارة خال المرحلة المقبلة؟
تتمحور رؤية الوزارة االس��تراتيجية لهذا القطاع بش��كل أساس��ي 
حول تأمين احتياجات المواطن والقطاع��ات الصناعية والخدمية، 
أي توفي��ر االحتياجات الوطنية م��ن النفط الخام والغ��از الطبيعي 
والمش��تقات النفطية والث��روات المعدنية، وزيادة وتي��رة عمليات 
االستكش��اف والتنقي��ب عن النف��ط والغ��از والث��روة المعدنية في 
المناط��ق الواعدة، م��ع توفير مس��تلزمات اإلنتاج في المنش��آت، 
واس��تثمار الطاقة الفائضة ف��ي المصافي لضمان اس��تمرار إنتاج 
المش��تقات النفطية، وكذل��ك تأهيل المنش��أت المتض��ررة وإعادة 
تأهيلها وإدخالها في اإلنتاج وفق خطط إسعافية قصيرة ومتوسطة 
وبعيدة، لتأمين احتياجات سورية من هذه المشتقات والثروات. أما 
في قطاع الجيولوجيا والثروة المعدنية، فتقوم استراتيجية الوزارة 
على زيادة إنتاج مادة الفوس��فات للوصول إلى 10 ماليين طن في 
السنة، بالتوازي مع تأمين المواد الخام لقطاعات الصناعة والبناء 
خاصة لمرحلة إع��ادة اإلعمار، وتش��غيل عجلة اإلنت��اج، وأيضاً 
طرح مش��اريع اس��تثمارية على الدول الصديقة الس��تثمار المواد 
الخام من فوس��فات وزيولي��ت وحجر الس��ّجيل الزيت��ي والجص 
والطف البركاني وتصدير الفائض بعد س��د حاجة السوق المحلية، 

وبالتالي االستغناء عن االستيراد.

كم يبل���غ إجمالي الوف���ورات المحققة ف���ي القطاع خ���ال العام 
الماضي؟

من مبدأ االعتماد على الذات تم تحقيق وفورات كبيرة جداً حس��ب 
كل قطاع، ففي قط��اع النفط والغاز تمت عملي��ات إصالح لمعمل 
غاز جنوب المنطقة الوسطى خالل 24 ساعة بعد تعرضه لقذائف 

اإلرهاب، كم��ا تم حفر آب��ار غازية جدي��دة وإصالح آب��ار قديمة 
وإدخاله��ا في اإلنت��اج، وقد أدى إخم��اد حرائق اآلب��ار إلى إيقاف 
ح��رق 10 ماليين م3 م��ن الغاز في الي��وم، وتأمي��ن 2,8 مليوني 
م3 من الغاز النظي��ف يومياً لمحط��ات توليد الطاق��ة الكهربائية، 
الى جان��ب تصنيع وإعادة تأهي��ل بعض المعدات والمس��تلزمات، 
وإيجاد حلول تقنية جدي��دة إلعطاء المرونة التش��غيلية بين معامل 
الغاز، وتنفيذ صيانة للخطوط وتش��غيلها بالضخ العكس��ي إليقاف 
النقل بالصهاريج، ما حقق س��المة الطرقات وأمنها، وكذلك إنشاء 
محطتي اس��تقبال صهاري��ج النفط ف��ي حمص، وتأهي��ل فواصل 
وخزانات، وتركيب أجهزة تحكم ومراقبة وإجراء التعديالت، وقد 

تجاوز الوفر في هذا القطاع 1,9 مليار دوالر.

أما في قط��اع تكرير النفط وتوزيع المش��تقات النفطية، فقد عمدت 
الوزارة الى المحافظة على اس��تقرار عم��ل المصافي وجاهزيتها 
واختص��ار العم��رات الش��املة لعم��رات قصي��رة تجنب��اً لحدوث 
االختناقات، م��ع المتابعة بتنفيذ عقود اس��تثمار الطاق��ة التكريرية 
الفائضة مقابل أج��ور تكرير وش��راء المنتج��ات، وتكرير نواقل 
م��ن النف��ط الخ��ام الصناع��ي )وه��ذا األم��ر يح��دث ألول مرة( 
والذي اس��توجب إجراءات معينة من أجل الحف��اظ على المعدات 
ومواصفات المنتجات، إضافة إلى تنفيذ مش��اريع استبدال وتجديد 
ل��آالت والمع��دات والتجهي��زات، واس��تكمال أنظم��ة اإلن��ذار 
والمراقبة اإللكترونية، وإجراء بعض التعديالت، وأيضاً اس��تبدال 
وإصالح أرضيات وأسطح بعض الخزانات وتصفيحها، وتصنيع 
مبادالت حرارية، مع تحويل النفتا المضخوخة إلى ناقالت البنزين 
المرتفع األوكتان، إل��ى بنزين ممت��از ضمن المواصفة القياس��ية 
الس��ورية، ما حقق زيادة في كميات البنزين الممتاز من جهة، كما 
حقق وفراً مادياً من فروق األس��عار من جهة ثاني��ة، بالتوازي مع 
تأمين البدائل إلنتاج كيروس��ين الطيران عن طريق تحويل فائض 
النفتا إلى المزيج المحضَّر لضمان اس��تمرار انتاج هذا الكيروسين 
بالكميات المطلوبة، إضافة إل��ى تفريغ وإصالح كميات من الفيول 
المخالف باللزوجة، وتبديل وس��يط وحدات إنتاج البنزين بوس��يط 

جديد، وقد قارب الوفر 52 مليون دوالر.

وبالنس��بة لقط��اع الث��روة المعدني��ة، فق��د تم رف��ع قيمة الرس��وم 
واالس��تحقاقات وقيمة حق الدولة واألجور المترتبة على ترخيص 
واس��تثمار الثروة المعدنية، وتحديث القواني��ن واألنظمة المتعلقة 
باس��تثمار الثروة المعدنية واس��تصدار القانون رقم 7 للعام 2017 
المتعلق بحق الدول��ة في حماية مكامن الث��روة المعدنية، بالتوازي 
م��ع إعادة تأهي��ل مراك��ز إنت��اج الرم��ال الكوارتزية ف��ي منطقة 
القريتي��ن )بري��ف حم��ص(، واالنته��اء من إع��ادة تأهي��ل معمل 
إس��فلت كفرية بالالذقية، وإنتاج اإلسفلت لس��فلتة طرقات الدرجة 
سورية.الثالثة والرابع��ة والزراعية، وقد قارب الوف��ر 3,5 مليارات ليرة 
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العائدات المالية ستس��اهم في ضبط عجز الموازنة ونمو المديونية العامة، وذلك من 
خالل زيادة قيمة اإليرادات العامة للدولة بفعل عائدات النفط والغاز.

وأكدت أن إس��تخراج وإنتاج النفط والغاز في لبنان قد يعّرض إقتصاد لبنان مستقبالً 
الحتماالت الحركية )Volatility( في النش��اط االقتصادي العام من جراء التغيرات 
التي قد تحصل في أسعار النفط والغاز في السوق العالمية، مما قد يعرقل معدالت نمو 
اقتصاده الوطني. كما أنه قد يرفع معدالت التضخم تبعاً لتوّسع العرض النقدي، األمر 

الذي له تأثيره على حركة التصدير الوطني ونشاط القطاع السياحي.

رفع معدالت النمو
وتطرح الدراس��ة ملفاً مهماً بالنس��بة لقطاع النفط والغاز، وهو يتعلق ب��إدارة موارد 
هاتين السلعتين في المستقبل، حيث ترى أنه من األهمية بمكان إستخدام هذه الموارد 
في اتجاه��ات ثالثة: لألجيال القادم��ة، ولتخفيض العجز والدي��ن العامين، ولمعالجة 

اآلثار االقتصادية السلبية المحتملة في المديين القصير والطويل.
وختمت باإلشارة إلى أن تس��ديد جزء من المديونية العامة خطوة ضرورية لتحسين 
النمو االقتصادي مستقبالً.التصنيف االئتماني السيادي للبنان، وزيادة تنافسية االقتصاد الوطني، ورفع معدالت 

254 مليار دوالر قيمة احتياطات الغاز و النفط في لبنان

شروط التأهيل
وعرضت الدراس��ة لألط��ر القانونية التش��ريعية 
واإلجرائية التي أخذتها الحكوم��ة اللبنانية في هذا 
اإلطار حت��ى تاريخه، مث��ل إقرار قان��ون خاص 
للم��وارد النفطي��ة، والمراس��يم الخاص��ة بإطالق 
أعمال التنقيب واالس��تخراج، وتأس��يس “مجلس 
إدارة النف��ط”، وتحديد ش��روط التأهيل لش��ركات 
النفط والغ��از، وتحديد البل��وكات، وتحضير إتفاق 
التنقي��ب واإلنتاج، كم��ا تم إختيار 46 ش��ركة نفط 
عالمية لتتقدم بعروضها بش��أن التنقي��ب منها 12 

شركة مشغّلة.
وأوضحت أنه إذا كانت التوقعات بشأن ثروة النفط 
والغاز واقعية، فإن لبنان سيصبح دولة مستقلة على 
صعيد الطاق��ة، ودولة لديه��ا إكتفاء ذاتي بالنس��بة 
لهاتين الس��لعتين، وأيض��اً مصدّر ص��اف لهما أو 

حتى بالنسبة للغاز الطبيعي.
وبناء عل��ى تقديرات جه��ات دولي��ة متخصصة، 
أش��ارت الدراس��ة إلى أن قيمة إحتياطي��ات الغاز 
في لبنان ه��ي بح��دود 164 ملي��ار دوالر، وقيمة 
إحتياطيات النفط هي بحدود 90 مليار دوالر للفترة 
الممتدة بين عام��ي 2020 و2039. وهذا يعني أن 
القيمة الوسطية إلنتاج الغاز سنوياً هي بحدود 8.2 
ملي��ارات دوالر، والقيمة ذاتها بالنس��بة للنفط 4.5 

مليارات دوالر لفترة 20 سنة.

مساهمة مهمة ومؤثّرة
وبيّنت الدراس��ة أن عائدات النفط والغاز المحتملة 
س��وف يك��ون له��ا مس��اهمة مهم��ة ومؤثّ��رة في 
االقتصاد اللبناني واألوضاع المالية واالجتماعية، 
حيث ستس��اهم في تخفيض مس��توردات لبنان من 
الطاقة، األم��ر الذي يقلّ��ل العجز التج��اري وتالياً 
الميزان الجاري. كما أنها س��تعزز التدفقات المالية 
الخارجية إلى لبنان، مما يوف��ر فوائض في ميزان 
الرس��اميل وتالياً في ميزان المدفوعات. ثم إن هذه 

أنجز مركز الدراسات االقتصادية في فرنسبنك دراسة أعدها الدكتور عماد شهاب عن قطاع النفط والغاز في 
لبنان تحت عنوان “هل لبنان دولة منتجة للنفط والغاز؟” حيث أشارت إلى أن الدراسات والمسوحات التي قامت 
بها شركات بريطانية ونروجية وأميركية توضح وجود إحتياطيات من النفط والغاز في المياه اللبنانية، وذلك 
بحدود 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و660 مليون برميل من النفط السائل، آخذين بعين االعتبار مساحة 10 % 

من هذه المياه التي تم إجراء مسح لها.
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عند 6.6 مليون برميل يومياً ابتداًء من ش��هر أغسطس/آب 2017، 
بما يقل بنحو مليون برميل يومياً عن المستويات المسجلة قبل عام.

ليبيا ونيجيريا
ووافقت نيجيريا طوعاً على االنضم��ام إلى االتفاق من خالل وضع 
س��قف إلنتاجها عن��د 1.8 مليون برمي��ل يومي��اً، أو تقليصه عندما 
تستقر إمداداتها عند ذلك المس��توى. وكانت نيجيريا، التي تنتج 1.7 
مليون برميل يومياً في اآلونة األخيرة، معفاة من تخفيضات اإلنتاج. 
ولم تحدد اللجن��ة إطاراً زمنياً لذلك، قائلة إنها س��تتابع أنماط اإلنتاج 

النيجيري في األسابيع المقبلة.

وفي هذا اإلطار، ق��ال وزير النف��ط الكويتي عصام الم��رزوق إن 
“أوبك” قد تدع��و إلى عقد اجتماع غير عادي لتغيي��ر اتفاق اإلنتاج 

من أجل ضم نيجيريا.
من جه��ة أخرى، قال��ت وكالة رويت��رز: إن اللجنة ل��م تدعم وضع 
س��قف إلنتاج ليبيا، ومن المس��تبعد أن يتجاوز إنت��اج البالد مليون 
برميل يومياً في المستقبل القريب مقارنة مع طاقتها اإلنتاجية البالغة 
1.4 مليون إلى 1.6 مليون برمي��ل يومياً قبل اندالع انتفاضة2011 

وانزالق البالد في براثن الفوضى، حسب وصفها.

جدير بالذكر، أن اتفاق فيينا الذي جرى ف��ي آواخر عام 2016 بين 
منظمة الدول المص��درة للنفط “أوب��ك” ومنتجين مس��تقلين، على 
رأسهم روس��يا، ينص على خفض االنتاج النفطي إلى 32.5 مليون 
33.6 مليون برميل في اليوم.برميل يومي��اً، مقارنة بمع��دل أكتوبر/تش��رين األول 2016 البالغ 

توصيات جديدة بشأن اتفاقية خفض االنتاج النفطي

وفي هذا الصدد، أع��رب أمين عام “أوبك”، محم��د باركيندو، عن 
رضاه بشأن نتائج االجتماع الذي ضم ممثلين عن الكويت وفنزويال 
والجزائر والسعودية وروسيا وسلطنة عمان، واصفاً مستوى تنفيذ 

.RT اتفاق خفض اإلنتاج ب�“الممتاز”، وفقاً لموقع

نظرة على التنفيذ
وقالت “أوب��ك” إن المخزون��ات الموجودة لدى ال��دول الصناعية، 
هبطت بمقدار 90 مليون برميل خالل الفترة الممتدة من شهر يناير/

كانون الثاني إل��ى يونيو/حزيران 2017، لكنه��ا ال تزال أعلى من 
متوسط خمس سنوات بواقع 250 مليون برميل.

من جهته، قال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، إن 200 ألف 
برميل يومياً إضافية قد تخرج من الس��وق إذا بلغ مس��توى االلتزام 
باالتفاق الذي تقوده “أوبك” 100 %. مش��يراً إلى أن اتفاق خفض 
االنتاج س��اعد على تصري��ف 350 مليون برميل م��ن المعروض 
الزائد في الس��وق منذ مطلع الع��ام. وأضاف أن خف��ض اإلنتاج في 
روس��يا وصل حالياً إلى 303 - 305 ألف برمي��ل يومياً، وهو وفق 

متطلبات االتفاقية.

قرارات
ونوه نوفاك إلى أن اللجنة أوص��ت بتمديد تخفيضات إنتاج النفط لما 

بعد الربع األول من عام 2018 إذا اقتضت الضرورة.

وتأكيد منها على دعم االتفاق وااللتزام ب��ه، قررت المملكة العربية 
السعودية على لسان وزير الطاقة خالد الفالح، تقييد صادرات الخام 

تـمــــوز/   24 فــي 
يوليو 2017، اجتـمــع 
ــي مــديــنــة ســان  ف
بطرسبورغ الروســية 
ممثليـن عــن عــدة 
دول نفطيــــة مــن 
داخل “أوبك” وخارجها 
اتفـاق  مراقبة  بهدف 
على  ينص  الذي  فيينا 
االنـتــاج.  تخفيـض 
على  اللجنـة  واتخذت 
تدعـم  ــرارات  ق إثــره 
وترتكز  االتفاق،  تنفيذ 
على إعــادة التــوازن 

لألسواق النفطية.
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س��نة وخلق نقص في العرض، س��تضطر المخزونات لالنخف��اض لتغطية الطلب 
العالم��ي. غير أن االنخفاض التدريجي في المخزون ال يزال بطيئاً حتى اآلن، فقد 

أعاقه تسارع اإلنتاج في الواليات المتحدة.
لكن بوتيرة االنخفاض الحالية، س��يصل المخزون إلى المستوى المستهدف من قبل 
أوبك في نهاية 2018. وس��يؤدي أي فش��ل في تمديد تخفيضات اإلنتاج إلى تأخير 

إضافي في تحقيق هذا الهدف.
وباإلضاف��ة إل��ى ذلك، فإنه نظراً لألثر الس��لبي الذي تركه انخفاض أس��عار النفط 
خالل السنوات القليلة الماضية على الموازين المالية للدول األعضاء في “أوبك”، 
س��تكون هناك ش��هية محدودة داخل المنظمة النخفاض إضافي في أس��عار النفط، 
حت��ى لو أن مثل ذلك االنخف��اض يؤدي إلى تقليص اإلنتاج م��ن الواليات المتحدة 

األميركية شيئاً ما.

مخاطر التمديد
ومع ذلك، فإن هذه االستراتيجية لها مخاطر كبيرة، فيمكن ألي تمديد إضافي لخفض 
االنت��اج أن يُفق��د “أوبك” جزءاً كبيراً من حصتها في الس��وق، كما يحتمل أيضاً أن 
ال تلت��زم الدول األعض��اء بحصص التخفيض. لكن األهم من ذل��ك هو أن مثل هذه 
االس��تراتيجية يمكن أن تخلق حوافز ذات تأثير معاكس، فبتولي “أوبك” مس��ؤولية 
إزالة فائض المخزون من الس��وق، سيُتوقع منها فعل الشيء نفسه في المستقبل، في 
الوق��ت الذي يحتفظ فيه المنتجون من خارج المنظمة بمعدالت انتاجهم أو يرفعونها 
االستراتيجية من دون إحداث توتر كبير في السوق أمراً بالغ الصعوبة.لمضاعفة حصتهم واالستفادة من ارتفاع األسعار مستقباًل. وسيكون الخروج من هذه 

“أوبك” على موعد مع تحٍد جديد

فعلياً، س��يتحدّد القرار بحس��ب ارتفاع اإلنتاج من 
ال��دول غير األعض��اء في المنظم��ة، إضافة إلى 
ليبي��ا ونيجيريا - عضوي المنظم��ة المعفيين من 

التخفيضات.
ووفقاً لوكالة الطاقة الدولية، من المتوقع أن يرتفع 
إنت��اج النفط األميرك��ي بأكثر من ملي��ون برميل 
يومي��اً خالل ع��ام 2018، وهو ما س��يؤدي -مع 
زي��ادات اإلنت��اج من كندا والبرازي��ل- إلى زيادة 
اإلنتاج م��ن خارج أوبك إل��ى 1.4 مليون برميل 

يومياً.

السيناريوهات المحتملة
هناك سيناريوهان محتمالن ألوبك:

أوالً: ستس��مح المنظم��ة بوق��ف التخفيضات في 
نهاية شهر آذار/مارس 2018، وتستأنف اإلنتاج 
الع��ادي للفترة المتبقية من العام، وهذا من ش��أنه 
أن ي��ؤدي إلى فائض في العروض النفطي بمقدار 
0.2 ملي��ون برمي��ل يومياً. واس��تناداً إلى العالقة 
التاريخي��ة بي��ن حج��م المعروض والس��عر، من 
المتوقع أن تنخفض أس��عار النفط إلى متوسط 48 

دوالر للبرميل في هذا السيناريو.
ثانياً: س��تقوم “أوبك” بتمدي��د تخفيضات إنتاجها 
لكامل عام 2018. وفي هذه الحالة، سيكون هناك 
نق��ص في المعروض بمق��دار 0.7 مليون برميل 
يومي��اً، حي��ث أن نمو إم��دادات “أوبك” س��يزيد 
بمق��دار 0.1 مليون برميل فقط ف��ي اليوم، وذلك 
بس��بب إنتاج األعض��اء المعفيين م��ن التخفيض. 
وفي هذه الحالة، س��تبقى األس��عار عند سقف 58 
دوالر للبرمي��ل، وهو ما يس��اوي س��عر التعادل 

للنفط الصخري.

لماذا السيناريو الثاني هو المرجح؟
ل��دى “أوبك” ه��دف واض��ح يتمثل ف��ي خفض 
التراكم الكبير للمخزونات العالمية إلى متوسطها 
التاريخ��ي لخمس س��نوات الذي يبل��غ 2.7 مليار 
برمي��ل. ومن خالل تمديد تخفيضات اإلنتاج لمدة 

مهمة جديدة وتحٍد يواجه “أوبك”، فمع اقتراب نهاية اتفاق خفض االنتاج المقرر في آذار/مارس 2018، تتجه 
األنظار إلى المنظمة لمعرفة الخطوة المقبلة، ويكمن السؤال األبرز هو ما سيحدث، ألن مستقبل سوق النفط 

لعام 2018 سيتحدد بقرار  المنظمة حيال تعليق أو تمديد استقطاعات اإلنتاج.
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بالتحضي��ر إلطالق منتج��ات غذائية جديدة 
كالس��مون والزيوت النباتي��ة عبر مصنعها 
الجدي��د، ليك��ون لديها تش��كيلة غذائية كاملة 
تلبي احتياجات األس��رة بجودة عالية وسعر 

منافس، وهو ما تحرص عليه الشركة.
وحرصت الش��ركة على وص��ول منتجاتها 
للمستهلك بأقل س��عر ممكن، فاعتمدت على 
طرحها في مؤسسات التدخل اإليجابي وعبر 
مهرجانات التسوق التي تقيمها غرفة صناعة 
دمش��ق وريفها بش��كل ش��هري في دمش��ق 
والمحافظات الس��ورية، وكان جناح الشركة 
يشهد إقباالً كثيفاً نتيجة لألسعار المميزة التي 

يتم طرح المنتجات فيها.
هل تق���وم ش���ركتكم بالتصدي���ر، وما هي 

المعوقات التي تواجهه؟
وضعت فروس��تي من��ذ انطالقتها  التصدير 
هدفاً رئيس��ياً للش��ركة منذ انطالقتها، وهي 

الساعور: “فروستي” سيكون المصنع األكبر في سورية
أنها  أثبتت  والتي  “فروستي”،  والتجارة  للصناعة  الساعور  شركة  إنطالق  على  مضت  سنوات   10 من  أكثر 
واحدة من أهم شركات المواد الغذائية في سورية ويشمل نشاطها العديد من الدول عبر مكاتبها ومصانعها 
المنتشرة حول العالم. وانتقلت الشركة من تجارة واستيراد المواد الغذائية لتلبية حاجة السوق المحلية في 
شكل كامل وتصنيع كل المنتجات الغذائية باالعتماد على المنتجات الزراعية السورية، وهي نجحت بكسب 
ثقة المستهلك السوري من خالل جودة المنتج والسعر المنخفض مقارنة بالمنافسين. وتستعد الشركة 
خالل الفترة القريبة المقبلة لتدشين أكبر مصنع للصناعات الغذائية في سورية سيساعد الشركة في تصدير 

منتجاتها للعديد من دول العالم.
المدير العام للمجموعة طارق الساعور تحدث لمجلة البنك والمستثمر عن الشركة وخططها في مجال رفع شعار 

“صنع في سورية” ليصل المنتج السوري إلى األسواق الدولية عبر المشاركة في أهم معارض الغذاء العالمية.

أي���ن وصل العم���ل في مصنعك���م الجديد، 
وماهي الخطط الموضوعة له؟

منذ ع��ودة األمان إلى منطق��ة تل كردي في 
ريف دمش��ق، بدأنا بالتخطيط إلنشاء مصنع 
فروس��تي للم��واد الغذائي��ة ضمن المنش��أة 
الضخم��ة التي تمتلكها المجموعة، وس��تنفذ 
فيها معامل عدة في مجال صناعة الستانلس 

ستيل والمنظفات، إضافة لمعمل فروستي.
وسيمتد المعمل على مساحة 10 آالف متر، 
وسيضم خطوطاً عدة لإلنتاج مع مستودعات 
ضخمة، وبكلفة استثمارية تقارب 1.5 مليار 
ليرة س��ورية. وسيتم خالل األش��هر المقبلة 
تركي��ب خط اإلنتاج الجدي��د وبدء العمل في 
ه��ذا المعمل الذي يعد األكبر على مس��توى 
س��ورية، وس��يؤمن أكثر من 1000 فرصة 

عمل، وسينتج كل المواد الغذائية.
ما هي االس���تراتيجية التي اعتمدتها شركة 

فروستي منذ تأسيسها وحتى اليوم؟
اعتمدت الش��ركة خالل األزمة، بشكل أكبر 
على تصنيع المنتجات الغذائية في س��ورية، 
مع التوجهات الحكومية بدعم المنتج المحلي 
وترش��يد االس��تيراد، لتكون النقل��ة النوعية 
للشركة التي باتت اليوم تصنع غالبية منتجاتها 
محلياً، وتستعد إلطالق مصنعها الجديد قرب 
دمشق والذي يتم العمل عليه ليكون من أكبر 
مصان��ع المواد الغذائية ف��ي الوطن العربي، 
وس��يقوم بتش��غيل أكثر من 1000 عامل مع 
انطالقته قريباً. وتشمل منتجات “فروستي” 
معظم المنتجات الغذائية، من رب البندورة، 
البقوليات، المرتديال، المكدوس،  المربيات، 
زي��ت الزيتون، والح��الوة. وتقوم الش��ركة 

تص��در منتجاته��ا للعدي��د م��ن دول العال��م 
وتش��ارك كل عام في معرض غولفوود في 
دب��ي والذي يعد من أه��م المعارض العالمية 
المتخخص��ة في مج��ال الغ��ذاء، إضافة إلى 
المش��اركة في معرض موس��كو للصناعات 
الغذائية ألن الس��وق الروسية واعدة ومهمة 
للصناعات الغذائية الس��ورية. كما تش��ارك 
الش��ركة في العديد من المع��ارض األخرى 
داخ��ل س��ورية وخارجه��ا. وطبع��اً، هناك 
مشاكل تعّوق التصدير حالياً وخاصة للدول 
العربية، س��ببها عدم وجود منافذ برية إذ أن 
عملي��ة التصدير بات��ت تتطلب وقت��اً أطول 
وتكالي��ف إضافية للنقل وهو م��ا يعوقها في 
ظل المنافسة. كما أن تأمين بعض مستلزمات 
اإلنتاج وخاصة في ظل الحصار االقتصادي 
على س��ورية ليس باألمر الس��هل، ومع ذلك 
فالتصدير مس��تمر، ولكن األهم للشركة هو 

تأمين حاجة السوق المحلية.
ما هي الخطة التسويقية في المرحلة المقبلة؟
تس��عى الشركة وبش��كل مس��تمر للمشاركة 
في أه��م المع��ارض الغذائية داخل س��ورية 
وخارجها ومنها معرض غولفوود في دبي، 
حي��ث س��يكون هناك جناح جدي��د متميز لها 
في الدورة المقبلة للمعرض، كما نركز على 
المشاركة القوية والفعالة في معرض دمشق 
الدولي الذي س��يعود خالل الشهر المقبل بعد 
س��نوات من التوقف، وتم حج��ز جناح كبير 
ضم��ن جناح الصناع��ات الغذائي��ة، إضافة 
للتواجد في س��وق البيع الموازي للمهرجان 
والحسومات لزوار المعرض.وتقدي��م العدي��د م��ن الع��روض الخاص��ة 

طارق الساعور 
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أقام��ت الصين جس��راً أرضيته زجاجية، على ش��كل 
الرقم 7، يتيح للسياح السير على ارتفاع أكثر من 120 
متراً فوق هاوية على طرف جرف صخري في جنوب 
غرب الصي��ن، يمتد  على طول 69,6 متراً في منتزه 
وانشينغ للعصر االوردوفيسي، الجسر الذي أدرج في 
موس��وعة غينيس لألرقام القياس��ية كأعلى جس��ر في 
العال��م من دون دعامة أرضية، تم تثبيته بكابالت فقط.

ويمكن لثالثين ش��خص كحد أقصى أن يتواجدوا عليه 
في الوقت ذاته، وقد تم تدشينه الول مرة في األول من 

نيسان/ابريل 2107.

أول مركز تسوق مستوحى من الطبيعة

جسر زجاجي شاهق في الصين

كشفت “س��يتي الند غروب”، إحدى مجموعات التطوير العقاري في اإلمارات، عن 
اس��تكمال صفقة كب��رى للحصول على تمويل بقيم��ة 142.74 مليون دوالر أميركي 
الس��تكمال مش��روع “س��يتي الند مول” البالغة تكلفته 330 مليون دوالر، والذي يعد 
أول مركز تس��وق مستدام في اإلمارات مستوحى من الطبيعة، وذلك بموجب تحالف 
بي��ن بنك اإلمارات دبي الوطني )مدي��ر الصفقة( وبنك برقان الكويتي. وعبّر الرئيس 

التنفيذي لمجموعة س��يتي الند، 
فهيم الدي��ن ش��رف الدين، عن 
الزخ��م الكبير الذي س��يحصده 
المشروع، خاصة مع استمرار 
أعمال إنش��ائه على قدم وساق، 
والتزام كبريات عالمة التجزئة 

اإلقليمية باالستثمار فيه.

 ”Premier Composite Technologies“ صنّعت
الش��ركة العاملة في إمارة دبي، سقف مجمع شركة آبل 
الجديد الذي يقع ف��ي مدينة كوبارتينو بوالية كاليفورنيا 

األميركية.
ويبلغ وزن الس��قف 80 طن ومساحته 2.8 مليون قدم 
مربع، كما يمكن رؤيته من الفضاء، في حين أن التكلفة 
اإلجمالية للمجمع تقدر ب�5 مليار دوالر أميركي، وهو 
يتك��ون من 4 طوابق. وم��ن المقرر افتتاحه خالل عام 

2017 الجاري، على أن يحتوي  12 ألف موظف.

سقف مبنى “آبل” في دبي

استحواذ عقاري في الواليات المتحدة

كش��ف الرئيس التنفيذي ل�ش��ركة 
أرزان ثروات، مهند أبو الحسن، 
أن ش��ركته قدمت استشارة للقيام 
باالس��تحواذ على محفظة عقارية 
في الوالي��ات المتحدة االميركية. 
تتك��ون م��ن 6 عق��ارات ممي��زة 
وبمس��احة 760,533 قدم مربع، 

وتقع في 6 واليات رئيسية، يبلغ متوسط مدة اإليجار للمحفظة 13.5 سنة، وال ينتهي 
أي من هذه العقود اإليجارية خالل فترة االس��تثمار. وستس��تخدم هذه العقارات كمقر 

لشركات رئيسية ذات تصنيف ائتماني عالي أو حتى مرفق تشغيل رئيسي.

تعيينات في “استيكو” العقارية

أعلن��ت “اس��تيكو” المتخصص��ة 
في قط��اع الخدم��ات العقارية في 
دول��ة اإلمارات، عن مجموعة من 
التعيينات اإلدارية الجديدة، إدراكاً 
منها بأهمية مس��اهمة موظفيها في 
نجاح عملياتها التجارية على المدى 
الطويل. وشملت هذه الترقيات كالً 
من ديريك ماغوير من قسم خدمات 

المعامالت، وميرنا يونس قسم إدارة األصول، وأجيث ماثيو قسم تكنولوجيا المعلومات، 
وروس كيمب من قسم التقييم واالستشارات في أبوظبي، وشيلبا غوروسوامي من قسم 

إدارة المبيعات.
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أعلنت إدارة منتجع أتالنتس النخلة عن مش��روع موسع 
لتجديد المنتجع بقيم��ة 100 مليون دوالر أميركي، في 
إطار تطوير خدماته لكافة الزوار وتجاوباً مع رؤية دبي 
الس��ياحية الجتذاب 20 مليون زائر بحلول عام 2020. 
كما تم االعالن أن شركة WA International والتي 
تتخذ م��ن اإلمارت مقراً لها س��تقوم بأعم��ال التصميم 
الداخل��ي لغرف الضيوف في المنتجع، مع منح ش��ركة 
Al Tayer Stocks المتخصص��ة ف��ي مجال الديكور 
والصيانة أعم��ال تجديد ال�1532 غرفة وجناحاً إضافة 

الى الممرات.

“ترانس غارد” تستكمل مشروعها السكني

تجديد منتجع أتالنتس النخلة

أعلن��ت مجموعة ترانس غ��ارد الرائدة في مجال خدمات التعهي��د وخدمات الدعم في 
اإلمارات عن اس��تكمال نقل 5,000 موظف إلى مركز إقامة حديث في منطقة تجارة 

تاون في مدينة دبي، وذلك في خطوة 
تأتي في إط��ار تطبيق اس��تراتيجية 
الموارد البشرية والخدمات اللوجستية 
في “ترانس غارد”، التي تهدف إلى 
توفير أفضل أماكن اإلقامة والمرافق، 
ف��ي موقع قريب من المش��اريع التي 

يعمل فيها الموظفون.

استحواذ تاريخي على فندق في لندن

استحوذت شركة أشكينازي لالستحواذ، شركة العقارات األميركية، على فندق جروفنر 
هاوس في لندن، وهو أحد األصول األكثر شهرةً في العالم، فيما يعتبر أبرز صفقة تتعلق 
بفندق يمثل أصالً مفرداً في تاريخ المملكة المتحدة. وتتمتع “أش��كينازي” بواحدة من 

أكبر حافظات األصول الش��هيرة 
في الوالي��ات المتح��دة، وتعكس 
عملي��ة االس��تحواذ ه��ذه تركيزاً 
مس��تمراً حثيث��اً من قبل الش��ركة 
على نشر أكثر من ملياري يورو 
إضافيين من األموال لالس��تحواذ 
على أصوٍل عالميٍة ش��هيرة على 

مدى ال�سنتين القادمتين.

أنه��ت وزارة المالية 
في سورية، مشروع 
ق�ان����ون ال�ب�ي����وع 
العقاري���ة لتحقي����ق 
العدال��ة الضريبي���ة 
في قطاع العقارات، 
ع�ل��ى أن يص�����در 
القانون خالل الفت�رة 

القادمة.
وبحس��ب وزي��ر المالية مأم��ون حمدان، ف��إن اللجان 
المكلفة ما تزال تعمل على اس��تكمال التقارير الواردة 
التي تس�����ه�م في تحدي�د األس���س الواج�ب اعتماده�ا 
للوصول إلى قيم أسعار العقارات الرائجة في المناطق 

كافة.
وأف��اد حمدان، أن الوزارة تعمل على اس��تكمال حزمة 
القوانين والتش��ريعات المالية التي من شأنها الوصول 
إلى العدال��ة الضريبية، وذلك من خالل قانون إصالح 
ضريبي يحقق فائدة على خزينة الدولة، وال يمس ذوي 

الدخل المحدود. 

انهاء مشروع قانون البيوع العقارية

مأمون حمدان

أول مكتب عقاري مؤتمت في دمشق

أعلنت مديرية المصالح العقارية في س��ورية، عن افتتاحها أول مكتب توثيق عقاري 
للمناطق العقارية المؤتمتة بدمش��ق، حيث س��يُكلف المكتب بتوثيق العقود وتس��جيلها 

خالل يوم واحد، وذلك ضمن مشروع رقمنة الصحيفة العقارية وأرشفتها.
وس��يقدم مكتب التوثيق الخدمات العقارية للمناطق العقارية في كل من ميدان س��احة، 
ميدان قاعة، تيامنة، مأذنة الشحم، جوبر، دمر الشرقية، دمر الغربية، باب السالم، باب 
الجابية، إضافةً إلى عقارات منطقة المرس��وم 66 ل�2012 من الرقم 2628 إلى الرقم 

2650، والمزة من العقار رقم 5944 
إلى 6195. 

وأوضحت المديرية، أن العقد العقاري 
العادي سيتم توثيقه وتسجيله خالل يوم 
واح��د فقط، خالفاً لما ه��و معمول به 
حالياً، حيث يستغرق تسجيله من ثالثة 

إلى أربعة أيام إلنجازه.
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1. حقوق الملكية وكفاية رأس المال:
- يبي��ن الجدول التالي إجمالي حقوق الملكية للمصارف الس��ورية 
الخاص��ة  حي��ث انفرد بن��ك قطر الوطن��ي بالمرتب��ة األولى بين 
المص��ارف الخاصة التقليدية، ومن الملف��ت أن المصرف الدولي 
للتجارة والتمويل في المركز قبل األخير بين قائمة المصارف من 
ناحية حق��وق الملكية بالرغم من أنه من أولى المصارف الخاصة 

التي دخلت إلى السوق السورية.
- أظهرت البيانات المالية أن المصارف الس��ورية الخاصة تحتفظ 

دراسة لوضعية المصارف الخاصة التقليدية في سورية

حمل عام 2016 تطورات كبيرة على القطاع المصرفي السوري 
فمنذ بداية العام انسحب المراسل األكبر واألوحد ألكثر المصارف 
الس��ورية من العمل في السوق الس��ورية ليجعل بعض المصارف 
منعزل��ة عن التعامل الدولي وغير ق��ادرة على إجراء التحويالت 

بعملة اليورو.
أيضا شهد سعر صرف الليرة السورية انخفاضا قياسيا جديدا أمام 

الدوالر األميركي.
وخ��الل العام المنص��رم كان هنالك  تغيرا هاما في إدارة مصرف 
س��ورية المركزي، حيث تم تعيين الدكت��ور دريد ضرغام حاكما 

لمصرف سورية المركزي بدال عن الدكتور أديب ميالة.
ه��ذه الدراس��ة للبيان��ات المالي��ة للمص��ارف الس��ورية الخاصة 
)باستثناء بنك سورية والخليج(  ستشمل تحليل ومقارنات لألرباح 
واإليرادات ف��ي مقاربة لتحليل CAMEL  بهدف تحديد وضعية 
هذه المصارف في نهاية عام 2016 واستراتيجيتها لتحقيق األرباح 

في ظل الوضع الراهن في سورية والتحديات التي تواجهها.

أثر األزمة في سورية طال القطاع المصرفي على أكثر من صعيد، وعلى الرغم من انحسار فرص االستثمار في السوق 
المصرفي السوري وحجم االنخفاض الكبير في مستوى النشاط المصرفي مقارنة مع ما قبل األزمة  إال أن المصارف 
الخاصة وعلى رغم صغر حجمها وعلى صغر عمر نشأتها الزالت حتى اآلن صامدة وتظهر في بياناتها المالية أرباحا صافية.

بنسب جيدة لكفاية رأس المال تتجاوز النسبة المحددة من مصرف 
سورية المركزي والنسبة الموصى بها حسب توصيات لجنة بازل 
والمح��ددة ب����8 % و وصلت لنس��ب مرتفعة جدا ل��دى بنك قطر 

الوطني.
2. الموجودات:

- يظه��ر الج��دول التال��ي قائم��ة بمجموع موج��ودات المصارف 
الس��ورية الخاصة لع��ام 2016 مقارنة بعام 2015 ونس��بة النمو 

إعداد: ربيع نبيل الخوري
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نم��و للموجودات مقارنة مع عام 2015 بنس��بة  52.54 %  يليه 
البن��ك الدولي للتجارة والتمويل بنس��بة نم��و  44.94 % في حين 
أن بنك بيبلوس كان أقل مصرف من حيث نس��بة نمو الموجودات 

بنسبة 0.39 %.
- بلغ إجمالي موجودات المصارف الس��ورية الخاصة )باس��تثناء 
بنك سورية والخليج( 1,095,828,756,746ليرة سورية وبنسبة 

نمو 32.15 % عن عام 2015.

حيث يظهر أن بنك بيمو السعودي الفرنسي يترأس القائمة وبفارق 
20.27 % عن بنك سورية والمهجر الذي يحتل المركز الثاني من 

ناحية مجموع الموجودات.
- يبي��ن العمود األخير من الجدول أدناه النس��بة المئوية للفرق بين 
إجمال��ي موج��ودات كل بن��ك مقارنة مع إجمال��ي موجودات بنك 

السعودي الفرنسي.
- ازدادت إجمال��ي موج��ودات المص��ارف الخاص��ة لعام 2016 
مقارنة بعام 2015  وحقق بنك قطر الوطني - سورية أعلى نسبة 

* يبين المخطط أدناه حجم التسهيالت االئتمانية الممنوحة من المصارف الخاصة في عام 2016 مقارنة بعام 2015
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- يبين الجدول التالي مقارنة نتائج الربع األول 2017 مع مثيالتها 
م��ن ع��ام 2016، بغرض دراس��ة تأثي��ر تغيرات س��عر صرف 
الليرة الس��ورية على نتائج المصارف، حيث يظهر تراجع أرباح 
المصارف قبل الضريبة خالل الربع األول من عام 2017 الحالي 
مقارنة بعام 2016 الماضي، وذلك بس��بب استقرار سعر صرف 

الليرة السورية مقابل الدوالر األميركي في عام 2017.

• دراسة عناصر الموجودات:
1. التسهيالت االئتمانية:

- يبيّ��ن الج��دول أدن���اه إجمالي ال�تس�����ه�ي�الت االئتماني��ة لك��ل 
م����ن المص���ارف الخاص����ة التقليدي��ة لعام��ي 2015 و2016 
ونس����ب�ة نم����و ونس����ب��ة التس��هيالت االئتماني�ة م���ن إجمال��ي 

الموجودات.
- انخف��ض إجمالي حجم التس��هيالت االئتماني��ة الممنوحة من قبل 

المصارف الخاصة لعام 2016 مقارنة بعام 2015.
- بنك بيمو الس��عودي الفرنس��ي أول المصارف من حيث إجمالي 
التسهيالت االئتمانية الممنوحة بالرغم من تراجع حجم التسهيالت 

الممنوحة من قبله مقارنة مع عام 2016.
- على الرغم من نم��و حج��م التس���ه�يالت الممنوحة من قبل بنك 
قط��ر الوطني ف��ي ع��ام 2016 وبنس��بة 108.67 % لكنه يحتل 
المرك��ز األخير م��ن ناحية التس��هيالت االئتماني��ة الممنوحة من 
قبل��ه مقارن��ة مع باقي المص��ارف وتش��كل 2.60 % من إجمالي 

موجوداته.
- انخفض��ت التس��هيالت الممنوحة ف��ي ع��ام 2016 مقارنة بعام 
2015 ف��ي كل م��ن البن��ك العربي - بيمو الس��عودي الفرنس��ي - 

الشرق - عودة - بيبلوس وبنك سورية والمهجر.

2. االستثمارات في األوراق المالية:
- ق��ام����ت ب�ع������ض المص����ارف بش������راء أوراق مال�ي�����ة 
لتحقي���ق عوائ��د م��ن الفوائ��د المدفوع��ة عليه��ا، بل�غ اس����تثمار 
بن��ك قط��ر الوطن��ي )24,081,635,032 ل��ي��رة س������وري��ة( 
ف��ي األوراق المالي��ة، حي��ث ش��ّكل حوال��ي 23 % م��ن إجمالي 
موج��ودات البن��ك، ووصلت أعل��ى فائدة على ه��ذه األوراق إلى 

.% 6.66

3. اإليرادات واألرباح:
- أظه��رت البيان��ات المالية أن جميع المص��ارف الخاصة حققت 
أرب��اح صافية )متضمنة أرباح غير متحققة من تقييم مركز القطع 
البني��وي( لع��ام 2016، حي��ث أن أرب��اح بنك قط��ر الوطني هي 

األعلى بين المصارف الخاصة.
- تغي����رات س����عر ص��رف اللي��رة الس����ورية مقاب��ل ال��دوالر 
األميركي خالل عام 2016 س��اهم بزيادة ف��ي أرباح تقييم مركز 

القطع البنيوي.
- ف��ي ح��ال خصم األرباح غي��ر المتحققة من تقيي��م مركز القطع 
البين��وي من صافي األرباح تظهر نتائج س��لبية )خس��ائر( لثالثة 

مصارف:
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- تم حساب معدل العائد على حقوق الملكية ROE ومعدل العائد على 
الموجودات ROA للمصارف الخاصة وظهرت النتائج كالتالي:

- يساهم عادة اإليراد من فرق الفائدة الدائنة التي يكسبها المصرف 
مع الفائدة المدينة التي يدفعها على ودائع العمالء بالنسبة األكبر من 
إجمالي اإليراد في المصارف فيليها اإليراد من الفرق بين العموالت 
الدائنة والمدينة، ويبين الجدول التالي نس��بة مساهمة كل من صافي 
الفوائ��د - صاف��ي العموالت - األرباح م��ن عمليات القطع األجنبي 
واألرباح غير المتحققة من تقييم مركز القطع البنيوي بالنس��بة إلى 

إجمالي إيرادات كل مصرف على حدا:

* يبين الجـدول التالي ربحية السـهم للمسـاهمين لكل مصرف من
 المصارف الخاصة وذلك بحسب ربحية كل مصرف:

4. الودائع:
- بل��غ مجم��وع اإليداع��ات ف��ي المص��ارف الخاص��ة )باس��تثناء 
إجمال��ي الودائ��ع لبن��ك س��ورية والخليج( ف��ي نهاية ع��ام 2016  

)590,048,665,926( ليرة سورية.
- بنك بيمو الس��عودي الفرنسي احتل المركز األول بين المصارف 
الخاص��ة بإجمال��ي الودائع وبحصة 31.44 % م��ن إجمالي ودائع 
المصارف المش��مولة بالدراسة يليه بنك سورية والمهجر وبحصة 

18.46 % من إجمالي ودائع المصارف المشمولة بالدراسة.
* يظهر الجدول مجموع الودائع لكل مصرف ونسبته من إجمالي الودائع: 
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دوالر عام 2014 إل��ى 146.6 مليار دوالر 
عام 2015، كما كش��فت بياناتها عن التأثير 
المتباي��ن لالتفاق��ات التجاري��ة والترتيب��ات 
اإلقليمية وخصوص��اً دول مجل��س التعاون 
الخليج��ي التي بلغ��ت حجم تجارته��ا البينية 
نح��و 75.3 مليار دوالر، فيم��ا تبلغ حصتها 
من إجمالي الصادرات العربي��ة البينية نحو 
84 %، وتبلغ حصتها من إجمالي الواردات 
العربي��ة البيني��ة 58 % لنفس الع��ام، وبهذا 
تقدر مس��اهمتها االجمالية بنح��و 71 % من 
إجمالي التج��ارة العربية البيني��ة وذلك رغم 
تش��ابه  اقتصادات تلك الدول وهيكل إنتاجها 

وتجارتها. 

ف��ي المقابل بل��غ حج��م التج��ارة البينية بين 
دول المغرب العرب��ي 3.6 مليارات دوالر 
أميركي، لذا ل��م تزد مس��اهمتها على 8 % 
من الواردات العربية البيني��ة و2.5 % من 
الص��ادرات رغ��م تن��وع  اقتص��ادات تلك 

66 مليار دوالر عجز تجارة السلع والخدمات العربية

وأش��ار المدي��ر العام للمؤسس��ة فهد راش��د 
اإلبراهي��م ف��ي افتتاحي��ة نش��رة “ضم��ان 
اس���ت�م�رار  إل��ى  الفصلي��ة  االس��تثمار” 
دول   10 بس��يطرة  الجغراف��ي  ال�ت�رك��ز 
عربي��ة على أكث��ر من 92 % م��ن إجمالي 
التج��ارة الخارجي��ة لل��دول العربي��ة منه��ا 
دولتان تستحوذان على أكثر من 52 % من 

اإلجمالي لعام 2016.

وأض��اف أن التج��ارة الس��لعية مثل��ت نحو 
77 % من إجمالي تجارة الس��لع والخدمات 
كمتوس��ط ع��ام للفت��رة الممتدة بي��ن عامي 

2014 و2016.

الصادرات
وأوضحت النش��رة التي استندت إلى بيانات 
وطنية ودولية حديثة أن صادرات المنتجات 
الصناعية العربية ارتفع��ت إلى 234 مليار 
دوالر لتبلغ حصتها م��ن اإلجمالي العالمي 
2 %، كم��ا ارتفع��ت ص��ادرات المنتجات 
الزراعي��ة إل��ى 33.4 ملي��ار دوالر لترتفع 
حصتها إلى 2.1 % م��ن اإلجمالي العالمي 

لعام 2015.

وبحس��ب التقرير، جاءت كل من اإلمارات 
والس��عودية والمغرب ف��ي المراتب األولى 
كأكب��ر المصدرين للمنتج��ات المصنعة من 
حيث القيمة، أما من حيث النس��بة إلى الناتج 
المحلي فقد تصدرت تون��س مقدمة الترتيب 

تلتها األردن ثم المغرب.

التجارة البينية
من جهة أخرى شهدت التجارة البينية العربية 
نمواً الفتاً بمعدل 9.7 % م��ن 133.6 مليار 

كشفت المؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات “ضمان” عن ارتفاع عجز ميزان تجارة السلع 
والخدمات في الدول العربية من 60.3 مليار دوالر عام 2015 إلى 66.4 مليار دوالر عام 2016.

وأرجع التقرير هذا االرتفاع إلى عدة أسباب أبرزها تراجع أسعار النفط في األسواق العالمية، وهو ما ترتب عليه 
هبوط قيمة الصادرات السلعية العربية إلى 740.2 مليار دوالر أميركي.

الدول وهيكل إنتاجها وتجارتها.

توقعات إيجابية
وتأمل المؤسسة أن تس��اهم خدماتها المقدمة 
في مج��ال ضم��ان ائتم��ان ال��ص���ادرات 
وواردات ال�س�ل�ع الرأسمالية واالستراتيجية 
ف��ي نم��و الص��ادرات العربية الس��يما مع 
التوقعات الدولي��ة بنمو حجم تج��ارة الدول 
العربي��ة من الس��لع والخدم��ات إلى 2135 
مليار دوالر عام 2017 وإلى 2220 مليار 

دوالر عام 2018.

وأكدت المؤسس��ة العربية لضمان االستثمار 
بالتج��ارة  اهتمامه��ا  الص��ادرات  وائتم��ان 
الخارجي��ة لكونها منف��ذاً لتصري��ف فائض 
اإلنتاج ع��ن حاجة الس��وق المحلي��ة وكذلك 
م��ورداً لتعزي��ز الميزاني��ة م��ن الص��رف 
اإلنتاجية والتنافسية في األسواق العالمية.األجنبي، كما تعد مؤش��راً على ق��درة الدول 
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منها وقرر أن يؤس��س مش��روعه  الخاص وبالفعل بدأ فكرة موقع 
أمازون الذي كان متخصص في البداية لبيع الكتب، وبعد أس��بوع 
من إطالق��ه حقق مبيع��ات بقيمة 20 أل��ف دوالر، وه��و رقم كبير 
بالنس��بة لموقع مبتدئ، إذ كان المقر عبارة ع��ن جراج منزل جيف 
 Fluid Concepts بيزوس في واشنطن، وكان أول كتاب تم بيعه

.and Creative Analogies

السفر عبر الفضاء
زادت ثروة بيزوس بشكل سريع، إذ لم تكن ثروته تتعدى 1.6 مليار 
دوالر في 1998، قبل أن تقفز إلى 18.4 مليار دوالر سنة 2012، 
أي أنه كسب 70 مليار دوالر خالل السنوات الخمس الماضية. وولد 
بيزوس في مدينة البوكيرك بنيو مكس��يكو عام 1964 - واس��تخدم 
بعض الثروات التي جمعها في شراء واش��نطن بوست واالستثمار 
في الس��فر عبر الفضاء من خالل “بل��و أرويجين”، وهي ش��ركة 

أسسها عام 2000.
وأس��س بيزوس موقع أمازون عام 1994، بعدم��ا كان يبيع الكتب 
من مرآبه في س��ياتل، قبل أن يقرر توسيع مشروعه وبيع مجموعة 
واسعة من المنتجات األخرى، وهو األمر الذي دفعه إلى اللجوء إلى 
س��وق اإلنترنت، ليصبح “أمازون” الموقع رقم 1 المتخصص في 

التسوق عبر اإلنترنت.
وفي بداي��ة ع��ام 2017، كان بيزوس ف��ي المرتبة الرابع��ة بقائمة 
أغنياء العالم، خلف كل من غيتس والمستثمر وارن بافيت وأمانسيو 

أورتيغا، الذي أسس مجموعة إنديتكس اإلسبانية.
وزادت أسهم ش��ركة “أمازون” ب�24 في المئة، منذ إدراج بيزوس 

ضمن قائمة أغنياء العالم، في آذار/مارس 2017.
على اإلنترنت في الواليات المتحدة األميركية.يشار إلى أن “أمازون” يشكل حالياً 43 في المئة من كل شيء يباع 

من يتربع على عرش أغنى رجل في العالم؟

ومن المتوقع أن يسجل “أمازون” قفزة بنسبة 22 في المئة بإيراداته 
الفصلية، لتصل إلى ما يقدر ب� 37.2 ملي��ار دوالر أميركي اعتماداً 

على تقييم 34 محلالً شملهم استطالع بلومبرج.

منبر للتسوق
وأصبح بيزوس أغن��ى رجل في العال��م، وذلك عندما ارتفع س��هم 
الشركة أثناء التداول بشكل كبير، ولكن السهم بعد ذلك انخفض مرة 
أخرى، فعاد إلى المركز الثاني، مما يجعل مؤسس “مايكروسوفت” 

بيل غيتس صاحب لقب أغنى رجل فى العالم.
نجح موقع “أمازون” خالل الس��نوات الماضية في أن يكون منبراً 
للتسوق على اإلنترنت، وحقق أمواال طائلة ومبيعات ضخمة، ومع 
مرور الس��نوات يصبح أكثر ابتكارا، فالموقع هو صاحب مشروع 
قارئ الكتب Kindle، باإلضافة إلى اس��تعانة الشركة بالروبوتات 
فى التعليب، وليس هذا فقط بل يتم تطوير أسطول من الطائرات من 
دون طيار لتوصيل الطلبات إلى الزبائن، وخالل األش��هر الماضية 
أطلق الموقع خدمة تسمح للمس��تخدمين بتجربة المنتجات والسماح 
بإعادتها مرة أخرى، وهذا بعد المش��كالت المتعلقة بخدمات ما بعد 
البيع، وغيرها من األشياء التى ساعدت فى رفع سهم الشركة ألعلى 
مس��توى له وأدى أيضاً إلى دفع ثروة رئيس الشركة لتصل إلى 90 

مليار دوالر.
في غضون ذلك، ذك��رت »فورب��س« إن ثروة غيتس، المؤس��س 
المشارك لش��ركة مايكروس��وفت والذي تبرع بما يصل إلى 31.1 
مليار دوالر ألعم��ال خيرية في العام الماض��ي، بلغت 90.1 مليار 

دوالر.
يذكر أن في البداية عمل جيف بيزوس، ف��ي بداية حياته، كطاهي 
في مطعم “ماكدونالدز”، وهذا على الرغم م��ن أنه كان مبرمجاً، 
بعد ذلك انتقل للعمل فى ش��ركة اس��تثمارات مالية، ولكنه اس��تقال 

التنفيـذى  المدير  بيزوس،  أصبح جيف 
لشركة أمازون، والبالغ من العمر 53 عاماً، 
حديث العالم أجمع، وهذا بعد تفوقه على 
بيل غيتس كأغنى رجل فى العالم، لعدة 
ســاعات في قائمة أغنياء العالم، وتربع 
على القمة بفارق حوالى 500 مليـون عن 
غيتـس. وقد شغل غيتـس، المؤسس 
المشارك لشـركة مايكروسـوفت، البالغ 
مـن العمـر 61 عامـاً، المركـز األول منـذ 
أيار/مايـو 2013، لكن تغير هذا األمر بعـد 
أن قفزت أســهم أمازون مؤخـراً، ما أدى 
إلى وصول ثروة بيزوس الشـخصية إلى 

أكثر من 91 مليار دوالر.
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15 هيئة جديدة للدمية “كين”

طرحت باربي 15 شكالً جديداً من الدمية “كين” بثالثة أحجام نحيل 
وعريض وتقليدي، إضافة إلى مجموعة متنوعة من ألوان البشرة، 
فضالً عن ألوان مختلفة للعينين وتس��ريحات شعر مختلفة ومالبس 

عصرية مما جعلها أكثر دمية أزياء تنوعاً في األسواق.

مضمار رياضي في “موڤنبيك”
عزز فن��دق ومنتجع موڤنبيك 
تاال باي العقبة تجربة الرفاهية 
لضيوف��ه ع��ن طريق إنش��اء 
معس��كر تدري��ب ومضم��ار 
للركض، باإلضافة إلى منطقة 

يوغا جديدة.
وقد ت��م االنتهاء م��ن المجمع 
الصحي للمنتج��ع الذي يتميز 
بوج��ود زارا س��با ت��اال ب��اي 
الحاصل على الجوائز، وكذلك 

مركز للياقة المدنية.

أفضل بارتندر في لبنان

اختارت لجنة تحكيم مسابقة Diageo World Class بعد يوم حافل 
تميّز باس��تعراض المهارات والمواهب في ف��ّن مزج الكوكتيالت، 
مايك كاسابيان من SAPA، كأفضل بارتندر في لبنان، ليمثل بلده في 
المسابقة العالمية التي ستُجرى في عامها السادس في المكسيك، والتي 

تستقطب أفضل البارتندرز المبدعين في فّن ابتكار الكوكتيالت.

أفضل جناح في المحيط الهندي
حصد منتج�ع 
“جي��ه إي����ه 
ماناف����ارو” 
عل��ى جائ�زة 
أفضل جن��اح 
ف���ي  فندق��ي 
ل�م�ح�ي�����ط  ا
ال�ه�ن�������دي 

“روي��ال أيالن��د س��ويت”، وجائ��زة أفضل جناح فندق��ي في جزر 
المالديف للعام الثالث على التوالي. كما حاز منتجع الجزيرة إنشانتد 

على جائزة أفضل منتجع في جزر سيشيل.

استمتع بالصيف في أعلى خيمة
التزال خيم��ة 
م�ون�الي�����ت 
ء  ض���������و (
القمر( تس�تقبل 
زواره���������ا 
حتى نه�اي�����ة 
ش��ه�ر أيل�ول/

س��بتمبر 2017. وتعد الخيم��ة أعلى خيمة في دول��ة اإلمارات في 
فن��دق كارلتون داون تاون دبي الجدي��د. وهي تتميز بقائمة متنوعة 
من األطباق العربية والعالمية الخاصة، إلى جانب مش��اهد من كافة 

االتجاهات لخط أفق المدينة وبرج خليفة المبهر.

“كريستيان ديور” 70 عامًا
احتفلت دار كريس��تيان ديور 
بم��رور  لألزي��اء  الفرنس��ية 
70 ع�ام���اً على إنش����ائه�ا، 
وذل��ك خ��الل ع��رض أقي��م 
خ��ارج متح���ف “انفاليد” في 
باريس مس�توحى من رحالت 
مؤسسها كريستيان ديور حول 
العالم الذي توفي عام 1957، 

وقدمت مصممة األزياء ماريا غراتسيا شيوري مجموعة كريستيان 
ديور ش��تاء - خري��ف 2017 - 2018 على ممش��ى تخللته تماثيل 

خشبية ألسود وزرافات وحفته نباتات على الجانبين.
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إصدار لدعم البيئة
أطلقت دار الساعات السويسرية 
“أوري��س” بالتع��اون م��ع هيئة 
ك��ورال ريس�توريش���ن لحماي��ة 
والبيئ��ة،  المرجاني��ة  الش��عاب 
إصدار “ستاغورن ريستوريشن” 
الخاص لحماية البيئة واسترجاع 
الش��عاب المرجانية ف��ي العالم. 
وهي س����اعة م��ن ش����أنها أن 
تس��اعد على دعم العمل الحيوي 
لهيئة كورال ريستوريش���ن في 

استرجاع مرجان ستاغورن.

شراكة لدعم اإليجابية
الس��اعات  دار  قام��ت 
 Oris الس��ويس����ري��ة
بإبرام شراكة جديدة مع 
 ،Hemsley الشقيقتين
اللت��ان حققت��ا نجاح��اً 
عظيماً في عالم الطهي 
م��ن خ��الل البرنام��ج 
البريطان��ي الش���ه�ي��ر 

هيمسلي.
وقال��ت الش��قيقتان: إننا نؤمن بالطاقة المغذي��ة للطعام وتركز فكرة 

الطهي لدينا على ابتكار وجبات تشعرك بالحيوية والطاقة.

ساعة برج إيفل
أطلق����ت “س������ان�ت 
أونوريه” ساعة “برج 
إيفل” الت��ي تجمع بين 
التصميم  ف��ي  األناق��ة 
والكفاءة العالية. وتتوفر 
الس��اعة بحجم صغير 
على  وتحتوي  للنساء، 
ج��زء من الع��وارض 
المعدنية للبرج صنعت 

منه الطارة.
يذكر أن الس���اع�ة ذات إصدار مح�دود من 500 قطع�ة فق��ط.

إصدار “كاريزما تويست”
الس������اع��ات  دار  تُ�ه�����دي 
الفاخ��رة  واالكس��س����وارات 
“س���ان�ت أونوري��ه” الم��رأة 
إص�دار  األنيق���ة  العصري���ة 
كاريزم��ا تويس����ت بأل���وان 
ذوق  م��ع  تتناس����ب  راقي��ة 
الم��رأة الديناميكي��ة والمحب�ة 
ويع�د  الس�����اح�رة.  لألل��وان 
اإلصدار الجديد إضاف��ة أنيقة 
لعال��م الوقت الثمي��ن. وتتوفر 

الساعات الجديدة بألوان األخضر، السلمون، البرتقالي وغيرها.

“ريموند ويل” تجسد الباليه
ف��ي خط��وة لدعم 
ال�ف��ن ال�راق�����ي، 
ت�ع��اون������ت دار 
ت  ع��ا لس���������ا ا
السويسرية ريموند 
وي��ل مع الش��ركة 
الفرنس��ية الشهيرة 
 ،R e p e t t o

وصممت نسخة جديدة لساعات Shine النسائية مستوحاة من عالم 
الباليه، واستخدمت الساعة الجديدة في تصميمها أقمشة عالم الباليه 

.REPETTO�من خالل السوار الجلدي المرفق ب

“فريالنسر” الفاخرة من “ريموند ويل”
أص����درت دار الس�������اع��ات 
الس�ويس���ري�ة “ريمون��د ويل” 
ساعة “فريالنسر كاليبر 1212” 

الجديدة.
تأتي الس��اعة بقط��ر 42.5 ملم 
من الف��والذ، مع دوالب مرصع 
بالم��اس، وتتوف��ر بعدة نس��خ، 
وباللونين الفضي أو األسود مع 
إطار فوالذي وس��وار أو غالف 
جلدي، باإلضافة إلى نوعين من 

اإلكسسوارات المالئمة.
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إصدارات “أدميرال” الثمينة
أطلقت دار الساعات السويسرية 
أدميرال  إص��دارات   Corum

الثمينة ذات األلوان الزاهية.
هذه الساعات مفصلة ومتنوعة، 
وتتمي��ز بأع��الم بحري��ة، كما 
أن الميناءات واألش��رطة قابلة 

للتبديل للخلط والمطابقة.
البحرية  التش��كيلة  وتأتي ه��ذه 
للس��اعات، في عل��ب من ثالثة 
مقاس��ات ع��رض مختلفة: 32 

ملم و38 ملم و42 ملم.

ساعة “جوراسيك” الفريدة
أط�ل�ق�����ت دار الس�����اع��ات 
السويس��رية لوي���س مواني��ه، 
س����اع�ة “جوارس�يك” الفريدة 
من نوعها والتي تعيد الفرد إلى 
زمن الديناصورات، والمستمدة 
من عائلة ميكانوغراف، وهي 
األولى الت��ي تتمي����ز بمين��اء 
مصنوعة من عظام ديناصور 
العص���ر الج�وراس���ي، ال�ت�ي 
يت���راوح عمره����ا بي�ن 145 

و200 مليون سنة.

130 عامًا من شغف تصنيع الساعات
يمتد نجاح “إبرهارد آند كو” 
على مدار الق�رن الع��ش�ري�ن 
بالكامل، م���ا مّكنها من تقديم 
العديد من ب��راءات االختراع 
الت��ي ع��ززت مكانتها ضمن 

الطبقة االرستقراطية.
واخت�ارت إب�ره�ارد كرون��و 
4 لالحتف��ال بعيده���ا ال�130 
النس��خة التذكاري��ة كرونو 4 
130، ف��ي إص��دار الصل��ب 

بشكل رياضي وفي إصدار استثنائي محدود ب�130 قطعة.

إصدار “غيلدا” الجديد
أطلق��ت دار الس���اع��ات السويس�ري�ة 

“إبرهارد آند كو” س���اعة “جيلدا” 
المتألقة والمناسبة مع شخصية 

المرأة المتألقة.
وتتميز “جيلدا” بعلبتها ذات 
الشكل الفريد من الخط�وط 
الناعم��ة المتناغم��ة الت��ي 
تحي��ط بميناء ع�رق اللؤلؤ 
زفي���ر  وبل��ور  األبي��ض 
مقبب مسجل بمعالجة غير 

عاكسة.

أكسكاليبور سبايدر
تقدم دار الس��اعات 
الس���ويس�����ري���ة 
“روجي��ه دوبوي” 
ثالث��ة إص���دارات 
م����ن س��������اع��ة 
أكسكاليبور س�بايدر 
بي�ن  تجم��ع  والتي 
المي��زات الخاص�ة 

بس��اع�ات الدار المهيكلة وتصميم عالم الس��باقات الخاص، وبالتالي 
تعد ش�راكات مرموقة ترتقي بالمهارات الهندس�ية واإلبداع والتميّز 

المتأّصل في جينات روجيه دوبوي إلى مستوى جديد.

“بروماستر” للبر والبحر والجو
أضافت دار الس��اعات اليابانية 
إص�����دارات   ”CITIZEN“
مط��ورة للم��رة األول��ى م��ن 
مع  تتناس���ب  “بروماس���ت�ر” 
احتياج��ات األف���راد وكاف�����ة 
األنش���طة ف��ي الب���ر والبح�ر 

والجو.
 3 م��ن  اإلص��دارات  تتك��ون 
موديالت جدي��دة من كل فئاتها 
لالحترافيين، كما انه ليس هناك 

حاجة إلى استبدال البطارية بانتظام بفضل تقنية “إيكو درايف”.
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“أوميغا سيماستر دايفر”
ت���م تصمي����م 
س�اع�ة أوميغ�ا 
ك�وم�ان�����دور 
بوحي مس��تلهم 
م���ن أل������وان 
البحرية الملكية 
البريطان�ي����ة، 
وتشمل األحمر 

واألبي��ض واألزرق، التي يمكن رؤيتها في كافة عناصر الس��اعة، 
ما يمنحها لمس��ة من الفخامة والرقي. كما ان العلبة المصنوعة من 

الستينلس ستيل تحوي قرص باللون األزرق مع مقياس الغوص.

أناقة بال حدود مع “أوليس ناردين”
تعتب��ر دار “أولي�����س ناردي���ن” من 

أعرق دور الس��اعات السويسرية، 
وصنعت الدار س���اع�ة طالء 
Cloisonné فري���دة م���ن 
ال��وردي تظهر كامل  الذهب 
روع���ة الصنع���ة، بتصمي��م 

ساحر بحري اإليحاء.
وتع��د Cloisonné تقني��ة 
ط��الء يتم فيه��ا إنتاج ش��كل 
تصامي��م المين��اء أوال عل��ى 
الورق وبعد ذلك على الميناء.

Tissot Chrono X ساعة
تتمي����ز س���������اع���ة 
 Tissot Chrono XL
التي  الكبي��رة  بعلبته��ا 
يصل قطره��ا إلى 45 
ملم. ويسّهل حجم المينا 
قراءة الوقت مع أرقامه 

العربية العصرية.
ت�ق����دم م�ج�م��وع�����ة 

Tissot Chrono XL ط��رازات متع��ددة. ق��د يفض��ل البع��ض 
اللمس��ات الممتازة لألساور الجلدية او الس��وار االستانلس االستيل 

والعلبة غير الالمعين.

رئيس طهاة لـ“سيكس سينسيز”
عيّن منتجع )س���يكس 
سينس��يز زيغ��ي باي( 
الش�����ي�ف تيم�وث����ي 
جودارد كرئي�س جديد 
للطهاة، حيث سيضيف 
ج��ودارد خبرته القيمة 

الت��ي اكتس��بها على مدار عقدين من الزمن تنق��ل خاللهما بين عدد 
من فنادق العالم، وتعاون مع عدد من أشهر الطهاة الحاصلين على 
“نجمة ميشالن” مثل ميشيل بورتوس وميشيل رو ونيكوالس فيان. 
ويتمي��ز تيم بمهاراته االحترافية التي تش��مل تصميم وتوليف قوائم 
مبتكرة من األطباق، وبمعرفته الواسعة بالكثير من المطابخ العالمية.

 تجربة إبحار فخمة من “ماريوت”
أعلنت فن��ادق الريتز - 
كارلتون، التابعة لشركة 
ماريوت الدولية دخولها 
سوق الرحالت البحرية 
الفخم��ة،  واليخ��وت 
موف��رة بذلك مس��توى 

الخدم��ة المتميّزة وأناقة التصميم التي لطالما اش��تهرت بها. وأطلق 
على المش��روع اس��م “مجموعة يخ��وت الريتز-كارلت��ون”، وهو 

الوحيد من نوعه لشركة فنادق فخمة في سوق الرحالت البحرية.
وم��ن المتوقع ان يبح��ر أول يخت  في الرب��ع األخير من 2019 ، 
لتكون ماريوت الشركة الوحيدة التي توفر إقامة فاخرة براً وبحراً.

3 جوائز لـ“سانت ريجس المالديف”
حاز سانت ريجس 
المال�دي����ف عل��ى 
“المنتج��ع  جائ��زة 
الفخ��م الرائ��د ف��ي 
جزي��رة المالدي��ف 
وجائ��زة   ،”2017

“أحدث منتجع فخم رائد في المحيط الهندي 2017”، وأيضاً جائزة 
“المنتج��ع الفخم الرائد في المحيط الهن��دي 2017”. المنتجع الذي 
يتميز بتصميم يحاك��ي المحيط الطبيعي لجزي��رة المالديف، يتمتع 
ن��زالءه برفاهي��ة اإلقامة في واح��دة من 77 فيال تنتش��ر في أنحاء 

الجزيرة على المناطق البرية أو المشيدة على منصة فوق المياه.
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“رن رايت” لمساعدة العدائين
آنــد  أعلنــــت “ســــن 
ســــانـد ســـبورتـس”، 
شـــركة تجارة التجزئة 
الرياضية إطالق خدمة 
الجـري الصحيـح “رن 
رايت” بهدف مســاعدة 

العدائيــن على اختيار الحذاء األمثل، حيث يقوم خبراء بتحليل نمط 
الخطوات وإجراء دراســة ميكانيكية حيوية لحركة الجري الخاصة 
بكل واحد من العدائين والتعرف على أســلوب الجري الخاص بهم، 
إلى جانب مســاعدتهم على اتخاذ قرارات شرائية مستنيرة لألحذية 

بهدف االرتقاء بسوية التدريبات الخاصة بهم وتحسينها.

خاليا دموية جذعية في المختبر
نجــح باحثــون ألول مرة، 
وفي دراســتين منفصلتين، 
في جامعتــــي هـارفـــارد 
وفيل كورنل، بإنتاج خاليـا 
جذعيــة دمويــة فــي بيئة 
مختبرية، عـــادة ما توجد 

في نقي العظام، ويمكن أن تســتنزف نتيجة أمراض كســرطان الدم 
وحتى عالجات تلك األمراض، كالعالج الكيميائي، حيث تم تصنيع 
خاليا الجذعية متعددة القدرات، والتي تملك القدرة للتحول ألي نمط 
من الخاليا في جســمنا. كما أخــذو خاليا من رئتين حيوانيتين، تــم 

تحفيزهـا أيضاً على إنتاج خاليا جذعية دموية.

الهواتف خطر حتى وهي مقفلة
توصــل علمـــاء مــن 
جامـعــــة تكســــــاس 
أن  إلـى  األميركيــــة، 
الهواتــف المحمولــــة 
تشــــكل خطــراً على 
وإن  حتــى  اإلنســان، 

كانت مقفلة. كما أنـها تؤثر على قدراته المعرفية اإلدراكية، وأيضاً 
على ســرعة إجراء الحســابات ذهنياً، وأن تأثيرات الهاتف النفسية 
على اإلنســان تبقى حتى في حال أبقى هاتفه بقربه وهو مغلق. في 
حين أن األشــخاص غير المهتمين بهواتفهم طوال الوقت، غالباً ما 

تعمل أذهانهم على تحليل القضايا المحيطة بهم وبسرعة أكبر.

العفن سبب للعديد من األمراض
أكد علماء من جامعــة 
تولــوز الفرنســية، أن 
التعرض ألنواع معينة 
من العفن الموجود في 
المنازل، قد يكون سبباً 
األمراض  مــن  للعديد 

التحسســية وبعض أنواع الصداع، وأن عدـد من  السموم الخطيرة 
تصــدر عن أنواع من العفن، الذي يظهر علــى الجدران واألماكن 
المغلقة، وهذه السموم تتطاير في الهواء وتصل إلى الجهاز التنفسي 
وتصيبــه بأمراض خطيــرة، منهـا آالم غريبة فــي الرأس وأخرى 

تحسسية نادرة في الرئتين والجلد والعيون.

عالجات سرطان إشعاعية ثورية
أعلن المستشــفى األميركــي دبي عن 
عالجه ألكثر من 10 حاالت لمرضى 
السرطان بشكل كامل، باستخدام أنظمة 
“سيفيكو” المثبتة الثورية، والمستخدمة 
فــي المعالجة اإلشــعاعية المجســمة 
لكامــل الجســم )SBRT( والجراحة 
اإلشعاعية المجسمة )SRS( لمرضى 

الســرطان. ليصبح المسشفى أول مؤسســة صحية في دول مجلس 
التعاون تطرح هذا النوع من العالجات اإلشــعاعية المتطورة وغير 
المســبوقة لمرضى الســرطان محلياً وإقليمياً، بما يجنبهم العالجات 

الجراحية، ويختصر المدة الزمنية التي يستغرقها العالج التقليدي.

“سبيكة ألمنيوم” للسفن ال تغرق
جامعــة  فــي  علمــاء  قــدم 
اختراع  بــراءة  بطرســبورغ 
ســبيكة  إلنتــاج  تكنولوجيــا 
ألمنيوم ال تغــرق. وهي تطفو 
مــادة  إعــادة صهــر  نتيجــة 

األلمنيــوم وإضافة رغوة الغاز إليهــا، األمر الذي يؤدي إلى تكوين 
مســامات تمنعها من الغــرق. وأوضح العلماء أن هــذه المادة لديها 
العديد مــن الخصائص فهي أكثر صالبة، وأكثــر قدرة على عزل 
الحــرارة والصوت. كمــا أن  كثافتها تنخفض لتعادل كثافة الماء أو 
تكون أدنى منها، متوقعين أن يتم استخدامها في بناء السفن لضمان 

عدم غرقها حتى في حال اإلصابة بخروق عديدة.
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التصدي لمرض قصور القلب

شــهدت العاصمــة اللبنانية بيــروت اجتماع عدٍد مــن أهم خبراء 
مكافحة مرض قصور القلب في جلســة حملت اسم )ردم الهوة في 
التصدي لمرض قصور القلب في منطقة الشــرق األوسط وشمال 
أفريقيــا “مع التركيز علــى لبنان”( لوضع خارطــة طريٍق تحدد 
أولويات العمل لتحســين مستويات الرعاية المحلية وتعزيز فعالية 
التدخل الطبي وتحســين السياسات الطبية الرامية لخدمة أكثر من 
72 ألف مريض يعاني من قصور القلب في لبنان، حيث تم مناقشة 
الدراسة التي أجرتها شركة هيلث بوليسي بارتنرشيب االستشارية، 
وتقييم االحتياجات التــي ال تتم تلبيتها والعراقيل والفرص الكامنة 
لتغيير السياســات بما يكفل خفض معدالت االعتالل والوفيات بين 

مرضى قصور القلب.

مجمع آلي للمالحة القطبية
قام علماء في معهد البحوث 
العلميـــة لمنطقـــة القطـــب 
الشـــمالي بتصميــم مجمــع 
أوتوماتيكي للمالحـة القطبية 
من شـــأنـه الحــد من خطـر 

وقوع كوارث تكنولوجية في مناطق اســتخراج النفط والغاز، وعند 
مرور الســفن عبر الطريق البحرية الشــمالية في المحيط المتجمد. 
والتنبــؤ أيضاً بتغيرات الطقس ورصد حالة البحر والجو، واإلنذار 
عــن وجود حقول جليدية، وذلك باســتخدام المعطيــات الواردة من 
األقمار الصناعيــة ومحطات األرصاد حيث يقــوم بمعالجتها آليا، 

وإجراء الحسابات الالزمة لتشكيل الصورة الواضحة.

“الماريجوانا” ألغراض طبية
أعلن رئيــس الــوزراء اليوناني، ألكســيس 
تســيبراس توقيعه مرســوماً حكومياً يسمح 
باســتخدام القنب ألغراض طبية، ما سيمّكن 
األطبــاء اليونانيين من وصف أدوية تحتوي 
علــى مــادة )تتراهيدروكانابينول(، بصفتها 
عنصراً نشــطاً من الماريجوانا، لمن يحتاج 

إلى هذا العقار. وأشــار تسيبراس إلى أن بالده فتحت صفحة جديدة، 
وأصبحت ضمن البلدان التي تتيح لمرضاها تناول القنب الطبي رسمياً 

لتنضم بذلك الى كل من التشيك، فنلندا، هولندا، البرتغال وإسبانيا.
وتوصف مشتقات القنب في معظم األحيان في حال اإلصابة بتشنجات 

العضالت واآلالم المزمنة والصرع وأيضاً مرض السرطان.

استخدام الموارد الطبيعية من الفضاء
وافقت لوكسمبورغ على مشروع قانون حول استكشاف واستخدام 
المــوارد الطبيعية من الفضاء، لتصبــح أول بلد أوروبي يقدم إطار 
عمل قانوني يضمن ثقة المشغلين من القطاع الخاص بحقوقهم تجاه 
الموارد التي يســتحصلون عليهــا في الفضاء، حيــث تنص المادة 
األولى من المشــروع علــى أن الموارد الفضائيــة قابلة لالمتالك. 
كما يرســي القانــون اإلجــراءات واألنظمة للموافقــة على بعثات 

االستكشاف الفضائي واإلشراف عليها.
ويُعدّ وضع إطار العمل القانوني والتنظيمي إجراًء أساســياً ضمن 
إســتراتيجيّة شــاملة ســتقوم حكومة لوكســمبورغ بتنفيذها ضمن 
مبادرة “سبايس ريسورسيز دوت إل يو” التي تهدف لدعم التطّور 
االقتصادي الطويل األمد للنشــاطات االبتكاريّة الجديدة في قطاع 

الفضاء.

عالج طبيعي لمحاربة أورام الدماغ
 أكــد علماء مــن جامعة 
فلـوريــــدا األميركيــــة، 
اكتشــافهم عالجاً طبيعياً 
قـــادراً علـــى محاربـــة 
األورام الســـــرطـانـيــة 

 Curcuminالمســتعصية وأورام الدماغ، حيث أكتشفو أن مادة الـ
الموجــودة في نبــات الكركم أظهرت قدرة عاليــة على قتل الخاليا 
السرطانية ومحاربة انتشــارها من دون المساس بالخاليا السليمة، 
واألهــم من ذلــك أن تلك المادة أثبت قدرتها علــى محاربة األورام 
الســرطانية في منطقة الدماغ والتي تبدي مقاومة شديدة للعالجات 

الكيميائية المستخدمة حالياً.
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“لوجي غيت” لحلول التجارة الذكية
أطلقت دبي التجارية، 
اإللكتروني��ة  الناف��ذة 
الموح��دة لتس����ه�ي�ل 
التجارة عبر الح��دود 
وتوفير حلول التجارة 
الذكية، تطبيق “لوجي 

غيت” LogiGate يعمل باستخدام الحاسب اآللي والهواتف الذكية 
بنظام IOS وAndriod، ليوفر خدمتين ذكيتين “لوجي غيت للنقل 
البري” و“لوجي غيت للمستودعات”، وليتيح مزايا مبتكرة لقطاع 
التجارة والخدمات اللوجس��تية في دبي، كما يفتح للشركات القائمة 

في اإلمارة آفاقاً جديدة لتعزيز ربحيتها وتوسيع أعمالها.

“غوغل” تستهدف تحسين يوتيوب
أضاف�����ت من�ّص�����ة 
يوتي��وب أداة جدي���دة 
تمنع ظهور التعليق��ات 
الدعائي��ة التي تحت�وي 
على رواب�ط، من دون 
موافق���ة صاحب القناة 

أوالً، وذلك للتقليل من التعليقات الُمزعجة الُمنتش��رة على المنّصة، 
في خطوة تس��عى بها “غوغل” لتحس��ين تجربة اس��تخدام يوتيوب 
قدر اإلمكان، بعد إزالتها أدوات إنشاء مقاطع الفيديو الجديدة، إيماناً 
بوجود أدوات مجانية أكثر كفاءة، كما قامت بجعل الصور الُمصغّرة 

لمقاطع الفيديو ُمتحّركة بمجرد وضع المؤشر عليها.

التحّكم من خالل النظر وحركة العين
“مايكروسوفت”  أعلنت 
أن اإلص��دارات القادم�ة 
من ويندوز 10 س��تدع�م 
إمكاني��ة التحّك��م بالنظام 
عن طريق النظر وحركة 
العي��ن م��ن خ��ال ميّزة 

تحمل اس��م Eye Control، حيث س��يحتاج الُمستخدم لوصل أحد 
 Eye Control الُمستش��عرات المتوافقة، حي��ث يُمكن من خ��ال
النظر إلى الشاش��ة فقط للتحّكم بالحاس��ب، فالمس��تخدم يوّجه نظره 
على لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة الختيار الحرف، أو يُمكن 

توجيه النظر إلى زر أو آيقونة تطبيق لتشغيله بشكل فوري.

خدمة منافسة لـPay Pal من “أمازون”
أطلق��ت أم��ازون خدمة 
دف���ع جدي���دة ش����بيه�ة 
بخدمة Pay Pal تحم�ل 
 Amazon Pay اس����م
Places حيث س��يتمكن 
المس��تخدمون م�ن دف��ع 

ثمن ما يش��ترونه عبر هذه الخدمة من خال تطبيق أمازون على 
اندرويد وiOS وس��يقومون بإدخ��ال معلومات بطاقاتهم اإلئتمانية 
للخدمة الجديدة لحس��اباته�م في أمازون، م��ا س����يمكنهم فيما بعد 
من االس��تغناء عن الدفع نقداً وإستخدام خيار حس�اب أمازون مثل 

Pay Pal تماماً .

“سناب شات” تحمي نفسها
اس��تحوذت س��ناب شات على 
فري��ق العم��ل ف��ي الش��ركة 
 Strong.Codes السويسرية 
المتخصص��ة بحماية البرامج 
والشيفرات البرمجية ما يجعل 
من الصعب نسخ المزايا منها 

على المنافسين.
االس��تحواذ جاء بعد توظي��ف المهندس “لورن��ت باميلي” بداية 
2017، والذي يعد الش��ريك المؤسس ل�Strong.Codes. ثم تاه 
تدريجياً باقي فريق العمل الذين سيواصلون عملهم مع سناب شات 

من سويسرا 

 ذكاء اصطناعي يخطط للمستقبل
ذكاًء  “غوغ���ل”  تط���ور   
عل��ى  ق��ادراً  اصطناعي��اً 
إعداد خط��ط خاصة واتخاذ 
الق��رارات الس��ليمة، حي��ث 
الذكاء  كش��ف قس��م تطوير 
االصطناعي “دي��ب مايند” 

أن االبت��كار الجديد يقوم على فكرة تخيل العواقب المحتملة، وتنفيذ 
العديد من المهام الدقيقة. وأوضح الباحثون في���ه أن النظام الحديث 
يفك��ر مثل البش��ر، في محاولة البح��ث عن اس��تراتيجيات مختلفة 
واالس��تفادة أيض��ا من ش��يفرة الخي��ال، وهي ش��بكة عصبية تتعلم 

استخراج المعلومات المفيدة المتعلقة بالقرارات المستقبلية
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“فيسبوك” تلغي إحصائيات الفيديو
ألغ��ت فيس��بوك اإلحصائيات 
المتقدم��ة عن أداء الفيديوهات 
نش��رها  إع��ادة  تم��ت  الت��ي 
ومشاركتها، بحيث تبقى متاحة 
فقط للناش��ر األول فقط وليس 
ل��كل من يعيد نش��رها.وكانت 

اإلحصائي��ات تلك تتضمن رس��وم بيانية عن مدى انتش��ار الفيديو، 
متوس��ط مدة المش��اهدة، وأيضاً أعداد من شاهد 30 ثانية، في حين 
س��يبقى بإمكان مدير الصفحة الحص��ول على معلومات عامة غير 
مفصلة حول المشاهدين من ناحية معلومات ديموغرافية ومعلومات 

عامة عن أماكن تواجدهم، وأيضاً أعداد المشاهدات اليومية.

CCleaner أفاست” تستحوذ على“
استحوذت ش��ركة األمن والحماية  
 Piriform أفاس��ت عل��ى ش��ركة
التي تأسست عام 2004 والمطورة 
لعدة برامج أهمها وأشهرها برنامج 
النظام CCleaner، حيث  تنظيف 

يمل��ك 130 ملي��ون مس��تخدم من بينه��م 15 مليون مس��تخدم على 
 AVGو Avast Cleanup أندرويد فقط. وسيضاف الى برنامجي
TuneUp ال��ذان يقومان بأداء مش��ابه في تنظيف النظام وإصاح 

المشاكل إال أنها الثاثة ستواصل العمل بشكل مستقل عن بعضها.
يذكر أن ش��ركة األم��ن والحماية AVG كانت قد اس��تحوذت على 

شركة أفاست بمبلغ 1.3 مليار دوالر.

Nearby Connections جيل ثاني من
أعلن��ت غوغل ع��ن إطاق 
الجي��ل الثان��ي م��ن حزم��ة 
 Nearby Connections
البرمجية لجميع الُمطّورين، 
الت��ي تس����م�ح لتطبيق����ات 

أندروي�د بالعثور على األجه�زة القريبة وتبادل البيان�ات معها حتى 
م��ن دون االتص��ال باإلنترنت. ويدعم الجيل الثاني منها ش��بكات 
واي-فاي، وتقنية بلوتوث لاتصال أيضاً. ويُمكن من خالها إنشاء 
شبكات ِمش Mesh أو شبكات ُمستقلّة، فعبر األولى يتصّرف كل 
جه��از على أنه موّزع للبيانات، أم��ا الثانية فيتم فيها اعتماد جهاز 

واحد ليكون المصدر الرئيسي للبيانات.

تطبيق للشركات والحسابات الموّثقة

حلول اإلنترنت تعزز اقتصاد الخليج

تس��تعد واتس��اب لفكرة الحس��ابات الموثّقة بحيث يمكن من خالها 
التواصل مع الزبائن عبر تطبيق مس��تقل بدءاً من نس��خة تجريبية  
لنظام ويندوز موبايل، وأيضاً نس��خة خاصة بالش��ركات ستوفرها 
لمختل��ف األنظم��ة يت��م م��ن خاله��ا إنش��اء الحس��ابات وتوثيقها 
واستخدامها في التواصل مع الزبائن، الذين بإمكانهم أيضا استخدام 
تطبيق واتساب العادي على هواتفهم للتواصل مع الشركات الذين لن 
يتمكنوا من تعديل بيانات الحس��ابات مثل األسم والبريد اإللكتروني 
في حين س��تفرض واتساب أيضاً أساليب معينة لمنع الشركات من 

إغراق الزبائن بالرسائل الدعائية المزعجة.

تقرير  توق��ع 
ش���ركة  م�ن 
ت����ي  “أي���ه 
كي��رن�����ي” 
لاستشارات 
أن ح�ل�����ول 
االنترن�����ت 
الح�دي�ث������ة 

ستس��اهم بحص��ة إضافي��ة تصل إل��ى 11 % من النات��ج المحلي 
اإلجمال��ي المتنامي ل��دول مجلس التعاون الخليج��ي، مع وصول 
حجم س��وق حلول االنترنت في تلك المنطقة إلى 11 مليار دوالر، 
وس��تضيف لاقتص��اد االجمالي نحو 160 ملي��ار دوالر أميركي 

بحلول عام 2025.
ووفقاً للتقرير، فإن الصناعات التحويلية ستس��تفيد أكثر من غيرها 
م��ن حيث مكاس��ب اإلنتاجية واقتص��ادات الوق��ت، وبقيمة تصل 
إلى 43 مليار دوالر أميركي، كم�ا س��تتمكن المصانع من تحسين 
اإلنتاجي��ة عبر تتبع المخزون بش��كل أفض��ل، وتقليل زمن توقف 

العمل، وتحسين جودة اإلنتاج.
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رقمية تشكل البرامج الركيزة األساسية لتش��غيل أعمالها. كما ينبغي على الشركات 
أيضاً التحرك بسرعة وتعزيز قدراتها باالعتماد على اآلالت.

بدورها ت��رى مديرة األبحاث ف��ي معهد المس��تقبل )IFTF( راش��يل ماجواير، أنه 
في حال قيامنا بالتعاون وبذل الجهود إلرس��اء وتقوية العالقات بين اإلنس��ان واآللة 

لتحقيق النجاح، فإن تأثير تلك العالقات على المجتمع ككل سيثري حياتنا جميعاً.

ووصلت الدراسة إلى عدة نتائج أخرى وهي:
• ش��راكة حقيقية:  في عام 2030 س��يتطور اعتماد اإلنس��ان على التكنولوجيا إلى 
شراكة حقيقية مع البش��ر، مما س��يخلق مهارات مثل اإلبداع والشغف وعقلية ريادة 
األعمال. وهذا سيتماش��ى م��ع القدرات الت��ي تبديه��ا اآلالت، كالس��رعة واألتمتة 
والكفاءة، وبالتالي، فإن اإلنتاجية الناش��ئة عن ذلك ستخلق فرصاً وأدواراً جديدة في 

القطاعات.
• أدوار غير تقليدية: بحلول عام 2030، سيتمكن الموظفون المختصون في شؤون 
الذكاء الصناعي والمصم��م ألغراض محددة م��ن تخطي نطاق دوره��م التقليدي. 

بمعنى أنهم سيتمكنون من تلبية احتياجاتنا بطريقة توقعية ومؤتمتة.
• آلية جدي��دة للبحث عن عمل: ل��ن تلغ��ي التكنولوجيا بالض��رورة االعتماد على 
الموظفي��ن، غي��ر أن آلية البحث ع��ن عمل ه��ي التي س��تتغير. إن مفه��وم العمل 
س��يتوقف عن كونه مكاناً بل سلسلة من المهام، وس��تتكفل تكنولوجيات التعلم اآللي 
بكفاءة واقتدار.في العثور على األفراد من ذوي المه��ارات والكفاءات القادرة عل��ى إنجاز المهام 

كيف ستؤثر التكنولوجيا الناشئة في حياتنا ؟

أجريت الدراس��ة الصادرة بعنوان “الحقبة المقبلة 
من الش��راكة بين اإلنس��ان واآللة” تحت إشراف 
معه��د المس��تقبل )IFTF( بمش��اركة 20 خبيراً 
متخصص��اً ف��ي التكنولوجيا والقط��اع األكاديمي 
واألعم��ال، الذي��ن نظ��روا إل��ى الدور ال��ذي من 
الممكن أن تلعبه التكنولوجيات الناشئة، مثل الذكاء 
االصطناعي واإلنس��ان اآللي والواقع االفتراضي 
والواقع المعزز والحوسبة الس��حابية،  في إحداث 
تحول ج��ذري في حياتن��ا وطريقة إنج��از أعمالنا 

على مدى السنوات العشر المقبلة.

ارتباك رقمي
وقد كلفت “دل تكنولوجيز” بإجراء هذه الدراس��ة 
لمس��اعدة الش��ركات عل��ى اجتياز تحدي��ات عالم 
تس��وده حالة م��ن ع��دم االس��تقرار واالس��تعداد 
للمس��تقبل. واليوم، يتس��بب االرتب��اك الرقمي في 
إحداث تحوالت ف��ي مختلف القطاع��ات. وللمرة 
األولى ف��ي تاريخن��ا المعاصر، ال يس��تطيع كبار 
القادة العالميين توقع ما س��تؤول عليه حال القطاع 

الذي ينشطون فيه مستقبالً.
وبحس��ب مؤش��ر التح��ول الرقمي الص��ادر عن 
“دل”، شهد 52 % من كبار صناع القرار في 16 
دولة حالة من عدم االس��تقرار في قطاعاتهم ذات 
الصل��ة نتيج��ة للتكنولوجيات الرقمي��ة. وهناك ما 
يقرب من واحدة من بين كل اثنتين من الش��ركات 
ترى ب��أن هن��اك إمكانية ب��أن تندثر ش��ركتهم في 

غضون السنوات الثالث إلى الخمس القادمة.

وفي هذا الصدد، قال مس��ؤول التس��ويق الرئيسي 
ف��ي “دل” جيرم��ي بورتون: لم يس��بق أن ش��هد 
القطاع مثل هذا المس��توى الهائل من االرتباك من 
قبل. إن وتيرة التغير المتسارع قد أصبحت حقيقة 
ماثلة وأمراً واقعاً، ونح��ن اآلن في مرحلة “نكون 
أو ال نكون”. ولتحقي��ق قفزة نوعية نحو األمام في 
عصر تأسيس العالقات المترابطة ما بين اإلنسان 
واآللة، سيتطلب األمر تحول كل شركة إلى شركة 

على  قائم  كيان  إلى  كل مؤسسة  2030 ستتحول  عام  بحلول  إنه  تكنولوجيز”  “دل  عن  صادر  تقرير  قال 
التكنولوجيا، وبناًء عليه، تحتاج المؤسسات اليوم إلى التفكير جديًا في البحث عن السبل الكفيلة بحماية 

بنيتها التحتية وقواها العاملة مستقباًل.

جيرمي بورتون
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“دابر”: روبوت لتعزيز اإلنتاج

دش��نت شركة دابر إنترناش��يونال في دولة اإلمارات، أول روبوت 
صناعي لتعزيز إنتاجها، على أن تساعد هذه التكنولوجيا على زيادة 
الس��رعة والحمولة في عمليات إنتاج الشركة، وسيتم تشغيله ألول 

مرة في مرافق مصنع الشركة في إمارة رأس الخيمة.
يش��ار ال��ى  أّن “دابر إنترناش��يونال” هي ش��ركة فرعية مملوكة 
بالكامل لصالح شركة دابر الهند. وتبلغ العائدات اإلجمالية لها 1.3 
ملي��ار دوالر أميرك��ي، في حين أن قيمتها الس��وقية تبلغ حوالى 8 

مليارات دوالر.

زراعة رقائق في أيدي الموظفين
أن  ي�ب�������دو 
األع��م�������ال 
في  التجاري��ة 
الوالي�������ات 
تدخل  المتحدة 
حقب�ة جدي���دة 
من “التطور” 

عن طريق زرع رقائق صغيرة في أجسام الموظفين، وتطوع ما ال 
يقل عن 50 موظفاً في ش��ركة Three Square Market بوالية 
ويسكونسن، للحصول على رقاقة  لتسهيل عمليات الدفع واستغالل 
وس��ائل الراحة في أماكن العمل، مماثلة لتل��ك الموجودة في بطاقة 
االئتم��ان، على أن يتم زرعها في أيديهم، ما بين اإلبهام والس��بابة، 
وتس��تخدم تقنية تحديد الترددات الراديوي��ة )RFID(، وتكنولوجيا 
االتص��االت NFC، لق��راءة المعلوم��ات المخزن��ة على األش��ياء 

الخارجية أو المنتجات.
الرئيس التنفيذي للش��ركة، تودي ويس��تبي، وصف التقنية الجديدة 
بأنه��ا “التطور القادم” في أنظمة الدف��ع، وأنها يمكن أن تحل مكان 

جواز السفر في المستقبل.

“أوميغا” في بطولة العالم للسباحة
س�����اه�م�ت 
م������ة  لعال ا
السويسري�ة 
أوم�ي�غ������ا 
ف��ي ضب���ط 

الوقت ومعالجة البيانات بمختلف منافسات بطولة العالم للسباحة في 
بودابست 2017 من خالل تكنولوجيا جديدة في غاية الحداثة تتمثل 
بعوامتين فريدتين تحتوي كل منهما على هوائي اللتقاط اإلش��ارات 
الخاصة المرس��لة عبر أجهزة اإلرس��ال التي يرتديها الس��باحون، 
حيث يتم ارسال أوقاتهم إلى المراقبين عند مرورهم بالعوامات ليتم 

تمريرها إلى لوحات النتائج لعرضها على المشاهدين.

“إنتل” تتخلى عن األساور الذكية
 أعلنت شركة إنتل لصناعة 
اإللكتروني��ات عن حلها كلياً 
القس�م الم�سؤول عن صناعة 
الذكية،  األس����اور  تقني��ات 
كخط��وة تالية لم��ا بدأته عام 
2016 بحل حوالى 80 % من 

الفريق العامل على تطوير س��اعات Basis الذكية. وقبل مدة قامت 
بإغالق كامل القسم المتعلق بتلك التقنيات أيضاً، والتي استغنت عنها 

بهدف تركيزها أكثر على مجاالت الواقع االفتراضي.
يذك��ر أن “انت��ل” دفع��ت 100 مليون دوالر أميرك��ي عام 2014 

لشراء شركة Basis لساعات اللياقة البدنية.

تلسكوب بحجم ملعب كرة القدم
صمم باحثون ف��ي ايرلندا 
تلس��كوب السلكياً جديداً تم 
تشغيله فعلياً  ليكون بمثابة 
أمل للعث��ور على الكائنات 
الفضائية، وهو عبارة عن 
جزء من ش��بكة كاش��فات 

دولية منخفضة التردد )I-Lofar(، تبلغ تكلفتها 176 مليون دوالر، 
تغطي كامل أوروبا. ويستخدم التلسكوب الذي يشغل مساحة ملعب 
كرة قدم، موجات التردد المنخفض، للبحث عن اإلش��ارات الغريبة 
وللعث��ور عل��ى كواكب جدي��دة، إضافة إلى الكش��ف عن غموض 

الثقوب السوداء والمجرات.
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 صّراف آلي يتعرف على الوجوه
أصب��ح “س�����بيرب�ان�ك” أول 
مصرف روسي يطرح صرافاً 
آلياً مزوداً بميزة التعرف على 
الوجوه، وذلك بهدف تس��هيل 
واالس��تفادة  الزبائ��ن  خدم��ة 
م��ن خدمات المص��رف دون 

الحاج��ة الس��تخدام البطاقات البنكية، حيث يت��م التعرف على وجه 
العميل والوصول إلى جميع بياناته الشخصية والبنكية المخزنة.

 ،Toshiba يشار الى أن تقنيات التعرف على الوجه من تطوير شركة
وه��ي قادرة على حف��ظ البيانات البيومترية للعمالء وإرس��الها إلى 

اآلالت األخرى، التابعة للمنظومة البنكية التي تنتمي لها.

نوكيا تستهدف رفع معايير التصوير
 HMD Global أعلن��ت
المصنع��ة لهواتف نوكيا، 
 ZEISS وش��ركة زي��س
عن إبرام شراكة  تستهدف 
رفع معايي��ر التصوير في 
قط��اع الهوات��ف الذكي��ة، 
حيث يس��عى الطرفان إلى 

إدخال تحس��ينات جوهرية على جودة عناص��ر تجربة التصوير، 
تط��ال النظام البيئي بما يتضمنه من برمجيات، وخدمات، وصوالً 
إلى جودة شاشات العرض، وتصميم العدسات. كما تمهد الشراكة 

للتعاون في تطوير خصائص معيارية لتصوير فائق الجودة .

 هاتف بشاشة ثالثية البعد
ت  ر ط�������������و
 RED ش�����ركة 
المتخص�ص�ة في 
صناعة كاميرات 
ال�ت�ص���وي�������ر 
ئي��ة  لس������ي�نم�ا ا

الرقمية، هاتف Hydrogen One مزود بشاشة ثالثية األبعاد 5.7 
بوصة مصنعة بتقنيات نانوية خاصة، تمكنها من عرض الوس��ائط 
المتع��ددة باألبعاد الثنائية 2D بالش��كل االعتيادي وأيضاً بوس��ائط 
 ،USB Type-C متعددة ثالثية األبعاد. ومن المتوقع أن يأتي بمنفذ

وفتحة لبطاقة ذاكرة خارجية، وأن يعمل بنظام التشغيل أندرويد.

تجربة المستخدم المتصل من أسوس
اخت��ار ش���ركة 
أس�وس ش�ريحة 
االت��ص�������ال 
“إي  المدمج���ة 
س��يم” خاصتها 
لتمكي��ن قابلي��ة 

االتصال الخلوي في جهازها اللوحي الهجين “ترانسفورمر ميني”، 
الذي يعمل بنظام تش��غيل “ويندوز 10”، ليك��ون أول جهاز مزود 
بحلول ش��ريحة االتص��ال المدمج��ة “داكوت��ا 4.0” المتوافقة مع 
مواصفات المرحلة الثانية المحددة من قبل رابطة “جي إس إم إيه” 
ألجهزة المستهلك، حيث ستساهم بتعزيز تجربة المستخدم المتصل.

جهاز عرض بقدرات سينمائية
كش�����ف�ت ش����ركة 
 Xiaomi ش���اومي
الصينية عن عارض 
 Mi Laser ضوئي
Projector منزلي 
جدي��د يعتم��د عل��ى 

تقنيات س��ينمائية، وُمرسالت أش��عّة ليزر، وهو قادر على عرض 
الصورة بمساحة تعادل 150 بوصة تقريباً وبدقّة عالية.

كم�ا قامت الش��ركة بتضمين ُمكبّر للص��وت داخل الجهاز مع دعم 
لخدمتها للتلفاز Mi TV لمشاهدة المحتوى حسب الطلب، وه�و ما 

يعني االستفادة من��ه أيضاً كجهاز للترفيه المنزلي.

نصف المشتركين في الصين والهند
لرابط��ة  دراس��ة  كش��فت 
“ج����ي إس إم إي����ه” أن 
س����يمثالن  والهند  الصين 
نص��ف مش��تركي الهاتف 
المحمول الج��دد المتوق��ع 
إضافتهم في أنح��اء العال��م 

بحلول عام 2020، بنسبة 27 %، ما يعادل 206 مليون في الصين 
و21 % )155 مليون( في الهند، من المشتركي البالغ عددهم 753 
مليون مش��ترك المتوقعين نهاية تلك الفترة. كما ستشهد منطقة آسيا 
المحيط الهادئ زيادة من 2.7 مليار مش��ترك في نهاية عام 2016، 

إلى 3.1 مليار عام 2020، وهو ما يمثل ثلثي النمو العالمي.
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جهاز ذكي لضبط الحرارة
كشفت مايكروسوفت 
ع���ن جه���از ذك��ي  
GLAS  ل�ض�ب����ط 
درجة الحرارة يعمل 
بنظ��ام وين��دوز 10 
إلنترن�ت األش�����ي�اء 

Windows 10 IoT، مكّون من شاش��ة زجاجية ش��فّافة تعرض 
البيان��ات، وُمستش��عرات ق��ادرة على معرف��ة درجة نق��اوة الهواء 
الداخلي��ة والخارجية وعرض جودة الهواء داخل الغرفة. كما يُمكنه 
رصد عدم وجود أشخاص لضبط الحرارة بما يتوافق مع ذلك، وله 

قدرة على نطق المعلومات وتلقّي األوامر.

اتفاقية توزيع لهواتف “آي بي”
اختارت شركة باناسونيك 
لألعمال، ش�ركة نوفياس 
كأول م����وّزع ع�ب������ر 
أوروبا والش�رق األوس�ط 
وأفريقي�ا، لمجموع�ت�ه���ا 
م��ن هوات���ف “آي ب�ي” 

لألعمال، التي تس��تتخدم تكنولوجيا الصوت عبر اإلنترنت وتسمح 
بإجراء المكالمات الهاتفية عبر شبكة بروتوكول اإلنترنت.

وستركز عملية طرح المنتجات على أسواق نوفياس القائمة اصالً، 
بم��ا فيها المملكة المتح��دة، بلجيكا، هولندا، لوكس��مبورغ، ألمانيا، 

فرنسا، وأيضاً جنوب أوروبا والشمال األوروبي.

أول البتوب بميزة الشحن الالسلكي
أعلن���ت ش�������رك�ة 
“دي��ل” األميركي��ة، 
انطالق مبيع�ات أول 
ش���خصي،  حاس�ب 
مزود بميزة الش���حن 
 Latitude الالسلكي

7285، الذي يجمع بين الحاسب الشخصي واللوحي، مزود بشاشة 
  Intel Core i7  12 بوصة بدقة ع��رض 2880/1920، ومعالج
وذاكرة 16GB، أما القطعة المس��ؤولة عن ميزة الشحن الالسلكي 
فه��ي موجودة في لوحة المفاتيح يمكن فصلها عن الشاش��ة، أو في 

قاعدة خاصة يوضع عليها الجهاز.

“محفظة ذكية” تصور سارقيها!
ط��رح مبرمج��ون عبر 
 Indiegogo منصة 
مشروع محفظة صغيرة 
  Volterman  ذكي��ة
تحميها  بكامي��را  مزودة 
م�ن الس����رق�ة، وأيض�اً 
 ،MB 512  ب�ذاك�����رة

وبطارية 5000 ميلي أمبير، يمكن اس��تخدامها لش��حن الهاتف الذي 
تتصل به عن طريق البلوتوث أو ال�GPS، ليتمكن من تحديد مكانها 
في حال فقدانها، أما في حال فتحها من أي شخص غير مالكها  تقوم 
بالتقاط صورة للسارق وترسلها إلى هاتف المالك، مع مكان وجودها.

قفازات لترجمة لغة االشارة
كش��ف علم��اء عن قف��از كهربائي 
يمكن��ه تحوي��ل لغ��ة اإلش��ارة إلى 
رس��ائل نصية، وذلك لتعزيز قدرة 
الص��م والبك��م عل��ى التواصل مع 
اآلخري��ن، وإرس��ال الرس��ائل إلى 
أولئك الذي��ن ال يفهمون هذه اللغة،  
ويقوم الجهاز الذي ُطور في جامعة 
كاليفورنيا، في سان دييغو، بتحويل 
26 حرفاً من لغة اإلشارة األميركية 
)ASL(، إلى نص يتم عرضه على 

الهاتف الذكي أو الكمبيوتر.

أحدث سماعات “سوني” الالسلكية
أطلقت “س��وني الش��رق 
األوسط” سماعات رأس 
الس��لكية، تحت��وي على 
تقنية للحد من الضوضاء، 
مع توفير تجارب صوتية 
غير مسبوقة، إضافة إلى 

اإلتصال الالس��لكي مع أجهزة الترفيه المنزلي. كما تستطيع، وبكل 
بس��اطة، اإلتصال بقاعدة جهاز اإلس��تقبال المتص��ل بالتلفزيون أو 
جهاز Hi-Fi من خالل الكابل الملحق بها، وارس��ال إشارة صوتية 
رقمية عالية الجودة لإلتصال الالسلكي، إلى جانب وظيفتها كقاعدة 

شحن عند اإلحتياج وتزويد السماعة بمزيد من الطاقة.
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مقومات الطائرة والمروحية معاً.
وعلى المستوى األوروبي تصدرت المعروضات طائرة إيرباص 
A350 العمالقة بنس��قها الجديد، وطائرة A350-1000 الجديدة 
وطائرة الشحن الثقيل العسكرية A400M وعدد من المروحيات. 
كما ش��اركت طائرات برازيلية وياباني��ة في المعرض فيما غابت 

عنه روسيا.
وف��ي اليومي��ن األخيرين فت��ح المع��رض أبوابه للجمه��ور الذي 
تمك��ن من مش��اهدة مختلف أنواع الطائرات بم��ا فيها المروحيات 
والطائرات المس��يرة العسكرية والمدنية ومشاهدة عروض تحليق 

في سماء المطار الواقع شمال باريس.
كما، ش��مل المعرض قسما للتحريك أحيط بإجراءات أمنية معززة 
بسبب التهديد الجهادي، ودعي زواره إلى “مختبر باريس الجوي” 
المخصص للشركات الناشئة وغيرها من فاعلي قطاع التكنولوجيا 

المتطورة في القطاعين الجوي والفضائي.

نظام رصد جديد
وعل��ى هامش المعرض، أعلنت مجموع��ة “آ دي بي” التي تدير 
مطارات باريس، عن تجربة نظام لرصد الطائرات المسيرة تحت 
مس��مى “هولوغارد”. وأعلن بي��ان للمجموعة أن النظام هو ثمرة 
تعاون بينها وبين “دي اس ان آ للخدمات”، احدى فروع المديرية 

معرض لوبورجيه يبعث الثقة في قطاع الطيران

ويعتب��ر مع��رض الطي��ران “لوبورجي��ه” األكبر ف��ي العالم ومن 
المفت��رض أن ينف��ض الركود ع��ن صناعة الطي��ران بتصميماته 

.)DW( الجديدة، بحسب موقع

انخفاض في عدد الزوار
وكان أكثر ما ميز الحدث عن نس��خه الس��ابقة ه��و انخفاض عدد 
الحض��ور، حيث س��جل المعرض 142 ألف زائ��ر مهني و180 
ألف زائر من عامة الجمهور، أي بانخفاض 6 % للزوار المهنيين 
وبنس��بة 10 % للعامة، وذلك مقارنة مع دورته الس��ابقة. ويكمن 
الس��بب في هذا التدني إلى سياسات التقشف المالي المتّبعة من قبل 
بعض الش��ركات العارض��ة، فضالً عن موجه الح��ر العالية التي 
ش��هدتها فرنس��ا في هذه الفترة وعن حالة الط��وارئ المعتمدة في 

البالد بسبب التهديد األمني.
فعالي��ات فاض��ت األي��ام األربع��ة األول��ى بالطلبي��ات الجدي��دة 
لمجموعت��ي بوينغ وإيرباص العمالقتين، في مؤش��ر على احتفاظ 
قطاع الطيران العالمي بصحته. وبدت مش��اركة الواليات المتحدة 
األميركية أوس��ع مما كانت عليه في النس��خة الس��ابقة للمعرض. 
 F16 عرض��ت مطاردة ،F35 فإضاف��ة إلى نجم��ة المعروضات
وطائرة الش��حن “C-130 Hercules” ومروحيات “تش��ينوك” 
و“أباتش��ي”، ناهيك عن طائرات “أوسبري” الهجينة التي تجمع 

استقطب معرض لوبورجيه للطائرات الذي استضافته العاصمة الفرنسية باريس بين 19 و25 حزيران/يونيو 2017، 
كبرى شركات التصنيع العالمية التي تتنافس لجذب أكبر عدد ممكن من الزوار ومن طلبات الشراء، وعليه حقق 
المعرض زيادة بعدد الطلبيات على الطائرات بحوالى 13 % عن نسخته في 2015، وبلغ حجم المبيعات التي حققها 

مهنيو القطاع 150 مليار دوالر، مقابل 130 مليار في النسخة السابقة وفقًا لما أعلنه المنظمون.
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حي��ث خرجت المجموعة األميركية بحصيلة تش��مل حوالى 571 
طائرة بقيمة إجمالية تبلغ 74,8 مليار دوالر أميركي، مقابل 326 
طائ��رة لمنافس��تها األوروبية بقيم��ة 39,7 ملي��ار دوالر أميركي 

بسعر العرض.
وتشكل ش��ريحة طائرات الرحالت المتوس��طة المستفيد الرئيسي 
من حيوية الس��وق فيما تتوقع إيرباص وبوينغ زيادة إلى الضعفين 

لعديد أسطول الطائرات العالمي في غضون 20 عاماً.
إلى جانب ش��ركات تش��غيل الطيران، اس��تفاد صانعو المحركات 
كثيًرا من حسن مسار سوق طائرات الرحالت المتوسطة. فقد تلقت 
شركة “سي إف إم”، الفرع المتخصص بمحركات الطائرات لدى 
“ليب” و“سي إف إم 56” بقيمة 27,3 مليار دوالر.جنرال الكتريك وس��افران، 1658 طلبية أثناء المعرض لمحركي 

العامة الفرنس��ية للطيران المدني، وهو يدم��ج ثالث تكنولوجيات 
)ال��رادار، التردد الالس��لكي، والفيديو عال��ي الدقة( ضمن مركز 
قيادة واحد قادر على “رصد جميع أنواع الطائرات المس��يرة من 
مس��افات تفوق 5 كلم. وتجيز مس��افة الرصد المهمة هذه اس��تباق 
االخت��راق وإعداد رد متناس��ب مع طبيعته، وبع��د عملية الرصد 
تج��ري متابع��ة الطائرة المس��يرة بالكاميرا بالتوقي��ت اآلني عبر 
مركز قيادة متوافر على حاس��وب أو ألواح جوالة، كما أن النظام 

يمكن تكييفه ليناسب جميع المواقع الحساسة، بحسب البيان.

114 مليار دوالر لعمالقي الطيران
واختت��م المعرض الفت��رة المخصصة للمحترفي��ن بحصيلة بلغت 
حوالى 900 طلبية أو التزام ش��راء تلقتها “بوينغ” و“إيرباص”، 
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روسيا تجني ثمار ماكس 2017

يهدف “ماك��س 2017” إلى ع��رض التكنولوجيات الروس��ية العالية في 
مجال الطيران والفضاء، إضافة إلى عرض اس��تعداد األس��واق الداخلية 
الروسية إلنشاء مشاريع مش��تركة مع الشركاء األجانب. ويعتبر معرض 
ماكس أحد أكبر معارض الطيران المدني والعسكري في العالم، ويقام كل 

عامين في روسيا.
صفقات كبيرة

أفاد المكت��ب الصحفي ل��وزارة الصناع��ة والتج��ارة الروس��ية بأنه تم 
التوقيع على عقود بقيمة 6.6 مليار دوالر أميركي حول توريد طائرات 
ومعدات جوية. وش��ملت أكبر الصفقات الداخلي��ة التي وقعت توريد 20 
طائرة SUPERJET 100 لصالح ش��ركة آيروفل��وت، وعقداً لتوريد 
16 طائرة م��ن ط��راز MS-21 وفق نظ��ام التأجير التش��غيلي لصالح 

.RT بحسب ،Red Wings شركة
من جهة أخرى، قال نائب مدير عام ش��ركة روس أوبورون إكس��بورت 
الروسية لصناعة األسلحة، س��يرغي الديغين: في س��ياق برنامج أعمال 
المع��رض، عقدن��ا محادثات م��ع أكثر م��ن 50 وف��داً أجنبي��اً، والنتيجة 
أننا وقعن��ا 15 وثيقة واتفاقية تع��اون. وبناء على طلب من ش��ركائنا، قدم 
خبراؤنا حوالى 50 عرضاً لوفود من 20 دولة، والنتيجة فاقت التوقعات. 
وأضاف: عقدنا أيضاً اجتماعات ومحادثات ستس��هم في تعزيز صادرات 
األسلحة الروسية والمعدات العسكرية، ومواصلة االتصاالت الثنائية مع 
ممثلي الدفاع ومؤسس��ات صناعة األس��لحة األجانب، فضالً عن توطيد 

التعاون العسكري - التقني لروسيا مع الدول األجنبية.
كذلك أبرم��ت “روس أوبورون إكس��بورت” عقداً مع الصي��ن لتوريد 4 
محركات لطائرات مروحية من نوع “في كا - 2500”، من دون توضيح 

قيمة العقد حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك.
النسخة األفضل

وخالفًا لنسخته السابقة في 2015، أظهرت مؤشرات “ماكس - 2017” 
تحسناً كبيراً في عدد العارضين والتغطية الدولية. وبلغت مساحة األجنحة 
وصاالت العرض 20 ألف متر مربع. وأش��ار المكت��ب الصحفي لوزارة 
الصناعة، إلى أن عدد الش��ركات التي ش��اركت في برامج المعرض بلغ 

880 شركة من 36 دولة وهو رقم أعلى من مؤشر عام 2015.
تجدر اإلشارة، إلى أن مؤشرات معرض “ماكس 2015” جاءت ضعيفة 
نسبيًا جّراء األزمة االقتصادية العالمية، والعقوبات الغربية التي فرضت 
على موسكو صيف عام 2014. وبلغ عدد الزوار المختصين حينها نحو 
66 ألف خبير، من أصل 404 ألف مش��ارك وزائر، وشاركت فيه 878 
شركة، منها 727 ش��ركة روس��ية، مقابل 151 ش��ركة أجنبية. في حين 
بلغ حجم العقود ومذكرات التفاهم، الت��ي حققها مهنيو قطاع الطيران، في 
حينها ما يقارب 350 ألف زائر، منهم 70 ألف خبير.نس��خة المعرض لعام 2013، نحو 21.2 ملي��ار دوالر. وزار المعرض 

كما كان متوقعاً حقق معرض ماكس2017 للطيران الذي امتدت فعالياته من 18 إلى 23 تموز/يوليو، في منطقة 
جوكوفسكي بضواحي موسكو، نجاحاً الفتاً على مختلف األصعدة التنظيمية والفعاليات المرافقة، وحصلت 

روسيا من خالله على عقود ضخمة في مجال التسليح.
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“أميركان إيرالينز” تنهي شراكتهارحالت جديدة للخطوط القطرية
تعتزم الخطللوط الجوية القطرية اطاق رحللات إلى صحار في 
سلطنة عمان، وإلى العاصمة التشيكية براغ، ابتداًء من شهر آب/

أغسللطس 2017، وذلك في توسللع جديد للناقللل القطري الوطني 
مللع الحصار الذي فرضته ثاث دول خليجية وأجبرها على وقف 

رحات إلى 18 محطة في منطقة الشرق األوسط.
يشللللار إلى انه سلللليجري تشللللغيل الخطين الجديدين بواسلللطة 
طائرات )إيرباص إيه 320(، هذا باإلضافة الى توجهات إلطاق 
25 وجهللة جديدة خال العام الحالي 2017 والعام المقبل 2018، 
منهللا كانبيرا في أوسللتراليا، وتشلليانغ ماي فللي تايلند، وريو دي 

جانيرو في البرازيل.

أنهت “أميركان إيرالينز” شراكتها مع “االتحاد للطيران” والخطوط 
الجوية القطرية، نتيجة للخاف المستمر بينها وبين الشركتين بسبب 
تلقيهمللا إعانات حكومية. وأكدت الشللركة األميركية أن قرار إنهاء 
اتفاقية “الشللراكة بالرمز” لن ينعكس على نتائجها المالية، مشيرةً 
إلللى أن القرار هو “امتداد لموقفها من اإلعانات غير المشللروعة، 

التي يتلقاها هذان الناقان من حكومتيهما”.
هللذا وتتهم شللركات طيللران أميركيللة الخطوط الجويللة القطرية 
و“االتحللاد للطيران” و“طيللران اإلمارات” بتلقللي إعانات مالية 
حكوميللة غير مشللروعة منذ عللام 2004 بلغت قيمتهللا 42 مليار 
دوالر، األمر الذي أتاح للشركات الخليجية الثاث بيع تذاكر بأسعار 

زهيدة ال يمكن للشركات األميركية منافستها.

شراء حصة من مطار حيدر آباد

يجري جهاز أبوظبي لاسللتثمار )أديللا( مفاوضات مع مجموعة 
“جي أم آر” الهندية للبنية التحتية، لشراء 49 % من مطار حيدر 
آبللاد الللذي تمتلك بلله “جللي أم آر” 63 %، المفاوضات كانت قد 
بدأت بعدما أعادت الشركة الهندية خطط استثمار محفظة المطار، 
ملللع خفض الموازنللة العامة، وتوفيللر فرص للمسللتثمرين، هذا 
ويعتبر “أديا” الصندوق السلليادي التابع لحكومة أبوظبي، ويعمل 
علللى اسللتثمار الفائللض من أمللوال الحكومة في أصللول مختلفة 
ذات أخطللار قليلة، وهو ثاني أكبر صندوق سلليادي في العالم بعد 
صنللدوق التقاعللد الحكومللي النرويجي، بأصول تبلللغ نحو 792 

مليار دوالر أميركي. 

عقد بمليار دوالر مع “داسو” الفرنسية

أعلنت شلركة داسلللو سلليسلتيلم الفرنسلية للبرمجيللات الصناعيللة، 
توصلهللا التفلاق مع شلللللركة بوينغ األميركيللة لصناعة الطيران 
بهللدف تحديث نظامها اإلنتاجي، في مللا وصفته بأنه أكبر عقد في 
تاريخها على اإلطاق. وبحسب صحيفة لو فيغارو، فإن العقد مدته 
30 عامللاً بقيمللة مليار دوالر أميركي يتم تجديده كل 10 سللنوات. 
على أن تركز هذه الشللراكة على اسللتخدام برامج إلكترونية ثاثية 
األبعاد لتصميم منتجات مستقبلية، وتحديث كافة نظام اإلنتاج ونشر 

خدمات جديدة.
من جهة أخرى، كشللفت “داسللو سيسللتيم” أن صافي أرباحها في 
الربللع الثاني ارتفع بمعللدل 21.4 % ليبلغ 123 مليون يورو، فيما 

خفضت بعض أهدافها لتأخذ باالعتبار االرتفاع في قيمة اليورو.
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“فالي دبي” تغّير زي موظفيها

طرحللت “فاي دبي”، للمرة األولى منذ بدء عملياتها عام 2009، 
زيللاً جديداً لموظفيها حيث سلليرتديه أكثر مللن 2500 موظف من 
طياريللن وأطقم الضيافة والتدريب والمهندسللين. وقد صممته “إيه 
روناي” الشللركة المللزودة لخدمات الضيافة. وهو مسللتوحى من 
العامللة التجارية للشللركة ويلبللي المتطلبات التشللغيلية والعملية 

لألدوار التي يقوم بها موظفيها كل يوم.

خطط تشغيلية لمطار جدة الجديد
بدات الشركة السانغفورية المشغلة 
لمطار الملك عبللد العزيز الدولي 
الجديللد فللي جللدة، التحضيللرات 
الازمة لوضع الخطط التشللغيلية 
بالتنسلليق مع القطاعات الحكومية 
واألهلية كافة. ومن المرجح أن يتم 

تشللغيل المطار في منتصف عللام 2018. وكان وزير النقل رئيس 
مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني سليمان الحمدان أعلن في 
نيسان/أبريل 2017 أن نسبة اإلنجاز في مشروع المطار هذا تصل 
88 %، موضحاً أن الشللركة المشغلة للمطار هي شركة مطارات 

شانغي الدولية، ضمن عقد مدته 20 عاماً.

أول عملية تخارج لشركة “االتحاد”
باعلت شلللللركلة 
االتحللاد للطيران 
حصللة األقلليللللة 
التللي تملكهللا في 
الناقللة األوروبيلة 
اإلقليمية دارويلن 
ايراليللن، وذلللك 

في أول تخارج تقوم به منذ إطاق مراجعٍة استراتيجية على مستوى 
الشركة ككل العام الماضي 2016. من جهتها، أكللللدت داروين أن 
االتحاد ومسللاهمين آخرين قد باعوا بالفعل أسهمهم في الشركة إلى 

وحدة تابعة لشركة الخطوط الجوية السلوفينية أدريا ايروايز.

اتصاالت الستئناف رحالت “الروسي”
أكد نائب وزير النقل الروسللي، 
بللاده  أن  أوكولللوف،  فاليللري 
تكثف مللن اتصاالتها مع مصر 
بشأن استئناف الرحات الجوية 
ما بين البلدين، خاصةً مع اقتراب 
الموسللم السللياحي فللي مصر، 
موضحاً أن روسيا لم تعد النظر 

في مشللروع االتفاق الحكومي الدولي بين موسللكو والقاهرة بشأن 
أمن الطيران، ولكن لديها بعض المطالب واإلجراءات وهي متعلقة 
بأمللن المطارات المصرية، وتنتظر الموافقة عليها من قبل الجانب 

المصري وهي “ذات طبيعة فنية بحتة” بحد قوله.

زيادة اسطول الطيران العماني
كشللف الرئيس التنفيذي 
لشركة الطيران العمانية 
بللول غريغورويتش أن 
شركته تجري محادثات 
مللع شللركتي إيربلاص 
وبلويلنللللغ لصناعللللللة 

الطائرات لزيادة أسللطولها من الطائللرات العريضة البدن إلى 25 
طائرة، موضحاً أنها تمتلك حالياً 16 طائرة عريضة البدن، منها 6 
طائرات بوينغ طراز 787 دريم الينر و10 طائرات إيرباص طراز 
A330، وفي حال كان العرض جيداً قد يتم أخذ جميع الطائرات أو 

المزج بين طائرات إيرباص A350 وبوينغ 787.

شركات الطيران بحاجة إلى طيارين
أظهللر تقرير صادر عن 
“بوينللغ” األميركيللة أن 
شركات الطيران ستحتاج 
إلللى 637 ألف طيار في 
السنوات العشرين المقبلة 

لمواكبة النمو في قطاع الطيران الدولي، مشيراً إلى أن منطقة آسيا 
المحيط الهادئ سللتحتاج وحدها إلى 253 ألف طيار جديد، وهو ما 
يمثل ثلث العدد المطلوب. وقدرت الشركة احتياج شمال أميركا إلى 
117 ألف طيار وأوروبا إلى 106 االف طيار في الفترة من 2017 
وحتى 2036، مشلليرةً إلى أن شركات الطيران ستحتاج إلى 648 

ألف فني جديد في قطاع صيانة الطائرات.
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ارتفاع مبيعات “بيجو” بسبب إيران
انخفـضـــت 
مـبـيـعــــات 
مجمـوعــــة 
بــي.اس.ايه 
)الــتــــــــي 
تضــم بيجـو 
وسـيتروين( 
في النصــف 

األول من 2017 في أوروبا والصين، لكن عودة الشــركة الفرنسية 
إلــى الســوق اإليرانية أبقــت أرقام مبيعاتهــا العالمية فــي النطاق 
اإليجابي حيث زادت المبيعات االجمالية  بنسبة 2.3 % لتصل الى 

1.58 مليون سيارة.
واســتمرت مبيعــات المجموعة في الصيــن بالتراجع حيث هبطت 
بنســبة 49 % إلى 152 ألفا و380 ســيارة فقط، في حين تراجعت 
المبيعات في أوروبا  1.9 % إلى 1.04 مليون سيارة. غير أن إيران 
كانت عالمة مضيئة في أرقام مبيعات النصف األول، حيث ســاهم 
اســتئناف مبيعات المجموعة في إيران في زيادة تسليماتها بالشرق 

األوسط وأفريقيا إلى 277 ألفا و971 سيارة.

“أوبر” تندمج مع “ياندكس”

اتفقــت شــركتا “أوبــر” و“ياندكس” علــى دمــج أعمالهما لحجز 
الســيارات عبر التطبيقات الذكية في روســيا ودول أخرى بشركة 
واحدة تقدر قيمتها بنحو 3.725 مليار دوالر. وستثتمر “أوبر” في 
إطار الصفقة 225 مليون دوالر على أن تمتلك أســهما في الشركة 
المشتركة نسبتها 36.6 %، فيما تستثمر الشركة الروسية “ياندكس” 
100 مليون دوالر على أن تستحوذ على حصة 59.3 %، وستترك 

نسبة 4.1 % لموظفي الشركة المشتركة.
وســيظل تطبيقــا “أوبــر” و“ياندكــس” للنقــل الذكــي متاحيــن 
للمســتخدمين، وفــي الوقت نفســه ســيتم توحيد ســيارات األجرة 
والسائقين بمنصة تقنية واحدة، ما سيوفر عدد سيارات أكبر لتنفيذ 

طلبات العمالء.

أول مصنع للسيارات في األردن

خطة “فولفو” للسيارات الكهربائية

تعتزم شــركة سياج األردنية، بناء مصنع للسيارات، يعد األول من 
نوعه فــي المنطقة بعد تركيا وإيران. وكشــف رئيس مجلس إدارة 
“سياج” مسعد راشد: أنه يتم حالياً إنهاء إجراءات التعاقد مع شركات 
في دول مثــل اإلمارات، مصر، الصين وكوريا، إلحضار خطوط 
اإلنتاج الخاصة بالمصنع، الذي ســتتم مباشرة إنتاج أول سيارة فيه 
نهايــة عام 2017 الجاري. وأوضح راشــد، أن رأس مال المصنع 
يبلغ 53 مليون دوالر ليصل إلى 150 مليون خالل 5 سنوات، وأن 
طاقته اإلنتاجية ستبلغ 1500 سيارة شهرياً في بداية تشغيله، لتصل 

بعد 5 سنوات إلى 6 أالف سيارة شهرياً.

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فولفو هاكان سامويلسون، أن شركته 
ســتبدأ بإنتاج 3 أنواع من ســيارات الركاب الصديقة للبيئة، ابتداًء 
مــن عام 2019، وهي كاآلتي: ســيارات تعمل بالطاقة الكهربائية 
فقط، ســيارات هجينة، ســيارات كهربائية هجينة تحوي خزانات 
صغيرة للوقود، باإلضافة إلى بطاريات كهربائية بســعات كبيرة. 
وقال: إن هذا األمر يعني نهاية إنتاج السيارات المزودة بمحركات 
احتراق داخلي فقط بالنسبة لشركتنا في المستقبل. وتتوقع “فولفو” 
أن تبيع نحو مليون سيارة كهربائية مع حلول 2025، واإلجراءات 

التي نتخذها حالياً ستساعدنا على المضي في تلك الخطة.
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زيادة في حجم تحالف رينو - نيسان
أعلــن تحالف “رينو- نيســان” عن 
تســجيل زيادة في حجم التعاون بين 
أطرافه بنسبة 16 % مقارنةً مع عام 
2015، وذلك بفضل تحقيق شركاته 
وفــورات مجزية وعائــدات متنامية 
وتطبيق إجراءات ترشــيد التكاليف. 
وارتفعت قيمة التعاون إلى 5 مليارات 

يورو في 2016 مقارنةً مع 4.3 مليار يورو في 2015. وأكد رئيس 
مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي للتحالف كارلوس غصن، العمل على 
زيــادة حجم التعاون إلى 5.5 مليار يــورو بحلول 2018، حتى قبل 

احتساب مساهمة “ميتسوبيشي”، الشريك الجديد في التحالف.

منشأة تصنيع جديدة لـ“بورجوارد”
كشـــــفــت مـجـمـوعـــة 
بـورجـــوارد، المصنّـــع 
العالمي للسيارات، النقاب 
عــن تفاصيــل منشــأتها 
والواقعة  لإلنتاج  الجديدة 
في ألمانيا، والتي ســتقوم 
مستقبالً بتزويد السيارات 
في أسواق عالمية رئيسية 
بما في ذلك منطقة الشرق 
األوســط، حيــث تشــكل 
التجارية  العالمــة  عودة 
والدة جديدة الستراتيجية 

“بي جي دبليو” من خالل الهندسة األلمانية والحضور العالمي.
وتلتزم “بورجوارد”، بدمج أفضل الموارد العالمية لتلبية احتياجات 
المستهلكين في كافة أنحاء العالم.  كما تخطط خالل المرحلة األولى، 
لبناء مرفق للتجميع إلنتاج ما يصل إلى 50 ألف مركبة في الســنة 
الواحدة، على أن تشمل الطرازات المركبات الكهربائية والكهربائية 

الهجينة وغيرها من إصدارات “بورجوارد” الفاخرة.

AMG قمة القيادة المكشوفة من

أطلقــت مرســيدس - AMG طرازيــن مــن نوع رودســتر ذات 
المقعدين، AMG GT وAMG GT C، التي تعزز من إمكانات 
المجموعة مع قوة تبلغ 410 كيلووات 557 حصان، وأقصى عزم 
للدوران 680 نيوتن متر، مما يجعلها الســيارة األقوى. وإلى جانب 
نظام التعليق الرياضــي AMG RIDE CONTROL، تضمن 
ســيارة AMG GT C أداًء ديناميكياً بأعلى مســتوى، كما تتحّول 
الســيارتان من نمط الكوبيه إلى نمط السيارات الرياضية المكشوفة 
بلمسة زر واحدة حتى أثناء الحركة. ويحظى السقف القماشي ثالثي 
الطبقــات بالدعــم من هيكل خفيــف الوزن يتكّون من الماغنســيوم 

والفوالذ واأللمنيوم، ويتم فتحه وغلقه في غضون 11 ثانية.

“شو ستوبر” في مهرجان السرعة
ظهرت سيارة 
جــاكــــــوار 
 X E  S V
 Project 8
الجديــدة فــي 
أول ظهــــور 
دينـاميـكــــي 
ما  لها  عالمي 

بين أقوى سيارات األداء في العالم خالل مهرجان جودوود للسرعة، 
لتستحوذ على جائزة ميشالن سوبركار بادوك “شو ستوبر”، وذلك 

بعد أربعة أيام فقط من الكشف عن السيارة رسمياً.

M xDrive مع نظام BMW
 BMW تمثّل سيارة
M5 الجديدة ســيارة 
األداء  عالية  ســيدان 
األكثر إثارة وحماساً 
مجموعــة  ضمــن 
هذه الطــرازات التي 

أطلقتها BMW M. وســيتطرح الجيل الســادس فــي عام 2017 
متكامالً مع نظام M xDrive الذي تتيح تقنيته للدفع الرباعي اختبار 
البراعة الفائقة الديناميكية لســيارة الســيدان بعمق أكبر. وبصرف 
 BMW M5النظر عن األداءالمحّسن بصورة ملحوظة، فإن سيارة
الجديدة تتباهى أيضاً بمواصفاتها العملية اليومية واإلتزان األسمى.
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Geely تدخل عالم السيارات الطائرة
خطت شـــركة 
 G e e l y
عمالق صناعة 
لســـــيـارات  ا
الصيني خطوة 
مهمة نحو عالم 

الســيارات الطائرة بشرائها لشــركة Terrafugia، والتي كانت قد 
عرضت عام 2013 مشــروع ســيارتها الطائرة TF-X، المتميزة 
باقالعها وهبوطها بشــكل عمــودي، مزودة بمحركيــن بقوة 670 
حصان، ويقودها شــخص واحد، وتتسع لـ3 أشخاص، وهي قادرة 

على قطع مسافة 800 كلم بسرعة تصل إلى 322 كلم/ساعة.

اإليطاليون يطورون “مازيراتي” الرياضية
طــــّور مصممــــون 
ايطاليون سيارة كوبيه 
 ،GranTurismo
التي بلــغ عمرها 10 
أعـوام، حيـث زودت  
بشبكة مبرد تشبه تلك 

التــي عرضتهــا Alfieri 2014، ونظــام مولتيميديــا مقتبس من 
Fiat-Chrysler، وبشاشة حجم 8.4 بوصة، ومكبرات الصوت 
Harman Kardon. فضــالً عــن محرك بنزين V8 ســعة 4.7 
ليتر، من تصنيع فيراري، ينتج قوة 460 حصان، ليمكن الســيارة 

من التسارع حتى 100 كلم/ساعة خالل 4.7 ثانية.

هوندا تستدعي 2.1 مليون سيارة
استدعت شركة هوندا موتور 
2.1 مليون سيارة الستبدال 
حساســات بطاريات كونها 
معرضة لخطر االشــتعال. 
ويشــمل االســتدعاء 1.15 

مليون سيارة من طراز هوندا أكورد إنتاج الفترة بين 2013 و2016 
في الواليات المتحدة، ومليون سيارة في مناطق أخرى.

وأوضحت الشــركة اليابانية أنها تلقت 4 تقارير عن حاالت اشتعال 
فــي حجرة المحرك في الواليــات المتحدة وحالة واحــدة في كندا، 
في مناطق تســتخدم كميات كبيرة من الملح على الطرقات المغطاة 

بالجليد خالل فصل الشتاء.

“فارنك”...سيارة كهربائية من “رينو”
أعلنــت شـــركة 
فــارنـــــــــــــك 
المتخصصــــــة 
إدارة  بقطــــــاع 
المرافــــق عــن 

شــراء أول ســيارة كهربائية من شــركة رينو، في إطــار جهودها 
لتعزيــز اســتدامة عملياتها التشــغيلية وزيادة حجم أســطول النقل 
المتنامــي لديها والذي يضم أكثر من 200 ســيارة، حيث ستســاهم 
إضافة ســيارة “رينــو زوي” )ZOE( الكهربائيــة في تقليل حجم 
االنبعاثــات الكربونيــة بحوالــى 17 طناً ما يمثل نســبة 78 % من 
االنبعاثات الكربونية سنوياً مقارنة بأي سيارة من سيارات أسطولها.

تقنّية مبتَكرة لنظام السيارة الصوتي
أعادت “كونتيننتال” الشـــركة 
العالميــة لإلطــارات وتقنيات 
الســــيـارات، ابتــكار النظـام 
الصوتي المخّصص للسيارات 
Ac2ated مســتلهمة األفكار 
مــن األســس العمليــة لآلالت 

الت  الموســيقية الوترية. واســتبدال مكبّرات الصوت التقليدية بمفعِّ
تولّد الصوت عبر إحداث ذبذبات عبر بعض األســطح في المركبة 
لتوفيــر تجربــة صوتية طبيعية ثالثيــة األبعاد. ومقارنــة مع تقنية 
مكبّرات الصوت التقليدية، كمــا ويتمتّع نظام الصوت الجدي بوزن 

أقل مع حجم أقل للصندوق واستهالك أقل للطاقة.

يوكون دينالي ترتقي بالتصميم واألداء
أعلنت “جنرال موتورز” 
عــن تطويرها باقــةً من 
المرتبطــة  التحســينات 
بالتصميــم والتجهيــزات 
ســياراتها  لمجموعــة 
“يوكون دينالي” 2018، 

مع توفير نظام نقل حركة أوتوماتيكي متقدّم جديد من 10 ســرعات 
مقترن مع محّرك نوع V-8 سعة 6.2 ليتر. كما يأتي التصميم الجديد 
مصقوالً للشــبك األمامــي، بينما تتألّق المقصورة الداخلية بخشــب 
حقيقــي نــوع Mastique Ash، والتي تُضيــف المزيد من العمق 
والغنى إلى البيئة الداخلية لترتقي بهذه المجموعة إلى مستويات أعلى.
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“فولكان” من “أستون مارتن”دفع رباعي من “جاغوار”
قدمــت “جاكــوار” ســيارتها 
الجديدة من فئة الدفع الرباعي 
بعــد   ،E-PACE ،المدمجــة
النجــاح الذي حققتــه جاكوار 
ســاعدت  التــي   ،F-PACE
بإعطاء دفعة قوية إلى مبيعاتها 

بنسبة 83 % عام 2016.
وتمتـاز E-PACE بكونهـــــا 

 )AWD( ســيارة رياضية تتضمن تقنية الدفـع الرباعـي المســتمر
ومحــركات Ingenium بترول وديزل عاليــة الكفاءة، فضالً عن 

تكنولوجيا اتصال متطورة ومزايا السالمة.

نقلت “أســتون مارتن” 
فـولـكــان  ســــيارتهــا 
للمضمار  المخصصــة 
إلــى حـــدود قصـــوى 
حزمــة  مــع  جديــدة 
وضعتهــا  أداء  ترقيــة 

للماركة الفاخرة AMR، وتحســينات أيروديناميكية واسعة إلنتاج 
قوة ضاغطة متزايدة، واســتجابة أكبر وتقليل فترات اللفات، لتؤكد 
على مكانتها كواحدة من أكثر سيارات المضمار جموحاً وحصريةً 
في العالم، حيث تم تصور “أســتون مارتن فولكان” مع 820 قدرة 

فرملية حصانية بهدف تقديم اإلثارة وتجاوز أداء سيارات السباق.

 GT3 الخارقة من “بورش”“داون بالك بادج” من “رولز-رويس”
رولز-رويس  أطلقــت 
بــالك  ســيارتها داون 
الضوء  لتســلّط  بــادج 
بشكل أكثر قّوة وتميّزاً 
على أبــرز خصائص 
سيارتي جوست ورايث 

مــع تعزيز جوهر داون بعناصر هندســية تؤدي لقيادة أكثر حماســاً 
وابتكار نظام عادم جديد، مزودة بمحرك 12 أسطوانة بشكل V وعبر 
صوت جهير يعلن وصول الســيارة بقوة، واستغّل المهندسون أيضاً 
مرونة  المحــّرك وتقنية التوربو الثنائي 6.6 ليتر لتوليد 30 حصان 

إضافية تضاف إلى قّوة المحرك الهائلة 563 حصاناً.

 تستعد بورش إلطالق 
موديل RS من ســيارة 
الخارقــة    GT3  911
بأقــوى محــرك بنزين 
ضمــن مثيالتهــا. مــع 
توقعــات ان تبلغ 520 

حصاناً. اضافة الى وجــود بعض التعديالت على مصدها األمامي 
وعناصرها اإليروديناميكية، وأنبوب العادم من التيتانيوم وأقراص 
العجالت من المغنيسيوم والسقف من الكربون، لتخفيف وزن الجسم 
ما ســيمّكنها من التســارع حتى 100 كلم/الســاعة خــالل 3 ثوان، 

مقارنة بـGT2 911 التي تحقق ذلك خالل 3.4 ثوان.

رون دينيس يبيع حصته في مكالرين
تنحى رئيــس مجلس إدارة 
“مكالرين” رون دينيــس، 
عن منصبه، وبــاع جميع 
أســهمه البالغة 25 % إلى 
شــركة ممتلكات البحريـن 
القابضــــة “ممتلكــــات”، 

ومجموعة تاغ، برئاســة رجل األعمال الســعودي منصور العجة، 
وهما المالكين الرئيســيين اآلخرين لـ“مكالرين”. واستطاع دينيس 
الــذي جنى 356.7 مليون دوالر، خالل الـ37 عاماً الماضية، وبعد 
تخليه عن مهامه في المجموعة، من قيادة “مكالرين” وتحقيق 158 

فوزاً في سباقات الفورموال وان، باإلضافة إلى 17 بطولة دولية.

 130 سيارة اختبار ذاتية القيادة
أعلنت شركة جنرال 
موتورز، انتهائها من 
تصنيع 130 ســيارة 
القيادة  ذاتيــة  اختبار 
من طراز شــيفروليه 
“بولــت إي ي”، تم 

إنتاجها في مصنع أوريون في والية ميشيغان، لتنضم إلى األسطول 
الحالي الذي يضم أكثر من 50 سيارة منها.

واعتبرت الرئيس التنفيذي للشركة ماري بارا، أن تصنيع هذا العدد 
الكبير يعد إنجازاً مهماً ويقرب شــركتها نحو تحقيق الرؤية بتحويل 

مفهوم القيادة الذاتية إلى واقع ملموس لعالم التنقل الشخصي.
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“كانون” تستعين بنجمة اليوتيوب
أعلن��ت “كانون” الش��رق 
األوسط، عن عقدها شراكة 
مع نجم��ة يوتيوب العربية 
ف��ي مج��ال الس��فر هيفاء 
بسيس��و إلط��اق الوج��ه 
الجديد لعامة الش��ركة مع 

المس��تهلكين ومؤسس��ات التصوير، بهدف تبديل نظرة المستهلكين 
 Live for the Story األصغر س��ناً، إذ تش��ّجع الناس من خال
على إيجاد لحظات مميزة أثرت في حياتهم. وستدعم بسيسو، الحملة 
عبر نش��ر مقاطع فيديو تروي قصة ش��خصية محلية مؤثرة تهوى 

السفر والتعرف على الناس واكتشاف العالم.

خدمة التواصل المرئي مع المستثمرين

كرنفال الصيف في دبي

في بادرة هي األولى من نوعها على 
مس��توى القطاع الحكومي، أطلقت 
وزارة السياحة السورية، وبالتزامن 
م��ع فعالي��ات ملتق��ى االس��تثمار 
“س��ورية نحو المس��تقبل”، خدمة 
االتص��ال المرئ��ي لمرك��ز خدمة 

المستثمر عبر خدمة السكايب،  لتوفر كل المعلومات واالستفسارات 
حول االس��تثمار الس��ياحي والتس��هيات وآلية الترخيص للمنشآت 
ومواقع العمل إلى جانب االجتماع المرئي مع المس��تثمرين ورجال 
األعم��ال داخل س��ورية وخارجه��ا، وتلقي مقترح��ات المواطنين 

والمستثمرين لتطوير القطاع والمناطق السياحية.

أعلنت “آي إم جي” 
عالم من المغامرات، 
أكبر وجهة ترفيهية 
داخلي��ة ف��ي العالم، 
عن اطاق “كرنفال 
بالشراكة  الصيف” 

مع مفاجآت صيف دبي، مع عدد من األنشطة والفعاليات الترفيهية 
الت��ي تش��مل المواكب االس��تعراضية ح��ول آي إم ج��ي بوليفارد، 
وعروض الطبل التقليدية، وظه��ور حي للديناصورات في الوادي 
المفقود، وعروض الرقص المختلفة إضافة إلى ظهور حي ألبطال 

مارفل بما فيهم ثور، وآيرون مان، وسبايدر مان، وكابتن أميركا.

 الشارقة عاصمة عالمية للكتاب
العام��ة  المدي��رة  أعلن��ت 
لمنظمة األمم المتحدة للتربية 
والعلم والثقافة “اليونسكو”، 
اختي��ار  بوكوف��ا،  إيريني��ا 
الش��ارقة في دولة اإلمارات 
عاصمة عالمية للكتاب لعام 

2019. وجاء هذا االختيار بناء على توصية من اللجنة االستشارية، 
التي اجتمعت في مقر االتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات 
ف��ي الهاي. وبفضل ملف الترش��يح الجامع الش��امل لامارة، الذي 
يتضمن برنامج أنش��طة تقوم على المش��اركة المجتمعية، ويحتوي 
على مقترحات مبتكرة لدمج األعداد الكبيرة من المقيمين المغتربين.

الرجل العنكبوت يرفع اسهم “سوني”
ش��ركة  أس��هم  ارتفع��ت 
 %  1.7 بنس��بة  س��وني 
بعد أن تصدرت النس��خة 
األخيرة من فيل��م الرجل 
شباك  إيرادات  العنكبوت 

التذاكر األميركية على نحو فاق التوقعات، حيث حقق الفيلم الذي يحمل 
اسم: سبايدر مان: العودة، إيرادات بقيمة 117 مليون دوالر بعد عرض 
االفتتاح، في حين كانت توقعات الخبراء تشير الى ايرادات تتراوح بين 
80 و100 مليون دوالر. وقالت ش��ركة سوني بيكتشرز، التي تمتلك 
حقوق الفيلم لشركة مارفيل، صاحبة الشخصية، أن اإليرادات المحققة 

تعتبر ثاني أكبر إيرادات في تاريخها، بعد فيلم سبايدر مان 3.

جيمس بوند يعود عام 2019
Metro-Goldwyn- نشرت ش��ركة 

Mayer األميركي��ة أن  ج��زءاً جديداً 
م��ن أف��ام مغام��رات العمي��ل جيمس 
ف��ي شاش��ات دور  بون��د، س��يعرض 
السينما األميركية، في 8 نوفمبر/تشرين 
الثان��ي 2019، وف��ي بريطانيا قبل هذا 
التاري��خ بع��دة أي��ام، وس��يكون الجزء 
ال���25 من الملحمة الس��ينمائية. مع هذا 
ل��م تعلن MGM عن عن��وان الفيلم أو 

اس��م مخرجه. في حين أن الممثل البريطاني، دانيال كريغ، سيجسد 
الشخصية المنتظرة تماماً كم�ا في األجزاء األربعة األخيرة.

88



جديد إعالم

البنك والمستثمر | آب/أغسطس 2017

تكريم جين فوندا وروبرت ريدفوردنمو في إيرادات الدوري االنكليزي

كش��ف تحليل أجرته ش��ركة ديلويت، أن الدوري االنكليزي الممتاز 
لكرة القدم “بريميرليغ” حقق زيادة قياسية في االيرادات بواقع 9 % 
لتبلغ 3.6 مليار جنيه استرليني )4.6 مليار دوالر( في موسم 2015 
- 2016، وذل��ك بفض��ل خدم��ات البث التلفزيوني النش��ط لاتحاد 
األوروبي لكرة القدم “يويفا”. وأوضح التحليل أن أرباح البث التي 
بلغت 1.9 مليار جنيه اس��ترليني )2.44 مليار دوالر(، مثلت أكثر 
م��ن نصف إجمالي إيرادات األندية الكبرى في الدوري. وللموس��م 
الثال��ث على التوالي، تجاوزت األرباح التش��غيلية المجمعة لألندية 
حاجز 500 مليون جنيه استرليني )644 مليون دوالر(، كما تتوقع 
“ديلويت” أن يصل إجمالي إيرادات األندية إلى أكثر من 4.5 مليار 

جنيه استرليني )5.8 مليار دوالر( في موسم 2017 - 2018.

ي�ت�ج���������ه 
القائ�م�����ون 
ع��ل���������ى 
مه�رج����ان 
البندق�ي�������ة 
الس���ينمائ�ي 
له��ذا الع���ام 
جائ�زة  لمنح 

“األس��د الذهب��ي للقديس م��ارك” لكل م��ن، روب��رت ريدفورد، 
وجين فون��دا، لقاء مس��اهمتهما البارزة في مجال الس��ينما، حيث 
أورد المكت��ب الصحفي للمهرجان أن منح الجوائز جاء بقرار من 
لجن��ة التحكيم، على أن تتس����ل�م جين فون�دا الجائ��زة، وهي التي 
نالت جائزتي أوس��كار )1971 و1978(، وث�اث جوائ�ز “الكرة 

الذهبية”.
في حين يع��د روبرت ريدفورد ممثاً ومخرجاً وأيضاً ناش��طاً في 
مجاالت حماية البيئة ومدافعاً عن حقوق اإلنس��ان، وكان قد حصل 
عل��ى ميدالي��ة جوقة الش��رف الفرنس��ية، وأيض��اً ميدالي��ة الحرية 

األميركية الرئاسية.

األغنية األكثر بثًا في التاريخنسخ آلثار عراقية من “هوبي لوبي”

كشفت وزارة العدل االميركية أن شركة “هوبي لوبي” األميركية   
ق��د وافقت على صنع نس��خ من آالف القطع األثري��ة المهربة من 
الش��رق األوس��ط والتي حصلت عليها من مهربي آثار، وذلك من 
أج��ل متحف للكتاب المقدس يرأس��ه مديرها، س��تيف غرين، وأن 
النس��خ ستش��مل نحو 5500 قطع��ة أثرية، ويرج��ع تاريخها إلى 
دولة العراق، وقد تم ش��حنها تحت بيانات مزيفة، في حين ذكرت 
الش��ركة أنها كانت جديدة على عالم اآلثار حين بدأت شراء القطع 
التاريخي��ة لمتحفها للكت��اب المقدس ع��ام 2009، وأخطأت حين 
اعتمدت على تجار وش��ركات ش��حن “لم يفهموا الطريقة السليمة 

لتوثيقها وشحنها”.

أعلنت شركة يونيفرسال ميوزيك، أن أغنية “ديسباسيتو” قد حققت 
رقماً قياسياً تاريخياً للمشاهدات على منصات مختلفة، لتصبح األكثر 
بثاً على اإلطاق في تاريخ اإلنترنت، تم بثها 4.6 مليار مرة، بالرغم 
من صدورها بداية كانون الثاني/يناير 2017، وهي للمطرب، لوي 
فونس��ي، من بورتوريكو، ومعه مغني ال��راب، دادي يانكي، وهي 
األغني��ة التي بقيت في صدارة س��باقات األغاني في 35 دولة حول 
العالم، وأذيعت في معظ��م المحطات اإلذاعية. واعتمدت في بنيتها 
الموسيقية على نوع من التراث الموسيقي الراقص في بورتوريكو، 
الذي يتمت��ع بإيقاعات التينية. ويأتي عنوانه��ا بمعنى “ببطء”، في 

إشارة لألسلوب الذي يستخدمه “فونسي” لجذب المستمعين.
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مناصب إدارية جديدة في “كوبر”
عّززت شركة كوبر 
لإلطــارات والمّطاط 
في  أكثــر  تواجدهــا 
منطقــــة الشــــــرق 
وأوروبـا،  األوســط 
عبر تعيين مسؤولين 
جــدد فــي مناصــب 
بــارزة، حيث تســلّم 

كريستوف هوس منصب مدير المبيعات في الشرق األوسط، بينما 
تولّــى ميكيل كرامر منصب مدير التســويق في أوروبا الوســطى 

والشرقية، وأيضاً الشرق األوسط وأفريقيا.

تعيين جديد في “أكسا” للتأمين
أعلنــت “أكســا للتأمين فــي الخليج”، 
الرائدة في تقديم خدمات التأمين الدولية، 
عــن تعيين لــورا جيريســتاين كرئيس 
تنفيذي لقســم الرعايــة الصحية، وذلك 
في خطوة لدعم وتعزيــز قدرات فريق 

اإلدارة العليا في الشركة.
وفي إطار هذا المنصب، ســتتولى لورا 
المسؤولية عن عمليات التأمين الصحي 

الكاملة لشــركة أكســا الخليج، وزيادة الحصة الســوقية للشركة في 
قطــاع التأميــن الصحي بمــا يخدم مصلحــة عمالئها مــن األفراد 

والشركات في منطقة الخليج.

غندور مديراً تنفيذيًا لـ“ماتيتو”
عيّنــت المؤسســة الحكوميــة الدوليــة 
المختصــة باســتخدام الطحالب اللولبية 
الدقيقة لمكافحة سوء التغذية “إمسام”، 
وهي المراقب الدولي الدائم في المجلس 
االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة، 
معتز غنــدور المدير التنفيذي لشــركة 
ماتيتــو القابضة، في منصب ســفيرها 
للنوايا الحســنة. وتعليقاً على ذلك، قال 
غنــدور: إن منظمة “إمســام” تســعى 

للقضاء على آفة ســوء التغذية في قارة أفريقيــا بحلول عام 2030 
دعماً منها ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة.

مدير جديد إلدارة المبيعات والتسويق
عيّنت جيه ايه للمنتجعات والفنادق 
إدارة  كمديــر  غرونــدر  تومــاس 
المبيعــات والتســويق للمجموعة، 
ليشرف على جميع أنشطة المبيعات 
وذلــك  واإليــرادات،  والتســويق 
بالتوازي مع اســتمرار المجموعة 
فــي تعزيــز اســتراتيجيات التنمية 
والتطويــر التي تنتهجهــا، وزيادة 
دعمهــا للمزيج الفريــد الذي يجمع 
مفهومــي “الضيافــة مــن القلب” 

و“الرفاهية االستثنائية” للنزالء في جميع أنحاء العالم.

الرويني من أقوى سيدات أعمال العرب
اختيرت ســيدة اإلعمال اإلماراتية 
نشوة الرويني الرئيس التنفيذي لكل 
من مجموعة بيراميديا لالستشارات 
واإلنتاج اإلعالمي وشــركة الجود 
لالستثمارات وشركة الجود للدعاية 
دلمــا  وســبا  ومركــز  واإلعــالن 
الطبــي، ضمن قائمــة أفضل 100 
ســيدة أعمال في العالم العربي من 
قبل فوربس الشرق األوسط، وذلك 
إلنجازاتها المتميزة على مســتوى 

إدارة اإلعمال والمشاريع في منطقة الشرق األوسط.

“بلهوتيل” تعّين مديراً عامًا للبحرين
أعـلــنــت “بلهـوتــيــــــل 
ترقـيــة  انترناشـــيونـال” 
هيرفيــــــه بـيــــــر إلــى 
منصب مدير عام المنطقة 
للبحرين، وهو المدير العام  
لفنــدق ســويس - بلهوتيل 
ســــــيـف، البحريـن منـذ 

أيلول/سبتمبر 2013 مدير عاماً. وأوضحت بلهوتيل انترناشيونال 
أن تعيين “بير” جاء لتحقيقه نجاحاً كبيراً مع فريقه ووضع سويس 
- بلهوتيل سيف البحرين كرائد في السوق وفائز بالعديد من الجوائز 

منها “أفضل فندق 4 نجوم في دول مجلس التعاون الخليجي”.
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مجموعة هرت بمنتجات جديدة
أعلــن المديـر العــام  لمجموعــة 
هرت العالمية طارق الســاعـور، 
أن المجموعة ستعـرض منتجاتها 
الجديــدة المصنعة من الســتانلس 
ســــتـيـل خــالل الفتــرة المقبلــة 

وبأسعار منافسة.
الجنـاح  كمـــا ســــتكون ضمــن 
الســوري فــي معــرض دمشــق 

الدولي، إضافة إلى التواجد ضمن جناح البيع المباشر، حيث سيتم 
تقديم العديد من الحسومات والعروض الخاصة للمواطنين بمناسبة 

المعرض.

“األصيل” في معرض دمشق الدولي
أعلنــت مجموعـــة األصيــل 
والمأكـــوالت   للحلـويــــــات 
مشاركتها في معرض دمشق 
الدولي عبر جناح الصناعات 

الغذائية.
وأكــد مديرها حســين أســعد 
أن المشــاركة تأتــي لدعم هذا 

النشاط االقتصادي الهام وإلثبات األهمية الكبيرة لصناعة الحلويات 
في سورية التي هي من أهم وأعرق الصناعات التي اشتهرت فيها 
سورية، كما ستكون هنالك فرصة للتصدير من خالل استقدام زوار 

من خارج القطر ودعم الشحن.

Summer Misk مهرجان
اســـتقطبت قريــة “بيــت 
مســك” اآلالف مـن محبي 
الموسيقى في إطار طبيعي 
أخضـر مطـل على البحــر 
لحضــور حفلتي مهرجان 
Summer Misk مـــع 

الفنان اللبناني مارسيل خليفة والمغني الكندي-الفرنسي غارو، الذي 
خاطب الجمهور مبديا ســعادته بالعودة إلى لبنان بعد غياب سنتين. 
في حين أشــعل الفنان مارســيل خليفة حماســة الجمهور، بأغنياته 
التقليدية المعروفة، وأيضاً الجديدة، وبموســيقاه المميزة التي رافقه 

فيها نجله رامي في مقطوعاتها اإللكترونية.

وثيقة االستراتيجية الوطنية
اللجنــــة  اعتمــــدت 
لبنــــاء  التوجيهيــــة 
االستراتيجية الوطنية 
للشــمول المالــي في 
فلســـــطيـن، وثيقــة 
االســتراتيجية خالل 

اجتماعهــا الخامــس والختامي والــذي عقدته في رام هللا برئاســة 
محافظ سلطة النقد عزام الشوا، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس 
المالنبيل قســيس، وأعضاء اللجنة. كما تم خــالل االجتماع اعتماد 
مقترح تشكيل اللجنة الوطنية والشروط المرجعية لها، التي بدورها 

ستكلف باإلشراف على تطبيق هذه االستراتيجية في فلسطين.

“مازاغان” يفتتح أكاديمية غولف

أعلــن منتجع “مازاغان” الســياحي عــن افتتــاح أكاديمية غولف 
متخصصــة وذلك في أكثــر منتجعــات الغولف فخامة فــي القارة 
االفريقيــة، حيث يقدم المنتجع مجموعة من العروض المتنوعة بما 
فيها تدريبات جماعية وفردية، وأيضاً منصة متخصصة تساعد على 
تحســين معارفهم باللعبة وقواعدها وأصولها، ونشاطات وتحديات 

تعليمية في آن واحد.

البساطة والراحة من “باباداتوس”
أطلق متجـر تشــاتلز 
آند مور،  خـط اإلنتاج 
الجديد للمفروشـــات 
“بـابــاداتــــــوس”، 
حيـث تركز العالمــة 
التجاريــة اليونانيــة، 

والتي يعـود تأسيســها إلى عام 1990، على تقديم تشكيالت مريحة 
من اإلبداعات المخصصة لغرف المعيشــة وتناول الطعام، وتحقق 
التشكيلة توازناً بديعاً بين مفردات البساطة والراحة، إذ تزهو بعض 
العناصر بمقاعد محشــوة “بريش اإلوّز الناعم” فيما تزدان حوافها 

بدرزات متباينة وتكوينات هندسية ماسية الشكل.
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شهادة التزام بمعايير بيانات الدفع
المديــر  تســلم 
والرئيس  العام 
التنفيذي لشركة 
ط  لـخـطـــــو ا
الجويـة الملكية 

 ScanWave CTS األردنية ســتيفان بيشــلر من مديــر شـــركة
اإلستشارية في الشرق األوسط رمزي الصناع وبحضور مسؤولين 
من الشــركتين، شــهادة اإللتزام بتطبيــق معايير أمــن المعلومات 
وبيانات بطاقات الدفع اإللكترونية التي يتم تجديدها للشــركة للسنة 
الثانية، حيث تعتبر جميع إجــراءات الملكية األردنية متوافقة ومنذ 

العام 2016 مع معايير مجلس حماية وأمن بطاقات الدفع العالمي.

“أفضل تنفيذ” لـ“اإلسالمي للتنمية”
نال البنك اإلسالمي للتنمية جائزة 
“بانكر ميدل إيســت 2017” عن 
فئة “أفضل تنفيذ”، تكريماً لنجاحه 
فــي القفــزة النوعية التــي أحدثها 
عبر التحــول الرقمي في التقنيات 
الخاصــة بالخدمــات المصرفيــة 
األساســية، وهو التحــول الذي تّم 
عبر اللجوء إلــى تقنيات “إس إيه 

بي”. وأوضح المدير التنفيذي لشركة “إس إيه بي” السعودية أحمد 
الفيفــي، أن البنك اســتطاع في غضون ســنوات قليلــة االنتقال إلى 

التقنيات الفورية، محققاً وفورات تقدر بعشرات ماليين الرياالت.

جائزة التميز لريما البارودي
نالت ريما بــارودي، مديرة العالقات 
العامــة واالتصاالت والتســويق على 
جائزة التميز في التسويق من مجموعة 
فنادق انتركونتيننتال في الهند والشرق 
األوســط وأفريقيا، وذلك خالل ورشة 
عمل مجموعة فنــادق انتركونتيننتال 
التــي اســتضافتها الدوحــة، بارودي 
كانــت قد عملت مــع مجموعة فنادق 
انتركونتيننتال طوال الســنوات الـ16 

الماضية، وبدأت مسيرتها المهنية في “انتركونتيننتال األردن” في 
عام 2001 قبل انضمامها إلى أبوظبي في عام 2006.

تكريم “أبوظبي الوطنية للتكافل”
تم خــالل حفــل توزيــع جوائز 
أفضــل الرؤســاء التنفيذيين لعام 
2017 والذي نظمته شركة ميديا 
 ،)Mediaquest( كـويســــت
تكريــم أســامة عبــد الــرؤوف 
عابدين، وهــو الرئيس التنفيذي 
لشــركة أبوظبي الوطنية للتكافل 
)ADNTC(، الرائدة في قطاع 
التأميــن التكافلــي فــي المنطقة، 
وذلك ضمن قائمــة أفضل 100 
رئيس تنفيذي في منطقة الخليج.

جائزتان ذهبيتان لـ“إمباور”
حازت مؤسسة اإلمارات ألنظمة 
التبريـــد المركـــزي “إمبــاور”، 
جائزتــــان ذهبيتـــــان فــي فئتي 
“إجمالــي عـدد المبانــي المتعاقـد 
عليهـــا” و“إجمالـــي المســـاحـة 
المتعاقــد عليهــا” المخصصتيــن 
لخدمــات تبريــد المناطــق خارج 

أميركا الشــمالية، في حفل توزيع الجوائز بالدورة الـ108 للمؤتمر 
بمدينة سكوتســديل بوالية أريزونا. وعبّر الرئيس التنفيذي للشركة 
أحمد بن شعفار، عن امتنانه للجوائز، مؤكداً أن كافة عمليات الشركة 

ستكون متناسبة مع الحاجات المجتمعية وبتقنيات حديثة ومبتكرة.

عروض سيرك “عالم من األلوان”
تمتــع زوار ســـيـتـي 
سنتر مردف باألجواء 
الكرنفالـيـــة المليـئــة 
باأللــوان المبهـجـــة، 
في إطـار فعالـيــــات 
“مفاجآت صيف دبي 
2017”، حيث حـــّط  
ســـيـرك “عالــم مـن 

األلوان المتجول” في ســيتي سنتر مردف للترفيه عن مرتاديه من 
خالل عروض الراقصين والمؤدين المفعمة بالحيوية وخفة الحركة، 

وتفاعليتها التي شدت أنظار الجمهور من مختلف األعمار.
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ABC فردان يفتح أبوابه للزّوار

 ABC ش��هدت العاصمة اللبنانية بيروت افتتاح المجّمع التجاري
 ABC ف��ردان ال��ذي يمثّ��ل ثمرة ش��راكة تجم��ع بي��ن مجموعة

ومجموعة بهاء رفيق الحريري.
وقد ش��ارك في حف��ل اإلفتتاح أكثر من 1700 ش��خص من بينهم 
نخبة من المش��اهير والشخصيات السياسية، واالقتصادية واألمنية 

وقادة الرأي.
  ABC وكش��ف رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي لش��ركة
روبير فاضل، أنه “من المتوقع أن يخلق هذا المش��روع أكثر من 
2000 فرصة عمل، ما يمنح بيروت الدعم الذي هي بأمّس الحاجة 

إليه، كما يخدم المجتمع عبر تعزيز اقتصاده”.
وسيس��تضيف المجّمع التجاري الجديد حوالى 200 متجراً،إضافة 
إلى مطاعم ومقاهي، ودور س��ينما، ومساحة مخصصة للصغار، 
وحديقة مس��احتها 1800 متر مرب��ع، والعديد من األفكار الجديدة 

والفريدة.
يش��ار إلى ان تكلفة المش��روع تقدر بأكثر من 300 مليون دوالر 
أميرك��ي، ويمكن الدخول إلى المجّمع من عدة اتجاهات، للوصول 

إلى طوابق تضم 1700 موقفاً للسيارات.

لقاًء ألعضاء المنظمة البحرية الدولية

الحفاظ على الطبيعة في أفريقيا

ت��رأس وزي��ر تطوير البني��ة التحتية ف��ي دولة االم��ارات عبدهللا 
بلحي��ف النعيم��ي، اجتماعات اللجن��ة العمومية للمنظم��ة الدولية 
البحرية، وذلك لمناقشة القضايا المتعلقة بالقطاع البحري، وأفضل 

الممارسات العالمية المتبعة.
وأك��د النعيمي أن اإلم��ارات أثبتت على الدوام أنه��ا أحد الركائز 
الرئيس��ة في الخارطة البحرية العالمي��ة، وحققت إنجازات مثمرة 
وغير مس��بوقة في صناعة البنية التحتي��ة للموانئ البحرية، حيث 
أصبحت موطناً ل�20 ميناًء من أهم الموانئ الرائدة على مس��توى 
العال��م، ويوجد عدد منها ضمن أفضل 10 موانئ عالمية من حيث 

البنية التحتية المتطورة في مجال النقل والشحن البحري.

أعلنت “ذي بارادايز فاونديش��ن”، المؤسس��ة غير الربحية للحفاظ 
عل��ى البيئة في الصي��ن، إطالق أول برنامج خارج��ي في أفريقيا، 
خ��الل زيارة قام بها مندوبو المؤسس��ة إلى الق��ارة األفريقية بقيادة 
جاك ما، الرئيس المساعد لمجلس إدارة المؤسسة والرئيس التنفيذي 
لمجموع��ة “عل��ي بابا”، الذي أوضح أن البرنام��ج الذي يمتد على 
10 أعوام س��يركز على الحفاظ على المواطن الطبيعية في أفريقيا 
وإدارتها. وستساهم مبادراته الرئيسية بتعزيز التعاون بين المنظمات 
الخيرية الصينية والمحميات الطبيعية في أفريقيا مثل حديقة فيرونجا 
فى الكونجو ومحمية ماس��اي مارا الوطنية في كينيا، كما ستس��اهم 

بتشجيع سّن تشريعات لمكافحة تجارة العاج وقرن وحيد القرن.
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“سوا منرسم الضحكة”

ضمن إطار اهتمامه في النشاطات االجتماعية واإلنسانية، وانطالقاً 
من ش��عار “سوا منرسم الضحكة” قام بنك بيمو السعودي الفرنسي 
برعاية حفل إفطار ألطفال جمعية دار االيتام االسالمية في كل من 
مدينة حلب و حماه، حيث تم توزيع حصص غذائية الطفال الجمعية، 

وأيضاً العديد من الفقرات والنشاطات الترفيهية والمسابقات.
من جهة أخرى، قدم البنك دعمه لجمعية السنا الخيرية لالشخاص 
ذوي االعاق��ة، في مقرها الكائن في منطق��ة المراح بمدينة النبك، 
وقام فريق عمل من البنك بتحضير السلل الغذائية وبتوزيعها على 

الصائمين.

جولة لـ“سورية الدولي اإلسالمي”

نظم بنك س��ورية الدولي اإلسالمي جولة مصرفية لطالب من كلية 
إدارة األعمال في الجامعة السورية الخاصة اطلعوا بها على آلية عدد 
من األقس��ام الرئيسية في مبنى اإلدارة العامة في منطقة يعفور، في 
خطوة تأتي في إطار المسؤولية االجتماعية للبنك تجاه أبناء المجتمع.
من جهة أخرى، كّرم البنك الطالب األوائل على مس��توى س��ورية 
في الش��هادة الثانوية بفرعيها العلمي واألدبي، انطالقاً من مسؤولية 
البنك المجتمعية وحرصه على دعم العلم والتعليم. واستقبل الرئيس 
التنفي��ذي عبد القادر الدويك الط��الب األوائل في مكتبه، متمنياً لهم 

المزيد من التوفيق والنجاح في المراحل الدراسية المقبلة.

وفد فلسطيني يزور معهد فليحان

زار وفد من المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، معهد باسل 
فليح��ان المالي واالقتص��ادي في وزارة الم��ال اللبنانية، لإلفادة من 
تجربته لتطوير قدرات المعهد في مجال نظام إدارة التدريب وتصميم 
برنامج تدريب المدربين وتنفيذه. واطلعت البعثة على تجربة المعهد 
في مجال تطوير النظم اإلدارية والمالية، ومقاربة التواصل وتجربة 
إدارة مرك��ز التوثيق وتطوي��ره. وتقوم بعثات دراس��ية من المعهد 
الفلسطيني باستمرار بزيارات لمعهد باسل فليحان، كما يشارك كبار 
المس��ؤولين في وزارة المالية الفلسطينية في برامج تدريبية إقليمية 

متخصصة ينظمها المعهد اللبناني في بيروت.

بنك الشام يدعم مركز التوحد

ق��دم بنك الش��ام دعماً لمركز التوحد التاب��ع لجمعية الرجاء في حي 
مشروع دمر بدمشق، متمثالً بتأهيل وتزويد حديقة المركز باأللعاب 
المناسبة لألطفال الذين يعانون من التوحد، حيث تم اختيار األلعاب 
لتت��الءم مع الوضع الصحي لألطفال، وتحقق لهم الجانب الترفيهي 

وتساعدهم في تجاوز معاناتهم ما أمكن.
وأعرب الرئيس التنفيذي للبنك أحمد اللحام، عن إعجابه للمس��توى 
المتميّز الذي يحظى به أطفال المركز من رعاية وعناية، والجهود 
المخلصة للقائمين عليه في سبيل توفير معايير متقدمة، مؤكداً على 
ح��رص البنك على دعم المجتمع بمختل��ف القّطاعات، وذلك إيماناً 

بأهمية دور المصرف االجتماعي بالتوازي مع دوره االقتصادي.
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لبنان: دفعة من المستثمرين األفراد

أقام��ت IM Capital حف��ل تخري��ج دفع��ة 2016 - 2017 م��ن 
المستثمرين األفراد في لبنان، وأطلقت صندوق المستثمرين األفراد 
للم��رأة اللبناني��ة LWAF، في فيال ليندا سرس��ق - األش��رفية، في 
إطار مبادرة االس��تثمار في الش��رق األوسط، التي تمولها الواليات 
المتح��دة عبر الوكالة األميركية للتنمي��ة الدولة USAID. وحضر 
الحفل وزير الدولة لشؤون المرأة اللبنانية جان أوغاسابيان، ووزير 
االتصاالت جمال الجراح، ونائب رئيس البعثة يالسفارة األميركية 
دان��ي هول، ومعه��م مديرة بعثة USAID آن باترس��ون، والمدير 
العام لشركة IM Capital نيكوال روحانا، إضافة إلى رجال أعمال 

وممثلين عن مصارف وعن شركات قطاع خاص.

اليوم الرياضي للشباب في لبنان

أحي��ت “القرية الرمضانية” لمؤسس��ة مخزوم��ي، والتي نظمتها 
جمعي��ة “بيروتي��ات”، على أرض دار الفتوى ف��ي فردان “اليوم 
الرياضي للش��باب”، وذلك بحض��ور الرئيس الفخري لمؤسس��ة 

مخزومي وجمعية “بيروتيات” فؤاد مخزومي.
وتخل��ل االحتف��ال عرض��ان للفنون القتالي��ة، االول قدم��ه أبطال 
االتح��اد اللبنان��ي للتايكوندو، والثاني أبطال لعب��ة المواي تاي من 
نادي Shogun. كذلك تم تكريم النادي الرياضي بيروت إلحرازه 
بطول��ة لبنان لك��رة الس��لة 2017. وأيضاً تكريم ف��ؤاد مخزومي 
 Shaiss بدرعين تذكاريي��ن من اتحاد التايكواندو وم��ن اكاديمية

للغطس في لبنان.

“األهلية” تكمل مئويتها األولى

تّوجت المدرس��ة األهلية، وسط بيروت، سنتها بتخريج دفعة العام 
2016 - 2017 من طاّلبها الناجحين في الشهادة المدرسية للصف 
الثالث ثانوي، وذلك بحضور وزير التربية والتعليم العالي مروان 
حمادة، حيث هنّأت مديرة المدرس��ة رضا العيّاش، طالب الشهادة 

المتوّسطة والذين بلغت نسبة نجاحهم 100 %
كم��ا عبّرت العيّاش عن فخر واعتزاز المدرس��ة بتخرج دفعة من 
خي��ر جواهرها مزّودين بالقيم والمعرف��ة وروح التحدّي لينطلقوا 
ويحقق��وا النجاحات كأس��الفهم من خّريجي األهلي��ة، خاصةً وأن 
المدرس��ة تُكمل مئويتها األولى وتنطل��ق في خطى ثابتة في رحلة 

المئوية الثانية.

Endeavorize Lebanon لريادة األعمال

اس��تضافت المنظم��ة العالمي��ة “إنديفور”، التي تق��ود حركة رواد 
 Endeavorize Lebanon األعمال من ذوي التأثير العالي مؤتمر
لري��ادة األعمال في بيروت، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني  

سعد الحريري، وحضور ضيوف محليين واقليميين ودوليين.
ش��مل الحدث كلمات ألقاها متحدثون بارزون شاركوا في محادثات 
حول إمكانيات القطاع الخاص، من حيث االبتكار في لبنان، والتأثير 

عليه وإلهامه.
وجاء انعقاد المؤتمر في سياق لجنة االختيار الدولية الثالثة والسبعين، 
حي��ث تتم دعوة رواد أعمال دوليي��ن لعرض أعمالهم على خبراء، 

ليجري بعد ذلك التصويت عليها لتنضّم إلى أسرة “إنديفور”.
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“بياف 2017” يكّرم فنانين عرباً وأجانب
ك��ّرم  م�ه��رج�����ان 
ب�ي���روت ال�دول���ي 
  B I A F  2 0 1 7
ش��خصيات سياسية 
وفني���ة وإعالمي����ة 
واجتماعي��ة عربي��ة 
وعالمي��ة جاءت من 
12 بل���داً مختلف����اً، 
وذلك في حف��ل أقي�م 
في “الزيتون�ة ب�اي”  

في بيروت برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني س��عد الحريري. وافتتح  الدكتور 
ميش��ال ضاهر المهرجان، بحضور ش��خصيات سياس��ية وديبلوماس��ية واقتصادية 
واجتماعية وفنية، ملقياً كلمة في المناسبة تحدّث فيها عن أهمية موقع مدينة بيروت 
بالنس��بة للعالمين العربي والعالمي، كمنارة الش��رق، ومطلقاً رس��مياً الدورة الثامنة 
لمهرجانات )بياف( واصفاً إياها بالهدية السنوية التي اعتادت بيروت على تلقيها كل 

عام منذ سنة 2010.
ومن أبرز المكرمين في المهرجان س��فير دولة اإلمارات في بيروت حمد بن س��عيد 
الشامس��ي، والنجم��ة اللبنانية نوال الزغبي، والتركية ن��ور فتاح أوغلو، والمصرية  
ليلى علوي، والممثلة الباكس��تانية مهيرة خان، والسيناريست المصري وحيد حامد، 
ومصممة األزياء أمل أزهري، والممثلين جوليا قصار وعمار شلق، والفنانتين نيكول 
س��ابا وميسا قرعة والش��اعر نزار فرنسيس، واإلعالمية مي ش��دياق، واإلعالمية 
السورية زينة يازجي، والمغني الفرنسي جان جاك الفون، والفنان االيرلندي كريس 
دي بي��رغ. وتخلل الحفل وصالت غنائية وإطالق مبادرة “معاً من أجل غد أفضل” 

بجهود اإلعالمية بوال يعقوبيان، وبالتعاون مع “بياف”.
ف��ي نهاي��ة الحفل تم اإلعالن ع��ن أفضل زي رجالي في الس��هرة وكان من نصيب 

كمي��ل  الممث��ل 
وأفض��ل  مت��ى. 
لفس��تان  تصمي��م 
نسائي للسهرة كان 
للممثلة الباكستانية 
مهيرة خ��ان وهو 
نيك��وال  للمصم��م 

جبران.
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إبراهيم حيدر

تحقق�ت مطال�ب الموظفين والمعلمين على رغم التفاوت في نس�ب الزي�ادات والدرجات، 
فأصبحت سلس�لة الرت�ب والرواتب واقعاً بغض النظر عن اعتراض�ات الهيئات االقتصادية 
على ضرائب طالت المصارف والش�ركات المالية، إلى اعتراضات أخرى عن ظلم لحق بفئات 
وظيفية مختلفة. وبإقرار السلس�لة، يمكن القول أن إنجازاً تحقق لم يكن متاحاً س�ابقاً، 
فخدم التش�ريع السياس�ي الذي مارس�ته الس�لطة كل الفئات الوظيفي�ة، وذلك في ظل 
الصعوب�ات اللبنانية الداخلي�ة والتعقيدات التي يمر بها االقتصاد، فخرجت السلس�لة الى 
العلن مع ضرائب طالت الطبقات المتوسطة والفقيرة، وأيضاً الشركات المالية والمصارف، 

وإن اعتبرها البعض غير كافية.

لنتفق أواًل أن إقرار سلسلة الرواتب إنجاز يسجل للحركة النقابية، وإن كانت اليوم في وضع 
ال تحسد عليه، فهي تغالب تحت هيمنة األحزاب. ولنتفق أن إمرار السلسلة جاء في لحظة 
سياسية مناسبة. فما الذي يمنع من اعتبارها انجازاً ؟ سيقال أن الموظفين والمعلمين لم 
يحققوا كل مطالبهم، لكن سرعان ما سيرد البعض بالقول أن المطالب ال تتحقق بالكامل، 
والنضال المطلبي يقوم على التفاوض والتحرك والمرونة، وتاريخ الحركة النقابية يشهد على 
ذلك. وللتأكيد ان انجاز السلسلة حقق مطلباً رئيسياً مرفوعاً منذ سنوات، وإن كان قطاع 
الثانويين في الرسمي هو األقل استفادة منها، على رغم أن أساتذته اقتربوا في سلسلتهم 

من أساتذة الجامعة، فأصبح الفارق بين القطاعين 10 درجات بعدما كان تاريخياً 6 درجات.

ليس على المعلمين والموظفين اليوم إال اإلنصراف لتقويم أوضاعهم بعد اقرار السلس�لة، 
خصوصاً تركيبهم النقابي الحالي وجدوى تحركهم التاريخي طلباً للسلسلة، وكذلك حان 
الوق�ت النصرافه�م الى العمل والتركيز عل�ى قطاعاتهم. ولنتذكر على س�بيل المثال، أن 
الضغط الذي مارسته الرابطات عند مقاطعة التصحيح عام 2014، لم يؤد الى إقرار السلسلة 
مع انها كانت أقرب الى اإلنجاز بوحدة هيئة التنسيق النقابية قبل أن تتشتت مكوناتها. 
ولنتذك�ر أن وزي�ر التربي�ة آنذاك أص�در افادات بداًل م�ن أن تقوم الس�لطة بتحقيق مطالب 
المعلمين والموظفين. لم يحقق الضغط النقابي في ذلك التاريخ إنجازاً،  ولم يحصد ما سعى 
اليه مع عشرات األلوف من الموظفين والمعلمين الذين تظاهروا في الساحات، في حين أن 
السلس�لة أقرت اليوم بتشريع سياسي بدت معالمه وحساباته واضحة وجلية. هذا يعني 
أن السياسي بات يتقدم على النقابي في البلد، وأسباب ذلك معروفة، إذ تم تطيير النقابات 
وإفراغها من مضمونها، لتقرر السلطة السياسية كل شيء وفقاً لحساباتها في مختلف 

المجاالت.

يبقى أن المطلوب من النقابات والرابطات، أن تركز على استعادة الدور النقابي. ووظيفتها 
اليوم ليس البكاء على اقتطاعات طالت فئات وظيفية معينة، أو مطالب لم تتحقق بالكامل، 

انما التركيز على مواجهة الضرائب، واالنصراف الى العمل الجدي.

مطالب الموظفين تحققت ... فلينصرفوا الى العمل!
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