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ن س��ورية ولبنان مساراً جديداً، يتصل بحل العديد من  تأخذ العالقات االقتصادية ب�ي
ي شهدتها سورية جراء 

ي تراكمت خالل المرحلة الماضية بسبب االأزمة ال�ت
المشكالت ال�ت

ن  ي شنت عليها. وال شك بأن التواصل الذي يقوم به عدد من الوزراء اللبناني�ي
الحرب ال�ت

، سينعكس إيجاباً عىل العديد من الملفات االقتصادية والتجارية  ن مع الوزراء السوري�ي
ي، فضالً  ن البلدين، ال سيما تلك المتعلقة بتبادل المنتجات والصادرات والنقل ال�رب ب�ي

عادة إعمار سورية. عن االستعدادات الإ

وت يختنق بالمسافرين، علماً  ي ب�ي
وبينما يحتاج لبنان اىل نافذته السورية، ها هو مطاره �ن

ي المرحلة المقبلة لسورية عندما تنطلق ورشة اعادة 
ان المطار سيكون له دور أساسي �ن

ي يعانيها لبنان، 
ي ظل االأزمة االقتصادية ال�ت

عمار، وهو ما يجب االستعداد له لبنانياً �ن االإ
ي الموازنة والمديونية العامة المرتفعة. لذا سيكون تفعيل العالقات 

ومشكلة العجز �ن
نتاج اللبنانية، كون  نقاذ الكث�ي من قطاعات االإ ن سورية ولبنان مدخالً الإ االقتصادية ب�ي

عادة تصدير البضائع اللبنانية والمنتجات اىل الخارج. سورية ستفتح طرقها بالتأكيد الإ

، مع قطاعات تجارية  ي معرض دمشق الدوىلي
ن �ن جاءت مشاركة الوزراء اللبناني�ي

وزراعية وصناعية، لتفتح الطريق نحو تأس��يس جديد لعالقات أك�رث انفتاحاً. وعىل 
ي رائد خوري يتواصل 

الرغم من الس��جال الذي شهدناه، ها هو وزير االقتصاد اللبنا�ن
طالق مرحلة جديدة لحل المشاكل  ووزير االقتصاد السوري محمد سامر الخليل، الإ
ي تفاقمت عىل مدار س��نوات االأزمة. وها هي اجتماعات 

االقتصادية واالجتماعية ال�ت
ن البلدين وتطوير  وت تنطلق لتبادل المنتجات ب���ي ي ب�ي

اللجنة االقتصادية الفرعية �ن
الصادرات اللبنانية اىل سورية.

خطوات إيجابية لعودة العالقات االقتصادية، ينبغي تشجيعها ودعمها، ليكون لبنان 
ي سورية.

ي تطلق عملية إعادة االعمار �ن
ي صدارة الدول ال�ت

�ن

نحو تعزيز العالقات االقتصادية السورية اللبنانية



عالم البنوك

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2017

أبرم بنك بيبلوس ف��ي لبنان اتفاقية قرض مع صندوق 
س��ند SANAD، يتم بموجبها منح الشركات اللبنانية 
الصغيرة والمتوس��طة نحو 20 مليون دوالر بغية دعم 
حاجاتها التمويلية والمساهمة في خلق المزيد من فرص 

العمل والحد من الفقر 
وتحفيز النمو والتنمية. 
ويعتبر القرض األول 
م��ن نوعه بي��ن البنك 
وس��ند، حيث سيخّول 
ذل��ك، المصرف دعم 
كل  ف��ي  الش��ركات 
اللبناني��ة  المناط��ق 
كاف��ة  ف��ي  والعامل��ة 
االقتصادية  القطاعات 
والخدمات بشكل عام.

“بيبلوس” يدعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة

ح�اك�����م  أك����د 
مص��رف لبن��ان 
رياض س���الم�ه 
“ال�ع�ي�������ن  ان 
عل��ى العج��ز”، 
موضح�اً ان “ما 
يريح السوق بعد 
إق�رار س��لس���لة 
الرتب والرواتب 
ه���و تخف�ي���ض 

العجز في الموازنة العامة وعندها نتوقع تحقيق إيجابيات 
اقتصادية كبيرة في البلد”.

س��المه ال��ذي أبدى تف��اؤالً إقتصادي��اً مقرون��اً بوقائع 
سياس��ية وتطلعات نهضوية تنموية، قال: “مع إنطالقة 
عهد جديد برئاسة فخامة الرئيس ميشال عون وتشكيل 
حكومة جديدة برئاس��ة دولة الرئيس الحريري تس��عى 
لتفعيل مش��اريع البنى التحتية، أضح��ى الجو في البلد 
مؤاتياً ومس��اعداً لتحقي��ق نمو أفضل”، الفت��اً في هذا 
الس��ياق، إلى أّن “نجاح الحكومة في اإلستحصال على 
تموي��ل لتنفيذ هذه المش��اريع، من ش��أنه أن يتيح عودة 
اإلرتفاع إلى النمو بنس��ب من المتوقع أن تكون بحدود 

ال�2.5 %”.

سالمه: العين على العجز

رياض سالمه

بنك الموارد يفتتح فرعه الـ19

دّش��ن بن��ك الم��وارد لبن�����ان فرعه 
التاسع عشر في منطقة العدلية، خالل 
احتفال حضره عدد من الشخصيات 
االقتصادية والمصرفية. وقال رئيس 
مجل��س إدارة البنك الوزير الس��ابق 
م��روان خير الدين في كلم��ة ألقاها: 
إن البنك اختار إقامة فرع في منطقة 

العدلية ألنها “محور أساسي وبالغ األهمية في بيروت، كما أن المنطقة تقع بين أحياء 
عدة تجمع ما بين الطابع السكني والتجاري” في ظل تمركز إدارات حكومية ومكاتب 
وشركات خاصة. وشدد على أن “بنك الموارد ال يكتفي بالتوَسع جغرافياً، ولكنه يحقِّق 

أيضاً نمواً سريعاً على كل المستويات، وبَِحَسِب كّل المؤشرات والمعايير”.

خدمة جديدة من األمن العام ولبنان والمهجر

أطلقت المديري��ة العامة لألمن 
العام بالش��راكة م��ع بنك لبنان 
والمهجر، لمناس��بة مرور 72 
عام��اً عل��ى تأسيس��ها، خدمة 
جديدة في س��ياق تطوير العمل 
الخدم��ة  وتأمي��ن  اإلداري 
االفض��ل للمواطني��ن. وتهدف 

ه��ذه الخدمة التي تدخل ضمن خطة مكننة مراكز األمن العام وتطوير اإلدارة وس��ير 
العمل في مؤسساتها، إلى تسهيل عملية دفع المواطنين والمقيمين عبر البطاقات، من 
 ،POS خ��الل تجهيز مراكز األمن العام في مختلف المناط��ق بأجهزة دفع إلكترونية
مهما كان مصدر البطاقة، سواء عن بنك لبنان والمهجر أو أي مصرف آخر في لبنان 
وخارج��ه، أكانت فيزا أم ماس��تركارد. وقد تم إطالق ه��ذه الخدمة في مؤتمر صحفي 
مشترك في مقر المديرية العامة، حضره المدير العام لألمن العام اللواء عباس إبراهيم 
ورئيس مجلس اإلدارة المدير العام لبنك لبنان والمهجر س��عد أزهري. وقال إبراهيم: 
إن توقيع هذا البروتوكول بين بنك لبنان والمهجر والمديرية العامة لألمن العام يشكل 
مدماكاً في عملية تطوير االدارة في االمن العام، من خالل تأمين خدمة جديدة تس��هل 
تنفي��ذ المعامالت للمواطن والمقيم على االراضي اللبناني��ة. أما أزهري فقال: إن هذه 
الش��راكة تسلط الضوء على دور األمن العام في حياة المواطن اليومية والذي يتخطى 
إصدار وتجديد جوازات الس��فر وتأش��يرات الدخول أو اإلقامات، فهو يشمل مكافحة 

القرصنة اإللكترونية، اإلتجار بالبشر والفساد وغيرها من النشاطات المهمة.
عل��ى صعي��د آخر، أطل��ق بنك لبنان والمهج��ر خدم��ة BLOM PAY الجديدة التي 
تس��مح لحاملي بطاق��ات BLOM VISA بمختلف أنواعها إج��راء عملية الدفع من 
خالل الهواتف المحمولة المزودة بنظام أندرويد عبر تطبيق BLOM بسرعة وأمان 
وس��هولة. وخدم��ة BLOM PAY هي األولى م��ن نوعها في لبن��ان، تنفرد بكونها 
متوفّ��رة من خالل تطبيق BLOM االلكتروني من دون حاجة العميل إلى تحميل أي 

تطبيق إلكتروني آخر على هاتفه الخليوي.
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ق��ال رئ��ي��������س 
ال��ب���ورص�������ة 
محم�د  المصرية، 
عمران: إن صافي 
مشتريات األجانب 
في س�وق األس��هم 
بلغ 11 مليار جنيه 
)615 م�ل�ي�����ون 

دوالر أميركي( منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر/
تشرين الثاني 2016.

وأوض��ح عم��ران، أن��ه بالمقارن��ة ل��م ي��زد صاف��ي 
المشتريات على 15 مليار جنيه مصري )850 مليون 
دالر( ف��ي الس��نوات األربع األخي��رة. ويأتي ذلك بعد 
قرار البنك المركزي المصري تعويم الجنيه في الثالث 
من نوفمبر/تشرين الثاني، وما أعقبه من انخفاض حاد 
لقيم��ة العملة، األمر الذي زاد إغ��راء األوراق المالية 

المصرية للمستثمرين األجانب.

 615 مليون دوالر 
حجم سوق األسهم المصرية

محمد عمران

المغرب يفتح أبوابه للمصارف اإلسالمية

وافقت الحكومة المغربية على عمل المصارف اإلس��المية في البالد، لتبدأ أنش��طتها 
ف��ي منح ق��روض حالل، وتوفير حس��ابات متطابقة مع مفهوم القوانين اإلس��المية. 
وستقدم المصارف في البداية خدمات أساسية مثل فتح حسابات وخدمات مختلفة. كما 
يس��مح لها منح قروض عقارية وقروض س��يارات تستند إلى مبدأ “المرابحة”، لكن 

من دون توفير التأمين.
يش��ار الى أن��ه ف��ي المغرب ال 
يتواف��ر حتى اآلن نظ��ام التأمين 
التش��اركي “تكافل”، إذ ال تزال 
المص��ارف تنتظ��ر “الترخيص 
النظ��ام  تنق��ص  كم��ا  له��ا”. 
المصرفي اإلسالمي في المغرب 
الس��ندات  أي  “الصك��وك” 

المتوافقة مع “الشريعة”.

قرر البنك المركزي اليمني تعويم الريال، وأمر البنوك 
بالتعامل بسعر السوق بدالً من السعر المحدد عند 250 

رياال مقابل الدوالر األميركي الواحد.
وأبلغ البنك المركزي البنوك التجارية بالتعامل بس��عر 
الصرف السائد في السوق للدوالر والعمالت األخرى 
حس��ب قوائم أس��عار الص��رف، التي يصدره��ا البنك 

المركزي.
وق��ال متعاملون إنه يجري ت��داول الريال عند حوالى 

350 رياالً مقابل الدوالر في السوق السوداء.
وفي ش��هر نيسان/ابريل من عام 2016، خفض اليمن 
قيم��ة العملة إلى 250 رياالً لل��دوالر الواحد من 215 

رياالً.

“المركزي اليمني”
يحرر سعر صرف الريال

جاهزية “التجاري” لبدء عمليات اإلقراض

أعلن مدير عام المصرف التجاري في س��ورية 
فراس س��لمان، جاهزية المص��رف التامة لبدء 
عمليات اإلقراض، مؤكداً توافر السيولة الالزمة 
لذلك. وبيّن س��لمان أن المصرف بصدد التعاقد 
م��ع إحدى الش��ركات لتغذية الصراف��ات اآللية 
باس��تخدام أجهزة الطاقة الشمس��ية،مع االنتهاء 
قريباً من إعداد 2 مليون بطاقة ذكية في دمش��ق 

فراس سلمانلعمليات الدفع اإللكتروني.

تحضير البنى الالزمة لعمليات الدفع اإللكتروني

أك��د حاكم مصرف س��ورية المرك��زي دريد 
درغ��ام، أن انخفاض س��عر ص��رف الدوالر 
مقابل الليرة السورية هو نتيجة استقرار تشهده 
الليرة السورية منذ نحو عام، وذلك وفق خطة 

يسير عليها “المركزي”.
وأوض��ح درغ��ام أن ال نيّ��ة ل��دى المصرف 
للضغ��ط في س��بيل خفض س��عر الصرف إال 
حسب الحركة، ومع ارتفاع هذه الوتيرة خالل 
الفترة القادمة س��يكون هناك مفاجآت في سعر 

صرف الليرة. أما بالنسبة للحلول النقدية التي يعمل عليها “المركزي”  بيّن درغام، 
أن��ه يتم تحضير البن��ى الالزمة لعمليات الدفع اإللكترون��ي لتكون بمختلف مكوناتها 

جاهزة قبل نهاية عام 2018.

دريد درغام
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أوضحت بيانات البنك المركزي األردني أن نسبة ملكية 
األجان��ب في رؤوس أموال البنوك المرخصة في نهاية 
عام 2016 بلغت حوالى 50 %، وهي تعتبر من النسب 
المرتفعة بالمنطقة. وس��جلت نس��بة ملكية األجانب في 
رؤوس أم��وال البنوك األردني��ة انخفاضاً خالل عامي 
2010 و2011 إال ان النسبة عادت الى االرتفاع خالل 
األع��وام الخمس��ة األخي��رة، األمر الذي يعك��س زيادة 
ثقة المس��تثمرين ف��ي الجهاز المصرفي بش��كل خاص 

واالقتصاد األردني بشكل عام.

ملكية األجانب
في رؤوس أموال البنوك

مليار دوالر بسبب “الفائدة السالبة”

 دفع��ت البنوك السويس��رية 970 مليون فرنك )مليار دوالر( كتكاليف للفوائد الس��البة 
المفروضة عليها في أول 6 أش��هر من العام الجاري. وكش��فت بيانات للبنك المركزي 
السويس��ري، أن مدفوع��ات المص��ارف العاملة في الب��الد والخاصة بالفوائد الس��البة 
المفروضة عليها ارتفعت بنسبة 40 % على أساس سنوي.  ويفرض المركزي السويسري 
فائدة سالبة على ودائع البنوك لديه بنسبة 0.75- %، في إطار السعي لتحفيز االقتصاد 

واإلقراض، لدعم النمو االقتصادي. 
وتتع��رض المص��ارف ف��ي منطقة 
اليورو وسويس��را إلى ضغوط مالية 
عنيفة، بسبب سياس��ة الفائدة السالبة 
الت��ي فرضته��ا البن��وك المركزي��ة 
عق��ب األزمة المالي��ة، والتي جعلت 
المصارف تس��دد أم��واالً لالحتفاظ 

بالودائع لدى البنك المركزي.

“غولدمان” يشتري جزءاً من قرض لـ“أرامكو”

اش��ترى بنك غولدمان س��اكس جزءاً من تس��هيل ائتماني ألرامكو الس��عودية بعشرة 
مليارات دوالر، مع س��عيه لالضطالع بدور في اإلدراج التاريخي ألكبر ش��ركة نفط 
في العالم. وذكرت وكالة رويترز نقالً عن مصادر أن البنك األميركي اش��ترى حصة 
من التس��هيل االئتماني المتجدد الموقع مع عدد من البنوك في عام 2015، مشيرةً إلى 
أن البنك اشترى عدة ماليين من الدوالرات في السوق الثانوية من مجموعة أوستراليا 

ونيوزيلندا المصرفية )ايه.إن.زد(.
يذك��ر أن “غولدمان” لم يكن جزءاً من القائمة 
األصلي��ة التي ش��ملت 27 بنكا في التس��هيل 
االئتمان��ي وضمت بنوكا أميركي��ة وأوروبية 
وآسيوية وإقليمية من بينها سيتي غروب وجيه.
بي مورغان وإتش.إس.بي.سي وبنك الصين.

قالت وكالة موديز للتصنيف االئتماني، إن أكبر 5 بنوك 
س��عودية قد تواجه ضغوطاً على أرباحها بسبب ترشيد 
اإلنفاق الحكومي، وقد يمتد هذا األثر على البنوك حتى 
عام 2018، الذي قد يتس��بب بالح��د من الطلبات على 
القروض من جانب الش��ركات، وكذلك قدرة الشركات 
والمقترضين على س��داد الديون. وذكرت الوكالة، أن 
البنوك الخمس��ة هي: البنك األهلي التجاري، مصرف 
الراجح��ي، مجموع��ة س��امبا المالية، بن��ك الرياض، 

والبنك السعودي الفرنسي.

بنوك السعودية تواجه ضغطًا
في أرباحها

السعودي للتنمية: تمويل مشاريع في سيناء

بيّن��ت وزيرة االس���تثمار المصرية، س��حر نصر 
أن برنامج تنمية س��يناء يتضمن نحو 12 اتفاق�ي��ة 
ت�م�ويل لمش��روع�ات م�ن “الصندوق الس��عودي 

للتنمية” بقيمة 340 مليون دوالر أميركي.
وقالت: إن مش��روع تطوير طري��ق طابا - النفق، 
المم��ول من الصن��دوق بنح��و 280 مليون دوالر 
أميرك��ي، يه��دف إلى خدم��ة التجمعات الس��كنية 
الجدي��دة ش��رق قن��اة الس��ويس وربطه��ا بالدلتا، 

باإلضافة إلى ربط مدينة طابا ورأس النقب بغرب قناة الس��وي��س.
سحر نصر
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أعلنت س��لطنة عمان اقت��راض 3.55 مليار دوالر من 
مؤسسات مالية صينية لتغطية العجز المتوقع في موازنة 
الع��ام الحال��ي. وتأتي عملية االقت��راض هذه بعد طرح 
س��ندات دولية بقيمة 5 مليارات دوالر وصكوك سيادية 

بقيمة 2 مليار دوالر في وقت سابق من هذا العام.
وقال وكيل وزارة المالية، ناصر بن خميس الجش��مي: 
إن الحكوم��ة وبحصوله��ا على القرض ق��د نجحت في 
تلبية متطلبات التمويل للعجز المالي المتوقع لعام 2017 
وكذلك سداد أقساط القروض التي يحين أجل استحقاقها 

خالل نفس العام.

أكبر صندوق للتقاعد يربح 46 مليار دوالر

سلطنة عمان تقترض
3.5 مليارات دوالر

أعلن صن��دوق التقاع��د الياباني 
الحكومي أكبر صندوق في العالم 
، أن عائد االستثمار بلغ 3.5 % 
أو م��ا ي��وازي 5.1 تريليون ين 
)46 ملي��ار دوالر( ف��ي الثالثة 
أشهر المنتهية في يونيو/حزيران 
الماضي. وذكر الصندوق أن قيمة 
األص��ول التي يمتلكه��ا ارتفعت 

إلى مستوى قياسي عند 149.2 تريليون ين )1.37 تريليون دوالر(، وارتفعت األسهم 
المحلية المملوكة للصندوق بنحو 2.3 تريليون ين، مع مكاس��ب ملحوظة لمؤش��رات 
الس��وق خالل الربع الثاني من 2017، وزادت قيمة حيازة الصندوق لألسهم األجنبية 
بمقدار 1.9 تريليون ين. وتتنوع محفظة صندوق التقاعد الياباني بين أسهم يابانية تمثل 

24.4 % من إجمالي االستثمارات، وأسهم أجنبية ب�23.9 % من األصول.

تس��عى وحدة تابع��ة لبنك الدوحة القط��ري  لبيع بعض 
أصوله��ا في اإلمارات إلى بن��وك محلية. وذكر مصدر  
لوكالة رويترز، أن فريق تمويل الشركات ببنك الدوحة 

يعمل على تقليص حجم محفظة القروض اإلماراتية.
ويأتي قرار خامس أكبر بنك في قطر، الذي يملك فرعاً 
في كل من دبي وأبوظبي، وس��ط اس�تمرار التوترات بين 
الدوحة وبعض الدول العربية. في المقابل، دفعت األزمة 

بع��ض البن��وك من 
السعودية واإلمارات 
والبح�ري�����ن إل���ى 
تقلي���ص انكش���افها 
على قط���ر باتخ��اذ 
خطوات مثل تأجي�ل 
خطاب��ات االئتم���ان 
وبع�ض الصف�ق���ات 
ري�ة  الس�������ت�ث�ما ا

األخ��رى.

بنك الدوحة يقلص القروض اإلماراتية

أبوظبي تحظر 3 مصارف غربية كبرى

ذك��رت صحيفة فايننش��ال تايم��ز البريطانية أن مس��ؤولين في أبوظب��ي أبلغوا بنوكا 
غربية -من بينها “كريدي س��ويس” السويس��ري و“باركليز” البريطاني و“دويتش��ه 
بن��ك” األلماني- أنه تم فرض حظر جزئي عليها بدعوى أن فيها مس��اهمين قطريين. 
ووفقاً  للقرار اإلماراتي، فإن هذه البنوك تمنع من الحصول على تنفيذ عمليات مالية 

والحصول على عقود. وتبلغ  حصة 
جهاز قطر لالستثمار في “كريدي 
س��ويس” 5 %، ف��ي حي��ن يملك 
الجه��از الح��ق في ش��راء 13 % 
إضافي��ة من األس��هم، كم��ا تملك 
مؤسس��ات قطرية حصة 6 % في 
كل من “باركليز” و“دويتشه بنك”.

“اينوك” تحصل على تسهيالت ائتمانية

حصل��ت مجموع��ة “اينوك” عل��ى تس��هيالت ائتمانية 
متج��ددة بقيمة 500 ملي��ون دوالر لمدة 3 س��نوات من 
س��بعة بنوك عالمية وإقليمية لتموي��ل عملياتها التنموية 
خالل األعوام القادمة.وقال الرئيس التنفيذي ل�“اينوك”، 
سيف حميد الفالسي: إن المجموعة تركز خالل األعوام 
الخمسة القادمة على تعزيز إمكاناتها لدعم الطلب المحلي 
المتنام��ي على الطاقة بما يتوافق م��ع أهداف خطة دبي 

2021، والتحضيرات الس��تضافة معرض إكسبو2020. ويمّول القرض المتجدد كالً 
م��ن بنك اإلمارات دبي الوطني، بنك ABN AMRO، بنك DBS ltd، بنك الخليج 

.BBK B.S.C وبنك ،Standard Chartered بنك ،CITI ،الدولي

سيف حميد الفالسي
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كشف أحد أكبر مصارف اوستراليا كومنولث أن مديره 
التنفي��ذي إيان ناري��ف الذي يش��تبه بارتكابه انتهاكات 
لقوانين مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب سيقدم 

استقالته.
ناريف الذي س��يترك مهماته بحلول نهاية السنة المالية 
2018، كان��ت قد توالت دعوات إلى اس��تقالته بعد أن 
فتحت وكالة االس��تخبارات المالية “اوستراك” تحقيقاً 
ض��د مص��رف كومنولث المته��م بأنه لم يرس��ل إليها 
تقاري��ر تتعلق بأكثر من 53 أل��ف عملية تحويل مالية 

الى خارج اوستراليا.

الصين تقلص العبء الضريبي

مصرف اوسترالي
متهم بتمويل االرهاب

كشف مجلس الوزراء الصيني أن بكين قلصت العبء الضريبي على الشركات بواقع 
1.61 تريليون يوان )241.3 مليار دوالر( عبر تحولها من نظام ضريبة الش��ركات 
إل��ى نظام ضريب��ة القيمة المضافة، وكانت الصين قد وس��عت ف��ي أيار/مايو 2016 
نظام ضريبة القيمة المضافة ليشمل جميع القطاعات، وذلك في أكبر إصالح لنظامها 
الضريب��ي في 3 عقود. وهو ما وفر بحس��ب الحكومة حوال��ى 574 مليار يوان )87 

ف��ي  للش��ركات  دوالر(  ملي��ار 
العام الماض��ي 2016، وأوضح 
الحكوم��ة  أن  أيض��اً  المجل��س 
س��تعالج في المس��تقبل مشكالت 
النظ��ام الضريب��ي الجديد بما في 
ذلك السياسات الضريبية الخاصة 
بقطاع��ات الصناع��ات التحويلية 

والخدمات المالية واإلنشاءات.

تفاقم العجز التجاري في تونس

أظهرت بيانات رسمية من البنك المركزي 
في تونس أن تفاقم العجز التجاري أدى إلى 
مزيد م��ن تآكل احتياطي البالد من العملة 
الصعبة، والذي أصبح يغطي قيمة واردات 
90 يوما فقط، وهو أضعف مستوى منذ 3 
عقود. وأوضح البنك أن االحتياطي تراجع 
في 15 آب/ اغس��طس 2017 إلى 11.59 
مليار دينار ما يعادل )4.80 مليار دوالر(، 

في حين عزا مسؤول حكومي، ذلك إلى العجز التجاري المتفاقم نتيجة االرتفاع الحاد 
في ما يصفه الخبراء بالواردات العشوائية ومن المتوقع أن يبلغ عجز الميزانية بنهاية 
2017 حوالى 5.9 % مقارنة مع توقعات س��ابقة عند 5.4 % بس��بب استمرار هبوط 

قيمة الدينار التونسي وتراجع اإلنتاج وتفاقم العجز التجاري المستمر.

تنظيم تعامالت العمالت اإللكترونية

أعلن��ت أوس��تراليا عن خط��ة لتنظيم تعام��الت العمالت 
اإللكتروني��ة، وذلك للقضاء على غس��ل األموال وتمويل 
اإلرهاب، لتنضم بذلك إلى الصين واليابان في مجال مكافحة 
تنظيم تل��ك العمالت. وأوضح وزير العدل االوس��ترالي، 
ج��ورج برانديس أن التهديد الذي تمارس��ه الجرائم المالية 
يتصاعد باس��تمرار، مش��يراً إلى أن “المجرمين يس��عون 
إلى اس��تغاللها بش��كل ش��ائن”، وأن وقف حركة األموال 
للمجرمي��ن واإلرهابيين ه��و “جزء حيوي م��ن دفاعات 

األمن القومي” مع توقعاته ان تتوافق األعمال المنظمة في أوستراليا مع النظام الشامل.
جورج برانديس

باللج��وء  ف��ي قط��ر  المص��ارف  الدوح��ة،  وجه��ت 
للمستثمرين الدوليين لزيادة تمويلها، بدالً من االعتماد 

بشكل رئيسي على التمويل الحكومي.
وذك��رت وكال��ة “بلومب��رغ” نق��الً عن مص��ادر أن 
البن��ك المركزي القطري يعق��د اجتماعات منتظمة مع 
المقرضي��ن، لتقييم م��دى تأثير المقاطع��ة التي تقودها 
الس��عودية على حالة الس��يولة في القطاع المصرفي، 
كم��ا ويش��جع المصارف على االقتراض من األسواق 
الدولي��ة عب��ر الس��ندات أو القروض، لتفادي اس��تنفاد 

االحتياطيات األجنبية وتراجع التصنيف االئتماني.

قطر تتفادى استنفاد
االحتياطيات األجنبية
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كش��فت وزارة المالية الروس��ية أن المحكم��ة العليا في 
لن��دن ألزم��ت أوكراني��ا بس��داد دينها لروس��يا البالغ 3 
مليارات دوالر، وأقس��اط فوائد بقيمة 75 مليون دوالر 
وغرامات تأخير. وألزمت المحكمة كييف بتحمل جزء 
من مصاريف الدعوى القضائية التي تكبدتها روس��يا، 
لك��ن الحكم يس��تثني اتخاذ تدابير قس��رية ضد أوكرانيا 
السترجاع الدين قبل االستئناف المزمع عقده في يناير/

كانون الثاني 2018.
يذكر أن روس��يا قدم��ت عام 2013 قرض��اً ألوكرانيا، 
بش��راء س��ندات أوكرانية مقومة بالدوالر “يورو بوند” 
تبل��غ قيمته��ا 3 ملي��ار يورو، تس��تحق بعد س��نتين من 
إصدارها. وفي نهاية 2015 رفضت كييف سداد الدين.

إفالس أحد أكبر المصارف في روسيا

المحكمة العليا
تلزم كييف بسداد دينها

ق��ام  البن��ك المرك��زي الروس��ي 
بإغالق المؤسس��ة المالية يوغرا، 
المتهم��ة بأنش��طة احتيالية وإخفاء 
البنك  حقيق��ة حس��اباتها. وأعل��ن 
س��حب ترخيص “يوغرا”، الذي 
يحل في المرتبة 29 من أصل 600 
مصرف روس��ي بن��اًء على حجم 
الموجودات. وينضم “يوغرا” إلى 

300 مصرف أعلن عن إفالسهم منذ تولي ألفيرا نابيولينا رئاسة البنك المركزي عام 
2013، وتسريعها عملية التخلص من مئات المؤسسات الموروثة منذ االقتداء باقتصاد 
الس��وق قبل 25 عاماً. وقالت هيئة الضوابط: إن من أبرز مشاكل المصرف أنه يقدم، 
بفضل ودائع المواطنين، قروضاً لمستفيدين مرتبطين بأصحاب المصرف، كما يقوم 

ب�“معامالت مشبوهة” ويتالعب بميزانيته العامة إلخفاء هشاشته المالية.

اعتم��د مجل��س محافظي بن��ك االس��تثمار األوروبي، 
ال��ذي يض��م وزراء المال واالقتصاد ف��ي دول االتحاد 
األوروبي، قراراً بتمديد فترة عمل فيرنر هوير رئيس��اً 
للبنك لفترة جديدة تستمر لمدة 6 سنوات. وأشار البنك إلى 
أن التمويل السنوي لمجموعة بنك االستثمار األوروبي 
ارتف��ع من 55 مليار يورو إلى 84 مليار يورو منذ عام 
2012، عند تولي هوير رئاسة مجلس إدارة البنك. كما 
ارتفع االستثمار الس��نوي المدعوم من قبل هذا التمويل 

من 169 مليار يورو إلى 287 مليار يورو.

تمديد عمل رئيس
المصرف األوروبي لالستثمار

بنك انكلترا يبقي الفائدة من دون تغيير

أبقى بنك انكلترا المركزي على أس��عار الفائدة عند مس��توى قياسي منخفض، وخفض 
توقعاته للنمو في 2017 و2018. ولمح البنك إلى توقعات في أس��واق المال بأن أسعار 
الفائدة قد تبدأ في االرتفاع في الربع الثالث من 2018. وقال: إنه يتوقع في الوقت الحالي أن 

ينمو اقتصاد بريطانيا 1.7 % هذا العام أي 
بانخفاض عن توقعاته الصادرة في مايو/

أي��ار البالغة 1.9 %. وخفض البنك أيضاً 
توقعاته للنمو في العام المقبل إلى 1.6 % 
من 1.7 %. كما خفض توقعاته للتضخم 
قليالً إلى ما دون 2.6 % بقليل في غضون 
عام بعد أن ارتفع التضخم إلى ذروة بلغت 

3 % في أكتوبر/تشرين األول.

3.1 مليارات يورو خسائر “مونتي دي باسكي”

تكبد بنك مونتي دي باسكي خسارة قدرها 3.1 مليار 
يورو في الربع الثاني من 2017  بعد ش��طب المزيد 
من القروض المتعثرة التي يبيعها رابع أكبر مصرف 
ف��ي إيطاليا ضمن حزمة إنقاذ حكومية. وبعد أش��هر 
من المباحثات مع الجهات التنظيمية األوروبية، أكمل 
المص��رف زيادة في رأس الم��ال ب�8 مليارات يورو 
لتعزي��ز وضعه المالي. ش��مل ذلك ضخ 3.85 مليار 
يورو م��ن الدولة، ما أعط��ى الحكومة حصة مبدئية 

نسبتها نحو 52.2 % في أقدم بنك في العالم. وإلى جانب السيولة التي ضختها الحكومة، 
جاء الجزء المتبقي من رأس المال الجديد من التحويل الطوعي لسندات إلى أسهم.
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أعلنت رئيس��ة مجلس االحتياطي الفدرالي جانيت يلين 
أن اإلصالحات التي ُس��نت بعد أزمة 2007 - 2009، 
قد عززت المتانة تعزيزاً كبيراً من دون الحد على نحو 
غي��ر مالئم م��ن إتاحة االئتم��ان أو النم��و االقتصادي. 
كم�ا أقرت بالحاجة إلى خطوات لتحس��ين الس��يولة في 
بعض أجزاء س��وق السندات، وأن أي تعديالت لإلطار 
التنظيم��ي ينبغي أن تكون متواضع��ة وأن تحافظ على 
زي��ادة المتانة في النظام المالي ال��ذي أصبح أقدر على 

تحمل الصدمات في المستقبل بحد قولها.

يلين: القواعد المالية
جعلت االقتصاد أقوى

جانيت يلين

قرض لرفد ميزانية العراق من باريس

أعلن��ت وزارة الخارجي��ة الفرنس��ية، أن باري��س 
س��تمنح الع��راق قرضاً بقيم��ة 430 مليون يورو، 
وأبلغ وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان 
رئي��س الوزراء العراقي، حيدر العبادي أنه س��يتم 
ص��رف األموال قبل نهاية الع��ام الجاري 2017، 
على أن يس��تخدم العراق القرض في رفد ميزانيته 
التي تضررت بش��كل كبير من جّراء الحرب على 

تنظيم داعش اإلره��ابي وتراجع أسعار النفط.
يذك����ر أن دوالً أخ��رى كان��ت قد منح��ت العراق 
قروضاً للدعم المالي أو االستثمار، مثل ألمانيا التي 

جان إيف لودريانقدمت قرضا بقيمة 500 مليون يورو أيضاً.

مخاطر قد تهدد االنتاجية

ص��ّرح رئي��س البن��ك المرك��زي األوروب��ي 
ماري��و دراغ��ي، أن التجارة والتع��اون الدولي 
يواجه��ان مخاط��ر بم��ا ق��د يه��دد اإلنتاجية بل 
ونمو االقتصادات المتقدمة وأن سياس��ة التيسير 
النقدي الحالية تجعل من الخطر تخفيف القواعد 
المالي��ة. كم�ا أنه وفي ضوء التكاليف الضخمة، 
فإن الوقت غير مناس��ب على اإلطالق لتخفيف 
اللوائح، خصوصاً عندما تكون السياس��ة النقدية 

ميسرة فإن تخفيف اللوائح قد يؤدي إلى تأجيج االختالالت المالية.
ماريو دراغي

أصول مشفرة من مصرف “فالكون”

“فالك��ون  السويس��ري  البن��ك  ب��دأ 
الخاّص��ة”،  المصرفي��ة  للخدم��ات 
بالتعاون مع ش��ركة بيتكوين سويس 
المس��اهمة، بتوس��يع خدم��ات إدارة 
األصول الواردة عل��ى قاعدة بيانات 
عب��ر  للمعام��الت  تش��ين”  “بل��وك 
إضاف��ة العم��الت الرقمي��ة “إثي��ر” 

و“اليتكوي��ن” و“بيتكوين كاش” إلى محفظته. ليصبح بذلك أول بنك في العالم الذي 
يقدّم للعمالء األفراد أصحاب الثروات والمؤسس��ات إمكانية الوصول إلى مجموعة 
كامل��ة من األصول المش��فّرة، صاحبة أكبر رأس��مال في الس��وق، إلى جانب عملة 

بيتكوين.
يذكر أن “ فالكون” أصبح في تموز/يوليو 2017 البنك السويس��ري الخاص األول 
الذي يقدّم حلول إدارة األصول المشفّرة لعمالئه، مما يسمح لهم بشراء عملة بيتكوين 

وتداولها وحيازتها عبر مؤسسة مصرفية.

أظهر تقرير صادر عن مكتب الدراسات االستراتيجية 
في شركة إي . دي . إس س��يكيوريتي�ز، أن المؤسسات 
المالي��ة والمص��ارف العالمي��ة تنف��ق مئ��ات مليارات 
الدوالرات على التطور التكنولوجي أو ما يعرف بالذكاء 
الصناعي، وهناك توقعات بأن يصل إجمالي اإلنفاق إلى 
2.7 تريلي��ون دوالر عام 2020، موضحاً أن الواليات 
المتح��دة تأت��ي ف��ي المرتبة األول��ى في اإلنف��اق على 
التكنولوجيا المالية وتش��كل 70 % من االنفاق العالمي، 
وأوروب��ا 18 % وباق��ي دول العال��م 12 %. وأش��ار 
التقرير إلى أن التطور التكنولوجي في الخدمات المالية 
س��اهم في تعزيز أداء األس��واق المالي��ة العالمية ورفع 
إنتاجيتها بأضعاف مضاعفة عن السابق، حيث بلغ حجم 
التداوالت اليومية للعمالت 5 تريليونات دوالر، وللسلع 

والمعادن الثمينة وباقي المشتقات 25 تريليون دوالر.

المصارف تنفق المليارات
على الذكاء االصطناعي

12
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عبر حساباتهم في مصرف لبنان بشكل آمن وسريع. ويشكل هذا النظام تجربة رائدة 
في منطقة الش��رق االوس��ط، موضحا أن المصرف أعطى، منذ فترة طويلة، أهمية 
كبيرة للعملي��ات المالية والمصرفية بالوس��ائل االلكترونية وش��جع المصارف على 
اعتماد التكنولوجيا في العم��ل المصرفي، مع التنبه للمخاط��ر. وقد أصدر مصرف 
لبنان منذ عام 2000 عددا من التعاميم المتعلق��ة بتنظيم العمليات المالية والمصرفية 
بالوس��ائل االلكترونية وبطاقات الدفع، وش��دد في هذه التعاميم عل��ى توفير عناصر 
الس��رعة واألمان والس��رية المصرفية، وحظر إصدار النقود االلكترونية والتعامل 
بها، وفرض على كل من يتعاطى العمليات المصرفية بالوسائل االلكترونية أن يتقيد 
بصورة مطلقة بمبادئ االستقامة والنزاهة والشفافية وأن يتبع االجراءات التي تضمن 

أعلى درجات االمان.
سياسة نقدية تدعم االستقرار

وأكد حاكم مص��رف لبنان “تمس��ك المركزي بالنم��وذج المصرف��ي والنقدي الذي 
أرس��اه مدى 24 عاما والذي مكنه من النأي بالقطاع المصرفي اللبناني عن تداعيات 
األزمات االقليمية والمحلية المتعددة، وقد أدت السياسة النقدية التي اعتمدت وال تزال 
إلى تحقيق االس��تقرار في س��عر صرف الليرة اللبنانية والس��يطرة على التضخم”، 
مؤكداً أن “هذا االستقرار أساس��ي لتحقيق النمو االقتصادي واالستقرار االجتماعي 
وتحفيز االستثمارات اإلنتاجية وتحسين فرص العمل، كذلك تم ارساء نظام مصرفي 

موثوق بتقيده الصارم بالمعايير والمواصفات الدولية المصرفية والمحاسبية”.
ولفت سالمه إلى “أهمية التعاون والتواصل بين االشقاء العرب، خصوصاً في المجال 
المصرفي والمالي ومنها أنظمة الدفع، ودعم المركزي لقيام نظام دفع عربي مشترك، 
في أقرب وقت، وهذا ما تعمل عليه بجدية اللجنة العربية ألنظمة الدفع برعاية صندوق 
النقد العربي واش��رافه”، معتبراً أن “هذا النظام سيؤدي الى تعزيز استخدام العمالت 
التحاويل وكلفتها وسيساهم في تعزيز االستثمارات والتجارة العربية البينية”.العربية في تسوية المدفوعات العربية البينية، وسيساعد على خفض وقت اجراء هذه 

 عبد الرحمن بن عبد هللا الحميدي، رياض سالمه وكنثان شنكار

سالمه أطلق تقريراً حول أنظمة الدفع في لبنان

وكانت كلمة للحاكم سالمه أوضح فيها أن التقرير 
“يش��رح واقع أنظمة الدفع في لبنان وتطورها في 
الس��نوات االخي��رة ومهم��ات مصرف لبن��ان في 
االش��راف عليها وادارته��ا، اضافة ال��ى القوانين 
والتعاميم والمعايير التي ترعى عمل هذه االنظمة 
في لبن��ان، ويتضمن قس��ماً خاص��اً باإلحصاءات 
المتعلقة ب��أدوات الدفع وال س��يما التحاويل المالية 
االلكترونية والشيكات والبطاقات والعمليات على 
نقاط البي��ع )POS(”، الفت��اً ال��ى أن “أهمية هذا 
الكتاب تكمن في أنه يغطي كل جوانب أنظمة الدفع 
من النواحي القانونية والتنظيمية وشتى االبتكارات 
التقنية ويتضم��ن المعايي��ر المتبعة وال س��يما في 
مقاص��ة الش��يكات واالوراق والس��ندات المالية، 
ويعتب��ر مرجع��ا مهم��ا للمهتمين باالط��الع على 

أنظمة الدفع في لبنان”.
ورأى س��المه أن “األزمات المالي��ة العالمية التي 
حصلت في األع��وام الماضية أك��دت الحاجة إلى 
أسواق مالية فاعلة وآمنة والى أنظمة دفع متطورة 
ومتينة، بحيث تؤثر كفاية هذه األنظمة وس��المتها 
عل��ى فاعلي��ة أداء القط��اع المال��ي والمصرف��ي 
خصوصا والنشاط االقتصادي عموماً، لذلك عمل 
مصرف لبنان على تطوير أنظم��ة الدفع في لبنان 
بش��كل يتماش��ى مع افضل المعايي��ر الدولية، فتم 
اطالق نظام التسوية الفوري االجمالي RTGS في 
تموز/يوليو 2012 بنجاح. كذلك تم بناء نظام الدفع 
بالتجزئة Retail Payment System واطالقه 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2013، بحيث يوفر هذا 
النظام إج��راء المقاصة اإللكترونية لوس��ائل الدفع 
بالتجزئ��ة، بما في ذل��ك مقاصة الش��يكات واوامر 
التحويل المباش��ر Credit Transfers وتحصيل 

.Direct Debits الفواتير
نظام خاص بالمدفوعات الحكومية

وكشف سالمه: أن مصرف لبنان يعمل أيضاً على 
اطالق نظام الدفع الخ��اص بالمدفوعات الحكومية 
PayGov ال��ذي يتي��ح لل��وزارات والمؤسس��ات 
العامة المنتسبين اليه اجراء مدفوعاتهم إلكترونياً، 

 أطلق حاكم مصرف لبنان رياض سالمه ورئيس صندوق النقد العربي ومديره العام عبد الرحمن بن عبد اهلل الحميدي 
وممثل البنك الدولي، المدير االقليمي بالوكالة كنثان شنكار، التقرير المشترك الذي أعده مصرف لبنان، بالتعاون 
مع الصندوق والبنك، عن “أوضاع نظم مقاصة وتسوية المدفوعات واألوراق المالية في لبنان”، في حضور مصرفيين 

ومسؤولين في المركزي اللبناني والصندوق العربي والبنك الدولي وممثلي الهيئات الرقابية والتشريعية المختصة.
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لبنك عوده و 56.60 % لبنك بيبلوس.

موجودات بـ97 مليار دوالر
وينسحب أداء البنوك في الربحية على أداء معظم بنود ميزانياتها. 
فعلى صعيد بنك لبن��ان والمهج��ر، وصلت موجودات��ه  في نهاية 
ش��هر حزيران/ يوني��و 2017 إل��ى 31.32 ملي��ار دوالر بزيادة 
6.13 % عن نهاية ش��هر كانون األول/ديسمبر 2016  وارتفعت 
محفظة قروضه إلى 7.69 مليار دوالر بزيادة 7.41 %، في حين 
انخفضت حقوق المس��اهمين إلى 2.73 مليار دوالر بنسبة 6.59 

% نتيجة استرجاع البنك لألسهم التفضيلية 2011.
وتجدر اإلشارة، إلى أن ميزانية البنك قد استفادت من حيازته على 

فروع بنك HSBC لبنان الثالثة.
أما بنك بيبلوس، فقد ارتفعت موجوداته إل��ى 21.79 مليار دوالر 
بزيادة %4.71  وازدادت القروض إلى 5.28 مليار دوالر بزيادة 
2.01 %، بينما وصلت حقوق المساهمين إلى 1.76 مليار دوالر 
بانخفاض 2.08 %. وبالنسبة لبنك عوده، فقد انخفضت موجوداته 
إل��ى 43.87 ملي��ار دوالر بنس��بة 0.89 % ووصل��ت قروض��ه 
إلى 17.66 ملي��ار دوالر بزيادة 2.53 %، بينم��ا ارتفعت حقوق 

المساهمين إلى 3.82 مليار دوالر بنسبة 3.34 %.

مؤشرات مالية سليمة
ولم يقتصر األداء الملحوظ للبن��وك الثالثة على النمو والربحية بل 

تعدّاها ليشمل مؤشرات مالية سليمة.
وعلى س��بيل المثال، فاقت نس��بة كفاية رأس المال حس��ب معايير 
بازل3 ال���18 % لبنك بيبل��وس، ووصلت نس��بة تغطية القروض 
المتعثّ��رة بالمؤون��ات الخاص��ة واإلجمالي��ة والضمان��ات العينية 
0.5 % لبنك لبنان والمهجر.175.4 % لبنك عوده، فيما بلغت صافي نس��بة القروض المتعثّرة 

البنوك الثالثة الكبرى في لبنان تواصل تحقيق األرباح

وأوضحت األرقام أن األرباح غي��ر االس��تثنائية المجّمعة للبنوك 
الثالثة بلغت م��ا يعادل 512.63 ملي��ون دوالر في النصف األول 
من  العام الحالي، أي بزيادة قدرها 2.18 % عن الفترة نفسها من 

العام الماضي.

وعلى صعيد كل مص��رف بمفرده، أظهرت النتائ��ج أن بنك لبنان 
والمهجر حقق أعلى مس��توى لألرباح التش��غيلية غير االستثنائية 
بلغ 233.53 ملي��ون دوالر بزيادة 3.03 % ع��ن النصف األول 
من عام 2016. وج��اء بنك عودة ف��ي المرتبة الثاني��ة حيث حقّق 
212.83 ملي��ون دوالر بزي��ادة 5.36 %. أم��ا بن��ك بيبلوس فقد 
حّل في المرتبة الثالث��ة حيث بلغت أرباح��ه 66.27 مليون دوالر 

بانخفاض 9.07 %.

كفاءة تشغيلية وادارية
ويُمك��ن تقيي��م أداء البن��وك الثالثة الكب��رى الُمدرج��ة إذا اعتمدنا 
المقاييس النس��بيّة للربحية، كالم��ردود على متوس��ط رأس المال 
عل��ى  والم��ردود   )Common Equity) ROAcE الع��ادي 
متوس��ط الموجودات ROAA، والتي تمثّل اإلنتاجية في استخدام 

رأس المال والموجودات لتوليد اإليرادات.
وعلى صعي��د هذه المعايير، ح��ّل بنك لبنان والمهج��ر في المرتبة 
 ROAA�نس��بة 16.66% وال  ROAcE���األول��ى حيث بل��غ ال
RO��1.54 %، تاله��ا األداء للبنوك األخرى حي��ث بلغ ال  نس��بة

AcE نسبة 13.00 % وال�ROAA نس��بة 0.99 % لبنك عوده، 
في حين بلغ كّل من الم��ردود المماث��ل 7.06 % و0.62 % على 

التوالي لبنك بيبلوس.
ويعود السبب الرئيس��ي لفعالية أداء بنك لبنان والمهجر إلى تحقيقه 
أدنى مس��توى لنس��بة الكلفة إلى اإلي��رادات � التي تعك��س الكفاءة 
التشغيلية واإلدارية في األداء � بلغت 34.36 % مقابل 54.47 % 

أظهرت النتائج المالية غير المدّققة  للبنوك  اللبنانيـة  الثالثة  الكبرى  الُمدرجـة (بنك لبنان والمهجر وبنك 
عوده وبنك بيبلوس) في النصف األول من عام 2017 استدامة في األداء والنمّو بالرغم من الظروف التشغيلية 

الصعبة التي ما زالت تواجهها نتيجة االضطرابات  االقتصادية  في لبنان والسياسية في دول الجوار.

ال يشمل األرباح االستثنائية بقيمة 95.22 مليون دوالر الناجمة عن تصفية نشاطات بنك عوده في مجاالت بطاقات االئتمان *
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وجاءت اصوات من االسواق لترد أن تلك التحذيرات ليست جديدة عليها، 
فقد استمرت بالظهور حول األسهم والس��ندات على حد سواء، وما زالت، 
وذلك منذ عام 2008. صحيح أن أس��عار الفائدة بلغت أقل مستوياتها وأنها 
س��اهمت باس��تبعاد ارتفاع التضخم، إال أن حدوث ما يحذّر منه غرينسبان 

غير محتمل ومستبعد على المدى المتوسط. 

وقد س��اهمت البنوك المركزية من خالل ش��رائها بكثرة للس��ندات في دعم 
أس��واق الس��ندات عالمياً وانخفاض الفائدة بصورة كبيرة. ويستعد مجلس 
االحتياط حالياً لبيع بعض أصوله في أيلول/ س��بتمبر 2017 على األرجح 
ولكن بصورة بطيئة مبدئياً، بينما يستمر كل من البنك األوروبي المركزي 
وبن��ك اليابان المرك��زي بالقيام في عمليات الش��راء. ويب��دو أن تحذيرات 
غرينس��بان س��ابقة ألوانها في ظل بدء جمي��ع البنوك المركزية الرئيس��ية 
في عملي��ات البيع في الوقت نفس��ه وبمبال��غ ضخمة، ال س��يما حين يؤخذ 
باالعتبار أن البنوك المركزية لطالما كانت )منذ عام 2008( شديدة الحذر 
في تحركاتها. إذ لطالما أرفقت البنوك المركزية مع تصريحاتها بش��أن اي 
غير مرغوبة.تحرك للتضييق النقدي عبارات تؤكد أنه قد تتراجع في حال كان لها نتائج 

آالن غرينسبان

غرينسبان وفقاعة السندات: احتمال مستبعد في األسواق

األوضاع المالية
استمر االنخفاض في أسعار الفائدة وتوفر السيولة في دعم 
انتعاش األس��هم. إذ تيس��رت األوضاع المالية وفقاً لبعض 
المقاييس، حت��ى في أميركا ف��ي ظل رفع الفائ��دة من قبل 
مجل��س االحتياطي، حي��ث تراجعت العوائ��د على أوراق 
الخزينة األميركية لفترة العش��ر س��نوات بواقع 20 نقطة 
أس��اس خالل العام )حينما رفع مجلس االحتياطي أس��عار 
الفائ��دة(. وتراجع الدوالر بنح��و أكثر م��ن 10 % مقابل 

اليورو وغيره من العمالت.

تج��در اإلش��ارة إلى أن ه��ذه التط��ورات تتش��ابه إلى حد 
ما والغم��وض الذي أح��اط موض��وع الس��ندات في عام 
2005 عندما كان مجل��س االحتياطي تحت رئاس��ة آالن 
غرينس��بان، وباألخص حينم��ا تراجعت كل م��ن العوائد 
عل��ى الس��ندات طويلة األج��ل وال��دوالر بينم��ا ارتفعت 
األس��هم، في الوقت الذي اتخذ مجلس االحتياطي الفدرالي 
فيه سياس��ة متش��ددة. ويعزى ذلك جزئياً إلى عملية شراء 
ضخم��ة ألوراق الخزينة األميركية من قب��ل الصين. وقد 
رفع مجل��س االحتياطي الفائ��دة على األم��وال الفيدرالية 
بواقع 425 نقطة أساس خالل الفترة من العام 2004 حتى 
2006 إال أن العوائد على أوراق الخزينة األميركية لفترة 

العشر سنوات لم ترتفع بأكثر من 30 نقطة أساس.

بين فقاعتي السندات واألسهم
وفي هذا الس��ياق، ظهر مؤخ��راً آالن غرينس��بان ليحذّر 
من ح��دوث فقاعة في الس��ندات ب��دالً من فقاعة األس��هم 
لتش��غل حديث األس��واق حالياً. إذ أعرب عن قلقه من أن 
االرتفاع المستمر في الفائدة )أو نهاية فقاعة في السندات( 
قد يؤثر على أسواق األس��هم. ولم يحدد غرينسبان الوقت 
الذي ق��د يظهر في��ه ذلك، ولكنه حذّر بش��أن ح��دوث ذلك 
بصورة تصاعدية س��ريعة كما هو معروف عن األسواق 

والفقاعات.

يشهد االقتصاد العالمي حاليًا استقراراً في وتيرة نموه، فيما يستمر مجلس االحتياطي الفدرالي األميركي 
في تطبيق سياسة التشدد. كما تستعد البنوك المركزية األخرى أيضًا التخاذ إجراءات مماثلة.

ومن جانب آخر، لم يخلو هذا العام من بعض المفاجآت التي ساهمت في زيادة االنتعاش في الثقة وفي أداء 
األسهم، كتراجع التضخم الذي يعني أن مجلس االحتياطي الفدرالي ليس بحاجة التخاذ سياسة متشددة 
في ما يخص رفع األسعار، وأن في إمكان البنك األوروبي المركزي المماطلة في تشديد سياساته المالية، 
إضافة إلى إزاحة بعض الضغوط عن بنك انكلترا المركزي واستمرار حاجة بنك اليابان المركزي لضخ السيولة 

من دون توقف.
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يذكر، بينما أعرب 31 % من المس��تثمرين عن اعتقاده��م بأن أي تخفيض 
في تلك الميزانية س��وف يشكل مناس��بة للتحول إلى الس��ندات األعلى عائداً 

ومخاطر ليرفعوا بذك من عائدات السندات ويخفضوا من عائدات األسهم.
ف من تقييد البنك المركزي للس��يولة وجهة نظر المستثمرين  • يعكس التخوُّ
حول التضخم، حي��ث أع��رب 43 % منهم ع��ن اعتقادهم هذا الش��هر بأن 

انخفاض التضخم يعكس ظاهرة هيكلية.
• ارتفعت نس��بة المس��تثمرين الذي��ن يتوقعون ح��دوث س��يناريو االعتدال 
المتزامن مع نمو فوق المعدل وتضخم أدنى من المع��دل بواقع 6 نقاط لتبلغ 
42 % في رقم قياسي جديد، بينما توقع 46 % منهم حدوث ركود اقتصادي 

بانخفاض بلغ نقطة واحدة مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
• أعرب 49 % من المس��تثمرين المس��تطلعة آراؤهم ع��ن اعتقادهم بأنهم 
سوف يصابون بدهش��ة بالغة إذا حدث ركود اقتصادي خالل الشهور الستة 
المقبلة، بينم��ا أعرب 28 % منهم ع��ن اعتقادهم بأن انفجار فقاعة األس��هم 

سوف يشكل الحدث األقل مفاجأة لهم.
• ذكر 46 % من المستثمرين أن اسواق االسهم هي “مبالغ” في أعلى نسبة 

يتم تسجيلها حتى اآلن.
• أكد 31 % من المس��تثمرين للش��هر الرابع على التوالي تصدر االستثمار 
طويل األجل في أسهم مؤشر ناسداك قائمة االس��تثمارات التي يعتقد مديرو 
صناديق االس��تثمار أنها األكثر اس��تقطاباً للمس��تثمرين، تبعها هذا الش��هر 
االس��تثمار قصير األمد في الدوالر األميركي وطويل األجل في أسهم دول 

منطقة اليورو.
• ارتفعت تقديرات نمو إجمالي الناتج المحلي الصيني لثالث س��نوات بنسبة 

5.8 % في أعلى مستوى له منذ نيسان/أبريل 2016.
• واص��ل المس��تثمرون تفضي��ل االس��تثمار في أس��هم البنوك وش��ركات 
التكنولوجيا والمستحضرات الصيدالنية والتأمين والشركات الصناعية، في 
والسلع األساسية والطاقة.حين أنهم تفادوا االس��تثمار في أسهم ش��ركات المرافق العامة واالتصاالت 

توقعات متشائمة للمستثمرين حول أرباح الشركات

توقعات متشائمة
وفي سياق تعليقه، على هذه التطورات، قال كبير المحللين 
االستراتيجيين لالس��تثمارات العالمية في شركة بنك أوف 
أمي��ركا ميريل لين��ش للبح��وث العالمية ماي��كل هارتنت: 
جاءت توقعات المستثمرين ألرباح الشركات متشائمة هذه 
السنة، في مؤشر تحذيري يفضل االستثمار في األسهم على 
السندات ويس��عى لالس��تثمارات مرتفعة العائدات بدال من 
تلك المصنفة مناسبة لالستثمار، واالستثمار في القطاعات 
الخاضعة لتأثير ال��دورات االقتصادية بدالً من االس��تثمار 
في األصول ذات الطبيعة الدفاعي��ة. ومن المعتقد أن يؤدي 
المزيد م��ن التدهور إل��ى إب��رام صفقات ال تنط��وي على 

مخاطر.
أما أبرز النقاط األخرى لنتائج االستطالع فجاءت كاآلتي:

• استقر متوسط األرصدة النقدية عند 4.9 % عالمياً، ليظل 
بذلك أعلى من متوس��طها خالل الس��نوات العشر الماضية 
والذي بلغ 4.5 %، بينم��ا ارتفع ترجيح االس��تثمارالنقدي 
إلى 5.3 % في أعلى قراءة له يتم تسجيلها منذ آذار/مارس 

.2003
• يعتق��د 33 % فقط من المس��تثمرين أن أرباح الش��ركات 
سوف تتحسن خالل األشهر االثني عشر المقبلة، بانخفاض 
بنسبة 25 نقطة عن كانون الثاني/يناير في أدنى مستوى منذ 

تشرين األول/نوفمبر 2015.
• للشهر الثاني توالياً، أشار 22 % من المستثمرين إلى أن 
أكبر خطرين يتهددان األسواق يتمثالن في حدوث خطأ في 
سياسات بنك االحتياط الفيديرالي األميركي/البنك المركزي 
األوروبي، وأش��ار 19 % إل��ى حدوث انهيار في أس��واق 

السندات العالمية.
• أعرب 48 % من المس��تثمرين المس��تطلعة آراؤهم عن 
اعتقادهم بأن تخفي��ض بنك االحتي��اط الفيدرالي األميركي 
لميزانيت��ه العمومية للعام 2017 لن يش��كل حدث��اً ذا  تأثير 

نشر بنك أوف أميركا ميريل لينش االستطالع 
الشهري آلب/أغسطس 2017، الذي استطلع 
العالميين  آراء مديري صناديق االستثمار  فيه 
من  مزيد  تحمل  الى  اتجاههم  أكدوا  الذين 
المخاطر خالل الفترة المقبلة في ظل تخوفهم 
من فقاعة متوقعة للسندات، ما سيدفعهم 
لالتجاه إلى االستثمار في األسهم وخاصة في 
القطاعات االكثر مخاطرة بعيداً عن القطاعات 

الدفاعية.
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قالت “س��ويس ري” إلع��ادة التأمين، إنه��ا تقدّر قيمة 
خس��ائر الكوارث العالمية المؤمن عليها عند 23 مليار 
دوالر أميرك��ي ف��ي النص��ف األول من ع��ام 2017 

انخفاضاً من 36 مليار دوالر قبل عام.
وتقل��ص إجمالي الخس��ائر االقتصادية م��ن الكوارث 
إل��ى 44 مليار دوالر أميركي م��ن 117 مليار دوالر 
ف��ي النص��ف األول من ع��ام 2016 الماض��ي نتيجة 
النخف��اض أع��داد الح��وادث وتراجع حدتها حس��بما 

أظهرته التقديرات األولية.

تراجع خسائر الكوارث المؤمن عليها

تعرفة جديدة لبوليصة التأمين الصحي

كش��ف مدير عام المؤسس��ة العامة الس��ورية للتأمين 
المهن��دس إي��اد زه��راء، أن مجلس إدارة المؤسس��ة 
اتخ��ذ ق��راراً أقر في��ه تعرفة جديدة لبوليص��ة التأمين 
الصحي الفردي والجماعي للعاملين في جهات القطاع 
االقتصادي. وتعتمد التعرفة الجديدة، بحسب المهندس 
زه��راء، عل��ى تقس��يم العق��ود إلى مجموع��ات وفق 
التغطيات والشرائح العددية المكونة لكل عقد على حدا، 
وذلك من خالل االس��تعانة بقاعدة البيان��ات واألرقام 
الموجودة للمؤسس��ة والتي تشكل حصيلة تجربتها في 
مجال التأمين الصحي، إضافة إلى الدراسات المقدمة 

من شركات إدارة النفقات الصحية وقاعدة البيانات التي تمتلكها.

خسائر “هارفي” قد تصل الى 180 مليار دوالر

ق��ال حاكم والية تكس��اس األميركية غريغ أبوت إن الخس��ائر الش��املة الناجمة عن 
اإلعصار “هارفي” في واليته، ربما تتراوح بين 150 - 180 مليار دوالر، مشيراً 
إلى أن “المنطقة الجغرافية والس��كان الذين تأثروا بهذا اإلعصار المروع والفيضان 
أكبر بكثير من إعصار كاترينا”. تلك الخس��ائر قد تزيد أكثر من 20 مرة عن حجم 
األموال المبدئية التي طلبها الرئيس األميركي دونالد ترامب من الكونغرس، وقدرها 

7.85 مليارات دوالر.
م��ن جهت��ه، توقع بنك “جي بي مورغان”  أن يمثل إعصار “هارفي” أحد أكثر 10 

أعاصير تكلفة لصناعة 
التأمين ف��ي الوالي���ات 
المتح�دة، مش����يراً إلى 
أن االعصار ق��د يكلف 
ش��ركات التأمي��ن ف��ي 
ال�م�ت�ح���دة  ال�والي��ات 
األميركي��ة م��ا بين 10 
مليارات إلى 20 مليار 
دوالر، بسبب الخس�ائر 

المؤمن عليها.

تراجع أرباح قطاع التأمين األردني 86 %

أظهرت النتائج اإلجمالية لس��وق التأمين األردنية انخفاض إجمالي أرباح 24 ش��ركة 
تأمين قبل الضريبة والرسوم للنصف االول من عام 2017 الى 3.3 ماليين دينار)4.7 
ماليي��ن دوالر( مقارنة مع 20.9 مليون دين��ار)29.7 مليون دوالر( لنفس الفترة من 
عام 2016 بنس��بة انخفاض بلغت )86 %( فيما بلغت أرباح الش��ركات بعد الضريبة 
والرسوم 3 ماليين دينار ) 4.24  مليون دوالر( مقارنة مع 20.4 مليون دينار )28.9 

مليون دوالر( في 2016 بنسبة انخفاض 85.5 %.

وافقت مؤسس��ة النقد العربي الس��عودي “ساما” على 
إيقاف 7 ش��ركات للمهن الحرة عن ممارسة أي نشاط 

متعلق بالتأمين.
وقالت “س��اما” في بيان لها: إن إيقاف هذه الش��ركات 
ال يخلي مس��ؤوليتها من التزاماتها القائمة تجاه الغير، 
كما إن على هذه الشركات إكمال اإلجراءات النظامية 
الالزمة إلنهاء النش��اط. وأوضحت المؤسس��ة أيض�اً، 
أن عملي��ة االيق��اف هذه تأتي في إط��ار حرصها على 
ن  توطيد اس��تقرار س��وق التأمين وحماية حقوق المؤمَّ

لهم والمستفيدين.

ايقاف 7 شركات للمهن الحرة

إياد زهراء
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أكللد وزير البتللرول المصري طارق المللا، أن تنفيذ 
مشللللروع تنمية حقللل ظهلر للغللاز الطبيعلي يمضي 
بوتيرة سللريعة بهللدف البدء في إنتللاج الغاز الطبيعي 
من الحقل قبل نهاية العام الجاري 2017، حيث يتوقع 
أن يصللل اإلنتاج تدريجياً إلللى 2.7 مليار قلدم مكعبلة 

غاز يومياً.
وبيّن الما، أن ذلك سلليكون بعللد اكتمال كافة مراحل 
العمل بالمشللروع الذي تبلغ استثماراته نحو 12 مليار 
دوالر أميركي، على أن ترتفع إلى 15.6 مليار دوالر 

بنهاية أعماله.

الحكومة المصرية توافق على التأجير التمويلي

استمرار مشروع تنمية حقل ظهر

وافللق مجلس الوزراء  المصري على مشللروع قانون التأجيللر التمويلي والتخصيم، 
حسبما أكدت وزيرة االستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر. ويعمل القانون 
على تعزيز الشللمول المالي والمساهمة في انتشار أدوات التمويل غير المصرفي في 

أنحاء الباد ووصولها لشرائح من المجتمع ال تستفيد منها حالياً.
يشار إلى ان التأجير التمويلي، هو نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي 
بطلب من المسللتأجر، بهدف استثماره لمللدة ال تقللل عن 75 % من العمر االفتراضي 
لألصللل مقابل دفعات دورية. في حين أن التخصيم هو عملية شللراء ذمم الشللركات 
والمؤسسات المتعاملة بالبيع المؤجل والراغبة بتوفير سيولة نقدية فوريلة مقابلل هذه 

الذمم وبهامش يتم تحديده من خال الدراسة االئتمانية لكل طلب تخصيم.

وقعت شللركتان حكوميتان صينيتان اتفاقا بقيمة 1.24 
مليللار دوالر أميركي مع الهيئلللة القومية لألنفلاق في 
مصر لبناء شللبكة للقطللار الكهربائي حللول القاهرة، 
وبموجللب االتفاقيللة سللللتقوم “أفيك إنترناشلللونلال” 
و“تشللاينا ريلللواي غللروب” ببنللاء شللبكة تمتد 66 
كيلومتللراً تتضمن 11 محطة وتسللير فيهللا القطارات 
بسللرعة تصل إلللى 120 كيلومتللرا في السللاعة إلى 

مناطق محيطة بالقاهرة.
ومللن المتوقع أن يبدأ المشللروع في غضون شللهرين 
أو ثاثللة أشللهر على أن ينقل 340 ألللف راكب يومياً 

بمجرد استكماله.

مشروع قطار كهربائي في القاهرة

مصر: قانون استثمار جديد

أعلنللت وزيللرة االسللتثمار المصرية سللحر 
نصللر، أن مجلللس وزراء  بادهلللا قللللد أقر 
الائحللة التنفيذيللة لقانون االسللتثمار الجديد، 
والذي يهدف إلى جذب المستثمرين إلى الباد 

مجدداً.
وأوضحللت نصر أن القانللون يتضمن حوافز 
للمحافظات األكثللر احتياجللاً، ومعايير دولية 
جديدة منهللا ضمانة تحويل األربللاح، بجانب 

ضمانللات إجرائيللة، وضمانة ضللد التأميم، وتتضمللن المحفللزات الجديدة بموجب 
القانون خصماً ضريبياً بنسبة 50 % على االستثمارات في المناطق غير المطورة، 
ودعماً حكومياً لتكلفة توصيل المرافق للمشللاريع الجديدة. وأيضاً  فإن المسللتثمرين 
سيسللتعيدون نصف ما دفعوه لشللراء أرض المشللاريع الصناعية إذا بدأ اإلنتاج في 

غضون عامين.

سحر نصر

خدمات تبريد “إمباور” لمشروع “بلوواترز”

أعلنت مؤسسللة “إمباور” اإلماراتية، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، 
انتهائها من توصيل شبكة البنية التحتية لتبريد المناطق لجزيرة “بلو واترز”. ووقعت 
“إمبللاور” عام 2015 عقد لتوفيللر خدمات تبريد المناطق لمشللروع “بلوواترز”، 
الوجهة العائلية التي تبرز تناغماً مبتكراً بين أسلللوب حياة المناطق المواجهة للبحر 

الحضللري.  المدينللة  وأسلللوب 
وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسللة 
“امباور” أحمد بن شللعفار: نحن 
سللعداء بربللط شللبكتنا بجزيرة 
“بلوواتللرز” لتزويدها بخدمتنا، 
محطللات  بللأن  واثقللون  وإننللا 
“إمباور” سللتحقق كفاءة وتوفير 

في استهاك الطاقة.
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اتفاقية بين موانئ أبوظبي والصين

وقللع رئيس مجلللس إدارة موانئ 
أبوظبللي سلللطان أحمللد الجابر، 
اتفاقيللة للتعاون مللع نائب الحاكم 
التنفيذي لحكومة مقاطعة جيانغسو 
الشللعبية، هوانغ ليكسللن، بهدف 
توطيد العاقات االقتصادية وتنفيذ 
مشاريع اسللتثمارية مشتركة في 

كل مللن دولة االمارات والصين. كما وقعت “موانئ أبوظبي” اتفاقية مسللاطحة لمدة 
50 عاماً مع “شللركة االسللتثمار والتعاون وراء البحار لمقاطعة جيانغسللو المحدودة 
)جوسلليك(” في منطقة التجارة الحرة لميناء خليفة، وبموجبها سللتدير شركة التعاون 
الصناعي وإدارة اإلنشللاءات الصينية اإلماراتية التابعة لل)جوسلليك(، عمليات تأجير 
مسللاحة بنسبة 22 % من منطقة التجارة الحرة إلى شركات المقاطعة الصينية ضمن 

مدينة خليفة الصناعية.

تواجلله نحو 30 شللركة 
خطر الشطب من بورصة 
مصللر ما لم ترفع نسللبة 
التداول الحر ألسهمها في 
السوق، حسبما أكد رئيس 
للرقابللة  العامللة  الهيئللة 
المالية في مصر شللريف 
سللامي، مشلليراً إلللى أن 
مجلس إدارة الهيئة وافق 

على وضللع توقيتات زمنية للشللركات لالتزام بقواعد 
القيد في البورصة، ومن أهمها نسبة التداول الحر ألسهم 
تلك الشركات، وأال يقل عدد مساهميها عن 300 مساهم 

وأن يكون هناك نشاط تداول على األسهم.
ولفت سللامي إلى أن تضاؤل عدد المسللاهمين ونسللبة 
التداول الحر في أسهم الشركات يسهل التأثير على سعر 
السللهم بما يضلل السللوق، موضحاً أن “هذا هو السبب 
لوضع نسب وحد أدنى لعدد المساهمين حتى يكون هناك 

تفاعل على األسهم بين العرض والطلب”.

30 شركة تواجه خطر الشطب
من بورصة مصر

شريف سامي

كشفت شركة بتروفاك لخدمات حقول النفط أن مشروعاً 
مشللتركاً مناصفة مع “سامسللونغ للهندسللة” فاز بعقد 
تبلللغ قيمته ملياري دوالر من مصفاة الدقم والصناعات 
البتروكيماوية في سلللطنة عمان. وأوضحت الشللركة 
التي تركز على منطقة الشرق األوسط، إن العقد البالغة 
مدته 47 شللهراً يتضمن األعمال الهندسللية واإلنشائية 
والمشللتريات وبللدء العمليات لكل الوحللدات في الدقم. 
ويجللرى تشللييد المصفللاة، وهي جللزء مللن المنطقة 
االقتصاديللة الحللرة الخاصة بالدقم، على مسللاحة تزيد 
على ألفي فدان، ومن المتوقع أن تبلغ طاقتها التكريرية 

230 ألف برميل يومياً من النفط عند استكمالها.

“بتروفاك” و“سامسونغ”
تفوزان بعقد في عمان

شركة عراقية مشتركة لخدمات النفط

وقللع العللراق ممثللاً بشللركة ناقات 
النفللط العراقية الحكومية، مع الشللركة 
العربيللة البحريللة لنقل البتللرول، التي 
تملك فيهللا دول عربية مصللدّرة للخام 
مثل السعودية ودولة اإلمارات العربية 
المتحدة والكويت، عقللداً لمدة 20 عاماً 
النشاء الشللركة العراقية لخدمات النقل 

والتجارة النفطية )ايسللوت(، والتي سللتقوم بأنشطة من بينها تجارة المنتجات النفطية 
وتأجير السللفن، وإنشللاء مرافئ النفط، وتقديم خدمات بحريللة متنوعة اضافة لتزويد 

السفن بالوقود.

الصين تستهدف حصة في “روسنفت”

كشللفت مصادر مطلعة أن شركة  
 ،CEFC China Energy
الصينيللة، والتللي توسللعت مللن 
شركة مقتصرة على تجارة النفط 
إلى شللركة طاقة كبيللرة، تجري 
محادثات لشراء حصة في عماق 
الطاقة الروسللي روسللنفت، وأن 
مسللؤولين كبللاراً بالشللركتين قد 

بدأوا المناقشللات األولية. وبحسللب المصادر، فإن الشللركة الروسية سترحب بصفقة 
بيع مع CEFC  لتشمل حصة في نشاطها للتجزئة، الذي يتضمن نحو 3 آالف محطة 

وقود، ونحو 150 مجمعاً لتخزين النفط وما يزيد أيضاً على ألف ناقلة بنزين.
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الوليد بن طالل يوسع استثماراته في مصر

كشللفت وزيرة االسللتثمار المصرية سحر نصر، أن 
الملياردير السعودي األمير الوليد بن طال سيستثمر 
800 مليون دوالر في مصر باالشتراك مع مجموعة 
طلعللت مصطفى المصرية. وجاء ذلك، بعد لقاء جمع 
الوزيرة المصرية مع األمير السعودي في مدينة شرم 
الشلليخ، في حضور هشللام طلعللت مصطفى رئيس 
مجموعة طلعت مصطفى. وأوضحت نصر أن الوليد 
بن طال سيسللتثمر في توسعات بمنتجع فورسيزونز 
في شرم الشلليخ، وفي إنشللاء فندقين جديدين أحدهما 

بمدينة العلمين )شمال( واآلخر في مشروع “مدينتي” )شرق القاهرة(.
يذكر أن استثمارات األمير الوليد في مصر تتوزع على قطاعات عدة منها الفندقي، وذلك 
عن طريق امتاك وتشغيل 40 فندقاً ومنتجعاً قائماً و18 فندقاً ومنتجعاً تحت التطوير.

الوليد بن طال

استثمارات للسكك الحديد السعودية

كشللف رئيس المؤسسللة العامللة للخطللوط الحديدية 
السعودية، رميح الرميح، أن الهيئة تستهدف أن يكون 
إجمالللي قيمة االسللتثمارات الخاصة بتطوير شللبكة 
الخطوط الحديدية بحلول عام 2040، نحو 200 مليار 
لاير )53.4 مليللار دوالر(، موزعللة على 3 مراحل 
بعد دراسة أحجام نقل الركاب والبضائع المتوقعة لكل 
خط. وأضاف الرميح، أن المؤسسللة تعمل حالياً على 
تنفيذ استراتيجية الخطوط الحديدية، تمهيداً لخصخصة 

مشاريع القطارات والمحطات في المملكة. وأشار إلى أن المؤسسة ستعقد خال شهر 
أيلول/سبتمبر 2017، ورشة عمل في الرياض، لاطاع على مرئيات القطاع الخاص 

والفرص االستثمارية في الخصخصة تمهيداً لتلك الخطوة.

رميح الرميح

33 مليار دوالر استحواذات في دول طريق الحرير

ارتفعت قيمة عمليات الدمج واالسللتحواذ التي أجرتها الشركات الصينية في 68 دولة 
ترتبط رسميا بمبادرة “ الحزام والطريق”، إلى 33 مليار دوالر في عام 2017  مقابل 
31 مليار دوالر في العام الماضي. وبلغ إجمالي عدد الصفقات الصينية التي تستهدف 
دول الحللزام والطريللق 109 في 2017، مقارنة مللع 175 في 2016، و134 صفقة 
في 2015. ويهدف مشللروع الحزام والطريق الللذي تم اإلعان عنه في عام 2013 

إلى بنللاء “طريللق حرير” 
حديللث، يربط الصيللن براً 
وبحراً بجنوب شللرق آسلليا 
آسلليا  ووسللط  وباكسللتان 
وما وراء ذلك إلى الشللرق 

األوسط وأوروبا وأفريقيا.

وقعت شللركة كيان للبتروكيماويات، اتفاقية تسللهيات 
مرابحللة إسللامية مع البنك األهلي التجللاري، بضمان 
ودعم من “سللابك”، بقيمة مليللار و200 مليون دوالر. 
وستسللتخدم الشركة القرض إلعادة تمويل قرض سابق 
مللن “األهلي التجللاري”، قيمته 4.5 مليللار لاير )1.2 
مليار دوالر(. كما سللتحصل على تسهيل إضافي بقيمة 
150 مليللون دوالر، لتمويل مشللروعي زيللادة الطاقة 
اإلنتاجية لإليثيلين، ومشللروع أوكسيد اإليثيلين النقي، 
وذلك بحسب التزام الشركة مع وزارة الطاقة والصناعة 
والثروة المعدنية. ويبلغ أجل اتفاقية التسهيات 5 سنوات 

تنتهي في عام 2022.

“كيان” تحصل على قرض إسالمي
بقيمة 1.2 مليار دوالر

تعتللزم “ماريللوت انترناشللونال” إبرام اتفاق شللراكة 
مع مجموعللة علي بابا الصينية لاسللتفادة من األعداد 
المتزايدة من المواطنين الصينيين الذين يسللافرون إلى 
الخارج. وأوضحت “ماريوت”، صاحبة أكبر سلسلللة 
فنادق في العالم، أن المشروع المشترك مع “علي بابا” 
سلليتيح للمسللافرين الصينيين حجز الغللرف في فنادق 
ماريللوت مللن خال منصللة “فليجي” خدمات السللفر 
التابعة لعلي بابا، مشلليرةً إلى أن هذه الشراكة ستربطها 
ببرامج الوالء لعلي بابا. وبموجب هذه الشراكة، سيكون 
بمقدور السياح سداد حجوزاتهم باستخدام منصة “علي 
باي” للمدفوعات عبر اإلنترنت التابعة لشركة التجارة 

اإللكترونية الصينية.

شراكة بين “ماريوت” و“علي بابا”
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نقلت وكالللة رويترز عن 
قولها،  مطلعللة  مصللادر 
إن مؤسللس شركة سوالر 
وورلد، ورئيسها التنفيذي 
السللابق، فرانك أسللبيك، 
تحالللف مع قطر لشللراء 
مللن مصانللع  مصنعيللن 
الشركة المصنعة لأللواح 
أعلنللت  التللي  الشمسللية 

إفاسها.
وأوضحت المصادر أن المصنعين الكائنين في واليتين 
ألمانيتين ستشتريهما شركة اسللتثمار جديدة تحمل اسم 
سوالر وورلد اندستريز ويمتلكها أسبيك ومؤسسة قطر. 
وأكد مدير عملية إفاس الشللركة هورست بيبنبرج، أن 
أسبيك هو أحد المساهمين في الكيان الجديد، وإن عملية 
الشللراء المرتقبة ستنقذ 475 وظيفة من إجمالي 1800 

وظيفة بالشركة.

تحالف بين قطر و“سوالر وورلد”

فرانك أسبيك

“بلتون” تطلق صندوق استثمار بمليار دوالر

قال العضو المنتدب لشللركة بلتللون المالية القابضة، 
باسللم عللزب، إن الشللركة التابعللة لرجللل األعمال 
المصري نجيب سللاويرس، ستطلق صندوق استثمار 
فللي أدوات الدخل الثابت برأسللمال مليللار دوالر في 
أيلول/سبتمبر 2017 مسللتهدفاً المستثمرين األجانب 
فللي دول الخليج وأوروبا والواليات المتحدة. وأوضح 
عزب أن الشركة تستهدف جمع ما بين 150 إلى 200 
مليون دوالر في أولى مراحل صندوق االستثمار من 
إجمالي رأسمال مستهدف بقيمة مليار دوالر. وكشف 

عزب أن  شللركته تسللعى للتوسللع في األسللواق المبتدئة عبر عمليات استحواذ على 
شللركات في تلك األسواق وذلك من خال شركة أورباخ جرايسون األميركية التابعة 

لبلتون المالية، مشيراً إلى أن لدى الشركة سيولة لتمويل االستحواذات.

باسم عزب

“كتارا” تستحوذ على منتجع سويسري

استحوذت شركة كتارا للضيافة في قطر على منتجع “بيرغنستوك-بحيرة لوتسيرن” 
في سويسللرا بقيمة بلغت نحو مليار دوالر أميركي. وأكدت الشركة -التي تملك وتدير 
مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالمياً- أنها مستمرة في التوسع واالستثمار 

الخارجللي رغم الحصار المفروض 
علللى دولللة قطللر. ويعللد منتجللع 
جزءا  لوتسيرن  بيرغنستوك-بحيرة 
من مجموعة بيرغنسللتوك التي يقع 
مقرها الرئيسي في مدينة تسوغ في 
سويسللرا. ويضم المنتجللع 4 فنادق 
فاخرة من فئة 3 إلى 5 نجوم، ويشمل 
العديد من المرافق والمباني األثرية.

أكللد الرئيس التنفيللذي لجهاز قطر لاسللتثمار عبد هللا 
بن محمد بن سللعود آل ثانللي أن الجهاز يعتزم االعان 
قريباً عن اسللتثمارات عالمية جديدة، نافياً وجود خطط 
لدى الجهاز لتسللييل أصول أجنبيللة. وقال إن العقوبات 
االقتصادية التي فرضتها السعودية واالمارات والبحرين 
ومصر على باده لم تؤثر على استراتيجية جهاز قطر 

لاستثمار )الصندوق السيادي القطري(.
يذكر أن حجم االسللتثمارات القطريللة حول العالم يقدر 
بللل335 مليللار دوالر، وتتنللوع هذه االسللتثمارات في 

مختلف القطاعات والمجاالت.

قطر تخطط الستثمارات
رغم العقوبات

عبد هللا بن محمد بن سعود آل ثاني

“سوفت بنك” تستثمر في “فليبكارت”

قال مصللدر مطلع: إن “سللوفت 
بنللك” اليابانيللة ال تللزال مهتمة 
بشراء حصة في فليبكارت الهندية 
للتجارة اإللكترونية، حيث تجري 
محادثللات السللتثمار مللا يصللل 
إلللى مليللاري دوالر مللن خال 
صندوقها فيجن. وكانت “سوفت 

بنك” تأمل في االستحواذ على حصة كبيرة في فليبكارت من خال صفقة تبادل أسهم 
بين فليبكارت ومنافسللتها المحلية األصغر حجماً سنابديل التي تعد المجموعة اليابانية 
أكبر مسللاهم فيها. لكن الخطة انهارت حينما قالت سللنابديل إنها قررت االسللتمرار 

كشركة مستقلة وأنهت جميع المحادثات المتعلقة بصفقة البيع.
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فازت شركة “دريك آند سكل” بعقد قيمته 175 مليون 
درهم لبناء برج West Bay السكني في دبي. وستنفذ 
Gulf Technical Construction التابعة لل“دريك 
آنللد سللكل”، أعمللال اإلنشللاءات والهندسللة المدنيللة 
 West واألعمللال الميكانيكيللة والكهربائية لمشللروع
Bay الذي يحتوي على أكثر من 250 شللقة، وسلليتم 

تسليمه خال 33 شهراً.

“دريك آند سكل” تفوز بعقد في دبي

وافقت مجموعة إيه.بي مولر ميرسك الدنماركية على 
بيع وحدتها للنفط والغاز “ميرسللك أويل” إلى شللركة 
توتال الفرنسللية النفطيللة الكبرى مقابللل 7.45 مليار 

دوالر أميركي.
وبموجب الصفقة، سللتنقل “توتال” 97.5 مليون سهم 
أو نحو 3.8 من أسللهمها إلى “ميرسللك” وسللتتحمل 
أيضللا التزامللات دين قصيرة األجل بقيمللة 2.5 مليار 

دوالر أميركي.
وتتوقللع “توتللال” أن تحقللق الصفقللة وفراً تشللغيلياً 
وتجارياً وماليللاً يزيد على 400 مليون دوالر أميركي 
سللنوياً، وبصفة خاصة من خال دمج أصول في بحر 

الشمال.

ميرسك تبيع وحدة نفطية لـ“توتال”

“روسنفت” تستحوذ على 49 % من “ايسار”

استكملت شللركة روسنفت الروسية صفقة 
شللراء حصللة نسللبتها 49 % في شللركة 
التكرير الهندية الخاصة “إيسار أويل” التي 

تقدر قيمتها السوقية بل12.9 مليار دوالر.
وفي سللياق متصللل، أكمل كونسللورتيوم 
“ترافيجللورا”  مللن  يتكللون  اسللتثماري 
األوروبيللة ومجموعللة يونايتللد كابيتللال 

بارتنرز )يو سي بي( صفقة استحوذ بموجبها أيضا على حصة أخرى بنسبة 49 % في 
“إيسار”، في حين سيحتفظ االخوان “رويا” مؤسسا الشركة الهندية بحصة تبلغ 2 %.

وتعليقللاً على اتمللام الصفقة، قال الرئيس التنفيذي لروسللنفت إيغور سيتشللن: نهدف 
مع شللركائنا إلى دعم “ايسللار” لتحسين أدائها المالي كثيراً، وتبني استراتيجية لتنمية 

األصول في األمد المتوسط.

إيغور سيتشن

“مايكل كورس” تستحوذ على “جيمي تشو”

أعلنت مجموعللة مايكل كورس 
األميركيللة عللن شللراء العامة 
البريطانيللة الفاخللرة فللي عالللم 
األحذية “جيمي تشو” مقابل 1.2 
أميركللي. وتوقعت  مليار دوالر 
“مايكل كورس” أن تحقق صفقة 
االسللتحواذ على “جيمي تشللو” 
عللدداً من الفوائد من بينها: زيادة 

مبيعات “جيمي تشو” إلى مليار دوالر، وتحقيق محفظة استثمارية )لمايكل كورس( 
أكثر توازناً من خال المزيد من تنويع المنتجات. وقالت الشللركة: إن “جيمي تشو” 
لديها الفرصة لتحقيق النمو في قطاع األحذية الفاخرة للرجال، باإلضافة إلى الدخول 

إلى أسواق عالمية، خاصة السوق اآلسيوي سريع النمو.

عرض افريقي لشراء نادي أرسنال

أعلن رجل األعمال النيجيري األغنى في 
قارة إفريقيا أليكو دانغوت أنه يجهز عرضاً 
لشراء نادي “أرسنال” اإلنكليزي، مشيراً 
إلى أن أول قرار سلليتخذه بعد االستحواذ 
على النللادي هو اإلطاحة بمللدرب فريق 
كرة القدم أرسن فينغر. دانغوت أضاف أنه 
يخطط لاستحواذ على حصة األغلبية في 

النادي من مالكها ستان كرونك بعد أن ينتهي من إنشاء مصفاة تكرير نفطية جديدة في 
الغللوس في نيجيريا. هذا وتقدر صافي ثللروة دانغوت نحو 13 مليار دوالر، ما يزيد 

عن ثروة كرونك المقدرة بل7.5 مليار دوالر.

أليكو دانغوت
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أعلنللت الهيئة العامة لاسللتثمار فللي الكويت تخارجها 
من شللركة أريفا الفرنسللية للطاقة النووية ببيع حصتها 
البالغللة 4.8 % للحكومللة الفرنسللية مقابللل 83 مليون 
يللورو، مللا يمثل خسللارة للهيئة التي كانت قد اشللترت 
هللذه الحصة مقابل 600 مليون يورو في كانون األول/
ديسللمبر 2010. وعزت الهيئة الخسللارة إلى تداعيات 
كارثة تسللونامي في اليابان وحادثة المفاعل النووي في 
فوكوشلليما عام 2011، التي أدت إلللى تدهور قيم عدد 
كبير من الشركات العاملة في مجال الطاقة النووية ومنها 
“أريفا”. وقالت الهيئة إنه بالرغم من هذه الخسارة فإنها 
نجحت في تحقيق أرباح صافية بلغت 45.2 مليار دينار 
كويتللي )149 مليللار دوالر( خال الفتللرة الممتدة من 
2010 لغايللة 2011، ومللن 2016 لغاية 2017، وهي 
فترة االستثمار في الشركة الفرنسية، مشيرةً إلى أن ذلك 

يؤكد حرصها على تنويع استثماراتها لتحقيق األرباح.

الكويت تبيع حصتها
في “أريفا”

الهيئللة  محافللظ  قللال 
في  لاسللتثمار  العامللة 
السعودية إبراهيم العمر 
ستسللمح  المملكللة  إن 
األجانللب  للمسللتثمرين 
بالتملك الكامل للشركات 
الصحللة  قطاعللي  فللي 
والتعليم. وأوضح العمر 

أن وزارة الصحة  سللتكون “جهة تنظيم فحسب وليس 
مقدم خدمللات”،  الفتاً إلى أن ذلك سلليفتح المجال أمام 
فرص اسللتثمار بما يصللل إلى 180 مليللار دوالر في  

القطاع الصحي على مدى السنوات الخمس القادمة.
يذكر أن  الحكومة السللعودية تدرس امكانية خصخصة 
جميع المستشللفيات العامة في المملكة اضافة إلى 200 

ألف صيدلية.

السعودية تسمح  بتملك األجانب
في الصحة والتعليم

إبراهيم العمر

صندوق استثماري سعودي صيني

قال وزيللر الطاقللة السللعودي خالد 
الفالح: إن السعودية والصين تعتزمان 
إنشللاء صنللدوق اسللتثمار قيمته 20 
مليار دوالر وإدارته بشللكل  مشترك 
مع تقاسللم التكلفة واألرباح مناصفة. 
كام الفالح جللاء على هامش مؤتمر 
اقتصادي لكبار المسللؤولين ورجال 

األعمال من البلدين.
من ناحية أخرى، قال نائب وزير االقتصاد والتخطيط السعودي  محمد التويجري، أثناء 
المؤتمر إن المؤسسات السعودية مستعدة لدراسة تمويل أنفسها جزئياً باليوان الصيني، 
وإن الصينيين مسللتعدون لتقديم مثل ذلك التمويل، كاشللفاً أن صندوق االسللتثمارات 
العامة، صندوق الثروة السلليادي الرئيسي للسعودية، يتفقد فرصاً استثمارية في قطاع 

النقل الصيني وقطاعات أخرى للبنية التحتية.

خالد الفالح

“إريكسون” تبيع 16.7 % من “إكنوكتيف”

باعت شركة إيركسون 16.7 % من شركتها التابعة “إكنوكتيف” لصالح شركة االستثمار 
التقني فرانسيسكو بارتنرز لقاء 200 مليون دوالر. وتقوم “إيكونكتيف”، التي تتخذ من 
الواليات المتحدة مقراً لها، بتطوير حلول تمكن المشغلين من ربط الشبكات ببعضها. 
ويتم اسللتخدام الحلول التي تقدمها الشركة من قبل حوالى 1200 من مقدمي الخدمات 
والمنظمين والشركات ومزودي المحتوى في جميع أنحاء العالم. وتعمل الشركة أيضاً 

في توفير حلول الترقيم، وقد 
تللم اختيارها أخيللراً من قبل 
لجنة االتصللاالت الفيدرالية 
األميركيللة للعمللل كشللركة 
مسللؤولة عللن قابليللة نقللل 
األرقام المحلية في الواليات 

المتحدة.

الصين تكبح االستثمارات “غير الرشيدة”

قالللت اللجنللة الوطنية للتنمية واإلصاح في الصين:  إن الدولة سللتعزز القواعد لدرء 
المخاطر عن الشركات المحلية التي تستثمر في الخارج وإنها ستحد من االستثمارات 
الخارجية “غير الرشيدة” في مبادرة الحزام والطريق الصينية.      وأضافت اللجنة، أنها 
ستقدم توجيهات إرشادية أفضل بخصوص المخاطر للشركات التي تستثمر في الخارج 
بهدف الحيلولة دون المنافسللة “الضارة” والفساد. وعزت اللجنة قرارها إلى مخاطر 

أمنية لم تحددها تهدد الشركات الصينية التي تستثمر في الخارج.
وكان مجلللس الللوزراء الصيني قللد أصدر أيضا توجيهات إرشللادية جديللدة لتنظيم 
االستثمار الخارجي وسط سعي بكين لدعم الشركات القادرة على االستثمار في الخارج 

مع الحد من الصفقات في قطاعات معينة أو حظرها.
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الصناعات الت��ي ال تحتاج رأس م��ال كبير لإلنتاج كصناع��ات المنظفات 
والغذائيات البسيطة، وبالتالي لم يُجتذب استثمار إنتاجي حقيقي كالمشاريع 
الضخمة التي ترف��د الناتج المحل��ي اإلجمالي وتولّد ف��رص العمل وترفع 

نسبة الصادرات.
ولذلك تتمح��ور كلها حول اإلنت��اج، ومهما كان االس��تثمار وفي أي قطاع 
فهو محط اهتم��ام الحكومة م��ا دام منتج��اً كالقطاع الزراعي على س��بيل 
المثال، حي��ث أفقدتنا الحرب ما ين��وف على 50 % من ثروتن��ا الحيوانية 
بتنوعها وكذلك قطاع الدواجن، إلى جانب القطاع الصناعي، حيث اهتممنا 
بالمش��اريع التي تحتاج الى رأس مال كبير كمش��اريع توليد الطاقة، وهي 
مش��اريع نرغب بدخول ش��ريك معنا فيها م��ن القطاع الخ��اص في إطار 

التشاركية، أي أن األولوية لالستثمار اإلنتاجي المحقق لإليرادات.

أال تدخ���ل المش���روعات الصغيرة والمتوس���طة ف���ي نط���اق االهتمام 
االستثماري؟

هي في صلب االهتمام الحكومي، وبالرغم من أنه مشروع حل ليس بجديد 
إال أن وزارة ش��ؤون االس��تثمار تعتبر هذا الحل ناجعاً لتوس��يع االستثمار 
وتقويته وتحقيق الناتج واإليراد، ولدينا األساس المتين لالنطالق به مجدداً 
كون جهات عدة في الدولة عملت عليه من قب��ل. وإلى جانب ما يفرزه من 
آثار إيجابية فإنه كذلك يعزز المالءة المالية للعاملين فيه ويمّكنهم، وبالتالي 

حسني: االستثمار والتنمية عنوانا النهضة االقتصادية

ياُلح���ظ أن االتج���اه الحكومي ف���ي س���ورية يركز على 
االستثمار ... ما هو واقعه وجدواه؟

أفرزت الحرب اإلرهابية الشرسة التي ُشنّت ضد سورية 
ظروف��اً صعب��ة، وتصحيح��اً للواق��ع وضع��ت الحكومة 
ضمن أبرز أولوياتها التركيز على اإلنطالق باالس��تثمار 
إلى واق��ع أفضل يرف��د الخزين��ة العامة للدول��ة ويضيف 
إل��ى الناتج المحل��ي، بما يضم��ن توليد ف��رص العمل في 
قطاعات ع��دة، وإن كان��ت الصناعة تتصدره��ا وتحديداً 
الصناعات المس��اهمة في تس��ريع دوران عجلة اإلنتاج، 
فاإليرادات مح��دودة وااللتزام��ات الت��ي أفرزتها األزمة 
كبيرة وغير قابلة للنقاش، إن كان في مجال نفقات الحرب 
ضد اإلرهاب أو في مجال الخدم��ات المقدمة للمواطنين. 
وكان��ت البداية م��ن توصيف الواق��ع بتصنيف المنش��أت 
المتضررة وما ه��و قابل منه��ا للترميم وإع��ادة اإلطالق 
بتكاليف معقولة منطقية، مع وضع تصور مبدئي لتكاليف 
كل نوع م��ن أنواع الصناع��ة لجهة التجهي��زات أو رأس 

المال العامل.
وبالفعل انطلقت مشاريع صناعية كثيرة وبدأت تُنتج، وال 
نذيع سراً إن قلنا أن أكبر المنش��أت الصناعية كانت توجد 
في حلب وريف دمش��ق، وكال المنطقتين تضررتا كثيراً، 
فكان إنهاضهما أولوية حاضرة دائم��اً على جدول أعمال 
الحكومة والتي بدأت بهذه الخطة من حلب، حيث تجاوبت 
صناعات كثيرة م��ع اإلنعاش الحكومي له��ا، وذلك نتيجة 
العمل الجدي والوقوف على احتياجات الصناعيين وتلبية 
الحكومة لها، وأساسها إدخال التجهيزات الالزمة للمعامل 

بال تكاليف تذكر.

ما النواحي االس���تثمارات التي تعّول عليها الحكومة في 
المرحلة المقبلة؟

ال شك في أن االس��تثمار ليس س��هالً إن لم يكن صعباً في 
فترات الح��روب، وحت��ى قبل الح��رب ص��درت قوانين 
االس��تثمار، ومنه��ا قانون��ي 10 و8 ورغ��م أهميتهما إال 
أنهم��ا لم يحقق��ا الطم��وح األمث��ل، لجهة توظي��ف الكثير 
من مش��اريعهما في الجان��ب الخدمي كالنقل مث��الً أو في 

قالت وزيرة شؤون االستثمار في سورية الدكتورة وفيقة حسني أن 150 فرصة استثمارية ونحو 14 مشروعًا 
جاهزة للتنفيذ ُطرحت مؤخراً أمام المستثمرين الراغبين بالعمل في سورية، مشيرة إلى أن المسار التنموي 
يعتبر عصب التوجه االستثماري في المرحلة المقبلة والتي تنطلق من عملية أعادة اإلعمار. وأكدت حسني في 
حديث لمجلة البنك والمستثمر أنه يتم العمل حالياً على مشروع قانون لتشجيع االستثثمار، معتبرة أن األولوية 

للمشاريع الكبيرة التي ترمم الُبنى التحتية الصناعية وتضيف إليها أصواًل جديدة كمشاريع توليد الطاقة.

د. وفيقة حسني
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مشروعاً تش��اركياً جاهزاً بدراس��اتها االقتصادية ومقدار 
تكاليفها، أي عبارة عن ملف��ات متكاملة تنتظر من يرغبها 

ليباشر العمل.

أين تنهض الحاجة لوضع قانون جديد لتشجيع االستثمار؟
تنهض من جمل��ة عوامل رغب��ت الحكومة ب��أن يعالجها 
القانون الجدي��د، وأبرزها إيج��اد مناخ اس��تثماري محفز 
والتركي��ز على تحس��ين مؤش��رات أداء األعم��ال تمهيداً 
لمرحلة إعادة اإلعم��ار، باعتبار أن القرار االس��تثماري 
مرتبط بالدرجة األولى باالستقرار األمني، وهو ما يتحقق 
تباع��اً كل يوم بفض��ل أبطال الجي��ش العربي الس��وري، 
إضاف��ة إل��ى معالجة الحال��ة النس��بية من ع��دم الوضوح 
الناجم عن تعديل قوانين االس��تثمار دون توحيد مرجعيتها 
في قانون واح��د عبر تحديد عالق��ة القانون م��ع القوانين 
األخرى، ومن خ��الل التمييز بي��ن نوعين م��ن القوانين، 
أولهما، القواني��ن التنظيمية مثل قانون الش��ركات وقانون 
المنافس��ة ومن��ع االحت��كار والتأمين��ات )وه��ذه القوانين 
بطبيعته��ا ال تتعارض مع قان��ون االس��تثمار(، وثانيهما، 
القوانين الت��ي تنظم االس��تثمار في قطاع��ات معينة حيث 
تعتبر هذه األخيرة بمثابة قوانين فرعية لقانون االس��تثمار 
تُترك له��ا التفاصي��ل الفنية، عل��ى أن يصدر الحق��اً دليل 
مفصل للمس��تثمر ح��ول آلي��ة االس��تثمار ف��ي كل قطاع 
على ح��دة، بحيث يش��كل ه��ذا القان��ون مرجعي��ة موّحدة 

للمستثمرين في كل القطاعات االقتصادية.

إذاً تعولون في مش���روع القانون على التنمية بأنواعها 
كأساس للنهوض االقتصادي؟

بالطبع، فأساس��ه التركيز في المرحلة المقبلة على تعزيز 
مس��ارات التنمية وربط قانون االس��تثمار مع التشريعات 
النافذة بما يخدم هذا المسار، بالتوازي مع تحديد االستثمار 
ف��ي مش��روع القان��ون، باإلنف��اق االس��تثماري إلضافة 
أصول جديدة وتوس��يع األصول القائمة بالتطوير أو إعادة 
التأهيل بغض النظ��ر عن القطاع المزمع االس��تثمار فيه، 
مع تقديم حوافز س��نوية زمانية ومكانية قد تكون ضريبية 
أو رس��وم جمركية أو قطاعية أو جغرافي��ة يقّرها مجلس 
الوزراء بحسب السياسة االقتصادية والتوجهات التنموية، 
بحيث تراعي الحوافز مجموعة م��ن المعايير تتركز على 
توجيه االس��تثمارات إلى قطاعات محددة مثل الصناعات 
التصديري��ة أو الصناع��ات كثيف��ة التكنولوجي��ا أو كثيفة 
العمالة، وتوجيه االس��تثمارات بش��كل مكاني مثل إعطاء 
حوافز إضافية لالس��تثمار في المناطق التنموية في إحدى 
أهمية خاصة للمسؤولية االجتماعية.المحافظات، أو من��ح حوافز أكب��ر للمش��اريع التي تولي 

يؤّمن لهم الدخل، إل��ى جانب دوره ف��ي اإلنتاج واإليراد لصال��ح الخزينة 
العامة للدولة. ومن المهم اإلش��ارة إلى أن هذه المش��روعات ال تقل أهمية 

عن االستثمار في قطاعات أخرى.

ماذا عن العناقيد الصناعية وما تش���كله من أس���اس متين لالستثمار في 
المشروعات الفردية؟

بالفع��ل، وهو مش��روع بدأ العمل ب��ه ضمن لجن��ة تطوير الري��ف، وبات 
لدينا توصيف يضمن االنط��الق الصحيح، حيث حددن��ا المحافظة األولى 
المس��تهدفة وهي محافظ��ة الالذقي��ة وأجرينا مس��حاً للقرى األق��ل تمكيناً 
أو األكثر هشاش��ةً، كما حددنا القرى والنش��اطات األفض��ل عبر الوحدات 
اإلدارية التي ت��ؤدي دوراً هاماً في قائمة النش��اطات األكثر تفاعالً من قبل 
األهال��ي، إن كان بالتدري��ب أو بغيرها، ناهيك بالدراس��ات األولية في كل 
القطاعات بما فيها السياحية، وس��تُعلن هذه المحددات ضمن ملتقى يقام في 
الالذقية خالل الفترة المقبلة لط��رح نتائج العمل، مع تحديد مبالغ اإلقراض 
والجهات التي س��تُقرض. أما على األرض، فالمش��روع مدروس ومؤطر 
بمجموعة من السالس��ل الصناعية الصغيرة المترابطة ف��ي ما بينها إنتاجاً 
ومواصف��ةً وتس��ويقاً، وكل ذل��ك يدخل ضمن إط��ار االس��تثمار المحلي، 
مع اإلش��ارة إلى أن مش��روع العناقيد الصناعية انطلق أيض��اً في محافظة 

طرطوس ولكنه ال يزال في مراحله األولية.

كيف تتبّدى مالمح الخريطة االس���تثمارية التي ترغب الحكومة برسمها 
مع المستثمرين الخارجيين؟

نعمل حالياً على قان��ون تش�جيع االس����تثمار لتحدي�د المس��تثمر الش��ريك 
في ترمي��م تداعيات ح��رب اس��تهدفت البش��ر والحجر، وبع��د أن وضعنا 
المالمح األس��اس��ية للقان��ون يمكن الق��ول أننا نس����تهدف اإلنتاج وترميم 
البنية التحتية والمراف��ق الخدمية ونضعها كأولوية، م��دون تعارض ذلك، 
بالطبع، مع رغبات المس��تثمرين، فالمس��تثمر ذو المالءة المالية القوية ال 
يهتم بمش��روع عادي مح��دود بل يهتم بمش��اريع كبيرة تك��ون دورة رأس 
المال فيها سريعة لتدر عليه ربحاً مباشراً كمشاريع الطاقة مثالً، والموازنة 
بين هاتين الناحيتين من األهمية بمكان وال يمكن تحقيق ذلك إال عبر قانون 
متوازن نضمن حقوقن��ا كاملة من خالله، ونحل التش��ابكات م��ع القوانين 
األخرى لنضمن التس��هيل على المس��تثمر، مع اإلش��ارة إلى ناحية شديدة 
األهمية وّج��ه بها رئيس مجلس الوزراء ش��خصياً وهي ش��مولية القانون، 
فقطاع الس��ياحة مثالً يعمل اس��تثمارياً من خالل إجراءات خاصة به ولكن 
يجب أن تتّس��ق هذه اإلجراءات مع غيرها في نطاق قان��ون واحد متكامل 
يوازن بي��ن كل الخصوصيات، كما يجب أن يتّس��ق مع قانون التش��اركية 
الذي ينحو نح��و االس��تثمارات الكبيرة التي تبن��ي وتعزز البني��ة التحتية، 
كالتش��ارك في إنهاض معمل ل��م يعد ممكن��اً للحكوم��ة إنف��اق المزيد من 

األموال لترميم أوضاعه.
وم��ن المق��رر أن تتم مناقش��ة مش��روع القانون ه��ذا مع القط��اع الخاص 
ومجتمع األعم��ال، علماً أن ذل��ك ال يعني بح��ال من األح��وال أننا ننتظر 
القانون لنباش��ر ط��رح الف��رص االس��تثمارية، فملتق��ى االس��تثمار الذي 
ُعقد الش��هر الماضي تضمن طرح 150 فرصة اس��تثمارية، وحوالى 14 
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الهيئة من خالل النافذة الواحدة التي تغنيه عن مشقة 
التعامل مع جهات عدة، بحيث يتم تشميل المشاريع 
على مرس��وم تشجيع االستثمار، مع منح الموافقات 
واإلجازات والش��هادات والسجالت الالزمة إلقامة 
المش��روع، وتقدي��م الخدم��ات الجمركي��ة ومتابعة 
التراخي��ص اإلداري��ة، وتأمي��ن خدم��ات الهج��رة 
والجوازات لغير الس��وريين، أي نقدم كل الخدمات 
االس��تثمارية في الهيئ��ة بمدة ال تتج��اوز يوم عمل 
واح��د. أما ع��ن الواقع القري��ب، فق��د أعددنا رؤية 
لرف��ع مس��توى أداء الخدمات االس��تثمارية المقدمة 
من قبل الهيئة من خالل تنظيم وتس��ريع اإلجراءات 
التقني��ات  واس��تخدام  وتبس��يطها،  والمعام��الت 
التكنولوجية لتطوير العمل بين الهيئة وبين الجهات 
الحكومي��ة ذات الصلة، ليرتقي العمل إلى مس��توى 
خدمات حكومية إلكترونية، وبتطبيقه ستتحول الهيئة 
إلى النافذة والوجهة األولى والوحيدة أمام المستثمر.
ما هي القطاعات التي ترغبون بتركيز االستثمارات 

فيها؟
الهيئة بوضعها الحالي جهة تنفيذية تس��هم في رسم 
الخطوات وفق أولوي��ات وتوجهات محددة إلنعاش 
قطاعات بعينها، من خالل التحضير المسبق، بحيث 
نعمل على تنفيذه حال وج��وده. ومهما كان الهدف، 

األموي: 300 مشروع لالستثمار في المدن السورية
قالت المديرة العامة لهيئة االستثمار السورية الدكتورة إيناس األموي، إن الوفود العربية واألجنبية ال تنفك تزور سورية 
لالطالع على بيئتها االستثمارية في فترة إعادة اإلعمار التي بدأت على أرض الواقع، والبحث عن الفرص التي تناسبها 
وفقاً لتوجهاتها. ولفتت األموي في حديث لمجلة البنك والمستثمر، إلى أن األشهر األخيرة لوحدها شهدت انطالق 
5 مشاريع استثمارية في مجال الصناعات الدوائية وتحسين الثروة الحيوانية، مؤكدة أن هذا الواقع ناجم بشكل 

رئيسي عن اتساع رقعة األمان وعودة االستقرار إلى أجزاء كبيرة من سورية بسواعد رجال الجيش العربي السوري.

هل يمكن القول إن البيئة االستثمارية بدأت 
تعود إلى طبيعتها في سورية؟

ال ش��ك في أن انتص��ارات الجيش العربي 
الس��وري والش��عور باألمان واالس��تقرار 
أدي��ا دوراً مهم��اً في تحس��ن البيئة الالزمة 
لالستثمار، وقد باش��رنا العمل على برامج 
تنفيذية متعددة لتش��جيع تدفق االستثمارات 
وتس��هيلها، وتفعي��ل دوره��ا ف��ي التنمي��ة 
االقتصادي��ة واالجتماعي��ة عب��ر دراس��ة 
القطاعات والتخطيط لها لتنفيذ السياس��ات 
الوطنية لالستثمار، وتنمية البيئة االستثمارية 
وتعزيزها لكون التعامل اإلجرائي يش��كل 
مح��وراً من التس��هيالت المهمة التي تعمل 
عليها الهيئة، فمشاريع عديدة انطلقت خالل 
فترة األزمة وب��دأت باإلنتاج الفعلي، حيث 
ش��هدت األش��هر الس��بعة األخيرة انطالق 
5 مش��اريع اس��تثمارية تركزت في مجالي 
صناعة وإنتاج األدوية البش��رية ومشاريع 

تحسين الثروة الحيوانية.
يالحظ مؤخراً إقبال خارجي على االستثمار 
في س���ورية، هل ذلك إعالن عن انطالق 

إعادة اإلعمار؟
إن التحضي��ر إلع��ادة اإلعم��ار ب��دأ من��ذ 
فترة، وتعزز مؤخراً عبر إطالق مش��روع 
اإلص��الح اإلداري من قبل الرئيس بش��ار 
األس��د وبدأنا نلمس نتائج��ه، والوفود التي 
تأتي ترى بعينها تحسن األمور على أرض 
الواقع. وقد جنينا نتاج عمل الفترة الماضية 
في جاهزيتنا لتأمين الفرص االستثمارية في 
مختل��ف القطاعات وفق توجه الوفد القادم، 
م��ع تطوي��ر قاع��دة البيانات بش��كل يومي 
بالتنسيق مع كل الجهات التي تمتلك فرصاً 
استثمارية. وبالفعل فكل فترة يزور سورية 
وفد جديد لبحث الفرص االستثمارية فيها، 
وأخ��ر من زارنا وفود م��ن الصين وإيران 

وُعمان وروسيا وأخرى سواها.
ما الذي تقدمونه للمستثمر لجذبه؟

نق��دم له الخدمات المتعددة، أي صلب عمل 

ف��إن الهيئة تضع البرام��ج التنفيذية الكفيلة 
بتحقيق��ه، وه��و أمر توصلنا ل��ه من خالل 
دراسة تركز المشاريع االستثمارية في كل 
محافظة لتنفيذ المش��اريع فيه��ا وفقاً لرغبة 
المستثمر أو السوق، لكون القطاع الخاص 
حر بتوجيه اس��تثماره أينما أراد، بالتوازي 
م��ع معرفة األولويات المخطط لها بش��كل 
تفصيلي من كل وزارة بالنس��بة للمش��اريع 
المطروح��ة للقطاع الخاص أو للتش��اركية 
معه، وق��د جمعناه��ا من خ��الل مصفوفة 
متكاملة على شكل فرص استثمارية، حيث 
بات لدين��ا ما يف��وق 300 فرصة لمختلف 
األشكال المباشرة للتشاركية أو التشارك مع 

القطاع الخاص.
كم هي حصيلتكم حتى األن؟

بخالف مشاريع قانون االستثمار رقم 10، 
فقد بلغ إجمالي المشاريع التي تشملها أحكام 
المرسوم التش��ريعي رقم 8 حوالى 1386 
مش��روعاً، تتوزع وفق نوعية المش��روع، 
فالمش��اريع الصناعي��ة تش��كل 59 % من 
إجماليه��ا ومش��اريع النق��ل 27 %، ف��ي 
حين تش��كل المش��اريع الزراعي��ة 11 % 
و3 % نسبة مش��اريع القطاعات األخرى. 
أما بالنس��بة للهيئ��ة، فالمكس��ب األكبر لها 
ه��و تحقق ما تس��عى إلي��ه لتك��ون واجهة 
يس��تطيع المستثمر الحصول منها على كل 
المعلومات والبيانات وأجوبة االستفسارات، 
وقد أعددنا مؤخراً خارطة اس��تثمارية لكل 
سورية جمعنا فيها كل الفرص االستثمارية 
والمشاريع السياحية )بما لها من خصوصية 
وتنوع(، ذلك كله في إطار الهدف األساسي 
الذي نسعى اليه وهو تكامل المسؤوليات، إذ 
ال يمكن إال العمل بشكل جماعي وبالتكامل 
م��ع كل ال��وزارات واألف��كار المطروحة 
وأولوياته��ا حتى في إج��راءات التنفيذ لبدء 
المش��اريع، فيك��ون دور الهيئ��ة التش��بيك 
للمستثمر بأحسن أشكالها وصورها.والتكام��ل إليص��ال الخدمة االس��تثمارية 

د. إيناس األموي 
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التعاون االستثماري مجددًا عبر غرفتي الصناعة والتجارة.

تسهيالت استثمارية 
توازياً، اطلع الوفد خالل لقائه مدير عام هيئة االس��تثمار السورية 
إين��اس األم��وي عل��ى واق��ع المش��اريع االس��تثمارية والفرص 
والتس��هيالت التي تقدمها الهيئ��ة في هذا المج��ال. وأكدت األموي 
أن الهيئ��ة تدعم االس��تثمارات الخاصة وتفعيل دوره��ا في التنمية 
ال  للمس��تثمرين،  الخدم��ات  وتقدي��م  واالجتماعي��ة  االقتصادي��ة 
س��يما من خالل النافذة الواحدة لتبس��يط االج��راءات والموافقات 
لمش��اريعهم وتس��هيلها. ولفت��ت األموي إل��ى أن الهيئة مس��تمرة 
في متابعة المش��اريع منذ بدء تنفيذها وحت��ى وصولها إلى مرحلة 
اإلنتاج، مبينةً أن��ه تم تنفيذ العديد من المش��اريع االس��تثمارية في 
العام الماضي بلغت 27 مشروعاً، توزعت على مجاالت الزراعة 
والصناعة والنقل، في حين ان هناك نحو 150 فرصة اس��تثمارية 

خالل العام الجاري.

من جانبه، طل��ب الكيومي عدداً من االستفس��ارات حول الخدمات 
المقدم��ة للمس��تثمرين والمدة الالزم��ة للحصول عل��ى الموافقات 
للمش��اريع االس��تثمارية وماهي��ة االج��راءات والتس��هيالت “ال 
س��يما الضرائ��ب المفروضة عل��ى هذه المش��اريع والحس��ومات 
عليها”. وأك��د “أهمي��ة التركي��ز على قواني��ن االس��تثمار بحيث 
تتضمن ميزات تج��ذب االس��تثمارات األجنبية من حيث تس��هيل 
االج��راءات والتركيز عل��ى عامل الوق��ت في انج��از المعامالت 
وخاصة للمش��اريع الكبيرة”. وأش��ارت األموي إل��ى أنه تم خالل 
االجتماع تبادل الرؤى واألفكار حول آليات االس��تثمار الصحيحة 
للمستثمر.وكيفية إصالحها بالش��كل األمثل بما يتناسب مع المتطلبات الفعلية 

وفد عماني بحث فرص االستثمار في سورية

وأش��ار خميس إلى أن س��ورية بدأت مرحلة التعاف��ي االقتصادي 
وتش��كل بيئ��ة خصب��ة النط��الق مش��روعات اس��تثمارية في كل 
المجاالت، موضحاً أن “الحكومة تعمل على إصدار بيئة تشريعية 
متطورة لالستثمار بما يس��هل اإلجراءات على المستثمرين. وقدم 
شرًحا حول خطة الحكومة للتنمية االقتصادية وتنشيط دور رجال 

األعمال والمستثمرين.

مصالح متبادلة
من جانب��ه، أوضح الكيوم��ي أهمية التنس��يق والتعاون المس��تمر 
بين غرف التج��ارة والصناعة ف��ي البلدين لوضع آلي��ات للتعاون 
المستقبلي تتضمن إقامة االستثمارات خصوصاً في مجاالت النفط 
والس��ياحة والعقارات. ولفت إلى أن س��ورية بلدٌ واعدٌ باالستثمار 
وخاصة أنها تمر حالياً بظروف إيجابية ومشجعة. وأشار الكيومي 
إلى أهمية مش��اركة وفود من رجال األعمال العمانيين في فعاليات 
معرض دمش��ق الدولي لالطالع عل��ى الفرص االس��تثمارية في 
س��ورية، مؤكداً أن غرفة صناعة وتجارة عمان بدأت بمد جسور 
التعاون مع الجانب الس��وري ليكون أساس��اً النطالق��ة جديدة في 
مجال االس��تثمار. كما بحث وزير االقتصاد والتج��ارة الخارجية 
محمد س��امر الخليل، مع الوفد العماني فرص التعاون والتوجهات 

االستثمارية العمانية في سورية.

وأش��ار الوزير إلى توجه ال��وزارة وغرف التجارة الس��ورية إلى 
تش��كيل مجلس لرجال أعم��ال س��وريين وعمانيين يض��م كل من 
يرغب باالس��تثمار من الجانبين والعمل في س��ورية لكونه يشكل 
أساساً متيناً للتعاون، مؤكداً أن االستثمار في سورية فرصة مهمة 
مستقبالً وس��يكون لرجال األعمال العمانيين دور في هذا اإلطار. 
ونوه الخلي��ل بمب��ادرة الفعاليات االقتصادي��ة العمانية ف��ي تفعيل 

بحث رئيس مجلس الوزراء السوري 
مجلس  رئيس  مع  خميس،  عماد 
إدارة غرفة تجارة وصناعة سلطنة 
الكيومي  صالح  بن  سعيد  عمان 
االقتصادية  العالقات  تعزيز  سبل 

واالستثمارية بين البلدين.
زيارتـه  خـالل  الكيومـي  والتقـى 
المسؤولين  من  عدداً  دمشق  إلى 
بدورهـم  عرضوا  الذين  السوريين 
الفـرص االســـتـثـماريـة  كــل 
والتســهيالت المتاحة بما يضمن 
تعزيز التعاون واالستثمارات العمانية 

في سورية.



30

عالم االستثمار

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2017

القطاعات أداًء من حيث الحجم والقيمة، حيث ش��هد إنجاز ثالث معامالت 
بقيمة مليار دوالر.

عمليات الدمج واالستحواذ الصادرة
من حيث القيمة، ازدادت المعامالت عبر األقاليم الصادرة من منطقة الشرق 
األوس��ط من الربع األول إلى الربع الثاني من 2017 بمقدار ثالث أضعاف 
لتصل إلى 17,2 ملي��ار دوالر، وهي أعل��ى قيمة لمعاملة دمج واس��تحواذ 
صادرة منذ عام 2015، وهو ما يعد عاماً قياسياً لعمليات الدمج واالستحواذ 
عبر األقاليم. وم��ع ذلك، انخفض ع��دد المعامالت بنس��بة 41 %، حيث تم 

إنجاز 10 معامالت فقط خالل الربع نفسه من العام.
أيضاً، كانت اإلمارات أكثر الدول المس��تثمرة في المعامالت الصادرة عن 
منطقة الشرق األوسط من حيث الحجم والقيمة، حيث تم إنجاز ما مجموعه 
6 معامالت بقيمة 16,6 ملي��ار دوالر، وجاءت البحرين وقطر في المرتبة 
الثانية والثالث��ة، حيث أنجزت البحرين ثالث معام��الت بقيمة 571 مليون 

دوالر، وأنجزت قطر معاملة واحدة بقيمة 73 مليون دوالر.
وكان قط��اع المس��تحضرات الصيدالني��ة هو القط��اع المتمي��ز من حيث 
القيمة، ويرج��ع ذلك إلى إنج��از معاملة ضخمة بمبل��غ 9,05 مليار دوالر 
لشراء شركة تطوير المنتجات الدوائية )ذ.م.م.( ومقرها الواليات المتحدة، 
في المقدمة من حيث حجم المعامالت، مسجالً ثالث معامالت.من قبل صناديق الثروة السيادية في أبوظبي وسنغافورة، وجاء قطاع النقل 

اإلمارات تقود عمليات الدمج واالستحواذ عبر الحدود

وارتفع مؤش��ر الشرق األوس��ط، باس��تخدام خط األساس 
100. إلى 201.5، كما شهد نشاط المعامالت عبر األقاليم 
زيادة كبيرة ف��ي عمليات الدم��ج واالس��تحواذ الصادرة، 

بينما اخفض نشاط عمليات الدمج واالستحواذ الواردة.
وصرح الشريك في “بيكر مكنزي. حبيب المال” في دولة 
اإلمارات بقس��م الش��ركات وعمليات الدمج واإلستحواذ، 
وي��ل س��يفرايت: “نظ��راً إلى صفقتي��ن ضخمتين، ش��هد 
النص��ف األول من ع��ام 2017 زيادة ملحوظ��ة في قيمة 
المعامالت الصادرة عن منطقة الش��رق األوس��ط بمقدار 
أربع��ة أضعاف مقارنة بالفترة نفس��ها من الع��ام الماضي 

على الرغم من انخفاض عدد المعامالت”.
الدم��ج  معام��الت  انخفض��ت  حي��ن  “ف��ي  وأض��اف: 
واالس��تحواذ من حيث قيمتها وعددها في الربع الثاني من 
عام 2017، فإن ما نشهده من المس��توى العام للمعامالت 
عبر الحدود وعبر األقاليم يعتبر مؤش��راً واع��داً لما تبقى 

من العام”.

عمليات الدمج واالستحواذ الواردة
بالمقارنة م��ع الربع الس��ابق م��ن العام، انخفض��ت قيمة 
عمليات الدمج واالس��تحواذ عب��ر األقاليم التي تس��تهدف 
منطقة الش��رق األوس��ط بنس��بة 38 % في الرب��ع الثاني 
م��ن ع��ام 2017، حيث بلغ��ت قيم��ة المعام��الت 1,84 
مليار دوالر، بانخفاض 73 % عن الربع نفس��ه من العام 

الماضي.
وكان��ت اإلم��ارات الدول��ة المس��تهدفة األول��ى من حيث 
عدد المعام��الت وقيمتها، حيث تم إنج��از ثالث معامالت 
في مختل��ف القطاعات بقيمة 1,07 ملي��ار دوالر، وكانت 
فرنس��ا أكب��ر دول��ة مقدم��ة للعط��اءات م��ن حي��ث قيمة 
المعامالت في الربع الثاني من ع��ام 2017، حيث دفعت 
ش��ركة “إنج��ي - ENGIE” مبل��غ 775 ملي��ون دوالر 
لالس��تحواذ على 40 % في ش��ركة تبريد الصناعية التي 

تتخذ من اإلمارات مقرا لها.
وفي نف��س اإلط��ار، كان قط��اع الخدم��ات المالية أفضل 

شـهد الربع الثاني من عام 2017 ارتفاعاً في 
إنجاز المعامالت عبر الحدود في منطقة الشرق 
السياسية  الرغم من األوضاع  األوسـط، على 
واالقتصادية السائدة، وذلك وفقاً لمؤشر بيكر 
مكنزي عن عمليات الدمج واالسـتحـواذ عبر 

الحدود.
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االنتصار”.

شريك اقتصادي موثوق
وأش��ار خميس إل��ى أن االقتص��اد الذي صم��د طيلة ه��ذه األزمة 
يستحق أن يكون ش��ريكاً موثوقاً للحاضر وللمس��تقبل، ألن شريكاً 
موثوقاً بإمكانيات محدودة خير من شريك غني ال يحظى بالصدقية 
والثقة، معتبراً أن عودة الحياة لمعرض دمش��ق الدولي وبمش��اركة 
واسعة وكثيفة من الش��ركات المحلية والخارجية، تعني أن الحرب 
فشلت رس��مياً في النيل من مؤسسات الدولة الس��ورية، وفشلت في 
قتل إصرار الس��وريين وإرادتهم، مضيف��اً أن الحكومة وإلى جانب 
االنتصارات التي يحققها الجيش العربي السوري وحلفائه األوفياء، 
تخوض معركة أخرى، فتحري��ر الطاقات اإلنتاجي��ة للبالد وإعادة 
اس��تثمار الموارد والثروات الوطني��ة وتوظيفها بم��ا يخدم صمود 
الدولة، وتخفيف ما يعانيه المواطن الس��وري من ضغوط اقتصادية 
جّراء تبعات الح��رب، يمثالن أولوية أساس��ية ل��دى الحكومة التي 
اتخذت في هذا الس��ياق جملة واس��عة م��ن اإلج��راءات والقرارات 
الهادفة إلى ضمان ع��ودة دوران عجلة اإلنتاج ف��ي القطاعين العام 

والخاص.

فرص استثمارية مشتركة
أضاف خميس أن انعق��اد هذه ال��دورة من معرض دمش��ق الدولي 
هو تتوي��ج لتلك اإلج��راءات التي من ش��أنها التعري��ف بالمنتجات 
والس��لع الوطنية، وفتح أس��واق جدي��دة لتصديرها وإتاح��ة المجال 
للمش��اركين للِّق��اء والتح��اور حول فرص االس��تثمار المش��تركة، 
وتش��جيع المس��تثمرين المغتربين على العودة إلى وطنهم واإلسهام 

المهندس عماد خميس

معرض دمشق الدولي الـ59: إطالق نهضة سورية

مشاركات عربية ودولية
استمرت نشاطات العرض عش��رة أيام )بين 17 و26 آب/أغسطس 
2017( وهو يعد أكبر تظاهرة اقتصادي��ة واجتماعية وثقافية تنظم 
في س��ورية منذ بدء الحرب اإلرهابية التي تتعرض لها. وشاركت 
في��ه، إلى جان��ب ش��خصيات س��ورية فاعلة م��ن القطاعي��ن العام 
والخاص وف��ي مختل��ف المج��االت، 43 دولة، منها 23 ش��اركت 
رسمياً عبر السفارات، و20 دولة أخرى سجلت مشاركات تجارية 
عبر شركات اقتصادية مس��تقلة أوروبية وشرق آس��يوية وعربية. 
والدول المشاركة هي: روس��يا وبيالروسيا وأرمينيا ولبنان وكوريا 
الديموقراطية واليمن وفنزويال والبرازيل وأبخازيا وبولندا وماليزيا 
وكندا وباكستان ومصر وتايوان وجنوب إفريقيا والعراق والمغرب 
واألردن وإس��بانيا وإندونيس��يا وبريطاني��ا وهونغ كون��غ وإيطاليا 
وإي��ران والدانمارك وس��لطنة ُعمان وفلس��طين وبلغاري��ا وألمانيا 
واليابان والصي��ن والهند والبحري��ن واليونان واإلم��ارات العربية 

المتحدة وبلجيكا وكوبا وتايالند والتشيك وهولندا والسودان وفرنسا.

ترحيب رئاسي
وألق��ى رئيس مجلس ال��وزراء المهن��دس عماد خمي��س، كلمة نقل 
فيها للحضور والمش��اركين تحيات الرئيس األسد وأمنياته بالتوفيق 
والنجاح، وترحيبه الخاص بالمش��اركين من مختلف الدول العربية 
والصديقة، مؤكداً أن انطالق معرض دمشق الدولي هذا العام يحمل 
رس��الة للعالم أجمع بأن إرادة الحياة لدى الس��وريين كانت وستبقى 
أقوى من اإلرهاب، مشدداً أنه لوال دماء وتضحيات شهداء وجرحى 
الجي��ش العربي الس��وري وحلف��اء وأصدق��اء س��ورية المقاومين 
واألوفياء، “لما اس��تطعنا أن نجتمع لنعلن فص��الً جديداً من فصول 

فتـح معـرض دمشــق الدولــي في 
نسـخته الـ59 الطريق نحو اسـتعادة 
الجاذب لالستثمارات،  سورية موقعها 
وكّرس مرحلـة جديـدة من العمل من 
خالل التأكيد أن سورية تتعافى وتهزم 

االرهاب.

أقيم المعرض أخيـراً على أرض مدينة 
المعارض في ريف دمشق بعد انقطاع 
دام خمس سـنوات، في رعاية رئيس 
بشار  السـورية  العربيـة  الجمهوريـة 
األسـد، ومّثلــه في االفتتاح رئيــس 
الـوزراء المهنـدس عمــاد  مجلــس 

خميس.
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اقتصادية تحقق طموحات الش��عب الس��وري في اس��تعادة سورية 
لدوره��ا ومكانته��ا االقتصادي��ة عل��ى مس��توى المنطق��ة والعالم، 
مش��دداً على أن المش��روع الوطني لإلصالح اإلداري الذي أطلقه 
الرئيس بش��ار األس��د س��يعالج الصعوبات التي قد تعترض السير 
األمثل لالس��تثمارات من قبيل الروتين والبيروقراطية، مشيراً إلى 
أن الحكوم��ة تعكف حالي��اً على وضع اللمس��ات األخي��رة لتحديث 
وعصرنة القانون الناظم لالس��تثمار لتشجيع االس��تثمارات بجميع 
أشكالها، وفتح أبواب التشاركية بما يحقق الضمان واألمان للمستثمر 
ويقلل مس��توى المخاطر إل��ى أدنى حد ممك��ن، ويفتح آف��اق زيادة 
العوائد ويضمن حري��ة حركة رأس المال، حيث س��تكون الحكومة 
حاض��رة لتقدي��م كل التس��هيالت المالي��ة والجمركي��ة والمصرفية 
الالزم��ة والتي من ش��أنها تعزيز ف��رص االس��تثمار، داًعيا رجال 
األعمال والسوريين كافةً إلى العودة لسورية والعمل معاً للمساهمة 
في إعادة اإلعمار وتجاوز مفرزات الحرب اإلرهابية التي فُرضت 
عليها، ليخت��م بالقول: “من ه��ذا الم��كان الذي هو عنوان س��ورية 

المنتصرة نقول لكم سورية تنبض بالحياة”.

صناعة المعارض
المدير العام للمؤسس��ة العامة للمعارض واألس��واق الدولية فارس 
الكرتلي، رح��ب في كلمة خالل حف��ل االفتتاح بالحض��ور العربي 
والدول��ي المميز في ه��ذه ال��دورة التي تُعَ��دّ أكبر دورة ف��ي تاريخ 
المع��رض م��ن حيث حج��م اإلش��غاالت، والتي ش��ارك عش��رات 
آالف العمال ف��ي عمليات التحضير لها لتلبي��ة احتياجات المعرض 
في جميع النواحي وم��ا ينتج عنه م��ن عقود تصديري��ة، مؤكداً أن 
صناعة المعارض من الصناعات المهمة التي يجب رعايتها لكونها 

في إعادة إعماره وتنميته، مؤكداً استعداد الحكومة لتقديم كل أشكال 
الدعم لتعزي��ز العالقات االقتصادية مع مختلف الدول وتس��هيل كل 
اإلجراءات لتنفيذ العقود والصفقات ومشاريع التعاون في المعرض، 
الفتاً إلى أن النجاح في إع��ادة دوران عجلة اإلنتاج في ظل ظروف 
الحرب وآثارها، يش��ير إلى أن عزيمة الس��وريين في مرحلة إعادة 
البناء واإلعمار لن تَِقّل عن عزيمتهم الت��ي هزمت اإلرهاب، بدليل 
روح الحياة التي تدب س��ريعاً ف��ي المناطق الت��ي يحررها الجيش 
العربي السوري الباسل رغم ما لحق بها من دمار وخراب، وتوجه 
الكثير من الصناعيين إلى ترميم مصانعهم وإعادة تأهيلها لتقلع من 
جديد دون أن ينتظ��روا قراراً م��ن أحد، فضالً ع��ن انخراط آالف 
الش��باب والش��ابات منذ بداية الحرب في مب��ادرات وطنية لإلغاثة 
والدعم والتنمية، مبيناً أن المحبين لسورية مطمئنون ومتأكدون أنها 

ستنهض من جديد كطائر الفينيق.
واعتب��ر رئيس مجل��س ال��وزراء أن م��ؤازرة العديد من األش��قاء 
واألصدقاء لسورية في إعادة إحياء أقدم فعالية اقتصادية واجتماعية 
وثقافي��ة وفنية في أكبر مدين��ة للمعارض بالمنطقة، وأكبر مس��احة 
إش��غال في تاريخ المع��رض، تؤكد أن س��ورية ف��ي معركتها ضد 
اإلرهاب المهدد للمنطقة والعالم ليست وحدها، وأن محاوالت بعض 
الدول والحكومات عزلها وحصارها باءت بالفشل على المستويين 
الش��عبي والدولي، رغم كل ما خلفته تلك المح��اوالت من آثار على 

حياة المواطنين وأوضاعهم المعيشية واالقتصادية والصحية.

قانون تشجيع االستثمار
أك��د المهندس خمي��س أن أبواب س��ورية س��تظل مش��رعة لجميع 
المس��تثمرين ورجال األعمال للعمل واالس��تثمار، وبناء ش��راكات 
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مولّدة لف��رص العمل ومدرة للربح، ومبيناً أنها قطعت ش��وطاً مهماً 
في س��ورية حيث بلغ عدد المعارض في المحافظ��ات خالل الفترة 
الماضية 120 معرضاً، مضيفاً بأن هذا هو الوجه الجديد لس��ورية 
التي ب��دأت مرحلة االنتص��ار والتعاف��ي وإعادة اإلعم��ار. واعتبر 
أن تجربة المعرض بره��ان على اإلمكانيات الخاّلقة لدى الش��عب 

السوري.

مساحة اإلشغال األكبر
أكد وزي��ر االقتصاد والتجارة الخارجية في س��ورية الدكتور محمد 
س��امر الخليل في حديث خاص لمجلة البنك والمس��تثمر، أن إقامة 
معرض دمش��ق الدول��ي بنس��خته ال�59 دلي��ل حقيقي عل��ى تعافي 
س��ورية وإصرار الس��وريين عل��ى الحي��اة والصمود، معتب��راً أن 
دورة للمع��رض تكتس��ب أهميتها م��ن المؤش��رات الت��ي ترافقت 
معها لجهة تس��جيل أكبر مساحات إش��غال في تاريخ المعرض منذ 
إحداثه وحتى األن، والتي وصلت إلى نح��و 74 ألف متر مربع من 

مس��احات الع��رض، إضافة إلى مش��اركة 
43 دولة ناهيك ب�1562 ش��ركة، الفتاً إلى 
تقس��يم المعرض على شكل قطاعات تشمل 
المنتج��ات الغذائية والنس��يجية والكيميائية 

والهندسية.
واعتبر الخليل أن مؤشرات االقتصاد بشكل 
عام وبعد س��نوات س��بع من الحرب تعتبر 
جي��دة، لجهة أن كثي��ر م��ن المعامل عادت 
إلى العمل وباش��رت اإلنت��اج بالتوازي مع 
استمرار دوران عجلة اإلنتاج في كثير من 
القطاعات األخرى التي استعادت حيويتها، 
وهو ما يتضح م��ن خالل المع��رض الذي 
يثبت بع��دد الش��ركات الكبير الذي ش��ارك 

فيه، أنه نقطة انطالق إلعادة إعمار سورية ومنطلقاً حقيقياً لنهضتها 
االقتصادية الجديدة.

ً شحن البضائع مجانا
ولفت وزير االقتصاد إلى أن تحضيرات وتجهيزات مكثفة بدأت منذ 
أشهر عدة بالتعاون بين الحكومة والجهات العامة والخاصة إلطالق 
دورة متمي��زة من معرض دمش��ق الدول��ي، والذي ض��م معارض 
تخصصي��ة إلى جان��ب عدد م��ن األنش��طة التس��ويقية والعروض 
الترويجية من قبل المش��اركين في مختلف القطاع��ات، مضيفاً أن 
عمليات ش��حن البضائع لعقود التصدير في معرض دمشق الدولي 
مجانية بش��كل كامل س��واء أكان الش��حن جواً أم براً أو بح��راً وفقاً 
لتوجيهات رئاس��ة مجل��س الوزراء، منوه��اً بما قامت ب��ه الوزارة 
من إجراءات لتشجيع المش��اركة في المعرض، ال سيما القرار رقم 
561 والذي ُس��ِمح بموجبه للدول والشركات األجنبية المشاركة في 
المعرض بوضع جميع معروضاتها باالس��تهالك المحلي مباش��رة 

إذا رغبت بذلك للبضائع والمواد المس��موح باس��تيرادها وفق اآللية 
المعتمدة، وبالتوازي مع السماح للمشاركين ببيع جزء من منتجاتهم 
المعروض��ة ضمن مخصصاتهم خ��الل فترة المع��رض إذا رغبوا 
بذلك للبضائع والمواد غير المسموحة بما فيها المواد المحصور أو 
المقيد استيرادها بالمؤسس��ات الحصرية، باستثناء التبغ والسيارات 
والمجوهرات والحلّي بكل أشكالها واأللبسة المستعملة بحدود وقيم 
مختلفة بمعدل 60 ألف دوالر لجناح كل شركة تشترك في المعرض 
وتشغل مس��احة تزيد على 50 متراً مربعاً، و30 ألف دوالر لجناح 
كل ش��ركة وتش��غل مس��احة 30 متراً مربعاً، إضافة إلى 20 ألف 

دوالر لجناح كل شركة تشغل مساحة تزيد على 20 متراً مربعاً.

مشاركة الصناعة اللبنانية
وزير الصناعة اللبناني حس��ين الحاج حس��ن الذي حضر فعاليات 
افتتاح معرض دمش��ق الدولي ق��ال في حديث خ��اص لمجلة البنك 
والمستثمر: “أوالً نحن مشاركون في معرض دمشق الدولي، وثانياً 
نحن ننظم أكث��ر عالقة االقتص��اد اللبناني 
باالقتصاد السوري عبر لقاءاتنا مع الوزراء 
الس��وريين، وثالثاً نحن نجعل ه��ذه العالقة 
مستقرة للمستقبل اآلتي والذي هو موضوع 
المعابر، ورابعاً هناك عالقات تاريخية بين 
لبنان وسورية قائمة في التاريخ والجغرافية 
والمب��ادئ وكله��ا تحتّم ه��ذا األم��ر”، أي 

المشاركة في المعرض.
وأشار الحاج حس��ن إلى عقده )قبل إطالق 
حفل افتت��اح المع��رض( لق��اء م��ع وزير 
االقتصاد والتج��ارة الخارجية في س��ورية 
الدكت��ور محم��د س��امر الخليل، ف��ي إطار 
تلبية دعوته للمش��اركة في المعرض، مبيناً 
أن هذا اللقاء ش��ّكل فرصة لمناقش��ة الكثير من القضايا االقتصادية 
والتجارية المش��تركة بين البلدين، لما فيه مصلحة المنتجين فيهما، 
متطرقاً إلى ما ت��م خالل اللقاء من مناقش��ة كيفية تط��ور الظروف 
االقتصادية كما غيرها في س��ورية خالل الس��نوات الماضية، منذ 
بداية الحرب عليها وحتى األن، مع إجراء جولة أفق وكيف تطورت 
األوضاع االقتصادية في س��ورية، وكيف تأثر لبن��ان بالحرب التي 
شنت على سورية، مؤكداً بحث الكثير من تفاصيل العالقة التجارية 
بين البلدين، فسورية تصدّر بضائعها إلى لبنان، ولبنان كذلك يصدّر 
إلى س��ورية، وعليه تم بحث النق��اط التي تحتاج إل��ى عالج، لجهة 
أن من الطبيعي في أي لقاء اإلش��ارة إلى األمرين، أي األمور التي 
تسير في سياقها الطبيعي المعتاد واألمور االخرى التي “ال أسميها 
س��لبية بل أس��ميها األمور التي تحتاج إلى معالجة بي��ن الدولتين”، 
فبعض النواحي التي تهم الجانب اللبناني تحتاج للمعالجة في سورية 
واألخرى التي تهم س��ورية تحتاج للمعالجة في لبنان، وقد تم بحثها 

وتقييمها وستوجد الحلول لها.

الخليل: إقامة المعرض

دليل حقيقي

على تعافي سورية

وصمود السوريين
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تتم، ولكن التواجد في دمشق )اليوم( يأتي تلبية لدعوة وجهها وزير 
االقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد س��امر الخليل لمناسبة 
إقامة معرض دمش��ق الدولي، معتبراً أن هذه الزي��ارة تصب أيضاً 
في خانة تعزيز العالق��ات القائمة بي��ن البلدين. أما عن المش��اركة 
االقتصادية اللبنانية في فعاليات المع��رض، فأكد زعيتر أن حجمها 
مهم والفت، حيث ش��ارك في المعرض ما ال يقل عن 14 مؤسس��ة 
وش��ركة وعارضاً من لبنان، مبيناً أن هذه المشاركة تأتي في سياق 
العالقات االقتصادية المتينة بي��ن البلدين، ومذّكراً في هذا الس��ياق 
بالعقود الموقع��ة والمقّرة ببين لبنان وس��ورية والتي يعمل الجانبان 

على تنفيذها وتطبيقها واستمراريتها.

التكامل بين البلدين
وعما أنجز من ملفات تتعلق باالقتصاد اللبناني ال س��يما في الشق 
الزراعي منه خالل اللقاء، قال الوزي��ر زعيتر أنه لمس من خالل 
لقائه مع وزيري االقتصاد والزراعة السوريين تطابق في النظرة 
إلى القطاع الزراعي واالقتصادي التج��اري، كما لمس التفهم من 
االشقاء في الحكومة الس��ورية والوزارات المعنية في العمل على 
تطبيق أو تنفي��ذ التكامل الذي “نؤم��ن” به بين البلدين الش��قيقين، 
الفتاً إلى أن االش��قاء في س��ورية كما أعلنوا س��ابقاً واليوم، وكما 
هو حالهم غداً أعلنوا أنهم م��ع كل اللبنانيين ومصلح��ة اللبنانيين، 
فالزراع��ة اللبنانية واحدة وليس��ت ألط��راف أو أفرق��اء، وعندما 
يتضرر القطاع الزراعي في لبنان يتضرر الم��زارع في لبنان أياً 
كان توجهه أو انتماؤه، ولذلك فإن القيادة في س��ورية وعلى رأسها 
الرئيس بشار األس��د والحكومة متفهمة لهذه األسباب أو الظروف 
السياسية، وعليه فإن دعمهم س��يكون لكل لبنان وللزراعة اللبنانية 

واالقتصاد اللبناني.
واعتبر زعيت��ر أن الرؤية اإليجابية نفس��ها قائمة ف��ي لبنان حيث 
“ننظر” إل��ى تحقيق االس��تقرار النهائ��ي في س��ورية وتحريرها 
كاملة من اإلرهاب وعودتها إلى س��ابق عهدها ونهضتها على كل 
المستويات.األصعدة ألن ذلك لمصلحة لبنان كما هو لمصلحة البلدين على كل 

انفراجات اقتصادية مشتركة
واعتبر وزير الصناعة اللبناني أن هن��اك أمراً يجب التركيز عليه، 
فالتطورات السياس��ية واألمنية التي حصلت في سورية والتي أدت 
إل��ى انتصارات وانفراجات سياس��ية وأمنية وعس��كرية، س��تحمل 
معها انفراجات اقتصادية في س��ورية وس��تنعكس هذه االنفراجات 
على لبنان، فاالس��تقرار األمني والسياسي والعس��كري في سورية 
يؤدي إلى زيادة نس��بة االس��تقرار السياس��ي واألمني والعس��كري 
في لبنان، بمعن��ى أن توقف الحرب يوقف انعكاس��اتها على البلدين 
على مس��تويات عدة أبرزها االقتصاد وحرك��ة التجارة، فاالقتصاد 
السوري سيتحسن كما اللبناني، وأيضاً على مستوى الترانزيت الذي 
يمكن أن يحصل إذا فُتَِحت المعابر البرية مجدداً، وهو أمر فيه الكثير 
من الترقب اإليجابي والعمل الميداني ألجل حصوله في يوم، ينعقد 

األمل بأن يكون قريباً.
ولفت الحاج حس��ن إل��ى أن االقتص��اد اللبنان��ي تأثر كثي��راً بإقفال 
المعاب��ر الحدودية بين س��ورية والع��راق )نتيجة إج��رام اإلرهاب 
وتخريبه( وكذلك بين سورية واألردن، ما أدى إلى تأثر حركة النقل 
البري بش��كل كبير، مؤكداً أن مسألة الترانزيت مس��ألة أساسية جداً 
والحرص قائم على استمرار التعاون فيها بين سورية ولبنان عندما 

تستقر األوضاع، في يوم يكون قريب بإذن هللا.

مساهمة المرافئ اللبنانية
وأشار الوزير اللبناني في حديثه إلى أن س��ورية بدأت عملية إعادة 
اإلعمار بوتي��رة يمكن أن تصبح أس��رع ف��ي يوم من األي��ام، الفتاً 
إل��ى أن المرافئ لبنانية ستس��اهم في هذه العملية من خالل الش��حن 
)الترانزي��ت( إلى س��ورية م��ن مرفئي بي��روت وطرابلس بش��كل 
أساس��ي، وكذلك فإن اللبنانيين المعنيين من الراغبين بالمساهمة في 
الحركة اإلعمارية هذه، سيش��اركون س��واء بتصدي��ر البضائع أو 
باإلنش��اء والعمران، وهو أمر يجب إبقاء الحرص على اس��تقراره 
واس��تمراره، وم��ن هن��ا كان��ت الرؤي��ة وال ت��زال بمنع س��يطرة 
اإلرهابيين على سورية ومنع سقوطها بيد األميركيين واإلسرائيليين 
ومش��روعهما، والحرص على تعافي االقتصاد السوري ألنه تعاٍف 
لالقتصاد الوطني اللبناني، ويساهم فيه -حكماً- سلباً أو إيجاباً، متمنياً 
أن يكون إيجابياً دائماً بحكم الجي��رة والتاريخ والجغرافيا والمصالح 
االقتصادية، وبحكم المبادئ “التي نؤمن بها” وهي مبادئ العروبة 
والمسيحية واإلسالم واألديان الس��ماوية، وكلها أمور “تدفعنا” إلى 
هذا الموق��ف المتكامل ال��ذي “عبّرنا” عن��ه قبل الزي��ارة وخاللها 

وبعدها لمصلحة البلدين الشقيقين.

الزراعة اللبنانية حاضرة
وزير الزراعة اللبناني غازي زعيتر وال��ذي حضر أيضاً فعاليات 
افتتاح معرض دمش��ق الدولي ق��ال في حديث خ��اص لمجلة البنك 
والمستثمر عن المشاركة اللبنانية الرس��مية في فعاليات المعرض، 
أن العالقات بين البلدين لم تنقطع والتنس��يق قائم بينهما والزيارات 
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خصوصاً المشاركة الواس��عة في األجنحة من الشركات السورية 
على أنواعه��ا، حيث دهش الحاض��رون بأن الصناعة الس��ورية، 
رغم كل الظروف، ما زالت ق��ادرة على االبداع واالنتاج بش��كل 

جيد وبطاقة قادرة على التصدير.

الوزراء اللبنانيون واالجتماعات المشتركة
أوضح خوري أن 3 وزراء م��ن لبنان لبوا الدعوة للمش��اركة في 
افتتاح المع��رض، وه��م وزراء الصناع��ة والزراعة واألش��غال 
العام��ة والنقل، إضاف��ة الى وف��د كبير م��ن الصناعيي��ن ورجال 
األعمال، وهذه المش��اركة إضافة ال��ى االجتماع��ات التي عقدت 
مع وزراء الصناعة والتجارة واإلس��كان ورئيس مجلس الوزراء 
السوري، جاءت لتطرح على بساط البحث أموراً تهم كل اللبنانيين 
وتتعلق بتفعي��ل عجلة التع��اون والتب��ادل التج��اري واالقتصادي 
بي��ن البلدي��ن، خاصة ف��ي موضوع��ي الزراعة والصناع��ة. وقد 
لمس الجانب اللبناني اس��تعداداً من الجانب الس��وري لمعالجة كل 
الصعوبات ولتفعيل العالق��ات على مختلف الصع��د، وتم التوافق 
لمتابعة الملفات واألمور التي طرحت عبر األمانة العامة للمجلس 
األعلى اللبناني الس��وري، وتعمل على التحضير الجتماعات على 
صعيد لجان المتابعة بين الوزارات المعنية التي تعقد عادة برئاسة 
مدير ع��ام ال��وزارة من الجان��ب اللبنان��ي، والوزير م��ن الجانب 

 نصري خوري

خوري: فرص اقتصادية تعزز العالقات اللبنانية السورية

مشاركة دولية واهتمام لبناني
قال خوري: إن معرض دمش��ق الدولي شهد مشاركة واسعة فاقت 
كل التوقعات. فمس��احة المعرض المش��غولة بلغ��ت 74 ألف متر 
مربع، حيث ش��اركت 43 دول��ة عربية وأجنبية، منها 23 بش��كل 
رس��مي والبقية عبر ش��ركات، وبعضها من دول أوروبا، كألمانيا 

وبريطانيا وغيرهما.

وأش��ار الى أن الدعوة وجهت الى لبنان للمش��اركة في المعرض، 
وشملت اتحادات الغرف والصناعيين، كما وجهت دعوات رسمية 
لبعض الوزراء المعنيين للمش��اركة في افتتاح المعرض واعماله، 
حيث تم التواصل على هامش هذه المش��اركة، وعقدت اجتماعات 
م��ع العديد م��ن ال��وزراء ف��ي المج��االت الزراعي��ة والصناعية 
واالقتصادي��ة، إضاف��ة ال��ى اجتماع م��ع رئيس مجل��س الوزراء 
ووزير األشغال واالسكان المعني بملف إعادة االعمار في سورية 

كوزارة أساسية.

المش��اركة اللبنانية كانت جيدة على صعيد الشركات وفق خوري، 
فالجن��اح اللبناني بلغ��ت مس��احته 200 متر، وقدم مجان��اً للجانب 
اللبناني ال��ذي تولى دف��ع كلفة التجهي��زات لألماك��ن المخصصة 
لمعروضات��ه. أم��ا االفتت��اح ف��كان ممي��زاً بالحض��ور الكثي��ف، 

شـكل معرض دمشـق الدولي في 
دورتـه األخيرة منعطفـاً اسـتثنائيًا 
لسـوريـة، ليؤكد انتصـار الشـعب 
السـوري وحيويته وصمـوده، وليبرز 
الطاقات الكامنة لديه على مختلـف 

الصعد، ال سيما المجال االقتصادي.

هذا ما أكده االمين العام للمجلس 
األعلى السوري اللبناني نصري خوري 
في حديث لمجلة البنك والمستثمر، 
كان  الـذي  المعـرض  أن  الى  الفتًا 
توقف في عـام 2011، جاءت دورته 
معنى  بكل  استثنائية  الحاليـة 
النصر  ــوادر  ب أن  لتعلن  الكلمة، 
النهائي لسورية قد بدأت تلوح في 
االفق، ولتؤكد أن انتصار سورية مع 
والحلفاء في هذه  األصدقاء  سـائر 
المعركة المصيرية انما هو في الفعل 
الشـعب  لحيويـة  انتصـار  والواقع 

السـوري ولصموده.



37

مقابلة

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2017

بع��ض المعاب��ر، خصوص��اً التن��ف م��ع الع��راق، الفت��اً الى أن 
الموضوع ق��د يأخذ بعض الوق��ت، لكن هناك تف��اؤل بقرب ايجاد 
الحلول المناس��بة للمعابر، ما س��ينعكس ايجاباً عل��ى النقل وعلى 

االقتصاد اللبناني.

ويلفت خوري الى أن العقوبات التي فرضت على س��ورية تركت 
تأثيرات كثيرة. لكن الس��وريين قيادة ودول��ة ومجتمعاً تخطوا كل 
الضغوط، فرغم العقوبات والحرب التدميرية الممنهجة والضغوط 
السياسية والمالية واالقتصادية، والحصار المفروض، بقيت الحياة 
مس��تمرة، وتم إيجاد حلول للكثير من المشكالت وابتكار حلول لها 
ولكل الصعوب��ات التي عانت منها س��ورية. فالح��رب والحصار 
انعكسا س��لباً على اقتصاد س��ورية، ولكن ليس بالش��كل الذي كان 
يهدف اليه أصحاب المؤامرة. وقد تخطت س��ورية كل ما حصل، 
على رغم التدمير الممنهج الذي لحق بالبني��ة االقتصادية والتحتية 

في البلد.

الصمود ومواجهة التدمير الممنهج
ورأى األمين العام للمجلس األعلى الس��وري اللبناني، أن سورية 
تعرضت فع��الً لتدمي��ر ممنه��ج، بالعقوب��ات واالعت��داءات على 
المصانع والطرق والمصافي والجسور وغيرها من البنية التحتية. 
لكن س��ورية حررت اليوم ثالث��ة أرباع حقول النف��ط والغاز على 
أراضيها، وهي ال تزال تزود لبن��ان بطاقة كهربائية. وهي تمكنت 
م��ن الصمود، ورغ��م الصعوب��ات تؤم��ن الرغيف للناس بس��عر 
مدعوم وبسيط جداً، ولم يستطع الحصار أن يمنع الدولة من تأمين 
المواد األولية. كذل��ك أمنت كل المتطلب��ات والحاجات ل�8 ماليين 

نازح داخلي، من السكن والصحة والغذاء.

وقال رغم كل االعت��داء الممنهج، بقي النظ��ام التعليمي يعمل بكل 
كفاءة في سورية، فهناك 5 ماليين طالب وتلميذ يرتادون المدارس 
والجامعات، فيم��ا النظام الصح��ي يعمل رغم الحص��ار، وتدمير 

ألوف المستشفيات والمدارس بالكامل.

وختم خوري حديثة بالتأكي��د أن صمود القيادة الس��ورية وصمود 
الدولة أفش��ال المؤامرة التي لم تتمكن من تفكيك الدولة والمجتمع، 

فبقيت سورية صامدة وتعمل كدولة بكل أجهزتها.

ولف��ت الى أن 18 ملي��ون س����وري الي��وم تتأم��ن كل حاجاته��م 
ف��ي الداخل، وهن��اك حركة ع��ودة ممي��زة الى ه��ذا البل��د اليوم، 
خصوصاً من المس�����تثمري�ن. وه��ذا دليل ثق�ة. وأك��د أن مرحلة 
إعادة اإلعمار الي�وم س����تك�ون ألصدقاء س�����وري�ة وحلفائها كما 
أكدت القي��ادة، وأن م�ن س������اهم وعم��ل على تدمي�ر س����وري�ة 
أخيراً.لن يكون ل��ه أي دور وفق ما أكد الرئيس الس��وري بش��ار األس��د 

السوري في مجاالت عدة.

وق��د عق��د أول اجتم��اع للجن��ة المتابع��ة الزراعية ف��ي 21 آب/
أغسطس 2017 في البقاع، وهو ما حضرنا له سابقاً، حيث حضر 
االجتماع وزير الزراعة بحضور األمين الع��ام وأعضاء الوفدين 
وتم الت��داول بمجموعة من األم��ور التي تحتاج ال��ى معالجة على 
الصعيد الزراع��ي، وبينه��ا تصدير الم��وز والبطاطا م��ن لبنان، 
وسيصار الى عقد اجتماع في أيلول/سبتمبر 2017 لوضع األسس 
ومعالج��ة الموضوع، ونأم��ل التوصل الى حل��ول إيجابية تنعكس 

على المزارعين في لبنان.

هذه الخطوة بمدلولها السياس��ي وبمدلوالتها األخرى تش��كل نقطة 
انط��الق لتحفي��ز س��ائر االدارات ف��ي البلدي��ن لمع��اودة التعاون 
والتنس��يق كما كان يجري في السابق. مع اإلش��ارة الى أن األمانة 
العامة ق��د عملت طيل��ة الفت��رة الممتدة من��ذ 2011 وحت��ى اليوم 
على متابعة كل األم��ور، وقامت بعقد مجموعة م��ن االجتماعات 
التخصصية بي��ن العديد من ال��وزارات من البلدي��ن، خاصة على 
صعيد لجان المتابعة، لكن بوتيرة متوس��طة وليس كما في السابق، 
انما حافظنا عل��ى التواصل، س��واء باجتماعات مباش��رة، أو عن 
طريق لق��اءات يعقدها األمي��ن العام م��ع المعنيين ف��ي الدولتين، 
أو عن طريق المؤسس��ات عبر الس��فارتين أو ع��ن طريق األمانة 

العامة.

عودة االستقرار
أكد خ��وري أن عودة االس��تقرار واألمن إلى س��ورية والدينامكية 
االقتصادية فيها، سينعكسان إيجاباً على لبنان اقتصادياً واجتماعياً، 
بقدر ما س��تكون له انعكاس��ات إيجابي��ة على س��ورية. ويرى أن 
المطلوب اليوم معالجة عدد من القضايا الملحة، ويأتي في مقدمتها 

موضوع النازحين.

 وقد قمنا س��ابقاً كأمان��ة عامة للمجل��س األعلى اللبناني الس��وري 
في عام 2016 بالعمل على اعداد صيغة تس��هل ع��ودة النازحين، 
ولكن الجانب اللبناني طلب في اللحظات األخيرة تأجيل الموضوع 
ألس��باب لم يفصح عنها. لكن، نأمل في المرحلة المقبلة القريبة أن 
يدرك الجميع في لبنان بأن المصالح المش��تركة بين لبنان وسورية 
مس��تمرة عبر التاريخ، ومن��ذ زمن طوي��ل، وال ب��د أن تعود الى 
حالتها الطبيعية، وال بد من أن يصار الى خطوات من قبل الجانب 
اللبناني تساعد على عودة الدورة االقتصادية بين البلدين كما كانت 

عليه سابقاً.

النقل البري والمعابر
في الحديث عن فتح المعابر البرية بعد االس���تقرار في س���ورية، 
لفت خ��وري ال��ى أن هناك مفاوض��ات وحديث ومح��اوالت لفتح 
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16 مليار دوالر أضرار الزراعة في سورية

أشار ممثل منظمة األغذية والزراعة 
لألمم المتحدة “الفاو” في س��ورية، 
آدم ياو، إلى أن قيمة األضرار التي 
لحق��ت بالقطاع الزراعي بلغت 16 
ملي��ار دوالر جراء األزم��ة. وبيّن 
مدير التخطيط والتعاون الدولي في 
“وزارة الزراعة” هيثم حيدر خالل 

اجتماع بين “وزارة الزراعة” و”الفاو”، أن نس��بة تنفيذ خطط المس��اعدات اإلنتاجية 
العاجل��ة من المنظم��ات الدولية المعنية تراجعت، مضيفاً أن خطة االس��تجابة العاجلة 
تضم 850 ألف منحة زراعية وحيوانية ومشاريع أخرى، وإنشاء وحدات إنتاج الغاز 

الحيوي، نفذ منها أقل من 60 ألفاً، وبالتالي النسبة ال تتعدى 7.6 %.

ارتفاع عدد السياح الوافدين إلى سورية

ارتفع عدد الس��ياح الوافدين إلى سورية 
بنس��بة 25 % خالل النصف األول من 
عام 2017 مقارنة بنفس الفترة من العام 
2016 الماضي. وقالت وزارة السياحة 
الس��ورية: إن ع��دد القادمي��ن الع��رب 
واألجان��ب بل��غ نح��و 530 ألف��اً حتى 
نهاية النص��ف األول من العام الحالي، 

موضحةً أن نس��بة الوافدين عبر المنافذ البرية بل��غ حوالى 81.2 % من إجمالي عدد 
الداخلين إلى البالد. وكش��فت الوزارة أن حركة الوافدين ارتفعت بنس��بة 15 % خالل 
ش��هر حزي��ران/ يونيو 2017، مش��يرةً إلى أن عدد القادمين إل��ى البالد عبر المعابر 
الحدودية البرية، والبحرية، والجوية، بلغ نحو 86 ألفاً خالل حزيران/يونيو الماضي.

أضرار الصناعة السورية تتجاوز تريليوني ليرة

بيّن وزير الصناعة السوري 
أحم��د الحم��و، أن إجمال��ي 
أضرار وخس��ائر الصناعة 
الس��ورية تج��اوز تريليوني 
بداي��ة  من��ذ  لي��رة س��ورية 
األزم��ة. وأك��د الوزي��ر أن 
ملف فس��اد معم��ل األحذية 
قي��د المتابعة، وأن��ه تم رفع 
دعاوى بحق المتورطين في 

ملف الفساد الخاص بزجاج الفيول الذي أهدر فيه مليارات الليرات. وقال الحمو: إن 
تقري��ر “الهيئة المركزية للرقابة والتفتي��ش” بخصوص معمل الزجاج لم يدن أحداً، 

وأن المليارات التي ضاعت يمكن أن توضع ضمن دعوى فوات اإلنتاج.

أصدرت محكمة لندن للتحكيم الدولي قراراً جزئياً نهائياً 
 Pearl بخصوص تكاليف قضي��ة التحكيم بين ائتالف
Petroleum ال��ذي يضم ش��ركة دانة غ��از اإلماراتية 
وش��ركة نفط اله��الل الدولية وحكومة إقليم كردس��تان 
العراق. وبموجب القرار، ألزمت المحكمة إقليم كردستان 
بدفع 14 مليون دوالر عن التكاليف القانونية التي تكبدها 
االئتالف حتى تاريخ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، 
وذلك خ��الل 28 يوماً، باإلضافة إل��ى تعويض مقداره 
ليبور 2+% تحسب من تاريخ صدور الحكم. كما ألزمت 
اإلقليم تحمل 85 % من رسوم التحكيم المستحقة لمحكمة 
لندن باإلضافة إلى رس��وم ونفقات المحكمة حتى تاريخ 

27 نوفمبر/تشرين الثاني 2015.

كردستان تدفع تكاليف التحكيم

أظه��رت بيانات صادرة عن  مجل��س الذهب العالمي، 
أن الطل��ب العالمي على المع��دن األصفر هبط 14 % 
في النصف األول من عام 2017، ألسباب كان أبرزها 
االنخف��اض الحاد في مش��تريات صناديق المؤش��رات 
المدعوم��ة بالذهب. وكش��فت البيانات، أن مش��تريات 
البن��وك المركزية س��جلت انخفاضاً طفيف��اً في النصف 
األول، لكن مشتريات السبائك والعمالت والمجوهرات 
نمت بفضل قوة الطلب ف��ي الهند وتركيا. وبلغ إجمالي 
الطلب العالم��ي على الذهب 2004 أطنان خالل الفترة 
من كانون الثاني/ يناي��ر إلى حزيران/ يونيو، انخفاضاً 

من 2318.7 طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

تراجع الطلب العالمي على الذهب
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ق��رر مجلس الوزراء الس��عودي إنش��اء الهيئ��ة العامة 
للصناع��ات العس��كرية، عل��ى أن تكون مس��تقلة مالياً 
وإداري��اً، وتعم��ل على قيادة جه��ود توطين الصناعات 

العسكرية وفق “رؤية 2030”.
وسيتولى ولي العهد وزير الدفاع السعودي األمير محمد 
بن س��لمان رئاس��ة مجلس إدارة الهيئة الجدي��دة، الذي 
يض��م في عضويته ع��دة وزراء ومس��ؤولين بارزين، 
بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات 

العسكرية.

السعودية تنشئ هيئة عامة
لتوطين الصناعات العسكرية

خ��ف��ض��������ت 
ال�ح�ك�وم��������ة 
المصرية رس�وم 
الحاويات  س��فن 
ال�ع��اب����������رة 
)التران�زي����ت( 
في موانئ شمال 
قن��اة الس��وي��س 
بنسب  وجنوبها، 
تت���راوح ب�ي���ن 

3 % و50 % وفق��اً ألعداد الحاويات. وأوضح رئيس 
هيئ��ة قناة الس��ويس الفريق مهاب ممي��ش، أن القرار 
يهدف إلى جذب الس��فن إلى الموانئ المصرية، مؤكداً 
أن خف��ض األس��عار ل��ن يؤثر عل��ى ج��ودة الخدمات 
المالحية المقدمة للس��فن. وتمنح تخفيضات للسفن التي 
تتداول أكثر من 200 حاوية بنسبة 3 %، وللسفن التي 
تتداول 500 حاوية بنس��بة 8 %، أما السفن التي تزيد 
حاوياته��ا عل��ى 3333 حاوية فتحص��ل على تخفيض 

بنسبة 50 %.

مصر تخفض رسوم الحاويات العابرة

مهاب مميش

روسيا تقلص اعتمادها على الدوالر

أك��د وزي��ر التنمي��ة االقتصادي��ة الروس��ي ماكس��يم 
أوريشكين أن روسيا تتخذ خطوات لتقليص اعتمادها 
على الدوالر األميركي في تعامالتها، مش��يراً إلى أن 
البن��ك المركزي الروس��ي اتخذ خط��وات مهمة ضد 

القروض المقومة بالعملة األجنبية.
وأظه��رت بيان��ات المرك��زي الروس��ي لش��هر اَب/

أغس��طس 2017، أن 60 % م��ن حج��م دي��ن البالد 
الخارجي مقوم بالعملة األميركية، وهو أدنى مستوى منذ عام 2014. وفي حزيران/

يونيو الماضي، خفضت روس��يا اس��تثماراتها في س��ندات الخزانة األميركية بمقدار 
5.8 ملي��ار دوالر لتص��ل إلى 101.9 مليار دوالر، على إثر ذلك تراجع ترتيبها في 

قائمة أكبر حائزي السندات األميركية إلى المرتبة ال�14.

ماكسيم أوريشكين

اعتقال ملياردير اسرائيلي بتهمة االحتيال

اعتقلت شرطة االحتالل اإلسرائيلي الملياردير 
اإلس��رائيلي بيني ش��تاينميتز و4 مش��تبه بهم 
آخرين الستجوابهم في إطار تحقيق عن مزاعم 
تقديم رش��وة فيما يتعلق بأنش��طة شركة “بي 
اس جي ريسورس��يز للتعدي��ن”، التي يملكها 

شتاينميتز في أفريقيا.
وتق��ول الش��رطة أن “ثم��ة معلوم��ات ع��ن 
أن ش��تاينميتز وإس��رائيليين آخري��ن يقيمون 

بالخارج، دفعوا عشرات الماليين من الدوالرات األميركية لمسؤولين حكوميين كبار 
في غينيا، لتسهيل أعمالهم هناك”.

وتش��تبه الشرطة اإلسرائيلية بأن المعتقلين عملوا معاً، وبشكل ممنهج مع المشتبه فيه 
األول، من أجل إعداد وتقديم عقود واتفاقات مزورة بهدف تنفيذ تحويالت مالية وغسل 

أموال.

بيني شتاينميتز

الكويت ملتزمة اتفاق خفض االنتاج

أكد الرئيس التنفيذي لش��ركة نف��ط الكويت، جمال 
جعف��ر، التزام ب��الده تماماً باتف��اق خفض االنتاج 
المبرم بي��ن )أوبك( وبعض المنتجين المس��تقلين. 
منوهاً أن بالده لن تزيد برميالً إضافياً عن الحصة 

المقررة.
وذكر جعفر أن الشركة ستبدأ إنتاج النفط الثقيل في 
نهاي��ة 2018 على أن يص��ل اإلنتاج إلى 60 ألف 
برميل يومياً خالل 6 أشهر من بدء اإلنتاج. وكانت 

)أوبك( والمنتجون المستقلون اتفقوا على خفض إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل 
يومياً في الفترة بين يناير/كانون الثاني الماضي ومارس/آذار 2018.

جمال جعفر
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أظه��رت بيان��ات م��ن مكت��ب اإلحص��اءات الوطنية 
البريطان��ي ارتفاع عدد األجان��ب الزائرين ألغراض 
الس��ياحة وغيرها 8 % على أساس سنوي في األشهر 
الثالث��ة حت��ى حزيران/يونيو 2017، حيث اس��تقبلت 
بريطانيا نحو 10.7 مليون زائر، بينما سافر 19 مليون 
بريطان��ي إل��ى الخارج ف��ي الفترة ذاته��ا، وزاد إنفاق 
األجان��ب في بريطاني��ا 8 % عنه قبل ع��ام في الربع 
الثاني من السنة ليصل إلى 6.23 مليار جنيه استرليني 
)8 ملي��ارات دوالر( بينم��ا نما إنف��اق البريطانيين في 

الخارج 2 % إلى 11.2 مليار جنيه اس��ترليني.

ارتفاع أعداد الزائرين إلى بريطانيا

خطط لتطوير قطاع الغاز والنفط العراقي

أفاد وزير النفط العراقي جبار اللعيبي بأن تطوير 
قط��اع الغ��از في ب��الده، يع��د أولوية، ال س��يما 
إيقاف حرق الغاز المصاحب الس��تخراج النفط، 
واالس��تفادة منه. وبيّن اللعيبي أن العراق يحرق 
نحو 55 % من الغاز المصاحب، بينما يس��تثمر 
حوال��ى 45 % منه فقط. مش��يراً إلى أن الوزارة 
لديها خطط إليقاف حرق الغاز المصاحب بحلول 
عام 2020 - 2021. وس��يتم ذلك على مراحل، 

حيث من المتوقع أن يزيد العراق، معدل اس��تفادته من الغاز المصاحب ليصل بحلول 
نهاية العام 2017 إلى 65 %.

عل��ى صعيد آخ��ر، اتفقت العراق وإي��ران على تطوير حقلين نفطيي��ن حدوديين هما 
“خانة” في محافظة ديالي و“السندباد” في البصرة. وأعرب اللعيبي عن أمله في توقيع 
اتفاق نهائي لالستثمار والتطوير المشترك للحقلين في الربع األول من عام 2018. كما 
جرى االتفاق مع إيران على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة إمكانية تصدير الخام من حقل 

كركوك العراقي إلى مصافي التكرير اإليرانية عبر خطوط أنابيب سيجري بناؤها.

جبار اللعيبي

تطبيق التقنيات الرقمية في االقتصاد

وقع رئي��س الوزراء الروس��ي دميت��ري مدفيديف 
مرسوماً لتأس��يس لجنة تابعة للحكومة تعنى بأمور 
االقتصاد الرقمي، وتطبيق التقنيات الرقمية الحديثة 
ف��ي العملي��ات االقتصادية وفي مختل��ف المجاالت 
اإلنتاجي��ة والتنفيذية واإلدارية في الدولة. وس��تضم 
ممثلين عن اإلدارات واألجهزة الحكومية. كم�ا ستقوم 
بتنسيق المهام الموضوعة أمام الحكومة فيما يتعلق 
بش��ؤون االقتصاد الرقمي بي��ن إداراتها وأجهزتها. 

وتعمل روس��يا على مواكبة التطور التقني، ال سيما في مجال الرقميات وتأثيرها على 
االقتصاد، بهدف االس��تفادة من التقنية في العملية القتصادية، بما يضمن وتيرة أسرع 

للتنمية، وتحسين مستوى ونوعية العملية اإلنتاجية، وإزالة العقبات البيروقراطية.

دميتري مدفيديف

وقع��ت الحكومت��ان االردني��ة والياباني��ة اتفاقي��ة تقدم 
بموجبه��ا اليابان منح��ة اضافية ل��ألردن بقيمة 12.6 
ملي��ون دوالر أميرك��ي لتموي��ل المرحل��ة الثانية من 

مشروع إعادة تأهيل وتوسعة شبكة مياه البلقاء.
وقّ��ع االتفاق�ي��ة كل م��ن الس���فير الياباني ف�ي عم��ان 
ووزي��ر التخطي��ط والتع��اون الدول��ي عم��اد نجي��ب 
الفاخوري، الذي أكد، ان المنحة اليابانية تأتي استكماالً 
للمش��روع الذي نُفذت المرحل��ة االولى منه بمنحة من 
الياب��ان أيضاً، في نهاية ع��ام 2014 بقيمة 20 مليون 

دوالر أميركي.

منحة لتوسعة شبكة مياه
في االردن

عماد نجيب الفاخوري والسفير الياباني

ميركل تسعى لخفض نسبة البطالة

أعلنت المستشارة االلمانية، انجيال ميركل، أن المانيا 
قادرة على خفض نسبة البطالة الى ما دون 3 % بحلول 
عام 2025، وهو الهدف الرئيس��ي الذي تريد تحقيقه 
في اطار االستعداد لالنتخابات التشريعية المقررة في 
ايلول/سبتمبر 2017. وأضافت المستشارة انه لتحقيق 
هذا الهدف ال بد من تكثيف الجهود لمساعدة العاطلين 
ع��ن العمل منذ فت��رة طويلة )اكثر من س��نة( والذين 

انجيال ميركليصل عددهم الى نحو مليون في المانيا.
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اإلمارات تمّول مشاريع في المغرب

أك��د صندوق أبوظبي للتنمية أنه قام بتمويل 76 مش��روعاً تنموي��اً في المغرب بقيمة 
إجمالي��ة بلغت 9 ملي��ارات درهم إماراتي )2.45 ملي��ار دوالر( على مدى 40 عاماً. 
وتوزع��ت ه��ذه االس��تثمارات ما بي��ن منح وقروض ميس��رة ومش��اريع في مختلف 
القطاعات، إذ يس��تثمر الصندوق في ش��ركات كبرى، أبرزها “اتصاالت المغرب”، 
“دلما لالستثمارات السياحية”، “نخيل المغرب”، “إسمنت المغرب”، وشركة رباب 

التي تعمل في قطاعات حيوية، وتس��اهم 
في 3 شركات تعمل في مجاالت الفنادق 
والتعدين وتجارة المواد. وأشار الصندوق 
الى أنه ساهم في تمويل بناء ميناء طنجة 
المتوسطي، والمدار الطرقي المتوسطي، 
والقط��ار فائ��ق الس��رعة، وكذل��ك بناء 
محطة السكك الحديدية في الدار البيضاء.

أقرت الحكومة المغربية 
مرس���وم�ان، يح���ددان 
شروط العمالة المنزلية، 
والئ�ح���ة األش�����غ�ال. 
الناط�ق باس�����م  وق��ال 
الحكوم����ة، مصطف���ى 
الخلف��ي: إن المرس����وم 
األول يحدد نموذج عق��د 
العمل الخاص بالعم��ال 

المنزليين، ويتعلق الثاني بالئحة األشغال التي يمنع فيها 
تشغيل العامالت والعمال المنزليين المتراوحة أعمارهم 
بي��ن 16 و18 س��نة. وأضاف: يهدف المرس��وم األول 
إلضفاء الحماي��ة القانونية للعمالة المنزلية، عبر توثيق 
عالقة الشغل بين طرفي العقد، وتحديد التزاماتهما، وما 
يمك��ن أن يطال حقوق ومصالح هذه الش��ريحة. وينص 
المرس��وم الثان��ي، على تحديد قائمة من األش��غال التي 
تكتس��ي طابع الخط��ورة التي ال ينبغي تش��غيل العمالة 
المنزلي��ة فيه��ا، بالنظ��ر لخطورته��ا على س��المتهم، 

وصحتهم، وسلوكهم األخالقي.

المغرب يضع شروطًا للعمالة المنزلية

مصطفى الخلفي

أك�دت وزي��رة 
ح��ة  لس������ي�ا ا
الت�ونس�����ي�ة، 
س��لمى اللومي 
أن  ال�رق�ي���ق، 
ع��دد الس���ياح 
إل�ى  الوافدي��ن 
تون�����س ب�ل��غ 
3.5 م�ل�ي����ون 

س��ائح، في إشارة إلى تعافي القطاع السياحي في البالد.  
وأوضح��ت أن تونس تمكنت من اس��ترجاع األس��واق 
التقليدية على غرار السوق الفرنسية التي تحتل المرتبة 
األولى، مشيرة إلى دور “قرار بريطانيا رفع قيود سفر 
رعاياها الى تونس”. وش��ددت على أهمية “عدم التقيد 
بأس��واق بعينها وضرورة البحث عن أس��واق جديدة”، 
وهو ما سعت إليه وزارة السياحة لتجسيده، عبر التوجه 

نحو السوقين الخليجية والصينية.

تعافي القطاع السياحي التونسي

سلمى اللومي الرقيق

مركز تجاري أميركي في السودان

دش��ن مركز المش��روعات الدولية الخاص��ة التابع لغرفة 
التجارة األميركية أعماله في السودان، في خطوة أولى على 
طريق إقامة عالقات بين القطاع الخاص السوداني ونظيره 
األميركي، تمهيداً لرفع العقوبات عن السودان. وقال وزير 
الدول��ة في وزارة المالية عبد الرحمن ضرار: إن تدش��ين 
المركز جاء بمبادرة من اتحاد أصحاب العمل الس��وداني، 
من أجل تطوير النش��اط بين القطاع الخاص على مستوى 
البلدين، مش��يراً إلى أن العقوب��ات والحصار المفروضين 

على بالده “يقودان إلى التعامل خارج األطر القانونية واألنظمة”. واستعرض ضرار 
الجهود التي تبذلها الحكومة لتهيئة البيئة المناس��بة لالستثمار، مشيراً إلى إنشاء وحدة 

خاصة بالشراكة مع القطاع الخاص من أجل بناء اقتصاد مستقر ومتنوع.

عبد الرحمن ضرار

استقالة وزير مالية تونس

أف��اد وزير المالي��ة التونس��ي بالنياب��ة فاضل عبد 
الكافي أنه قرر االستقالة من الحكومة بسبب قضية 
تضارب في المصالح ُحكم فيها بدفعه غرامة بأكثر 
م��ن 1.8 مليون دينار والس��جن مع وق��ف التنفيذ. 
وتس��تند القضية على معامالت مالية للش��ركة التي 
يمثلها قانونياً شركة لإليجار المالي مع تصدير مبالغ 
بالعملة الصعبة الى فرعها الجديد في المغرب دون 
ارجاع ه��ذه المبالغ ال��ى البالد.وأوضح الكافي إنه 
يريد أن يمثل أمام القضاء كمواطن عادي ال كوزير.

من جهته، قب��ل رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استقالة الكافي لكنه طلب منه 
البقاء في منصبه الى حين إيجاد بديل.

فاضل عبد الكافي
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أزمة الخليج تهدد مكانة دبي المالية

ح��ذّر الرئي��س التنفيذي لبنك س��تاندرد تش��ارترد، بيل 
وينترز، من أن المقاطع��ة التجارية التي تفرضها دول 
عربية على قطر تهدد بتقوي��ض وضع دبي باعتبارها 
مرك��زاً مالي��اً، حيث أن اس��تمرار التوتر ق��د يزيد من 
صعوبة عم��ل اإلمارة كمركز إقليمي ش��امل لعمليات 
الش��ركات الدولية في الخليج. وب��رزت دبي باعتبارها 
المركز الرئيس��ي للخدمات المصرفية في المنطقة بعد 

إنشاء مركز دبي المالي العالمي الذي يضم ما يربو على 400 شركة للخدمات المالية، من 
بينها 17 من أكبر 20 بنكا في العالم. لكن األزمة الدبلوماسية قد تجعل األمر أكثر صعوبة 
على البنوك العالمية التخاذ دبي قاعدة لتغطية الغالبية العظمى من أنشطتها في المنطقة.

بيل وينترز

ق��ال وزي��ر الخارجي��ة 
القطري محم��د بن عبد 
الرحمن آل ثاني إن بالده 
وقعت صفقة لشراء سبع 
قطع بحري��ة من إيطاليا 
بقيمة 5 مليارات يورو، 
ف��ي إطار اتف��اق تعاون 

عسكري بين البلدين.
كالم الوزي��ر القط��ري 

ج��اء في مؤتم��ر صحفي عق��ده مع نظي��ره اإليطالي، 
أنجيلينو ألفانو، في الدوحة. وسيبدأ تصنيع السفن اعتباراً 
م��ن ع��ام 2018، وس��يمتد البرنامج لمدة 6 س��نوات. 
ويشمل العقد تزويد هذه السفن بأحدث جيل من األنظمة 
البحرية القتالية، وأجهزة االستشعار المتطورة وغيرها 

من الحلول التقنية الحديثة.

قطر تشتري سفنًا ايطالية
بقيمة 5 مليارات يورو

محمد بن عبد الرحمن آل ثاني

تعت��زم تركي��ا وقطر مد خط بحري مباش��ر يربط  بين 
ميناء “درينجا” التركي بميناء ميناء حمد في العاصمة 
القطري��ة الدوح��ة، اعتب��اراً من تش��رين األول/أكتوبر 
2017. وق��ال رئي��س مجل��س ادارة مين��اء “درينجا” 
مصطفى خاقان صافي، في كلمة بعد لقاء جمع شركات 
قطرية وتركية في مدينة إزمير، إن تدشين الخط الجديد 
س��يتم بموج��ب االتف��اق مع ش��ركة ش��ارلوت للتجارة 
والمق��اوالت القطرية، مش��يراً إل��ى أن حموالت الخط 

المباشر الجديد، ستتضمن بضائع عامة بين الميناءين.
وش��ارك في االجتماع الذي عقد في إزمير، 88 شركة 
قطري��ة، ونحو 200 ش��ركة تركي��ة، برعاي��ة وزارة 
االقتصاد التركية، ووزارة االقتصاد والتجارة القطرية، 
واتحاد المصدرين في منطق��ة إيجه )التركية(، وغرفة 

تجارة قطر.

خط بحري مباشر
بين تركيا وقطر

“الريل” تنقل مركز التصنيع  إلى الدوحة

قررت ش��ركة س��كك الحديد القطرية “الريل” نقل 
مقر مركز تصنيع أنظمة إدارة التحكم اآللي لمرافق 
محط��ات مش��روع “مت��رو الدوحة”، م��ن مقرها 
السابق في دبي باإلمارات إلى الدوحة. وقال وزير 
المواصالت واالتصاالت القطري، جاسم بن سيف 
الس��ليطي: إن��ه “تم اتخاذ القرار بس��رعة، ما يؤكد 
مرونة المشروع وقدرته على التكيف مع الظروف 
المحيطة، وقدرة إدارة شركة “الريل” على التعامل 
مع التحديات غير المتوقعة والتغلب عليها”. وأكدت 

الشركة القطرية أن مشروع المترو يسير نحو االنتهاء في وقته المحدد وحسب الخطة، 
ومن المتوقع أن تصل أول 4 قطارات من اليابان إلى الدوحة قبل نهاية عام 2017.

جاسم بن سيف السليطي

اإلمارات تستعيض عن المكثفات القطرية

تتج�ه اإلمارات الس��تيراد أول ش��حنة مكثفات من الواليات المتحدة، في إطار سعيها 
إليجاد بدائل لواردات المكثفات القطرية، حيث أوقفت اإلمارات واردات المكثفات من 
قطر، بعدما قطعت هي والس��عودية ومصر والبحرين العالقات الدبلوماسية مع قطر. 
وأكدت المصادر، أن ش��ركة بترول أبوظبي الوطنية “أدنوك” اشترت شحنة مكثفات 

أميركية عبر مناقصة على أن تصل في أيلول/سبتمبر 2017.
بدورها، أش��ارت مصادر تجارية إلى أن “أدنوك” لديها خيارات محدودة في استيراد 

وق��ت  وف��ي  المكثف��ات،  بدائ��ل 
سابق، أعلنت مصادر تجارية أن 
“أدن��وك” كانت تس��تورد ما بين 
ملي��ون و1.5 ملي��ون برميل من 
المكثفات القطرية ش��هرياً، وذلك 
في إط��ار اتفاق مع ش��ركة قطر 

للبترول.
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روسيا تنفذ مشاريع استراتيجية رغم العقوبات

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن مشروعي 
الغ��از االس��تراتيجيين “الس��يل الترك��ي” و“الس��يل 
الشمالي2”، الهادفين لتوسيع صادرات الغاز الروسي 
س��ينفذان في الوقت المحدد رغم العقوبات األميركية 
األخيرة. وقال نوفاك: إن جميع عقود مش��روع السيل 
الترك��ي، مبرمة، وبناء خط األنابي��ب قد بدأ ويجري 
على قدم وساق، ونخطط لتنفيذ المشروع بغض النظر 

عن القوانين المعتمدة. مش��يراً إلى أن قانون العقوبات األميركية األخير يشوبه الكثير 
من عدم الوضوح.

ويجيز القانون  للرئيس األميركي فرض عقوبات ضد شخصيات تستثمر أكثر من 5 
ماليين دوالر س��نوياً أو مليون دوالر مرة واحدة في بناء أنابيب روس��ية لنقل موارد 

الطاقة.

الروسي ألكسندر نوفاك

مرافئ الفجيرة تستقبل أول سفينة

استقبلت مرافئ الفجيرة المنشأة حديثاً، سفينة “دبي أالينس” والتي تعد أول سفينة تصل 
إل��ى ميناء الفجيرة الممل��وك بالكامل لموانئ أبوظبي، وذلك بعد توقيع اتفاقية اإلمتياز 
م��ع ميناء الفجيرة في يوليو/تم��وز الماضي. ومنحت اإلتفاقية لم��دة 35 عاماً موانئ 
أبوظبي الحقوق الحصرية لتطوير البنية التحتية الموجودة للميناء وإدارة عمليات شحن 
الحاويات والبضائع العامة والمدحرجة وخدمات نقل المسافرين عبر السفن السياحية. 

وكذل��ك أنش��أت مراف��ئ الفجيرة 
لتتول��ى إدارة محط��ات المين��اء 
آب/أغس��طس.   1 م��ن  اعتب��اراً 
وتعتبر “دبي ألينس” إحدى سفن 
شركة ستار فيدرس المتخصصة 
في خدمات حاويات النقل البحري 
القصيرة والتي تدير ش��بكة تغذية 

بين الموانئ اإلماراتية.

رئي��س  نائ��ب  كش��ف 
الوزراء الروسي إيغور 
ش��وفالوف أن روس��يا 
تعت��زم إط��الق عمل��ة 
رقمية خاص��ة بها، في 
وقت تلقى فيه العمالت 
اإللكتروني����ة رواج���اً 

واسعا.
وأض��اف ش���وفالوف، 
المس�ؤول عن الميزانية 
االتحادي��ة الروس����ي�ة 

والسياسات االقتصادية، أن جهاز األمن الفيدرالي يعمل 
عل��ى حل القضاي��ا األمنية المتعلقة بالعم��الت الرقمية  
لحماي��ة االقتص��اد الوطن��ي، موضح��اً أن “العم��الت 
الرقمي��ة م��ن غي��ر الممكن إغالقه��ا في صن��دوق أو 
إخفاؤها، وس��نطور مس��ألة العمالت الرقمية بحيث ال 
نع��رض االقتصاد الوطن��ي للخطر، بل عل��ى العكس 

نجعله أقوى”.

روسيا تخطط إلصدار عملة رقمية

إيغور شوفالوف

 أظهر تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي 
ارتف��اع تحويالت األجانب المقيمين في الس��عودية في 
تموز/يوليو 2017  ب� 9.7 % على أساس سنوي، إلى 

11.3 مليار لاير )3 مليارات دوالر(.
وتحت��ل المملكة المرك��ز الثاني عالمياً بع��د الواليات 
المتح��دة، في حج��م تحويالت األجانب، وفق��اً لبيانات 
البنك الدول��ي لعام 2016، كما تش��ير أحدث البيانات 
الص��ادرة عن هيئة اإلحصاء إلى أن عدد الس��كان في 
الب��الد يبل��غ 31.7 مليون نس��مة، منه��م 11.7 مليون 

أجنبي مقابل 20 مليون سعودي.

ارتفاع تحويالت األجانب
في السعودية

ألمانيا تسترجع نصف ذهبها

قال البنك المركزي األلماني )بوندس��بنك( إنه انتهى من تنفيذ خطته الس��ترجاع 674 
طن��اً من احتياطي الذهب الذي كان مخزناً في باريس ونيويورك منذ الحرب الباردة، 
ليسترجع بذلك كامل احتياطه من الذهب من فرنسا وجزء من أميركا. وبعد تنفيذ الخطة  

الت��ي كان من المفترض أن تس��تغرق حتى عام 2020، 
أصب��ح أكثر من 50 % من إجمال��ي احتياطيات الذهب 
األلمانية -التي تبلغ 3378 طناً- موجوداً في فرانكفورت، 
و36.6 % من االحتياطيات في نيويورك، و12.8 % في 
لندن حيث يمكن تحويلها سريعاً إلى جنيهات استرلينية أو 

دوالرات أميركية إذا وقعت طوارئ اقتصادية.
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أك���د  وزي���������ر 
االقتصاد الروسي 
مكسيم أوريشكين، 
ال�ع�ق�وب�����ات  أن 
الغربية س���اعدت 
موس���ك�و ع�ل���ى 
االلتفات لمش��اكل 

االقتص��اد الداخلية، موضح��اً أن االقتصاد الروس��ي 
دخ��ل مرحلة النم��و النش��ط بفضل اإلج��راءات التي 
اتخذت في السياسة االقتصادية خالل األعوام األخيرة. 
وأدت العقوب��ات إل��ى تهيئة االقتصاد الروس��ي للعمل 
في ظروف الضغط الخارجي وإطالق برامج واس��عة 

النطاق إلحالل الواردات وتنويع الصادرات.
وعالقاته��ا  ثرواته��ا  بفض��ل  روس��يا  واس��تطاعت 
االقتصادية مع الدول األخرى خصوصاً في مجموعة 
“بريك��س” ودول منطق��ة آس��يا والمحي��ط اله��ادئ، 

الصمود وتخطي العقوبات.
يذكر أن أداء االقتصاد الروس��ي بدأ يتحسن بعد تعافي 
أسعار النفط وارتفاعها إلى قرابة ال�50 دوالراً للبرميل 

الواحد.

أغنياء روسيا يزدادون ثراًء

العقوبات الغربية تنعكس ايجابًا
على روسيا

ارتفعت ثروة 28 مليارديراً روسيا 
خالل األش��هر السبعة األولى من 
ع��ام 2017 بنح��و 9.756 مليار 
دوالر، وذلك بس��بب األداء الجيد 
للشركات التي يملك المليارديرات 
حصص��ا فيها. وأصبح أليكس��ي 
الرئيسي  المس��اهم  مورداشوف، 
في “سيفيرستال”، أغنى رجل في 

روس��يا، إذ نمت ثروته 247 مليون دوالر منذ بداية عام 2017، ووصلت إلى 17.2 
مليار دوالر. وجاء رئيس “نوريلس��ك نيكل” للتعدين، فالديمير بوتانين، في المركز 
الثان��ي  بالرغ��م من انخفاض ثروت��ه 27.3 مليون إلى 16.6 ملي��ار دوالر. في حين 
احتل المالك الرئيسي لمجموعة شركات رينوفا لألعمال التجارية، فيكتور فيكسلبرغ، 

المركز الثالث حيث زادت ثروته 1.31 مليار دوالر، إلى 15.5 مليار دوالر.

مكسيم أوريشكين

تتجه الس��لطات الهولندية إلى إع��دام ماليين الدجاجات 
بعد رصد آثار مبيد حش��ري ف��ي البيض وهو ما يلحق 
أضراراً بالغة في القطاع الذي ال يزال يعاني من تفشي 

مرض إنفلونزا الطيور.
وس��حب تجار التجزئ��ة في ع��دة دول أوروبية كميات 
كبي��رة من البيض من المتاجر مع اتس��اع نطاق الذعر 
المتصل باس��تخدام مبيد فبرونيل الحشري، بالرغم من 
أن اتحاد الزراعة والبستنة الهولندي أكد أنه لم يعد هناك 

خطر يهدد المستهلكين.

هولندا قد تتخلص
من ماليين الدجاج

استحداث وظائف في بيالروسيا

أوعز الرئيس البيالروس��ي، ألكس��ندر لوكاش��ينكو، 
بتوظي��ف نحو 300 ألف ش��خص في الب��الد. ونقلت 
وكالة “بيلتا” البيالروسية، عن الرئيس قوله: لدينا ما 
ال يقل عن نصف مليون من أبناء شعبنا عاطلون عن 
العمل، منهم 200 ألف يمكن أن نعتبرهم مرضى ومن 
ذوي االحتياجات الخاصة، فيم��ا هناك أناس قادرون 
على العمل. وأضاف : ولكن أين 300 ألف ش��خص؟ 
علينا تأمين العمل لهم، س��يتم اس��تحداث وظائف لهم، 

وس��أّطلع على تقرير ش��امل حول هذا الموضوع، وبحلول األول من أكتوبر/تشرين 
األول ينبغي توقيع هذه الوثيقة.

ألكسندر لوكاشينكو

خسائر لعمالقة التكنولوجيا بسبب التهديدات

هبطت ثروة ثالثة من عمالقة التكنولوجيا بشكل 
ملح��وظ بعد تب��ادل الواليات المتح��دة وكوريا 
الش��مالية التهديدات. وبحس��ب تقرير لصحيفة 
إندبندنت، فإن ثروات كل من بيل غيتس مؤسس 
“مايكروس��وفت” ومارك زوكربيرغ مؤس��س 
“فيس��بوك” وجيف بزوس مؤسس “أمازون” 
مجتمعة ق��د تراجعت بمقدار 4.5 مليار دوالر، 

بعد انخفاض أسهم الشركات الثالث في البورصة. وكان تصاعد التوتر بين واشنطن 
وبيونغ يانغ أدى إلى تقلص المكاس��ب وسيطرت المخاوف الجيوسياسية على السوق 
بفعل تصريحات الرئيس األميركي دونالد ترامب التي توعد فيها كوريا الشمالية بحرب 

طاحنة، وهو ما قوبل بتهديدات من بيونغ يانغ باستهداف جزيرة غوام األميركية.

مارك زوكربيرغ
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واشنطن تتهم الصين بحقوق الملكية

أطلق��ت الواليات المتح��دة األميركية تحقيق��اً تجارياً 
رس��مياً في الممارس��ات المتعلّقة بالملكية الفكرية في 
الصين والنقل القسري للتقنية األميركية. ه��ذا ويدعي 
الممث��ل التجاري األميرك��ي روب��رت اليتهايزر أن 
الش��ركات األجنبية لطالم�ا اشتكت من فشل بكين في 
حماي��ة براءات االختراعات، وأنه في بعض الحاالت 
كانت بكين تفرض على المؤسسات تشاُرك المعلومات 
مع شركاء صينيين محليين كنوع من الثمن الذي يجب 

تقديمه لالستثمار في السوق الصينية.
وكان الرئي��س األميركي دونال��د ترامب قد وقع على 

مذكرة تؤدي إلى تحقيقات تجارية بش��أن توجيه اتهامات للصين بسرقة حقوق الملكية 
فكرية وإجراءات مباشرة للنظر في الخيارات المتاحة لحماية تلك الملكية.

روبرت اليتهايزر

أميركا قد تخسر حربها مع الصين

أكد كبير الخبراء االستراتيجيين  ستيف بانون في 
إدارة الرئيس األميرك��ي دونالد ترامب أن بالده 
ف��ي حرب اقتصادية مع الصي��ن، محذراً من أن 
واشنطن تخسر المعركة لكنها على وشك توجيه 
ضرب��ة للصين بخص��وص ممارس��ات تجارية 
تصفه��ا بغير العادل��ة. وقال بان��ون: إذا واصلنا 
خسارة الحرب، فنحن على بعد 5 سنوات حسبما 
أعتقد، أو 10 سنوات على األكثر، من الوصول 
إلى منعطف لن نكون قادرين مطلقاً على التعافي 

منه. الفتاً إلى أن الجميع يعلم بأن التعاون طويل األمد بين الصين والواليات المتحدة قد 
جلب منافع حقيقية لشعبي البلدين وأي شخص غير منحاز سيرى بوضوح هذه الحقيقة.

ستيف بانون

أع�ل�ن�����ت الحك�وم�����ة 
البريطاني��ة أنه��ا تن��وي 
التف��اوض بش��أن إقام��ة 
اتح��اد جمرك��ي مؤق��ت 
م��ع االتح��اد األوروب��ي 
بعد الخ��روج من التكتل، 
م��ن أجل توفي��ر جو من 
االستقرار لقطاع األعمال 

والسماح بوضع ركائز اإلجراءات الجمركية الجديدة.
وحذّر خبراء من أن التفاوض بشأن اتفاق تجاري جديد 
بين المملكة واالتحاد األوروبي س��يكون صعباً جداً قبل 
الخروج، ال سيما وأن بروكسل ترفض حتى الساعة بدء 

أي محادثات تجارية.
بدوره، أفاد وزير بريطانيا لشؤون االنسحاب من االتحاد 
األوروبي ديفيد ديفيز، أن  بالده لن تتوصل التفاق بشأن 
قيمة فاتورة االنفصال األوروبي بحلول تشرين األول/
اكتوبر 2017، وأنها ستجري مفاوضات متأنية للغاية، 
كم��ا أنها لن تتعهد بأي التزامات، مشيراً الى أن أي فترة 
انتقالية ينبغي أن تنتهي بحلول موعد االنتخابات العامة 

في بريطانيا المقرر لها في أيار/مايو 2022.

ال اتفاق بشأن قيمة فاتورة االنفصال

ديفيد ديفيز

كسوف الشمس يكبد أميركا خسائر ضخمة

 Challenger  توقعت وكالة العمل
Gray & Christmas أن يكب��د 
الكسوف الكلي للشمس في الواليات 
المتحدة الشركات األميركية خسائر 
مالية تق��در ب�694 ملي��ون دوالر، 
بس��بب توقف أعمال وأنش��طة تلك 
الشركات لمدة 20 دقيقة. وقال نائب 

رئيس الوكالة أندي تشالنجر: إن عدد قليل من الناس لن يخرجوا عندما تحدث ظاهرة 
س��ماوية فوق رؤوس��هم، وإن أحداث كهذه من المرجح أن تكون ذات تأثير كبير على 
الش��ركات الصغي��رة، التي عندما يغيب عمالها ال تمتلك تغطي��ة كافية من رفاقهم في 

العمل، خصوصاً في ظل سوق العمل المحدود الذي يصعب فيه إيجاد عمالة ماهرة.

نقلت “رويال داتش شل” شحنة تبلغ 600 ألف برميل 
م��ن النفط الخ��ام من مين��اء الزويتينة الليب��ي في أول 

شحنة تنقلها من ليبيا منذ 5 سنوات.
وقال متحدث باس��م “ش��ل”: إن لدى ليبيا موارد كبيرة 
و“شل إنترناشونال تريديغ آند شيبينغ كومباني” لديها 

تاريخ من تسويق الخامات الليبية.
وأض��اف: “نرح��ب بف��رص األعم��ال الجدي��دة م��ع 
المؤسس��ة الوطنية للنفط في ليبيا، بيد أننا ال نعلق على 

صفقات تجارية بعينها”.

“شل” تنقل أول شحنة نفط
من ليبيا
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األولى من العام نفسه.

وفي الربع األول من 2017 اس��تمر نمو النات��ج المحلي اإلجمالي 
بالتحس��ن، حيث ش��هد انفراجاً في قط��اع الس��ياحة، وارتفع عدد 
الس��ياح إلى نحو 580 ألف سائح في المتوس��ط خالل الربع االول 
من عام 2017. وعلى الرغم م��ن ان هذا الرقم يعد أدنى بكثير من  
القدرة االس��تيعابية للقطاع، إال انه ارتفع بنسبة 49 % على أساس 
سنوي. وانعكس هذا التحس��ن في انتعاش مؤشر اإلنتاج المصري 
الذي سجل نمواً بنس��بة 81 % على أساس سنوي في آذار/مارس. 

ومن المتوقع ان يواصل االقتصاد تحسنه خالل العام الجاري.

تقييم
في 13 تموز/يوليو وعقب مناقشة المجلس التنفيذي لصندوق النقد 
الدولي ألداء برنامج اإلص��الح االقتصادي المصري، حدد النائب 
األول للمدير العام ورئيس المجل��س بالنيابة ديفيد ليبتون عدة نقاط 

حول البرنامج االقتصادي:
أوالً: حقق برنامج اإلصالح بداية طيبة، فقد تم االنتقال إلى س��عر 
الصرف الم��رن من دون عقب��ات، وانتهت تقريباً ظاهرة الس��وق 
الموازية ومش��كلة عدم توافر العملة األجنبية، وسجلت احتياطيات 
البن��ك المرك��زي زي��ادة كبي��رة. وس��اهم إص��الح دع��م الطاقة 
والس��يطرة على األجور وتطبيق ضريبة القيم��ة المضافة الجديدة 
في تخفي��ض عجز المالي��ة العامة، كما س��اعد على إفس��اح مجال 
لإلنفاق االجتماعي الداعم للفقراء، وكل ذلك يبش��ر بنمو مستقبلي 

إيجابي.
ثانياً: يعتبر تخفيض التضخم هو األولوية اآلنية بالنسبة للسلطات، 

 ديفيد ليبتون

أي آفاق لبرنامج اإلصالح االقتصادي في مصر ؟

يتوقع أن تؤدي اإلصالحات إلى تش��ديد السياس��ة المالية والنقدية، 
وان يكون االستثمار األجنبي هو الدافع الرئيسي للنمو، وان يتلقى 
كل من قطاعي الصادرات والس��ياحة ف��ي الوقت ذات��ه دعماً من 

ارتفاع تنافسية العملة وامكانية تحسن البيئة التشغيلية.

وق��د ال تتحق��ق تل��ك التوقعات ف��ي ح��ال عدم إح��راز تق��دم في 
اإلصالحات، وإن كانت األمور تسير على ما يرام حتى اآلن على 

هذا الصعيد.

مقاطعة قطر
من جانب آخر، فإن قرار قطع العالقات م��ع قطر لن يكون له على 
األرجح تأثير كبير عل��ى االقتصاد المصري، حي��ث يقيم في قطر 
نحو 250 ألف مصري ولم يطلب منهم المغادرة ويقومون بتحويل 
4 %- 5 % فقط من إجمالي التحويالت المالية. وفي حين تقوم قطر 
بإمداد أكثر من 60 % من واردات مصر للغاز الطبيعي المسال في 

عام 2016، إال ان تلك الشحنات لم يتم وقفها حتى اآلن.

في الوقت ذاته، صرحت السلطات المصرية ان االستثمارات القطرية 
في مصر لن تتأثر، على الرغم من أن قطر تمثل ما بين 1 % - 2 % 

فقط من تدفقات االستثمار األجنبي المباشر.

مسار تصاعدي للتحسن
مع نهاية 2016 بدأ النمو يس��تعيد عافيته، وارتف��ع الناتج المحلي 
اإلجمالي إلى 3.5 % على أساس سنوي في الربع الرابع من العام 
2016 مقارنة بمتوس��ط نمو لم يتخطى 2 % خالل التس��عة أشهر 

دخل االقتصاد المصري مرحلة التعافي في أعقاب التباطؤ الشديد الذي مر به في عام 2016. وقد أدى تطبيق 
الموازنة، كما ساعد قرض  بالفعل على عجز  ايجابية  تأثيرات  احداث  إلى  ذاته  العام  المالية في  االصالحات 

صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دوالر في تعزيز الثقة بين المستثمرين.

 طارق قابيل
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المس��اعدة على إعادة بناء هوامش األمان التي توفرها السياسات. 
وسيكون تبني البرنامج بقوة على المس��توى الوطني عامال مؤثراً 

في دعم تنفيذ جدول األعمال المقرر لإلصالح.

وعود
وفي إط��ار الس��ير بنه��ج اإلصالح��ات الت��ي تنتهجه��ا الحكومة 
المصرية، أوضح وزير التج��ارة والصناعة طارق قابيل أن خطة 
اإلصالح االقتصادي أثمرت وضع اس��تراتيجية للتنمية المستدامة 
تس��تهدف إحداث طفرة في االقتصاد المص��ري لتعظيم دوره في 

منظومة االقتصاد العالمي.

وأش��ار إلى أن اس��تراتيجية ال��وزارة ترتكز على خمس��ة محاور 
أساس��ية، تتضمن التنمية الصناعي��ة، وتنمية الص��ادرات، وتنمية 
المش��روعات الصغي��رة والمتوس��طة، إضافة إلى تطوي���ر التعليم 
والتدري���ب الفن�ي والمهن���ي، وتطبيق معايير الحكوم��ة والتطوير 
المؤسس��ي، مش��يراً إلى أن االس��تراتيجية تس��تهدف تهيئ��ة مناخ 
األعم��ال بما يس��اعد عل��ى ج��ذب مزي��د م��ن االس��تثمارات في 
القطاعات الصناعية المختلفة لتصبح التنمية الصناعية قاطرة النمو 
االقتصادي، وزيادة معدل النمو الصناعي ليبلغ 8 % س��نوياً، رفع 
معدل نمو الص��ادرات إلى 10 % س��نوياً، إضافة إلى زيادة نس��بة 
الى 21 %، فضالً عن توفير 3 ماليين فرصة عمل.مس��اهمة الناتج الصناعي في الناتج المحلي اإلجمالي من17.7 % 

وقد اتخذ البنك المركزي خطوات واس��عة نح��و تخفيض التضخم 
بتطبيق زي��ادة كبي��رة في أس��عار الفائ��دة األساس��ية وامتصاص 
الس��يولة الفائضة، كم��ا وضع إط��اراً نقدي��اً يرتكز على سياس��ة 
واضح��ة التحدي��د ويعم��ل عل��ى تعزي��ز التواصل مع األس��واق 

والجمهور إلدارة توقعات التضخم.
ثالثاً: يه��دف الضبط المال��ي إلى وض��ع الدين العام على مس��ار 
تنازلي. وتماش��ياً مع هذا الهدف، تتوخى موازنة 2017 / 2018 
تحقيق فائ��ض أولّي للم��رة األولى من��ذ 10 س��نوات. وتتمثل أهم 
اإلج��راءات الخافض��ة للعج��ز في زي��ادة س��عر ضريب��ة القيمة 
المضاف��ة واس��تمرار إصالح��ات دعم الطاق��ة وكبح الزي��ادة في 

فاتورة األجور.
رابعاً: حدث تقدم كبير في مسيرة اإلصالحات الهيكلية، فتم إقرار 
قانون لمنح تراخيص المنشآت الصناعية وقانون جديد لالستثمار، 
كما ينظر مجلس النواب حاليا في قانون اإلف��الس الجديد. ويركز 
جدول أعمال الحكومة الحالي لإلصالح على تحسين إدارة المالية 
العامة ودعم المنافس��ة وتش��جيع مشاركة النس��اء في سوق العمل 
وتقوي��ة القط��اع المالي. وس��تؤدي ه��ذه اإلصالح��ات أيضا إلى 

تحسين بيئة األعمال ودعم تنمية القطاع الخاص.
خامساً: ال يزال االستقرار االقتصادي الكلي هشاً، وجدول أعمال 
اإلصالح ال يخلو من الصعوبة، ولكن الس��لطات أب��دت إصراراً 
على احتواء المخاطر. وسيؤدي نظام سعر الصرف المرن وإطار 
السياس��ة النقدية الق��وي وااللتزام بمواصل��ة الضب��ط المالي إلى 
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من أم��وال الضرائب غي��ر محصلة رغم أن الدس��تور ينص على 
تحصيله��ا”، وأعطت حنون للش��ق االقتص��ادي حي��زاً كبيراً من 
موقفه��ا، داعية إل��ى ض��رورة الحفاظ عل��ى الطاب��ع االجتماعي 
للدولة الجزائرية ودعم القدرة الش��رائية للمواطنين، وحمايتهم من 
تداعي��ات األزمة المالية، مح��ذرة من مغبة تراجع االس��تقرار في 
المجتمع وما ينتج عنه م��ن تداعيات خطيرة عل��ى األمة على حد 

تعبيرها.

وأكدت أن الجزائر تملك كل الحلول الوطنية لتحقيق االستقرار في 
الوقت الحالي، بدءاً من إعالم الش��عب بكل القرارات التي تتخذها 
الحكوم��ة لمواجهة الظ��رف االقتصادي الصعب، مش��يرة إلى أن 
اختالالت بقطاعات عدة معينة تؤثر سلبا على حياة المواطن على 

غرار تراجع الدعم عن المستشفيات العمومية.

وبخصوص مشاركة حزب العمال في انتخابات المجالس الشعبية 
البلدية وانتخابات الواليات، قالت حنون: إن دورة اللجنة المركزية 
للحزب التي ستعقد في مرحلة الحقة س��تفصل في قرار المشاركة 
العمال في االنتخابات المحلية.من عدمه في االنتخابات ، إال ان متابعين يؤكدون مش��اركة حزب 

 لويزة حنون

حنون تطالب بضمانات اجتماعية للشعب الجزائري

مواجهة المديونية العامة
من ناحية أخرى، ثّمنت حنون، قرار الحكومة الجزائرية القاضي 
بمواجهة المديونية الخارجي��ة لمعالجة األزمة االقتصادية والمالية 
التي تش��هدها الب��الد، واعتبرت ان ق��رار رئي��س الحكومة أحمد 
أويحيى الذي يرف��ض المدينوية الخارجية يعتب��ر ايجابياً ويطمئننا 

كحزب سياسي من مخاوف العودة الى المديونية التي تهدد البالد.

واضاف��ت أن الوض��ع االقتصادي ال��ذي تمر ب��ه الجزائر صعب 
للغاية ويتطلب قرارات جريئة لمواجهة األزمة المالية، داعية إلى 
محاربة المال الفاسد لما يمثله من خطر على البالد واقتصادها في 

أساس  الدولة.

وقالت حن��ون في ه��ذا الصدد: إن “وص��ول رجال المال الفاس��د 
إلى السلطة ال يمكن أن يتم إال بمس��اعدة جهات ومصالح خارجية 
تس��عى إلى تحقيق مصالحها”، مؤكدة أن  إص��دار موقف من قبل 
حزبها عل��ى حكومة أويحيى لن يتم إال بع��د عرض خطة حكومته 
على البرلمان، ومناقش��ة قانون المالية والميزانية للس��نة 2019، 
مش��يرة إلى أن الح��زب في مرحل��ة تقييم ش��املة ل��كل األوضاع 

االقتصادية واالجتماعية للبالد.

ورأت حن��ون أن مواجه��ة األزم��ة االقتصادية للب��الد تحتاج إلى 
إرادة وعزيمة كبيرة من جانب الحكومة، بداية من إعادة الترش��يد 
واألخالق للعمل السياس��ي والنش��اط االقتص��ادي ومواجهة المال 
الفاس��د الذي يجرمه دس��تور 2016 ويدعو إل��ى محاربة األموال 
غير الش��رعية، قائلة “أن هناك قوانين هامة في الدستور لكنها ال 

تطبق في كثير من األحيان”.

النشاط االقتصادي
وقالت األمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون: إن إعادة اطالق 
النش��اط االقتصادي والعمل السياس��ي من خلفية أخالقية، من بين 
الوعود التي قدمها رئي��س الجمهورية، لكن التطبي��ق الفعلي يكاد 
يكون غائبا تماما. أضاف��ت، “إن هناك عش��رات آالف المليارات 

دعت األمينة العامة لحزب العمال الجزائري لويزة حنون، السلطات العامة إلى تقديم “الضمانات الكافية” في 
ما يتعلق بشفافية االنتخابات المحلية الذي ستجرى يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

االجتماعي  الطابع  على  والحفاظ  العامة  االستثمارات  سياسية  “مواصلة  الى  الحكومة  حنون  طالبت  كما 
للدولة من أجل مواجهة األزمة والعمل على استرجاع األموال العمومية المنهوبة”، مؤكدة أن “ترشيد النشاط 
االقتصادي والممارسة السياسة الجيدة كلها عوامل تساهم في ضمان االستقرار والهدوء في البالد”. وشددت 

أيضاً على ضرورة “سحب قانون العمل وقانون الصحة وتحرير سياسة التشغيل لمحاربة البطالة”.
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أولم تق����م كل تل��ك الهيئات الت��ي ت��م انش��اؤها ب��دور “فع��ال” لمكافحة 
الفساد المستش��رى في مفاصل البالد؟ ولماذا طالب بتعديالت اضافية وما 

المقصود بها؟.

بعد س��ت س����نوات م��ن ث����ورة الربي����ع العرب��ي كان الجمي����ع يعتق��د 
ان تون��س س����تصبح الفردوس المفق����ود أو بلد االنتعاش واالس����تقرار 
الس��ياس��ي واالقتص��ادي. كانت كل المؤش����رات االولية تفي��د بأن تونس 
فتحت ابواب االنتعاش االقتص��ادي والحرية السياس��ية والتعددية الحزبية 
لتفتح باب االنتق��ال الديمقراطي نح��و افق ارحب، ويب��دو ان فتح االبواب 
اتخ��ذ اتجاهاً معاكس��اً، وب��دل ان تك��ون تونس نم��وذج النجاح السياس��ي 
واالقتصادي عل�ى المس����ت�وى العرب�ي حتى نك��ون واقعيي�ن، أصبح��ت 
تونس بل��داً متعثراً س��ياس����ياً منه��اراً اقتصادي��اً، ويعاني م��ن صعوبات 
هيكلية أفرزها العديد من العوامل التي تضاف��رت لتزيد في تعميق االزمة 
وتزيد في قتامة الصورة المقبلة، فازداد تراج��ع االقتصاد وارتفعت وتيرة 
الدين العام والدين الخارجي لتصل إل��ى 65 % و73 % من الناتج المحلي 
اإلجمالي، توالياً، مقابل بطء وتيرة خلق فرص العمل والفرص االقتصادية 
المحدودة وثق��ل االس��تهالك الذي عمقت��ه سياس��ة الزيادات ف��ي االجور 
وانعكاس��اتها التضخمي��ة ومس��اهمتها في تزاي��د عجز الميزاني��ة والعجز 
الى اليوم؟.التجاري الخارجي حيث مازالت سبل حلّهما غير متوافرة أو غير واضحة 

بي�ورن روضر

االصالحات حاجة ملحة لنهوض االقتصاد التونسي

تحّسن بطيء
وأوضح فري����ق خب���راء الصن���دوق الذي ق��اده الخبير 
بي�ورن روض��ر “أّن آفاق االقتص�اد التونس��ي تتحس����ّن 
بب�طء  لك��ّن التحدي��ات ال ت��زال قائمة، غي��ر أن العوائق 
الهيكلي��ة لالقتصاد مس��تمرة وتس��اهم ف��ي الضغط على 

الصادرات”.

والحظ الفريق أّن تنامي االس��تهالك العائ��د إلى الزيادات 
في األجور له انعكاسات تضخمية ويساهم في تزايد عجز 
الميزانية والعجز الخارجي اللذين ال يزاالن مرتفعين، ما 
يشّكل “ضغطاً على س��عر صرف الدينار” مشيراً إلى أّن 
الدين العمومي والدين الخارج��ي ارتفعاً توالياً إلى 65 في 
المئة و73 ف��ي المئة من الناتج الداخلي الخام خالل ش��هر 
حزيران/يوني��و 2017، عالوة على أّن “بطء نس��ق خلق 
مواطن الش��غل الجدي��دة ومحدودي��ة اآلف��اق االقتصادية 

يواصالن  التأثير سلباً على التونسيين”.

وجاء ف��ي البي��ان أن “الس��لطات التونس��ية س��ّرعت من 
تفاعلها مع التوتّرات االقتصادي��ة. والقى تكثيف الحكومة 

لمكافحة الفساد مؤّخراً دعماً شعبياً واسعاً”.

وتوّج��ه البنك المركزي التونس��ي، وفق خب��راء صندوق 
النقد الدولي، نحو إضفاء مرونة أكبر على س��عر صرف 
الدين��ار والحفاظ عل��ى المدخ��رات عند مس��توى مالئم، 
واتّباع سياس��ة ضغط مالي مع القي��ام بالترفيع مرتين في 
س��عر الفائدة إلى 5 في المئ��ة، واعتماد ح��دود احترازية 
جديدة ف��ي مجال االقتصاد الكلي، ما س��اهم ف��ي الحدّ من 

التضّخم ودعم الدينار.

خفايا البيان
من ناحيته��ا، كتبت زم��ردة دلهومي في صحيفة المغرب 
متس�����ائل��ة، عم����ا يخفي��ه بي����ان الصن�����دوق ولم��اذا 
طال��ب الحكوم��ة بإنش��اء هيئة فعال��ة لمكافحة الفس����اد؟ 

أّكد فريق خبراء صندوق النقد الدولي في تقريره الختامي عقب زيارة إلى تونس مؤخراً، أن “إصالحات هيكلية 
بمستوى  والنهوض  شامل  نمّو  لتأمين  تونس  تبذلها  التي  الجهود  ضمن  حاسمة  ستكون  طموحة  عّدة 
معيشة السكان. فترشيد الوظيفة العمومية وديمومة نظام التقاعد وتسهيل الحصول على القروض، من 
البنى  النمّو والحّد من االختالل وإيجاد موارد مالية لتمويل االستثمارات ذات األولوية في مجاالت  شأنه دفع 
األدوات  نطاق  بتوسيع  سيسمح  الفساد  لمكافحة  فّعاله  هيئة  إرساء  أن  كما  والصحة،  والتعليم  التحتية 

المتاحة للحكومة لمكافحة الفساد والممارسات التجارية غير القانونية”.
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إذاً؟ بشكل عام، فإن المخاوف تتعلق باحتمال استمرار تدني نمو األجور. وقد حدث 
هذا في ش��كل رئيس��ي خارج الواليات المتحدة على رغم حدوث ركود في األجور 
حتى في الواليات المتحدة منذ مطلع هذا العام. ويُعتقد أن السبب الرئيسي وراء هذا 

االتجاه هو التدهور الجاري في جودة الوظائف.

وقد كانت معظم المكاس��ب في س��وق العمل مدفوعة جزئياً بالتوظيف بدوام موقت 
في االقتصادات المتقدمة منذ األزمة المالية. وتتسم هذه الوظائف بانخفاض األجور 
وبكونها غير اختيارية إلى حد كبير، ما يولد حالة من البطالة المقنعة ويقوض نوايا 

اإلنفاق، وبالتالي يقود إلى انخفاض التضخم في نهاية األمر.

باإلضافة إلى ذلك، قد تكون العالقة بين انخفاض معدالت البطالة والتضخم نفس��ها 
قد تغيرت في أعقاب األزمة المالية العالمية. وربما يكون عدم يقين الشركات بشأن 
االنتعاش االقتصادي قد دفعها المتصاص جزء من االرتفاع في تكاليف المدخالت 
بدالً من تمريره إلى المستهلكين. وأيضاً، عانى بعض العمال الذين عادوا إلى سوق 
العمل من فترات طويلة من البطالة، ما أدى إلى تدهور مهاراتهم. ويُتوقع أن تكون 
األجور المرتفعة.قدرة هؤالء العمال على المساومة منخفضة وأنهم قد يفضلون األمن الوظيفي على 

انخفاض التضخم ظاهرة موقتة ومخاوف من تدني األجور

ظاهرة انخفاض التضخم
وتعتق��د البنوك المركزي��ة أن انخف��اض التضخم 

ظاهرة موقتة إلى حد كبير لثالثة أسباب رئيسية:
أوالً، لق��د كان التحس��ن ف��ي أس��واق العم��ل في 
االقتصادات المتقدم��ة كبيراً للغاي��ة، حيث تحقق 
توظي��ف كام��ل ف��ي كل م��ن الوالي��ات المتحدة 
األميركية واليابان والمملكة المتحدة بينما تمضي 
منطقة اليورو بخطى س��ريعة في االتجاه نفس��ه. 
وكذلك تتزايد ندرة العمال��ة، وهو ما يؤدي بدوره 
إلى زيادة القدرة على المس��اومة لزيادة األجور، 
ما يترج��م تدريجياً إلى زيادة ف��ي معدّل التضخم. 
وقد لوحظ ذلك جزئياً ف��ي الواليات المتحدة حيث 
ظل متوس��ط نمو األجور أعلى من 2.5 % على 

نحو منتظم منذ أكثر من عام.

ثانياً، تظل السياس��ة النقدية مؤاتية في شكل كبير. 
ورغم بعض التش��ديد في الوالي��ات المتحدة، فإن 
أس��عار الفائدة ال تزال قريبة من أدنى مس��توياتها 
التاريخي��ة، كم��ا أن عملي��ة إزالة الدع��م تجري 
في ش��كل تدريجي فقط، ما يعن��ي أن هناك مجاالً 

لتحقيق مزيد من المكاسب في سوق العمل.

ثالث��اً، فيما يخ��ص الوالي��ات المتح��دة بالتحديد، 
فإن الموج��ة الحالي��ة النخف��اض التضخم تعكس 
بش��كل كبير تأثير عوامل تطرأ لم��رة واحدة. فقد 
أدت التغييرات في منهجية حساب مكونات قياس 
التضخم إل��ى جانب إدخ��ال ضوابط جدي��دة إلى 
خفض وزن التضخم األساسي في شكل مصطنع.

مشكلة االجور
ما الذي يثير المخاوف بش��أن انخف��اض التضخم 

برزت المخاوف مجدّداً بشأن انخفاض التضخم. فعلى رغم تحسن أسواق العمل والنمو القوي، ظل التضخم 
األساسي في االقتصادات المتقدمة منخفضاً. وقد دفع هذا التناقض الواضح بعض المراقبين إلى القول أن 
هناك بعض الضعف في سوق العمل لم يتم تضمينه بشكل كامل في اإلحصاءات والقياسات الرئيسية، وأن 

التضخم ال ُيرجح له أن يعود إلى المعدل المستهدف من دون وجود حافز إضافي.
أما البنوك المركزية، برغم احتراسها، إال أنها نظرت إلى حد كبير لفترة التضخم الضعيف الحالية على أنها 
ظاهرة عابرة، وحافظت على ميلها للتشّدد. وعند تحليلنا  لكلتا وجهتي النظر في هذه القضية، نجد موقفنا 
في مكان ما في الوسط. فالتقدم الذي تحّقق في سوق العمل يشير إلى تنامي الضغوط التضخمية، غير أن 

ذلك يجري بمعدل أبطأ مما قد يرغب فيه صانعو السياسات.
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يش��هد قطاعا التجزئة والترفيه في العاصمة اإلماراتية 
أبوظبي نقلة نوعية في أعقاب الش��راكة الرس��مية بين 
ش��ركة ماجد الفطيم ونادي الجزيرة الرياضي الثقافي، 
بعد إعالن الش��ريكين عزمهما تشييد أول مركز تسوق 
يحم��ل عالمة “س��يتي س��نتر”، حيث يض��م المركز 
153 متج��راً متنوعاً من أب��رز خياراته هايبر ماركت 
“كارفور” و“فوكس س��ينما”، ومركز الترفيه العائلي 
“ماجيك بالنيت” وعيادة “س��يتي سنتر كلينيك”، إلى 
جانب مركز لياقة بدنية وخيارات من المطاعم الداخلية 

والخارجية.

فنادق اسطنبول تفقد أكثر من مليار دوالر

تشييد سيتي سنتر الجزيرة

تقلصت عائدات فنادق اسطنبول في النصف األول من 2017 مقارنة مع نفس الفترة 
من عام 2016 لتبلغ قيمة التراجع أكثر من مليار دوالر أميركي. وتراجع متوس��ط  
إي��راد الغرفة في المدينة من 39.4 يورو في الفت��رة الممتدة بين يناير/كانون الثاني 
ويونيو/حزي��ران 2016 إل��ى 32.7 يورو في الفترة نفس��ها من ع��ام 2017، على 

الرغم من أن نسبة إشغال الفنادق هناك ارتفعت من 49.2 % إلى 53.3 %.
وبات معلوماً أن أسعار اإلقامة 
في غ��رف فن��ادق اس��طنبول 
تراجعت أيض��اً، ففي النصف 
األول م��ن الع��ام 2017 بل��غ 
متوسط س��عر اإلقامة في اليوم 
م��ع  بالمقارن��ة  ي��ورو   71.1
86.2 ي��ورو ف��ي يناير/كانون 
الثاني - يونيو/حزيران 2016.

تعت��زم مجموعة ب��ن الدن، اكبر ش��ركات المقاوالت 
الس��عودية، استئناف العمل خالل ش��هر أيلول/سبتمبر 
2017، في توسعة المسجد الحرام في مكة بقيمة 26.6 
مليار دوالر أميركي، وذلك بعد توقف منذ عامين، في 
أعقاب انهيار رافع��ة في الموقع، ما أودى بحياة 107 

أشخاص.
ومن المقرر أن يس��تأنف العمل بعد مناس��ك الحج هذا 
الع��ام 2017، عل��ى أن تقوم مجموعة ب��ن الدن بدفع 
رواتب مس��تحقة للعاملين المش��اركين في المش��روع 

اعتباراً من 20 آب/اغسطس 2017.

استئناف التوسعة للمسجد الحرام

السعودية تستأنف مشروع “أبراج كدي”

تس��تأنف السعودية أحد أكبر المش��روعات الفندقية في العالم، مشروع أبراج كدي في 
مكة المكرمة، والذي توقفت أعمال بناءه في عام 
2015 لصعوبات مالية. وسيضم المشروع حين 
استكماله عش��رة آالف غرفة و70 مطعماً وعدة 

مهابط للطائرات الهليكوبتر.
وتعتبر عملية تجدد خطط المش��روع الذي تموله 
الحكومة إش��ارة واضحة إلى اس��تعداد الرياض 
مجدداً لإلنفاق على مش��روعات تنمية اقتصادية 
في قطاعات مثل السياحة ما يعطي دفعة إيجابية 
لمجموعة بن الدن الس��عودية الت��ي تقود أعمال 

اإلنشاءات في المشروع.

منطقة صناعية أردنية في السودان

أعلن وزير الدولة لالس��تثمار السوداني أسامة 
فيصل عن تخصي��ص منطقة صناعية أردنية 
ف��ي ب��الده بمس��احة تق��ارب 40 أل��ف فدان، 
وذلك على هامش اجتماع��ات ملتقى األعمال 
الس��وداني األردن��ي الت��ي عق��دت بالعاصمة 
الخرط��وم. وابدى الوزير فيصل عن أمله بأن 
تكون االتفاقيات المشتركة الموقعة بين البلدين 
موجه��ة لحماية االس��تثمار، الفت��اً الى قانون 

تعدي��ل المناطق الحرة في بالده إضافة إلى اس��تكمال االج��راءات المطلوبة من قبل 
المستثمرين في ضوء رفع الحظر السياسي على السودان.

أسامة فيصل 
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أصدر الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز أمراً بتأسيس 
لجان لتطوير اثنين من أبرز المناطق األثرية والتاريخية 
ف��ي المملكة وهم��ا العال وبوابة الدرعي��ة. ومن المتوقع 
أن تسهم األهمية التاريخية والثقافية واألثرية للمنطقتين 
بجعلهما واجهات حضارية ومعالم تراثية جاذبة للسياحة. 
وسيرأس مجلس��ي اإلدارة للهيئتين ولي العهد محمد بن 
سلمان، كم�ا سيتم استخدام الزخارف المحلية التي تجسد 
الت��راث المتميز في تصميم بواب��ة الدرعية الُمطلّة على 
ضفة وادي حنيفة. ويعتبر مش��روع بوابة الدرعية جزءاً 
م��ن خطة أوس��ع لتطوير المنطقة التاريخي��ة عبر إقامة 

منشآت عند المدخل من أجل جذب الزوار.

 تطوير معلمين تاريخيين أثريين

من المنتظر أن يعيد “ذا برودواي”، المشروع السكني 
والتجاري الجديد في “نيو سكوتالند يارد” ضمن منطقة 
وستمنس��تر لندن، رس��م مالمح حياة س��كان العاصمة 
البريطانية، المش��روع الذي تعمل عليه شركة “نورث 
ايكر” ومجموعة أبوظبي المالية سيشكل عند استكماله 
عام 2021،حيّاً جديداً على امتداد 1.72 هكتار في قلب 
المنطق��ة التاريخية، متضمناً س��احة كبيرة 20 ألف قدم 
مربع، تحيط بها ستة أبراج ذات تصاميم معمارية رائعة 
فضالً عن مجموع��ة من المتاجر والمقاهي والمطاعم، 
وسيتيح حيّزاً راقياً وحديثاً للسكن على مساحة 355 ألف 
ق��دم مربع اعتباراً م��ن الطابق الرابع لكل برج، بما في 
ذلك 285 ش��قة، كم�ا وتتص��ل األبراج أيضاً بمنصتين 

عند الطابق الرابع بحدائق مزينة

“ذا برودواي” تحفة معمارية
وسط لندن

مشروع محطة معالجة في السعودية

فاز ائتالف ش��ركات يضم الش��ركة األلمانية الفرعية 
“باسافانت للطاقة والبيئة”، والشركة السعودية “عزيز 
للمق��اوالت واالس��تثمار الصناعي” بعق��د قيمته 268 
مليون لاير )71.5 مليون دوالر( لتنفيذ مشروع محطة 
معالجة مياه الصرف الصحي لجنوب منطقة الظهران 
الس��عودية، وبموجب��ه ت��م االتفاق على تنفي��ذ عمليات 
“التصميم والبناء” خالل عامين، وعام واحد الستكمال 
عمليات التشغيل والصيانة، كما ستتم معالجة 70,000 
متر مكعب من المياه الواردة بمناطق الظهران المختلفة 
عقب استكمال محطة معالجة مياه الصرف في منطقة 

الخبر الشرقية. وأوضح مدير عام “باسافانت” فارس الخطيب، أن شركته  تسعى الحدّ 
من كلفة دورة حياة المحطة واالرتقاء بالخدمات التي تقدمها إلى العمالء باالستفادة من 

أحدث التقنيات والمعدات المتطورة في هذا المجال.

فارس الخطيب

جزيرة أميركية معروضة للبيع

ُعرضت جزيرة مستقلة تقع على سواحل والية ماين األميركية، للبيع  مقابل ثمانية ماليين 
دوالر أميركي، حسبما أوردت شبكة “آي بي سي” األميركية. وتتضمن الجزيرة فيال 
مقامة على مساحة 11 ألفا و295 قدما مربعة، إضافة إلى منزلي ضيافة، ودار عبادة 
صغيرة )كنيسة(، وحظائر لتربية الحيوانات، ومرفأ لوقوف السفن والقوارب، وكذلك 
حانة صغيرة، وشقق سكنية إلقامة العاملين في الجزيرة والخدم الذين يقومون برعاية 

س��كانها. ونقلت “آي بي س��ي” 
عن مصدر في الشركة العقارية 
الوسيطة التي عرضت الجزيرة 
للبيع قوله إن  الش��ركة تتلقى ما 
بين 25 إلى 40 استفس��اراً عن 
الجزيرة  يومياً، وهو ما يش��ير 

الى حجم االهتمام بها.

“ريميني ستريت” تفتتح مقراً جديداً

أعلن��ت ش����ركة ريمين���ي س���ت�ري�ت، 
المتخصص��ة عالمياً بخدم��ات ومنتجات 
برمجي��ات الش��ركات، وم��زود الدع��م 
المس��تقل لمنتجات “أوراكل” و“إس إيه 
بيه”، عن افتتاح مقرها الرئيس��ي الجديد 
في س��او باول��و بالبرازيل. وي��ؤذن هذا 

االفتت��اح بانطالق المرحلة المقبلة من نمو الش��ركة في المنطقة، والتي تتضمن زيادة 
التركيز على توسيع خدمات الدعم المؤسسي وعروض المنتجات في أميركا الالتينية 

استجابةً للطلب القوي على الدعم عالي المستوى الذي تقدمه “ريميني ستريت”.
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االقتصادي، وهذه العوامل الثالثة ال تزال هشة نسبياً”.

وأضاف: “شراء شقة سكنية يشكل أحد القرارات االستثمارية األكثر أهمية بالنسبة 
للبنانيين، ويُمثل عادةً أه��م الموجودات غير المالية لدى اللبنان��ي المقيم. لذلك، فإن 
تجنيب القطاع أي ضرائب أو رسوم جديدة أمٌر ضروري. وحذّر من أن أي رسوم 
أو ضرائب جديدة على القطاع من ش��أنها أن تحد من انتعاش النشاط العقاري وأن 

تؤدي إلى تراجع في الطلب على الوحدات السكنية.

تخفيض كلفة التسجيل
وش��جع غبريل على تخفيض كلفة تسجيل الشقق السكنية بنس��بة 50% لمدة عامين 
لتوفير حافز للمش��ترين المحتملين أو المترددين بهدف تمكينهم من توفير مبلغ جيد 
من المال، كون كلفة التس��جيل الحالية باهظة وتبلغ 6 % من سعر الوحدة السكنية، 
وإن خفض رسوم التسجيل من شأنه أيضاً أن يشجع آالف األشخاص الذين اشتروا 
ش��ققاً خالل الس��نوات الماضية على القيام بتس��جيل عملية الش��راء، م��ا ينتج عنه 

ارتفاع في إيرادات خزينة الدولة.

يش��كل مؤش��ر بنك بيبلوس للطلب العق��اري في لبنان قياس��اً للطل��ب المحلي على 
المنازل الس��كنية في لبن��ان. ويتم تنفي��ذ واحتس��اب وتحليل المؤش��ر وفقاً ألفضل 

الممارسات الدولية ومعايير المؤشرات المماثلة الرائدة حول العالم.

ويستند مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان على مسح شهري لعينة تمثيلية 
والديني والمهني والمالي في لبنان.مؤلفة من 1200 مواط��ن لبناني مقيم، تعك��س التوزيع الديموغراف��ي والمناطقي 

ارتفاع الطلب على العقارات في لبنان

وفي ق��راءة لنتائج المؤش��ر، قال نس��يب غبريل، 
كبي��ر االقتصاديي��ن ورئي��س مديري��ة البح��وث 
والتحاليل االقتصادية ف��ي مجموعة بنك بيبلوس: 
“إن سياس��ة الفائ��دة المخفّض��ة عل��ى القروض 
الس��كنية في لبنان، والتجديد لحاكم مصرف لبنان 
رياض س��المه لوالية إضافية وه��و تطور عزز 
الثقة ف��ي اس��تقرار اللي��رة اللبنانية، إضاف��ةً إلى 
االستقرار السياسي النس��بي، هي عوامل ساهمت 
في دعم الطلب على الش��قق الس��كنية في الفصل 

الثاني من العام الحالي”.

ً مستويات منخفضة جدا
وأش��ار غبريل إلى أنه “من المبكر ج��داً أن نرى 
اتجاهاً مستداماً للمؤش��ر بالرغم من تحسنه، نظراً 
إلى أنه ارتف��ع من مس��تويات منخفضة ج��داً. في 
الواق��ع،إن نتيج��ة المعدل الش��هري للمؤش��ر في 
الفص��ل الثاني م��ن ع��ام 2017 ال ت��زال تعكس 
انخفاضاً بنسبة 60,1 % مقارنةً بالنتيجة الفصلية 
األعلى له على اإلطالق المسجلة في الفصل الثاني 
م��ن ع��ام 2010 والبالغ��ة 131 نقط��ة، وتراجعاً 
بنس��بة 52,4 % مقارنةً بالنتيجة الس��نوية األعلى 

المسجلة في عام 2010 والبالغة 109,8 نقطة.

هذا وج��اءت نتيج��ة المعدل الش��هري للمؤش��ر 
ف��ي الفصل الثان��ي أدنى ب���15,2 % م��ن معدل 
المؤشرالش��هري البال��غ 61,7 نقط��ة من��ذ ب��دء 

احتساب المؤشر في تموز/يوليو 2007.

كما أشار إلى أنه صحيح أن نتائج المؤشر تعكس 
مدى نية المواطنين ش��راء أو بن��اء منزل، إال أن 
هذه الني��ة تحتاج إلى بيئ��ة مؤاتي��ة لترجمتها إلى 
عملي��ات ش��راء فعلي��ة. وق��ال: “إن الطلب على 
الش��قق والمنازل في لبنان يرتبط بش��كل أساسي 
باالس��تقرار السياس��ي وثقة المس��تهلك والنشاط 

أظهرت نتائج مؤشر بنك بيبلوس للطلب العقاري في لبنان للفصل الثاني من العام 2017، أن المؤشر سجل 
معداًل شهرياً بلغ 52,3 نقطة في الفصل الثاني من عام 2017، ما شكل ارتفاعاً بنسبة 20,2% عن الـ43,5 نقطة 
المسجلة في الفصل األول من العام 2017 الحالي، وارتفاعاً بنسبة 34,3% عن الـ38,9 نقطة المسجلة في الفصل 
الثاني من العام 2016. وتشكل نتائج المؤشر للفصل الثاني من العام 2017 القراءة الفصلية الـ17األعلى له 

خالل 40 فصاًل.
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SIX FLAGS وهي أكبر شركة ترفيهية في العالم.
وسيؤدي هذا المشروع لزيادة الناتج المحلي اإلجمالي بقيمة 15 
مليار لاير )4 مليارات دوالر( س��نوياً. كما أنه سيحقق مكاسب 
ألف فرصة.تنموية هائلة من خالل خلق اآلالف من فرص العمل، بنحو 35 

مشروع البحر األحمر بوابة سعودية للسياحة العالمية

حجر األساس
ومن المتوقع تطوير “مشروع البحر األحمر” كمنطقة خاصة تطبق فيها 
األنظمة وفقاً ألفضل الممارس��ات والخبرات العالمية، وسيوضع حجر 
األساس في الربع الثالث من عام 2019، واالنتهاء من المرحلة األولى 
في الربع األخي��ر من عام 2022. وتش��مل المرحلة األولى للمش��روع 
تطوير المطار، والميناء، وتطوير الفنادق والمساكن الفخمة، واالنتهاء 
من المراف��ق والبني��ة التحتية، وخدم��ات النقل )الق��وارب، والطائرات 

المائية، وغيرها(.
وأشارت المملكة العربية الس��عودية إلى انطالق صندوق االستثمارات 
العامة بض��خ االس��تثمارات األولية ف��ي هذا المش��روع، وال��ذي يفتح 
المجال لعقد ش��راكات مع أبرز الش��ركات العالمية الكبرى، ما سيساهم 
في استقطاب اس��تثمارات مباش��رة وجديدة إلى المملكة، مع السعي إلى 

استقطاب وإعادة توجيه مصروفات السياحة السعودية إلى الداخل.

بوابة البحر األحمر
وتحكم المش��روع معايير جدي��دة تطمح لالرتق��اء بالس��ياحة العالمية، 
عبر فتح بوابة البحر األحمر أمام العالم، م��ن أجل التعرف على كنوزه 
وخوض مغام��رات جديدة تجذب الس��ياح محليا واقليمي��ا وعالمياً على 
حد س��واء، ليكون المش��روع مركزاً لكل م��ا يتعلق بالترفي��ه والصحة 

واالسترخاء، ونموذجا متكامال للمجتمع الصحي والحيوي.
وأف��اد الدلي��ل اإلرش��ادي للمش��روع أن الزوار م��ن أغلب الجنس��يات 
س��يتمكنون من الحصول على تأش��يرة الدخول عبر االنترن��ت أو عند 
وصولهم الى مش��روع البحر االحمر، باعتب��اره منطقة خاصة. وأظهر 
أن األنظمة التي س��تحكم تلك المنطقة س��تختلف عن تل��ك المعمول بها 
في المملكة. ويندرج هذا المش��روع ضمن اطار رؤي��ة المملكة 2030، 
الرامية الى تنويع مصادر دخل المملكة وتشجيع استثمار القطاع الخاص.

تطوير القطاع السياحي
و“مش��روع البحر االحمر” ليس إال خطوة أخرى في اطار تطبيق هذه 
الرؤية. من��ذ إطالقها، توالت إعالنات الس��عودية عن مش��اريع ضخمة 
في القطاع السياحي، ورفعت الستارة في نيس��ان/ابريل عن أكبر مدينة 
ترفيهية ورياضية وثقافية في العالم، وهي “مشروع القدية” الذي اعتبر 

عاصمة الترفيه المستقبلية في السعودية.
وفي خططه��ا الرامية لجذب االس��تثمارات األجنبية، منح��ت المملكة 
تراخي��ص لش���ركات أجنبي��ة عامل����ة في ه��ذا القط���اع، م�ن بينه�ا 

خطت المملكة العربية السعودية خطوة أولى في اتجاه الدخول على خط السياحة العالمي، من خالل إطالق مشروع 
المشروع على  البحر األحمر”. ويقام  العهد محمد بن سلمان، تحت اسم “مشروع  ضخم جديد أعلن عنه ولي 
احد أكثر المواقع الطبيعية جمااًل وتنوعاً في العالم، بالتعاون مع أهم وأكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة 
والفنادق، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية، على أكثر من 50 جزيرة طبيعية، بين مدينتي أملج والوجه، وذلك 

على بعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة “حرة الرهاة”.
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وشمال أفريقيا.
وتاب��ع: اليوم وم��ع إمكانية الحص��ول على مواد 
أح��دث وأكث��ر تعقي��داً، مضاف��اً إليه��ا التط��ور 
التكنولوجي الكبير والنمو السكاني المطرد وتنوع 
مص��ادر االله��ام، أتوق��ع على المس��توى الدولي 
تغييراً أعمق وأس��رع بكثير. على س��بيل المثال، 

الحلول المستدامة ضرورة حتمية للمباني والتصاميم

أكد رئيس منطقة الشرق األوسط في شركة زها حديد للتصاميم المعمارية طارق خياط، أن خفض استهالك 
الطاقة ونسب االنبعاثات من المباني عبر مزيد من التحسينات التكنولوجية في التصاميم والمواد وتقنيات 

البناء بات أمراً حتميًا لتطوير مستقبل المباني في دبي.

ويرى خي��اط الذي سيش��ارك في مؤتمر 
س��يتي س��كيب غلوبال، أن دب��ي تمكنت 
م��ن تخط��ي العقب��ات التي تش��كلت أمام 
االس��تدامة م��ن خ��ال ترس��يخ وتطبيق 
حل��ول جدي��دة ومبتكرة تس��اهم في خلق 

مدينة أكثر استدامة.

مشاريع مستدامة
وق��ال: ل��م تع��د االس��تدامة خي��اراً ف��ي 
الصناعة. أحد المش��اريع الت��ي تقوم بها 
شركتنا في المنطقة، والمتمثل في المكتب 
الرئيس��ي ل�“بيئ��ة” في الش��ارقة، يتبنى 
المعايير البيئية في أدق تفاصيل التصميم، 
حي��ث قمنا بوض��ع تصميم مائ��م للبيئة 
الطبيعية، يقلل استهاك الطاقة ويوفر في 

الموارد.
وأضاف: نس��عى بش��كل دائم في ش��ركة 
زه��ا حديد للتصامي��م المعمارية للتركيز 
عل��ى الم��واد المتش��ابهة ف��ي طبيعته��ا 
والعمل على فه��م عملها ككل، وذلك من 
خال م��زج التصاميم الرقمي��ة المبتكرة 
مع المواد الطبيعية الس��ليمة وممارسات 
البناء المستدام، وبهذه الطريقة نعمل على 
تقدي��م حلول عملية تتخطى الحواجز التي 

نواجهها في عصرنا.

كارلوس أوت
أي��د كارل��وس أوت، مؤس��س  ب��دوره، 
ش��ركة التصمي��م المعم��اري التي تحمل 
اس��مه، كام طارق خياط ف��ي إيجابيات 
تطبيق الممارسات المستدامة في المباني 
والتصاميم المعمارية وضرورة تطبيقها، 
وقال: إننا في عملنا هذا، نقوم منذ سنوات 
بتصميم المش��اريع المس��تدامة، بدأنا من 
كن��دا وألماني��ا، واآلن ف��ي مختلف أنحاء 
العال��م بما فيها منطقة الش��رق األوس��ط 

بالوق��ود  االحف��وري  الوق��ود  اس��تبدال 
المس��تدام س��يجبرنا على إع��ادة التفكير 

باستراتيجياتنا والحلول التي نتبناها.
 

مؤتمر سيتي سكيب
ويس��تضيف مؤتمر سيتي س��كيب، الذي 
يقام 10 أيلول/س��بتمبر في فندق كونراد 
دبي، ع��دداً من كب��ار المتحدثي��ن لتقديم 
الكلمات والمش��اركة في جلسات حوارية 
تتناول أبرز القضايا والمواضيع المتعلقة 

بقطاع العقارات.
ويتضمن المؤتمر، ال��ذي يقام على مدار 
ي��وم كام��ل تح��ت ش��عار “تغيي��ر وجه 
الصناعة”، ثاث فقرات رئيسية: صباحية 
تحمل اسم “نظرة على مستقبل السوق”، 
والتي تناقش اآلراء والمقترحات المتعلقة 
بقط��اع العق��ارات، وفقرتان مس��ائيتان: 
“برنامج الوسطاء العقاريين” و“برنامج 

المصممين المعماريين”.

قانون اإلمارة للمساحات الخضراء
ومن بين أبرز المواضيع التي سيناقش��ها 
للمس��احات  اإلم��ارة  قان��ون  المؤتم��ر، 
الخضراء، استراتيجية دبي لسلسلة الكتل 
ونظ��رة عل��ى قط��اع الرعاي��ة الصحية 
بكونه عام��اً جذاباً في قط��اع العقارات 

والتي سيناقشها كل من:
المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري 
ف��ي دائ��رة األراض��ي واألم��اك بدبي 
م��روان ب��ن غليط��ة، والمدي��ر التنفيذي 
لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في 
“دائرة التنمية االقتصادية” محمد شاعل 
الس��عدي، ورئي��س األبحاث ل��دى “جيه 
إل إل” الش��رق األوسط وش��مال أفريقيا 
حكومة دبي الذكية وسام لوتاه.كريغ بامب، والمدير التنفيذي لمؤسس��ة 

طارق خياط 

استبدال

الوقود االحفوري

بالوقود المستدام

سيجبرنا

على إعادة التفكير

بالحلول

التي نتبناها
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وقد أدى هذا األمر إلى خفض التوقعات بش��أن التضخم وولد الشك حول ما إذا كان 
بنك االحتياطي سيستمر في مس��ار رفع أس��عار الفائدة أم ال، ما يؤدي إلى ضغوط 

نزولية على قيمة الدوالر.

مشكلة النمو
يكمن العامل الثالث في زخم النمو القوي خارج الوالي��ات المتحدة، خصوصاً لدى 
بعض أكبر ش��ركائها التجاريي��ن كمنطقة اليورو وكن��دا والصين، م��ا عزز قيمة 
العمالت األجنبية. فقد ارتفع النمو في كل من منطقة اليورو وكندا بأس��رع مما كان 
متوقعاً من��ذ بداية العام، كما أن البن��وك المركزية في هذه االقتص��ادات تعمل على 

تشديد سياساتها النقدية في ظل تحسن آفاق النمو.

ولتراج��ع قيمة ال��دوالر تداعي��ات هام��ة، وإيجابية إلى ح��د كبير عل��ى االقتصاد 
األميركي. وعلى وجه التحديد، يُفت��رض النخفاض ال��دوالر أن يحفز الصادرات 
ويخفض الواردات ويزيد المداخيل األجنبية للشركات األميركية متعددة الجنسيات 
العاملة ف��ي الخارج. وبدأ جزء من ه��ذا التأثير يظهر بالفعل خ��الل النصف األول 
من عام 2017، حيث أض��اف صافي الصادرات ما نس��بته 0.2 نقط��ة مئوية في 
المتوس��ط للنمو. ونظراً ألن الصادرات -في ش��كل عام- يتأخ��ر تأثرها بانخفاض 
قيمة العملة لبعض الوقت، فمن المرجح أن يزيد ه��ذا التأثير في النصف الثاني من 
سيُبقي معدالت النمو في الواليات المتحدة في حدود 2.0 % خالل العام 2017.العام. ونتوقع الرتفاع التجارة أن يعوض عن ضعف الحوافز المالية األقل، وهو ما 

انخفاض سعر الدوالر يرتد إيجابًا على الواليات المتحدة

وضع المستثمرين
العام��ل األول، وراء ضعف الدوالر هو تالش��ي 
أمل المستثمرين في خطط التحفيز المالي للرئيس 

دونالد ترامب.

زادت  األميركي��ة،  االنتخاب��ات  أعق��اب  فف��ي 
التوقعات بحدوث ارتفاع في التضخم استناداً إلى 
وعد الرئيس بإح��داث تخفيضات ف��ي الضرائب 
وتنفي��ذ حزمة م��ن برام��ج اإلنفاق، األم��ر الذي 
دفع بعائدات الس��ندات األميركي��ة وقيمة الدوالر 
إلى مس��تويات جديدة من االرتفاع ف��ي نهاية عام 

.2016

ولك��ن اإلدارة األميركي��ة منذ مجيئها ف��ي كانون 
الثاني/يناير فش��لت في تنفيذ اإلج��راءات المالية 
التي وع��دت به��ا، بع��د أن غاص��ت أقدامها في 
قضايا تشريعية أخرى مثل الرعاية الصحية. وقد 
قضى ذلك فعلياً عل��ى إمكانية تنفيذ الحوافز خالل 
هذا العام، كما قل��ل من التوقعات بش��أن حجم أي 

حافز محتمل في المستقبل.

العامل الثاني، ه��و أن التضخم كان مخيباً لآلمال. 
وق��د انخف��ض اإلنف��اق االس��تهالكي الش��خصي 
األساس��ي -وهو قياس التضخم المفضل لدى بنك 
االحتياط��ي الفيدرال��ي- خالل األش��هر الخمس��ة 
االول��ى م��ن 2017 على رغم اس��تمرار س��وق 

العمل في الواليات المتحدة في التحسن.

نتيجة لذلك، اتس��م رد فعل بعض المش��اركين في 
الس��وق على انخف��اض التضخم بالح��ذر، وذلك 
خوفاً من اس��تمرار ضعف التضخم وأن ال يكون 
ذلك موقتاً كم��ا يعتقد بنك االحتياط��ي الفيدرالي. 

جاء انخفاض قيمة الدوالر األميركي كأحد التطورات األكثر إثارة للدهشة في عام 2017. فمنذ بداية العام، 
تراجع الدوالر بنسبة 5 % مقابل سلة من العمالت األكثر تداواًل في العالم. وقد حدث هذا على الرغم من قيام 
بنك االحتياط الفيدرالي برفع أسعار  الفائدة مرتين خالل عام 2017، ووجود إشارات على أنه يعتزم رفع األسعار 

مرة أخرى والبدء في تخفيض ميزانيته العمومية بحلول نهاية العام.
إذن، لماذا انخفض الدوالر؟

إن عدم إحراز تقدم في تنفيذ الحوافز المالية الموعودة وانخفاض التضخم وارتفاع قيمة العمالت األجنبية 
هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى ضعف الدوالر.
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الحد من صادراتها النفطية إلى 6.6 ماليين برميل يومياً في آب/أغس��طس بتراجع 
قدره مليون برميل على أس��اس س��نوي. كما تعهدت نيجيريا أيضاً التي تم إعفاؤها 
من خفض اإلنتاج بالحفاظ على مس��توى إنتاجها عند 1.8 ملي��ون برميل يومياً هذا 

العام.
في المقابل، صّرح وزير النفط الروسي أن روس��يا قد قامت بخفض إنتاجها بواقع 
310 آالف برميل يومي��اً بنهاية ش��هر تموز/يوليو مقارنة بتش��رين األول/أكتوبر 

2016 وبأن روسيا في أتم االستعداد لإللتزام بالخفض الملزمة به.

تراجع المخزون
من المتوقع أن تس��جل بيانات مخزون النف��ط األميركي التي تعد األكث��ر تتبعاً من 
قبل مراقبي األسواق، تراجعاً أكبر في آب/أغسطس 2017. إذ تتوقع وكالة الطاقة 
الدولية اس��تمرار تج��اوز الطلب مس��توى اإلنتاج، ال س��يما مع اس��تمرار تراجع 

المخزون العالمي في النصف الثاني من 2017.
من المحتم��ل أن يتراجع المخ��زون بحلول نهاية ع��ام 2017 بنح��و 240 مليون 
برميل يومياً. وقد واجهت الجهات المنتجة للنفط الصخري بعض الصعوبات نتيجة 
تراجع أس��عار النفط إلى أقل من 50 دوالراً للبرميل، األمر الذي دفعها إلى خفض 

المصروفات الرأسمالية على مشاريع الحفر والتنقيب. 
استقرار أسعار النفط، األمر الذي ستظل األسواق في حالة ترقب لحدوثه.لذا من المفترض أن يس��اهم كل من انخف��اض المخزون وتراج��ع اإلنتاج في دعم 

أسعار النفط تنتعش والدول ملتزمة خفض االنتاج

اس��تمر إنتاج أميركا باالرتفاع منذ النصف الثاني 
من ع��ام 2016 ليقف عائق��اً أم��ام اتفاقية خفض 
اإلنتاج ما بين الدول ف��ي منظمة أوبك وخارجها. 
فقد ارتفع متوس��ط إنت��اج أميركا المتح��رك لفترة 
األربعة أسابيع بواقع 10.9 % على أساس سنوي  
مع بل��وغ اإلنت��اج مس��توى 9.4 ماليي��ن برميل 

يومياً.
إال أن التوقعات بشأن إنتاج أميركا قد اتخذ منحى 
أكثر تحفظاً خالل األس��ابيع الماضية تماش��ياً مع 
اعت��دال وتيرة نمو حف��ارات التنقي��ب األميركية. 
ولكن االنتعاش الذي شهدته األسعار يعزى بشكل 
رئيس��ي إلى تراجع المخ��زون األميركي، وذلك 
بصورة كبي��رة ف��ي تموز/يولي��و بنح��و إجمالي 
أس��بوعي متراكم بل��غ 24.2 ملي��ون برميل. وقد 
عادت احتياط��ات النفط حالياً إلى مس��توياتها في 

شهر كانون الثاني/يناير من عام 2016.

الدول المنتجة
وأك��دت دول أعض��اء أوب��ك وخارجه��ا خ��الل 
اجتماعه��ا ال��ذي عقد ف��ي أبوظب��ي في الس��ابع 
والثامن من آب/أغس��طس 2017 م��دى االلتزام 
باتفاقية خف��ض اإلنتاج بواق��ع 1.8 مليون برميل 
يومياً من كان��ون الثاني/يناي��ر 2017 حتى آذار/ 
م��ارس 2018. وقامت لجنة مراقبة س��وق النفط 
الوزاري��ة بتتب��ع االلت��زام بخفض االنت��اج لفترة 
األشهر الس��تة األولى منذ اإلعالن عن االتفاقية، 
وذلك في االجتماع الذي عقد في س��ان بطرسبرغ 
في الرابع والعش��رين م��ن تموز/يولي��و 2017. 
إذ تعه��دت بع��ض ال��دول األعض��اء ف��ي أوبك 
مث��ل الكوي��ت والس��عودية واإلم��ارات بخف��ض 
صادراتها، حيث أعلنت الس��عودية عن اعتزامها 

استعادت أسعار النفط انتعاشها في تموز/يوليو 2017 لتعكس التراجع الذي سجلته خالل األشهر الماضية 
وتعاود تخطيها حاجز الـ50 دوالراً للبرميل. وقد انعكست الثقة في األسواق خالل تموز/يوليو بفعل العديد من 
العوامل والتي من ضمنها التزام دول أعضاء أوبك باتفاقية خفض اإلنتاج وتراجع سريع في المخزون األميركي، 

ووجود مؤشرات بتراجع إنتاج أميركا، كما ذكر تقرير البنك الوطني.
وقد بلغت أسعار النفط أعلى مستوياتها في نهاية شهر تموز/يوليو 2017، حيث ارتفع سعر مزيج برنت إلى 
52.65 دوالر للبرميل فيما ارتفع سعر مزيج غرب تكساس المتوسط إلى 50.17 دوالر للبرميل. وأنهى المزيجان 
شهر تموز/يوليو بارتفاع بواقع 9.9 ٪ و9.0 ٪ على أساس شهري على التوالي، وبواقع 24 ٪ و20.6 ٪ على أساس 

سنوي على التوالي.
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مع التعديالت الموجبة في معدالت النمو المتوقعة للربع الرابع من 
2016 والمؤش��رات عالية التوات��ر للربع الثاني م��ن 2017، إلى 
الزخم األقوى الذي اكتس��به الطل��ب المحلي مقارن��ة بالمتوقع في 

السابق.

كندا: ت����م رف��ع تنب���ؤات النم��و لع��ام 2017، حي��ث أدت ق��وة 
الطلب المحلي إلى دعم النمو ف��ي الربع األول من العام ليصل إلى 
3.7 %، وتنبئ المؤشرات بنش��اط اقتصادي قوي في الربع الثاني 

من العام.

االقتصادات الصاعدة والنامية
االقتص��ادات  تش��هد  أن  المتوق��ع  م��ن 
الصاع��دة والنامي��ة تحس��ناً مس��تمراً في 
النش��اط االقتص��ادي، حيث يرتف��ع النمو 
من 4.3 % ف��ي 2016 إل��ى 4.6 % في 
2018. ويرتك��ز  ف��ي  2017 و4.8 % 
النمو في األساس على البلدان المستوردة 
للسلع األولية، ولكن التعافي يرجع بدرجة 
مهمة إلى تحس��ن األوضاع التدريجي في 
كبرى البل��دان المصدرة لها بع��د الركود 
الذي ش��هدته ف��ي 2015 - 2016 والذي 
كان تراجع أسعار الس��لع األولية سبباً في 

حدوثه أو عامالً مساهماً في تفاقمه.

الصيــن: يتوق���ع التقري��ر أن يظ�ل معدل النمو ف��ي الصي��ن عند 
6.7 % في ع��ام 2017، وهو نف�س المس��توى الذي كان عليه في 
عام 2016، وأن ينخفض بقدر متواضع في عام 2018 ليصل إلى 
6.4 %. وقد تم رفع التنبؤات لعام 2017 بنسبة 0.1 نقطة مئوية، 
مما يعك��س النتائج األقوى م��ن المتوقع في الرب��ع األول من العام 
بدعم من تيسير السياسة الس��ابق واإلصالحات المتعلقة بالعرض 

)بما في ذلك جهود تخفيض الطاقة الزائدة في القطاع الصناعي(.

وبالنس��بة لعام 2018، يأتي رف��ع التوقع�ات بنس����ب�ة 0.2 نقط��ة 

“النقد الدولي” يحافظ على توقعاته للنمو

وتش��ير التنب��ؤات إل��ى تس��اُرع النش��اط االقتصادي ف��ي كل من 
االقتص��ادات المتقدمة واالقتص��ادات الصاع��دة والنامية في عام 
2017، ليصل إل��ى 2 % و 4.6 % على الترتيب، وتش��ير أيضاً 
إلى نمو االقتص��ادات المتقدمة بمع��دل 1.9 % في ع��ام 2018، 
بانخفاض قدره 0.1 نقط��ة مئوية عن تنبؤات عدد نيس��ان/ابريل، 

ونمو االقتصادات الصاعدة والنامية بمعدل 4.8 %.

ويرجع تعديل التنبؤات في األس��اس إلى االنعكاس��ات االقتصادية 
الكلية للتعدي��الت الت��ي أُدخلت عل��ى افتراضات السياس��ة ألكبر 

اقتصادي��ن ف��ي العال��م، وهم��ا الواليات 
المتحدة والصين.

االقتصادات المتقدمة
الواليـــات المتحدة: ت��م تخفي��ض تنبؤات 
النم��و م��ن 2.3 % إل��ى 2.1 % في عام 
2017، وم��ن 2.5 % إل��ى 2.1 % ف��ي 
2018. وف��ي حي��ن أن تخفي��ض تنبؤات 
2017 يرج��ع في جانب من��ه إلى ضعف 
نتائج النمو في الربع األول من العام، فإن 
أهم عامل وراء تعدي��ل تنبؤات النمو لعام 
2018، هو افت��راض أن سياس��ة المالية 
العام��ة س��تكون أقل توس��عاً نظ��راً لعدم 
اليقين بش��أن توقي��ت وطبيع��ة التغييرات 
في سياس��ة المالية العام��ة األميركية وقد 

انحسرت أيضاً توقعات السوق المتعلقة بدفعة التنشيط المالي.

المملكة المتحدة ومنطقة اليورو: تم تخفي��ض تنبؤات نمو المملكة 
المتحدة لع��ام 2017 على أثر النش��اط األضعف م��ن المتوقع في 

الربع األول من العام.

وفي المقابل، تم رفع توقعات النمو بالنس��بة لكثير من بلدان منطقة 
اليورو، بما فيها فرنس��ا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث كان النمو 
للربع األول أعلى من التوقعات بش��كل عام. ويشير هذا، بالتوازي 

ال يزال تحسن النمو العالمي المتوقع في عدد نيسان/ابريل من تقرير “آفاق االقتصاد العالمي” يسير على 
الطريق الصحيح، حيث ُيتوقع أن ينمو الناتج العالمي بمعدل 3.5 % في 2017 و 3.6 % في 2018.

ووراء توقعات النمو العالمي التي لم تتغير، تستتر المساهمات الُقْطرية المتباينة إلى حد ما. فتوقعات النمو 
للواليات المتحدة األميركية أقل مما كانت عليه في نيسان/ابريل.

وقد ُرِفَعت توقعات النمو لليابان ومنطقة اليورو بشكل خاص، وُرِفَعت توقعات النمو للصين أيضًا. وال يزال 
التضخم مكبوًحا في االقتصادات المتقدمة وأقل من المستويات المستهدفة بوجه عام.

أدت

قوة الطلب المحلي

إلى دعم النمو

في الربع األول

من العام 2017

ليصل إلى 3.7 %
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مئوي����ة ليعك����س ف��ي األس��اس توق��ع تأخي��ر 
الس��لطات لعملي��ة التصحي��ح المال��ي الالزم��ة 
)وخاصة بالحفاظ على مس��توى االس��تثمار العام 
المرتف��ع( لتحقي��ق هدفه��ا المتمثل ف��ي مضاعفة 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2010 بحلول 

عام 2020.

الهند: م��ن المتوق��ع أن ي��زداد تحس��ن النمو في 
عام��ي 2017 و2018، وبينم��ا تباط��أ النش��اط 
االقتص��ادي عق��ب مبادرة س��عر الص��رف، فقد 
كان النمو ف��ي 2016 - الذي بل��غ معدله 7.1 %  
أعلى م��ن المتوقع بس��بب قوة اإلنف��اق الحكومي 
وتعديالت البيانات التي أظه��رت زخماً أقوى في 

الجزء األول من العام.

ومع انتع��اش التج��ارة العالمية وارتف��اع الطلب 
المحل��ي، م��ن المتوق��ع أن يظ��ل النمو قوي��اً في 

اقتصادات آسيان بمعدل يقارب 5 %.

أوروبا الصاعدة والنامية: من المتوقع أن يتحسن 
النمو مدفوعاً في األس��اس بارتفاع النمو المتوقع 
لتركيا، حيث تعافت الص��ادرات التركية بقوة في 
الربع األخير من ع��ام 2016 والرب��ع األول من 
2017، كما يُتوقع أن تزداد قوة الطلب الخارجي 
مع تحس��ن اآلفاق ل��دى ش��ركاء منطق��ة اليورو 

التجاريين.

أما االقتصاد الروس��ي فيتوقع أن يتعافى بالتدريج 
ف��ي 2017 و2018، وفق��اً لما ورد ف��ي تنبؤات 

شهر نيسان/ابريل.

أمريـــكا الالتينيـــة: بع��د االنكماش ال��ذي حدث 
في ع��ام 2016، من المتوق��ع أن يحقق النش��اط 
االقتص��ادي تعافي��اً تدريجي��اً في الفت��رة 2017 
- 2018 م��ع خ��روج بضعة بل��دان - م��ن بينها 

األرجنتين والبرازيل من حالة الركود.

منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا 
وأفغانســـتان وباكســـتان: يتوقع أن تش��هد هذه 
المناطق تباطؤاً ش��ديداً في النمو خ��الل 2017، 
مما يرج��ع في األس��اس إل��ى تباطؤ النش��اط في 
2018.البلدان المصدرة للنفط، على أن يتعافى مجدداً في 
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DiaMaster Power Reserve ساعة
يس�������ل��ط ن�م���وذج 
 DiaMaster Power
Reserve الض���وء 
على السمات الجمالية 
والمه���ارة الحرفي����ة 
التي تتس��م بها س��اعة 
Rado. وت�م ان�ت����اج 
النموذج بحجم 43 ملم 
م��ن الس��يراميك فائق 
التقنية باللون االس��ود 

المصقول أو سيراميك البالزما مما يجعلها أكثر مقاومة للخدش.

الساعة نفسها بمظهر متجدد
تق��دم أوميغ����ا خالل 
هذا الموس�م مجموع�ة 
مذهل�ة م�ن أس�����اور 
س����اع��ات “نات��و”، 
لتمنحه����ا مظه�����راً 
متجدداً وحيوياً يتالءم 
م��ع موس��م الصي��ف 
ب�م�ن�ت�هى الس���ه�ول�ة 
وبأس��ع�ار في متناول 

اليد. تتألف المجموع�ة من 8 أس���اور بعضها مصنوع من النايلون 
وبعضها اآلخر من الجلد أو الستينلس ستيل.

كارل أف بوشرر في فيلم أتوميك بلوند
ف�ي�ل���م  ي��ع���د 
“أت�وم�ي������ك 
 ” ن��������د ب�ل��و
ج  ل�ل�م��خ�����ر
الشهير وس�فير 
عالم���ة كارل 
أف بوش�����رر 
“دايفيد ليت�ش” 

تحفة س��ينمائية من الطراز الرفيع، حيث تألقت ساعات كارل أف 
بوشرر االس��تثنائية التي لعبت دور البطولة في الفيلم وأظهر ذلك 

تاريخ العالمة العريق في عالم صناعة األفالم السينمائية.

Transcend بدائل ترفيهية من
  Transcend ش���ركة  كش�فت 
لتطوير منتجات التخزي�ن الفائق�ة 
والوس��ائط المتعددة عن منتجين 
هم��ا مش��غل الوس��ائط المتعددة 
MP710 وناس���خ اس���طوانات 
DVD محم��ول فائ��ق النحاف��ة 
كأفض��ل رفقة للبق��اء في الداخل 

بعي��داً عن حرارة الصيف. ويتمت��ع MP710 بوزنه الخفيف الذي 
يش��جع على ممارس��ة التمارين داخل ص��االت األلعاب الرياضية. 
أما ناس��خ اس��طوانات DVD المحمول فهو االختيار األمثل لهواة 

االسترخاء ومشاهدة األفالم.

أرقى تجارب االستجمام البحري
يمكن ل���زوار 
م�ن�ت�ج��������ع 
“ك�اري������س 
ب�������ودروم” 
ال�ت��رك�������ي 
االس����ت�مت�اع 
بأعلى تجارب 

الترف والرفاهية على نمط حياة “جيمس بوند” من خالل اس��تقالل 
اليخت الس��ريع ذاته الذي ظهر في فيل��م “كازينو رويال”. ويعتبر 
يخ��ت “كاتيا” أحد اليخوت المميزة ل��دى المنتجع المثير بإطالالته 

الخالبة على البحر المتوسط.

G-Shock من “كاسيو”
ف�ت�ت�ح��������ت  ا
“كاس�������ي�و” 
رس��مياً منفذه�ا 
التجاري الراقي 
“س���ي�تي ووك 
دبي” بالتزام�ن 
م��ع إطالقه����ا 

لساعتها الجديدة محدودة اإلصدار )G-Shock x Stash(. ويعتبر 
المنفذ التجاري الجديد في متجر “كونس��يبتس” في دبي الثالث من 
نوعه للشركة على مستوى العالم، حيث يقع المتجرين اآلخرين في 

أميركا.
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ساعة الغوص الرياضية
أطلقت دار الساعات السويسرية 
س��اعة  ك��و”  آن��د  “إبره��ارد 
س��كافوغراف 300 الرياضي��ة 
له��واة الغوص، تجمع الس��اعة 
المط��ورة بين التصمي��م األنيق 
والكف��اءة العالي��ة. وه��ي تتميز 
مقاوم��ة  قوي��ة  صل��ب  بعلب��ة 
للصدمات ومين��اء عالية التباين 
مضيئ��ة  وش��ارات  بعق��ارب 
وسوار من الفوالذ المقاوم للصدأ 

قابل للتمديد.

إطالق “جمبو” في الشرق األوسط
بيغي��ه”  “أودي�م����ار  طرح��ت 
مجموع��ة م��ن الس��اعات فائقة 
الرق��ة مصنوع��ة م��ن الذه��ب 
األصف���ر. وق��د كانت الس��اعة 
 ”Jumbo - المس��ماة “جمب��و
عي��ار 18 قي��راط، م��ن أكث��ر 
اإلصدارات الت��ي أثارت ضجةً 
وأحاديثاً خالل المعرض الدولي 
للساعات الفاخرة في جنيف. وقد 
تم إطالق هذه الساعة في منطقة 

الشرق األوسط.

“كوروم” للمرأة األنيقة
بات��ت س���اعة 
أدمي�رالز ك�اب 
م��ن “كوروم” 
ف�ي  تس����ط�ع 
س��ماء صناعة 
الس������اع��ات 
العص��ري������ة 

للسيدات األنيقات. بينما حافظت علبتها ذات الجوانب اإلثني عشر، 
عل��ى التصميم ال��ذي ّميزها ع��ن غيرها من الس��اعات، من حيث 
صغر حجمها، وخفت وزنها، وباتت أنعم، لتنال إعجاب الس��يدات 

المهتمات بالتفاصيل.

“إيكو درايف” النسائية الرشيقة
ت  ر ص���������������د أ
“س���يتيزن” اليابانية 
“س��يتيزن  س�����اعة 
 EM0523-86P
إيكو درايف” النسائي 
األني��ق والس����اح��ر 
بتأثي��ر ُمذّه��ب كلي��اً 
لعلبة الف��والذ المقاوم 
ل�ل�ص��دأ، ال�م�ي�ن��اء، 

العقارب والمؤش�رات. وتأتي هذه الساعة بحزام متوافق بمشبك طي 
انضغاطي. وتقاوم تسرب المياه حتى عمق 5 بار/50 متر.

188 ساعة لدعم “مانتا ترست”
أطلقت “ كارل أف بوشرر” 
س��اعة مح��دودة اإلص��دار 
مخصصة من أجل المنظمة 
الخيرية “مانتا ترست” التي 
تقوم بحماية حيوانات مانت 
ريس المه��ددة باالنقراض، 
حيث سيتم التبرع بجزء من 
عائ��دات مبيعات إصدارات 
الس��اعة الت��ي يبل��غ عددها 
188 قطعة لصال��ح تمويل 

المنظمة.

مجموعة فيراري بيلوتا الجديدة
أطلق “آور تشويس” تشكيلة 
“فيراري بيلوتا” التي تعكس 
والتنافس��ية  العصرية  الروح 

للساعة.
تأت��ي الس��اعة مصنوعة من 
الس��تينلس س��تيل م��ع طالء 
بالل��ون األس��ود أو الرمادي، 
إل��ى جانب علب��ة قطرها 45 
ملم م��ع تاج محمي وعروات 
رياضي��ة إضافي��ة وح��واف 

إيرودايناميك مصقولة.
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Ocean Storm من “أديداس”
أطلق��ت “أدي���داس” مجموع��ة 
O، ح�ي����ث  c e a n  S t o r m
صممت بلوح��ة ثنائيّة اللّون من 
األصفر واألسود. وسيكون حذاء 
 Ocean Storm NEMEZIZ
خيار عديد من الالعبين من بينهم 

“ميسي”.
كما يتوف��ر ه��ذا الح��ذاء وف��ق 
نموذجين Street وCage بهدف 
تأمين مستوى مستقر من الليونة 

في الظروف المختلفة لالعبين. 

مبتكرات احتفاالت شتاء 2017
أطلق��ت “ريت��و كوم��ار” 
مجموع���ة خاص���ة م���ن 
مبتكراته��ا تح��ت العالمة 
“ري” الحتف��االت ش��تاء 
2017، “وه��و خط أزياء 
للعروس والمالبس الراقية. 
ويحاول س�تودي�و التصميم 
أن يم��زج بي���ن عناص�ر 
الزين��ة، يضف�����ي عليه��ا 
المزيد من المعاصرة ويعيد 

ابتكارها في أسلوب جديد من أجل استخدامها بطرق مبتكرة.

“رواد فضاء اليوم” في بطولة غولف
م�����ت  ق��ا أ
م������ة  ع��ال
أوم�ي�غ������ا 
ال�راع������ي 
ال�رس����م�ي 
ل�ب�ط�ول�����ة 
ل������ف  غ�و

PGA أمي��ركا فعالية اس��تثنائية عل��ى أرض الملعب خالل بطولة 
PGA للغولف 2017. وكجزء من احتفاالت الذكرى 60 لساعات 
سبيدماس��تر، قام كب��ار العبي الغولف وس��فراء أوميغ��ا “روري 

ماكلروي” و“سيرجيو غارسيا” بارتداء بزات الفضاء.

تجديد برج ساعة “بيغ بين”
أع�ل���ن الب�رل�م����ان 
البريطاني أن ج�رس 
ساعة بيغ بن الشهيرة 
س�يدق للمرة األخيرة 
ثم يصمت 4 سنوات 
لتجدي��د الب��رج الذي 
ترتف��ع عليه. تش��مل 

األش��غال الجانب التقني لطريقة العمل وأيضا البرج البالغ ارتفاعه 
96 متراً. أما الساعة فستظل تعطي الوقت الصحيح بفضل آلية عمل 
بديلة وس��تبقى واجهة واحدة على األقل مرئية للعموم خالل أعمال 

التجديد، لكن سيتم قطع نظام تشغيل الساعة.

احتفالية من “كويا أبوظبي”
يستضيف “كويا أبوظبي”، 
الراقي  البيروف��ي  المطعم 
الذي يقدّم تشكيلة شهية من 
ألذ أطباق أميركا الالتينية، 
أول احتفالي��ة “ال نوتش��ي 
بالنكا” )الليلة البيضاء( في 

شهر أيلول/سبتمبر، وسيكون ضيوف المطعم على موعد مع أجواء 
يطغى عليها اللون األبيض الساحر في وداع صيف 2017. وخالل 
االحتفالية يتحّول “كويا أبوظبي” إلى ما يشبه أرض عجائب، على 
أنغام راقصة يختارها منّسقَي األغاني المقيمين في “كويا أبوظبي” 

باإلضافة إلى عازف ساكسفون حتى الساعة الثالثة صباحاً.

مدينة أثرية تعيد كتابة تاريخ القرم
عثر علماء روس 
على آث��ار مدينة 
قديمة غرب شبه 
الق��رم،  جزي��رة 
حي��ث يعتق��د أن 

قطعه��ا األثرية التي عثر عليها بقيت مدفون��ة تحت األرض آالف 
األعوام. المدينة المس��ماة ب���)Tamirak( والتي يبلغ عمره�ا نحو 
2000 ع��ام، احتوت على حصن أثري  في حين ان ارتفاع جدران 
المدين��ة المدفون��ة تح��ت األرض وصل لحدود 6 أمتار. وبحس��ب 
الباحثين فإن االكتش��افات األثرية هذه قد تدخل تعديالت في الكتب 

المدرسية الخاصة بتاريخ شبه جزيرة القرم.
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دواء لعالج مرضى سرطان الدم

لعبة افتراضية للكشف عن الخرف

كش��فت هيئة األغذي��ة واألدوية األميركية موافقتها اس��تخدام أول 
ع��اج إلعادة تصميم الجهاز المناعي الخاص بمرضى أحد أنواع 
سرطان الدم، التقنية العاجية الجديدة هذه تسمى CAR-T وتعمل 
عن طريق اس��تخراج خايا الدم البيض��اء من دم المريض، حيث 
تعدل وراثياً لتقوم بالبحث عن الس��رطان وقتله. ومن ثم يتم إعادة 
الخايا قاتلة السرطان إلى جسم المريض وتبدأ في التكاثر بمجرد 

العثور على أهدافها.
وكانت شركة نوفارتيس األميركية قد خصصت 475 ألف دوالر 
تكلفة للعاج الجدي��د هذا، والذي يمكنه عاج 83 % من مرضى  
س��رطان ال��دم، وهو يصمم ل��كل مريض على ح��دة، على عكس 

العاجات التقليدية مثل الجراحة أو العاج الكيميائي.

تعاون علم��اء األعصاب وخبراء علم النفس المعرفي مع مطوري 
ألعاب من أجل اس��تخدام الواقع االفتراضي في معالجة المستويات 
المتقدمة من الخرف، عبر تصميم لعبة تس��تخدم الواقع االفتراضي 
Sea Hero Quest، ووص��ف المصممون اللعبة بأنها “أكثر لعبة 
تس��عى إلنقاذ الدماغ البش��ري”، ويتم دعمها بنظارات سامس��ونغ 
Gear VR ونظ��ارات Oculus Rift م��ن فيس��بوك. ويخ��وض 
الش��خص خالها مغامرة بحري��ة إلنقاذ الذكري��ات المفقودة لبّحار 
مسن، مبحراً عبر شاشة الهاتف الذكي بقارب حول جزر صحراوية 
ويس��تخدم قدرته على تحديد االتجاهات للمرور عبر ممرات مائية 

معقدة وجزر وبحار جليدية.

الديدان لتحديد أعمار البشر
ص����ل  ت��و
علماء ألمان 
وأميركيون 
إلى طريق�ة 
ي����د  ل�ت�ح�د
مت�وس�����ط 
ع��م��������ر 
الكائ�ن����ات 

الحية، حيث وجدوا رابطاً بين حجم نويات خايا أح�د أنواع الديدان 
األس��طوانية )Caenorhabditis elegans(، وبي��ن مدة حياتها. 
وكلما قل حجم المحتوى الخلوي، زاد متوسط العمر المتوقع للكائن.
وفي دراس��تهم لتل��ك الظاهرة لدى البش��ر، أثبت��ت التجارب التي 
أجروها على النس��يج العضلي ألشخاص تزيد أعمارهم على 60 
نفس النتائج، وأنه كلما صغر حجم النويات، قلت كمية الفبريارن، 
وه��و بروتي��ن داخل النوية يس��اهم بعملية نس��خ الحمض النووي 
الرايب��وزي، وخل��ص الباحثون أن حجم هذا الجزء في الجس��م قد 
يكون مؤش��راً قوياً على العمر الحيوي للخايا، وبالتالي مدة حياة 

الكائنات الحية بما فيها اإلنسان.

تطبيق الكتشاف سرطان البنكرياس

 BiliScreen نجح باحثون في جامعة واش��نطن في تطوير تطبيق
للهواتف الذكية قادر على الكشف عن سرطان البنكرياس وباستخدام 
الكامي��را فق��ط. يعتمد على الرؤية الحاس��وبية لتحليل درجة بياض 
العيون بعد أن يضع المستخدم نّظارة خاّصة أو ورقية ذاتية الصنع.

وعن��د اإلصابة فإن درجة الل��ون األبيض في العي��ون تبدأ بالتغيّر 
بش��كل تدريجي نحو اللون األصفر، إال أن رصد هذا التغيّر بالعين 
الُمجّردة يعني بنس��بة كبيرة أن الس��رطان دخل مراحل ُمتقدّمة وال 
يُمكن الش��فاء منه، وبحسب دراس��ات، فإن هذا النوع من السرطان 

نسبة النجاة منه لم تتجاوز 9 % خال السنوات الخمس األخيرة.
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بطاريات تعمل بسوائل الجسم!

ط��ّور باحث��ون من جامعة ف��وادن الصيني��ة تقنية جدي��دة لتصنيع 
البطاريات، تعتمد على الس��وائل الجسدية كالعرق والدموع، حيث 

تستبدل المواد الكيميائية السامة بالماء المالح.
ووفقاً للدراسة تعمل البطاريات عن طريق تخزين الطاقة الكهربائية 
على ش��كل أخرى كيميائية، وعند تش��غيل البطارية للجهاز، تطلب 
األيون��ات إلكتروناتها، فتنتقل عبر الش��وارد من قطب آلخر. وقال 
مؤلفو الدراسة: إن معظم أنظمة تخزين الطاقة ترتكز على الشوارد 
القوية، ما يشكل خطراً على السامة. ولكن هذه التقنية الجديدة تعتبر 

أفضل للسامة العامة.

العمل المستمر مفتاح الصحة الجيدة

كش��فت مجموعة من البحوث الطبية الناشئة أن االنشغال المستمر 
بالعمل يمكن أن يكون مفتاح الصحة الجيدة، كما يساعد العمل على 

الحياة والتمتع بالقوة لفترة أطول.
وأوضح باحثون أميركيون أن النوم يتحسن ويكون أفضل في حال 
كان االش��خاص مضطرين للذهاب إلى العمل كل صباح، في حين 
أف��اد علماء األعصاب في جامعة “نورث وس��ترن” ش��يكاغو، أن 
األش��خاص المش��غولين خاصةً أصحاب األعم��ال المتعلقة بخطط 

مستقبلية يتمتعون بنوم أفضل وأقل عرضة لألرق.

مكافحة البكتيريا بـ“الفيروسات”

تصوير ثالثي البعد لشبكية العين

اقترح علم��اء في المعهد 
الروسي للكيمياء الحيوية 
والط��ب طريق��ة ق��ادرة 
على مكافحة الميكروبات 
على  باالعتماد  الخارقة، 

فيروس��ات تقتل الجراثيم م��ن دون إلحاق ضرر بخايا اإلنس��ان. 
وقام العلماء بفرز فيروس من ش��أنه مكافحة جرثوم بعينه، وتمكنوا 
م��ن تحديد فيروس آكل لبكتيريا تقليدية، وآخر يكافح بكتيريا جديدة 
مس��ببة لألم��راض، ونتيجة إدخال هذه الفيروس��ات في الجس��م تم 
القضاء على مسبب المرض في الجسد، أو انخفاض تركيزه لدرجة 

مكنت المضادات الحيوية من القضاء عليه.

حص��ل خب��راء ش��ركة 
شوابيه بالتعاون مع معهد 
الفيزي��اء التطبيقي��ة ف��ي 
أكاديمية العلوم الروس��ية 
ثاثي���ة  عل��ى ص���ورة 

األبعاد لش��بكية العين، خال تجرب��ة أول نموذج من جهاز تصوير 
مقطعي بصري متماسك، والذي يستخدم لتشخيص القسمين األمامي 
والخلفي للعين. وقال المدير العام لمصنع “كراسنوغورسك” )فرع 
لش��ركة ش��وابيه( فاديم كاليوغين: إن جهاز التصوير يضمن عمق 
تصوير شبكية العين بسرعة 20 ألف مسح في الدقيقة، وأن الشركة 

تخطط لبدء اإلنتاج الصناعي منه عام 2019.

“لحوم اصطناعية” قريباً لالستهالك
ح�ق�ق������ت ش����������رك��ة 
Memphis meats خطوة 
هامة نحو تس��ويق اللحوم 
االصطناعية، حيث أنتجت 
الش��ركة “اللحوم النظيفة” 
فعلي��اً، وه��ي لح��وم البقر 

والدجاج والبط المصنوعة مباش��رة من الخاي��ا الحيوانية، التي ال 
تتطلب ذبح الحيوانات. وتم تخصيص 22 مليون دوالر لدعم شركة 
Memphis meats، س��يتم استخدامها لمواصلة تطوير المنتجات 
والتعجي��ل بعملها في مجال زيادة اإلنت��اج، على أمل أن يؤدي ذلك 
لخفض تكاليف اإلنتاج إلى مستويات مماثلة لتكاليف اللحوم التقليدية.
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“س��يم” )SIM( للهاتف المحمول. وعندما يكمل 
كل مش��ارك عدداً مح��دداً من أي��ام العمل، يتلقى 
رسالة نصية قصيرة تتضمن رمزاً أمنياً شخصياً. 
بعد ذلك يمكن لهذا المش��ارك استالم راتبه من أي 
وكيل معتمد لتحويل األموال شرط ان يتوافق رقم 

هويته ورمزه األمني مع األرقام المسجلة.

وق��ال الزعب��ي: “إضافة إل��ى تقديم الدخ��ل الذي 
يحتاجه المشاركون بشدة، يحّسن البرنامج اإلنتاج 
الزراعي في المجتمعات المحيطة من خالل أنشطة 
تشمل إعادة تأهيل قنوات الري لزراعة المحاصيل 
وتجهي��ز األراض��ي للزراعة. وهذا من ش��أنه أن 
يشجع المهجرين القرويين على العودة إلى بيوتهم 
ومزارعهم. إن هدف الفاو هو دعم الناس للوقوف 
عل��ى أقدامهم من جديد بأس��رع ما يمكن وتقليص 

اعتمادهم على المساعدات الغذائية”.

تكنولوجيا لنقل األموال لألسر الريفية في العراق

عملت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة (الفاو) على تكييف تكنولوجيا المحمول لتحويل األموال في 
العراق، للمرة األولى في إطار برنامج “النقد مقابل العمل”، ويهدف إلى إعادة تأهيل األراضي والبنى التحتية 
الزراعية، ما يمكن العديد من األسر الريفية الضعيفة في العراق من االستفادة من وسائل أكثر أمنًا وسالمة 

الستالم الدخل.

يدع��م البرنام��ج ال��ذي تمول��ه الحكوم��ة 
متأثري��ن  ش��خص   12000 البلجيكي��ة 
بالن��زاع ف��ي 30 قري��ة ف��ي محافظ��ات 
كركوك واألنب��ار وصالح الدين ونينوى. 
ويس��تفيد المزارعون المحلي��ون من هذا 
البرنامج الذي يس��اعدهم في اس��تئناف أو 
توسيع نشاطاتهم عبر البنى التحتية المعاد 
تأهيلها وتوفير فرص سبل معيشة زراعية 

للمهجرين العائدين إلى مناطقهم.

ويستهدف البرنامج األسر التي ليس لديها 
أي مص��ادر دخ��ل أخرى، بم��ا في ذلك 
النساء اللواتي عادة ما يكّن المعيل الوحيد 
ألس��رهن، وذوي االحتياج��ات الخاصة. 
ويش��مل البرنامج عماالً واسرهم بقوا في 
قراهم خالل النزاع أو عادوا إليها بعد أن 

هّجرهم القتال.

وق��ال ممث��ل الف��او ف��ي الع��راق فاضل 
الزعبي، ان “استخدام تكنولوجيا المحمول 
سيبّس��ط النقل اآلمن للتحوي��الت النقدية 
للمش��اركين الذي��ن ه��م من بي��ن الفئات 
األكث��ر ضعفاً في الب��الد. وتوفير فرص 
الدخل لألسر الريفية المتأثرة بالنزاع هو 
أمر حي��وي، حيث تتزايد المنافس��ة على 
التوظيف وتقل الوظائف وتكافح األس��ر 

للبقاء على قيد الحياة”.

شراكة دولية
ولتس��هيل عملي��ة الدف��ع، أبرم��ت الفاو 
ش��راكة مع ش��ركة االتصاالت وخدمات 
االنترنت “زي��ن” العاملة في ثماني دول 
في الشرق األوسط وأفريقيا، يتم بموجبها 
تسجيل أسماء المشاركين وأرقام هوياتهم 
الشخصية مس��بقاً، ومن ثم منحهم شرائح 

ويقط��ن حوال��ى 12 ملي��ون عراقي في 
مناط��ق ريفية ويعتمدون عل��ى الزراعة 

في معيشتهم.

وق��د أدت س��نوات الن��زاع الطويل��ة إلى 
تدمي��ر المحاصي��ل والمع��دات والبن��ى 
والب��ذور  الحيواني��ة  والث��روة  التحتي��ة 
األغذي��ة،  ومخزون��ات  والمحاصي��ل 
وترك��ت 3.2 ماليي��ن عراق��ي يعان��ون 
من انع��دام األمن الغذائ��ي. وبتاريخ 15 
تموز/يولي��و 2017، كان هناك أكثر من 
3.3 ماليين ش��خص مهجرين داخلياً في 
العراق، بينما عاد حوالى مليوني شخص 

آخرين إلى قراهم.

توسيع الجهود
وفيم��ا تس��يطر الحكوم��ة العراقية على 
مزي��د م��ن المناطق، تظه��ر الحاجة إلى 
جه��د كبير إلع��ادة تأهيل البني��ة التحتية 
الرئيس��ية الس��تئناف اإلنت��اج الزراعي 

واستعادة سبل المعيشة.

وتس��عى الفاو لتأمين تموي��ل عاجل بقيمة 
74.5 مليون دوالر لمساعدة 1.39 مليون 
شخص عام 2017 من خالل إعادة تأهيل 
البن��ى التحتي��ة الزراعية المدم��رة ودعم 
المزارعين لتلقيح وإطعام ثروتهم الحيوانية 
وتوس��يع برنامج النقد مقابل العمل وغيره 

من فرص تحقيق الدخل.

وبالتنس��يق م��ع الحكوم��ة العراقية تقوم 
الف��او بدعم األس��ر العائدة إل��ى المناطق 
التي تس��تعيدها الدولة واألس��ر المهجرة 
والالجئين السوريين.داخلياً والمجتمعات المستضيفة للنازحين 

فاضل الزعبي 
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“غوغل” اكتب أقل ... تحدث أكثر
تفعيل  تحاول “غوغ��ل” 
الكتابة  اس��تخدام  عملي��ة 
م��كان  لتح��ل  الصوتي��ة 
التقليدي��ة، حيث  الكتاب��ة 
أن  الش��ركة  أوضح��ت 

التحول إلى الكالم إلتمام عملية البحث، سيس��اعد المستخدمين على 
توفير الوقت. وشرح مدير برنامج تقنية “غوغل” دان فان إيش في 
مدونة “اكتب أقل ... تحدث أكثر” كيف استخدمت “غوغل” الذكاء 
االصطناعي للمساعدة في فهم العديد من اللغات المختلفة. وأضاف: 
إلدخال 30 نوع جديد من اللغات، قمنا بالعمل مع الناطقين بها لجمع 

عينات الكالم، وُطلب منهم قراءة العبارات الشائعة.

 3,5 مليارات دوالر البقاء محرك البحث
كش��فت تقارير عن قيام “غوغل 
دوالر  ملي��ارات   3,5 “بدفعه��ا 
لتبقي مح��رك بح��ث افتراضي 
ل��دى س��امس��ونغ، ونظ��راً ألن 
“غوغل” تجني معظم دخلها من 
اإلعالنات الظاهرة على محرك 

بحثها، بالتالي دفعها 3,5 مليار دوالر يعتبر مبلغ معقول للغاية.
الجدي��ر ذك��ره، أن “غوغل” كانت تدفع مبالغ أقل من الحالية بنحو 
الثل��ث، لكن زيادة انتش��ار هواتف الش��ركات وش��حناتها، فرضت 
عليه�ا رس��وم ترخيص س��نوية أعلى، وهو ما تأم��ل أن تحقق منه 

غوغل المزيد من الدخل بالنتيجة.

انترنت فائقة السرعة في لبنان
أط�ل�ق���ت ه�ي�ئ����ة 
“أوج�ي���رو” ف���ي 
لبن��ان بالتعاون مع 
وزارة االتص�االت 
بنك  وبالشراكة مع 
ش��بكة  أول  عوده، 

لالنترن��ت بس��رعة تفوق 600 ميغابي��ت بالثاني��ة. وأوضح وزير 
اإلتص��االت جمال الجراح أن “المش��روع نموذج للبلد حول خدمة 
االنترن��ت وتطوره”، مؤكداً ان “اقتصاد لبنان لن يتقدم ويتطور إال 
بمواكبة جدية لتطورات العصر على الصعيد التكنولوجي وتحديدا 

على صعيد االتصاالت”.

نسخة مجانية من “كاسبرسكي”
لش��ركة  الع��ام  المدي��ر  أعل��ن 
كاسبرسكي الب المتخصصة في 
مجال األمن والحماية اإللكترونية 
ع��ن  كاسبرس��كي”،  “ييفغين��ي 
إطالق نس��خة مجانية من برنامج 
الحماية من الفيروسات، منوها أن 
النسخة المجانية ال تنافس البرامج 

مدفوعة الثمن التي تحوي وظائف متعددة. وأشار إلى أن تزايد تحميل 
النسخة المجانية يؤثر على نوعية حماية أجهزة المستخدمين، بسبب 
توس��ع قواعد big data الخاصة بتقني��ات تعلم اآللة، حيث تعد هذه 

الحقيقة إحدى إيجابيات انتشار برنامج الحماية المجاني.

“أمازون” يسبب خسائر في الوظائف
انتقد الرئيس األميركي دونالد 
“أم��ازون”  موق��ع  ترام��ب 
بسبب الضرائب والوظائف، 
متهم��اً موقع تج��ارة التجزئة 

العالمي، م��ن دون دليل، بأنه يؤذي المجمعات األميركية ويس��بب 
خس��ائر في الوظائف. وكان النتقاد ترامب أثر مباشر في انخفاض 
أسهم “أمازون”، حيث بلغ سعر سهم شركة التجزئة دوالر بانخفاض 
مقداره 0.77 % أو 7.58 دوالر عن س��عر التس��وية السابق. بينما 
ردت “أمازون” بإيضاحها أن لديها أكثر من 50 ألف فرصة عمل 
ف��ي جميع أنحاء الواليات المتحدة، فضالً عن العديد من المعارض 

الوظيفية لتقديم فرص العمل.

Pay pal وورد بريس تتكامل مع
ش��ركة  أعلن��ت 
اوتوماتي��ك عن زر 
الدف��ع الجدي��د الذي 
يمك��ن المدونين من 
عبر  منتجاتهم  بي��ع 
مدونات ووردبريس 

وتلق��ي قيمة المدفوع��ات عبر باي بال بعملية بس��يطة للغاية. بدايةً 
الخدم��ة متاحة للمدونات المدفوعة المس��تضافة ل��دى ووردبريس، 
إضافة للرسوم التي تتقاضاها باي بال، وقد لوحظ أن اوتوماتيك بدأت 
تقدم مزاياها حصرياً على المدونات المدفوعة المستضافة لديها تبريراً 
لرسومها المرتفعة والتي تتراوح بين 8,24 إلى 24,92 دوالر شهرياً.
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Polygram للتواصل االجتماعي

اشتراكات مدفوعة على المقاالت الفورية

دخلت الشبكة االجتماعية 
Polygram ع�ل������ى 
خ��ط وس���ائل التواصل 
االجتماعي بفكر مختلف 
قليالً، حيث اعتمدت على 

تقنيات التعّرف على الوجه في التعليق على مشاركات المستخدمين، 
ع��ن طريق توجيه الكاميرا ليقوم التطبيق بالتعّرف على ردّة الفعل 

.Emoji ”وتحويلها ل�“إيموجي
اضافة للتركيز على خصوصية الصور، فيمكن للمس��تخدم مشاركة 
ص��ورة م��ع تفعي��ل خي��ار Wipe to reveal، بحي��ث يحتاج بقية 
المستخدمين إلزالة التأثير الضبابي من خالل مسح الشاشة باإلصبع.

تخطط “فيسبوك” الختبار 
مي��زة دف��ع المال لق��راءة 
مقاالت ومحت��وى المواقع 
كمق��االت  المنش��ورة، 
فوري��ة، عل��ى ع��دد م��ن 

الناشرين أواخر2017.
وتقول “فيس��بوك” أنها لن تأخذ حصتها من االشتراكات المدفوعة 
لو اش��ترك المستخدم في الموقع بعد دخوله من الشبكة االجتماعية، 
وكان��ت قد تخل��ت العديد من كبرى المواق��ع مثل صحف نيويورك 
تايمز ووول ستريت جورنال عن فكرة المقاالت الفورية ألنها كانت 

تخسر األموال بنشر مقاالتها مجاناً بهذه الطريقة.

خدمات “الجيل الرابع” في سورية

أعل��ن وزي��ر االتص��االت والتقانة في س��ورية عل��ي الظفير عن 
إط��الق خدمات “الجي��ل الراب��ع LTE” في س��ورية، التي تتيح 
تصفح اإلنترنت بسرعة تصل حتى 150 ميغابت بالثانية، وتمّكن 
المستخدم من االستعماالت المتقدمة لإلنترنت بشكل سريع كخدمة 

“التلفزيون عبر اإلنترنت”.
ه��ذا وتزام��ن إطالق خدم��ات الجيل الرابع، مع معرض دمش��ق 
الدولي، كخطوة لدعم عملية إعادة اإلعمار، ومحفز لالستثمار في 
س��ورية، إضافة لدعم مش��روع األتمتة بكافة القطاعات الحكومية 

وخدمات الدفع اإللكتروني.

“سناب شات” تتالشى تدريجيًا
نشير توقعات الى أن العالم 
تطبي��ق  اختف��اء  سيش��هد 
بفض��ل  ش��ات”  “س��ناب 
سرقة مس��تخدميه من قبل 
ما  وإنس��تغرام،  فيس��بوك 
أدى إل��ى انتش��ار مخاوف 

من “موت” التطبيق تدريجيا. خاصة وأن قصص إنستغرام سرقت 
الجزء األكثر ش��هرة، وحقق��ت قرابة 250 مليون مس��تخدم يومياً 
مقارنة بس��ناب شات، فيما فش��لت محاولة فيسبوك ش��راءه سابقاً. 
ويتميز س��ناب ش��ات بمجموعة خصائص مبتكرة، أبرزها اختفاء 

الصورخالل 24 ساعة وهي الميزة التي اعتمدتها إنستغرام.

آبل: الموافقة على الجيل الخامس

منحت لجنة االتصاالت الفدرالية األميركية موافقة رس��مية لشركة 
آبل الختبار تكنولوجي���ا االتص��االت واإلنترنت من الجيل الخامس 
)5G(. وترك��ز “آبل” اهتمامها على نطاق األمواج قصيرة المدى 

.DSLReports 28 و39 غيغاهيرتز، وفقاً لما ذكره تقرير
وكان��ت لجن��ة االتص��االت الفدرالية ق��د حجزت ه��ذه المجاالت 
الصيف الماضي 2016، للشركات التقنية من أجل استخدامها في 
اختبارات ش��بكات الجيل الخامس 5G، لذلك من المنطقي أن تبدأ 
“آبل” اختبار هذه الشبكات خاصة وأنها الشركة الرئيسة في العالم 

في مجال الهواتف.
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كيف تقيّمون مبيعات “إل جي” في النصف األول من عام 2017؟
لقد تأثرت مبيعات “إل جي” في النصف األول من العام كما جميع الشركات العاملة 
في السوق الس��ورية بس��بب الظروف المحيطة، لكن وكعادتها، حرصت “إل جي” 
على تحوي��ل التحديات إلى فرص واع��دة من خالل تركيزها خالل تل��ك الفترة على 
خدمات ما بعد البيع لديه��ا والعمل على تعزيزها واالرتقاء به��ا، متمكنة من تعريف 
المواط��ن بالتكنولوجيا الحديث��ة التي تضعه��ا في منتجاته��ا، إضافة إل��ى التخطيط 
والتحضير لبرامجها للمسؤولية المجتمعية المختلفة التي تنوي تنفيذها مع بداية العام 
الجديد 2018. وتدل المؤش��رات على تحس��ن مبيعات النصف الثاني م��ن العام مع 

تحسن الظروف في البالد.
كم بلغت أرباح الشركة خالل هذه الفترة؟

استطاعت “إل جي إلكترونيكس” تحقيق إيرادات خالل الربع الثاني من العام الحالي 
بزيادة بلغت نسبتها 4 % عالمياً عن الفترة نفسها من عام 2016، وذلك بفضل ارتفاع 
مبيعات وحدة األجه��زة المنزلية بنس��بة 12 % بالمقارنة مع الفترة نفس��ها من العام 
الماضي. وكانت ثالث من الشركات األربع الرئيس��ية لدى “إل جي إلكترونيكس”، 
قد س��جلت إيرادات فاقت تلك التي س��جلتها العام الماضي. كما تمكنت “إل جي” من 
تسجيل دخل تش��غيلي بلغ 664.1 مليار وون كوري )588.2 مليون دوالر( بارتفاع 
بلغت نسبته 13.6 % بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2016، على الرغم من حدة 

المنافسة في مجال الهواتف المتنقلة.
ما هو مستوى مشاركة الشركة في معرض دمشق الدولي؟ وهل هناك أي عروض 

خاصة؟
لقد شاركنا في معرض دمش��ق الدولي من خالل جناحنا الذي أقمناه هناك وبالتعاون 
مع وكيل “إل جي”، شركة أبناء محمد كريم. وقد تميزت مشاركتنا بنجاحها الكبير، 
محققين أهدافنا منها، حيث تمكنا من إطالع المش��اركين في المعرض وزوار الجناح 
على أحدث منتجاتنا وآخ��ر ما توصلنا إليه م��ن تقنيات متطورة ف��ي مجال األجهزة 
المنزلية االستهالكية والهواتف النقالة وأجهزة الترفيه المنزلي بالتركيز على أجهزة 
التلفاز، فضالً عن أنظمة وحلول التكييف والطاقة، كما ش��اركنا بمستجداتنا واطلعنا 
على مس��تجدات المصنعين والعارضين اآلخرين. وقد شهد جناحنا إقباالً يومياً كبيراً 
عززته العروض التي قدمناها على منتجاتنا المتنوعة من شاشات وغساالت وهواتف 
المقبلة.ذكية وغيرها، األمر الذي اعتبرناه بمثابة مؤشر إيجابي يدعو للتفاؤل خالل المرحلة 

ميس سنقر

“إل جي إلكترونيكس” تعرض أحدث منتجاتها

تفاجئنا ش���ركة “إل ج���ي إلكترونيكس” بأح���دث المنتجات 
المبتكرة، ما هو جديدها في السوق؟

أطلق��ت ش��ركة “إل ج��ي إلكترونيك��س” مؤخ��راً العدي��د من 
المنتجات المبتكرة التي تمت��از بتصميمها وفقاً ألحدث التقنيات، 
والت��ي كان من أبرزها غس��الة TWIN Wash بنظام الغس��ل 
المزدوج، والتي تتيح بدورها للمس��تخدم غسل حملين مختلفين 
من المالب��س في الوق��ت ذاته، كم��ا أطلقت أحدث تش��كيلة من 
أجهزة تلفاز OLED التي تعتبر أجهزة الجيل القادم من أجهزة 
التلفاز والتي تق��دم تكنولوجيا ع��رض اعتبرت األكث��ر تقدماً، 
إضافة إلى هاتف G6 الذكي الذي يحتوي على شاشة جديدة كلياً 

تقدم تجربة عرض سينمائية مميزة.
ما ه���ي منتجات “إل ج���ي” األكث���ر مبيعاً من بي���ن األجهزة 
المنزلية وحلول الطاقة، وأجهزة االتصاالت المتنقلة والترفيه 

المنزلي؟
احتلت مبيعات غساالت ال جي العام الماضي الرقم 1 للمبيعات 
في الشرق األوس��ط الى جانب تلفزيونات “ال جي” التي تحقق 
مبيعات مرتفعه في الس��وق الس��ورية المتوفره بكل القياس��ات 

والمواصفات وأحدث التكنولوجيا العالمية.
كيف تس���تطيع “إل جي إلكترونيكس” أن تج���اري نمط حياة 
المستخدمين في السوق السورية، خاصاً فيما يتعلق بقدرتهم  

الشرائية ومعرفتهم بالتقنيات والتكنولوجيا الحديثة؟
تقوم “إل جي”بالعديد من الحمالت التعريفية حول منتجاتها، إلى 
جانب الحمالت الترويجية لهذه المنتجات ومواصفاتها ومزاياها 
وفوائدها، وذلك عبر العديد من القنوات والوس��ائل التي تش��مل 
إتاحة فرصة تجربة المنتج، واإلعالنات التلفزيونية، واإلعالنات 
الطرقية، فض��الً عن التعري��ف والترويج له��ذه المنتجات عبر 
وسائل التواصل االجتماعي المختلفة، عدا عن إطالق العروض 
المتنوعة والتنافس��ية على مختلف منتجاتها كي تمكن أكبر عدد 

ممكن من المستهلكين من اقتناء منتجات عالمة “إل جي”.
ماذا أضافت “إل جي إلكترونيكس” لمس���توى الخدمات التي 

تقدمها؟
عمدت “إل جي” منذ بداية ش��هر آذار/مارس لع��ام 2017 الى 
إطالق وتنفيذ حملة “الصيانة الذهبية” الت��ي ما زالت تتواصل 
حتى اليوم، والتي يقوم ضمنها فريق الصيانة بزيارة المس��تخدم 
خالل 24 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب ومحاولة إنجاز مهمة 
الصيانة خ��الل وقت قصير ج��داً، وذلك في بادرة من الش��ركة 
لمواصل��ة االرتقاء بخدم��ات العناي��ة بالزبائن وتقدي��م أفضلها 
وأرقاها، ما يوفر الوقت والجهد، كما يسهم في تحقيق هدف “إل 
جي” األساسي باالرتقاء بحياة الزبائن وتسهيل تفاصيلها بشتى 

الوسائل وبما ال يقتصر على منحهم أفضل المنتجات.

معرض  في  إلكترونيكس”  جي  “إل  شاركت 
في  منتجاتها  أحدث  وقدمت  الدولي،  دمشق 
جناحها الخاص. مجلة البنك والمستثمر أجرت 
مقابلة مع مديرة قسم التسويق في الشركة 

في سورية ميس سنقر.
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LG Q8
أطلقت شركة 
“إل ج�������ي 
إلكترونيكس” 
الهاتف الذكي 
 ،Q8 الجدي��د
يمتاز الهات�ف 
بأن��ه مصم��م 
لينت��ج صوت�اً 

مع عرض الفيديو وتس��جيله بج�ودة عالي��ة، وكذلك التقاط الصور 
وعرضها بوض��وح تام، وقدرة على مقاوم��ة الماء والغبار ضمن 

حجم مدمج. كما يتضمن عدستين على ظهره وكاميرا أمامية.

Alpha One من المبورغيني
أعلنت ش���ركة المبورغيني 
الش�هي�رة ع�ن هاتفه�ا الذكي 
Alpha One ال�م�ص�م����م 
لألثري���اء الذي���ن ينفق����ون 
أموالهم على عالم�ة تجاري�ة 
موضوع���ه عل���ى هات���ف 

بمواصفات جي��دة. يعمل الهاتف ذو اللون األس��ود بنظام اندرويد، 
وهو مزود بماسح لبصمات االصابع ويقدم ايضاً سماعتين ستريو، 
وم��ن الواجهة األمامية مغلف بخلفية من الجلد مع اطار من المعدن 
مصب��وغ بم��اء الذهب، يأتي بذاك��رة تخزي��ن GB 64، وبكاميرا 

رئيسية MP 20، بإضافة لمعالج سناب دراغون 820.

تطوير شاشات تصلح نفسها آليا
حصلت شركة موتوروال 
على براءة اختراع، لتقنية 
يمكن أن تكون الحل الذي 
س��يقضي عل��ى مش��كلة 
تهش��م شاش��ات الهواتف 
الذكية عند سقوطها، من 

شأنها السماح لشاشات الهواتف بأن تلتئم بشكل آلي عند حدوث أي 
خدوش أو تصدعات، عن طريق تس��خين الشاش��ة، التقنية الجديدة 
تعتمد عل��ى ما يس��مى shape memory polymer، وهي مادة 
قادرة على مراقبة الشاشة وإعادة التشوهات إلى الشكل الطبيعي بعد 

تعرضها للحرارة.

KEYone بنظام أندرويد
كش��فت ش��ركة TCL ع��ن هاتفه��ا 
 KEYone Black Edition
م��ع  أس��ود  ول��ون  بتصمي��م جدي��د 
إطار مصن��وع من األلمني��وم. يعمل 
بمعال��ج Snapdragon 625 وآخر 
م��ع   Adreno 506 للرس��وميات 
ش��اش����ة لم��س 4.5 تعم��ل بتقني��ة 
Corning Gorilla Glass 4 مقاومة 

للصدمات، وهو مزود بذاكرة 4GB مع سعة تخزين GB 64، كما 
تم تجّهيزه بنظام DTEK™ من BlackBerry الذي يقدّم مراقبة 

أمنية وحماية مستمرة لنظام التشغيل والتطبيق.

Asus تكشف عن حاسبها األنحف
ع��ن   Asus كش��فت 
م��ن  اص��دار  أح��دث 
 Zenbook حاس��بها 
 )UX331( 13  بنسخة
تتمتع بكونها مصنوعة 
األلمنيوم وبتصميم  من 

راق��ي، وم��زودة بمعالج��ات Kaby Lake-R الجدي��دة من انتل، 
إضافة إلى شاشة لمس  4K. وتدعي الشركة التايوانية أن حاسوبها 
ه��و األنحف على اإلطالق، كما يضم معالج رس��وميات من نوع 
GeForce MX150 أو NVIDIA MX150 فضالً عن ذاكرة 

GB 16 وسعة تخزين 1 تيرا بايت.

microSD أكبر بطاقة ذاكرة 
 SanDisk أعلن��ت ش��ركة
بطاق��ة  ع��ن  االميركي��ة 
 MicroSD ذاكرة خارجية
األكب��ر س��عة ف��ي العالم، 
مخصصة للهواتف الذكية 
 Ultra واألجهزة اللوحية
 ،microSD UHS-I

بحج��م GB 400، قادرة على تخزين المزيد من الفيديوهات بدقة 
Full HD، وأيضاً نقل حتى 1200 صورة دقيقة واحدة فقط، كما 
يمكنه��ا نقل البيانات بس��رعة MB 100 في الثانية، وهي ُمصنفة 

.SDXC UHS-I ضمن فئة بطاقات
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أكبر جهاز ليزر يعمل باألشعة السينية
أكب��ر  ألماني��ا،  افتتح��ت 
جهاز ليزر يعمل باألشعة 
كوك��ب  عل��ى  الس��ينية 
األرض، يضيء بأكثر من 
مليار مرة مقارنة بمصادر 
التقليدية،  الس��ينية  األشعة 

وتم انش��اؤه بالقرب من هامبورغ ش��مال ألمانيا، وهو يتواجد في 
نفق يبلغ طوله 3.4 كلم، على عمق 38 مترا تحت األرض، ومن 
المنتظر أن ينتج نحو 27 ألف ومضة من األشعة السينية في الثانية 
الواحدة. ومن المقرر أن يس��تخدم في دراسة الذرات والفيروسات 

ومعاينة أصغر التفاصيل في المواد المجهرية.

سلم متحرك من هيتاشي بمزايا عالية
المتخصصة  هيتاش��ي  طرحت 
ف��ي بن��اء الس��اللم اإللكترونية 
والمتحرك��ة نموذجه��ا الجدي��د 
يوف��ر  ال��ذي   T X Series
مرونة عالية من ناحية خيارات 
المختلفة وتصميمه  مواصفات��ه 

ومزاياه يش��غل مس��احة أصغر عن��د تركيبه، مع العدي��د من مزايا 
السالمة الجديدة. األجزاء الجانبية للدرجات أعلى بارتفاع 8 ملمتر 
من قس��مها المتوس��ط لمنع حوادث انحش��ار حذاء المستخدم  وهو 
مجه��زي أيًضا بفرش��اة على مس��توى القدم عل��ى الجانبين األيمن 

واأليسر ليشعر المستخدمين بقرب أقدامهم من الجدران الجانبية.

Sony جهاز منزلي صوتي من
كشفت Sony عن جهازها المنزلي 
 ،LF-S50G الصوت���ي الذك���ي
مستعينة بقدرات المساعد الصوتي  
Google Assistant ب���دالً م���ن 
بناء مساعدها الخاص بها، ويسمح  
LF-S50G للمس��تخدمين بتشغيل 

الموسيقى والتحكم بها اضافة لمجموعة خدمات عبر أوامر غوغل 
Ok Google، كم��ا يمكنه توفير معلوم��ات حول الطقس وحركة 
 Google المرور وغيرها، ما يعني امكانية اس��تعماله بشكل يشابه
Home للتحك��م باألجه��زة المنزلية الذكية األخ��رى مثل اإلضاءة 

والحرارة، وأيضاً عرض الوقت والتاريخ.

Logitech كاميرا البث الحي من
Logitech كامي��را  أطلق��ت 
 BRIO 4K الح��ي  الب��ث 
 STREAM EDITION
أدق  التق��اط  عل��ى  الق��ادرة 
التفاصي��ل في تعبي��رات الوجه 

وتصوير مقاطع فيديو واقعية بدقة 1080 بيكسل وبمعدل 60 إطار 
 ،)HDR( والمدى Ultra HD 4K بالثاني��ة، مع تقنية الدقة الفائقة
كم��ا تق��وم تلقائياً بضبط التغير في الس��طوع، وه��ي تحتوي على 
 Personify بتقنيات الذكاء االصطناعي من ChromaCam تطبيق
ال��ذي يوف��ر وظائف التش��ويش أو إزالة أو اس��تبدال الفوضى في 

خلفية المشهد، إلنتاج صورة احترافية أينما كان موقع البث.

الذكاء االصطناعي في غّساالت المالبس
كشفت سامس��ونغ النقاب عن 
 WW8800M غّسالة جديدة
م��زّودة ببرنامج ذك��ي يعتمد 
خوارزميات ال��ذكاء الصنعي 
AI، وهي تعمل بتقنية تُسّمى 
QuickDrive، ح��ي���ث 

تس��مح بغس��ل المالبس خالل 39 دقيقة عوًضا ع��ن 70 دقيقة من 
خالل خوارزميات قادرة على تحليل آلية الغس��يل على حسب نوع 
 Q-rator المالبس، وهذا أمر يُمكن للمستخدم التّحكم به عبر تطبيق
للهواتف الذكية، والذي يمكن عبره أيًضا تحديد عدد الدورات وكّمية 

منّظف المالبس أيضاً.

Dell للواقع االفتراضي من Visor نظارة
كشفت Dell مزيدا من التفاصيل 
حول نظارتها للواقع االفتراضي 
 ،Dell Visor والواق��ع المختلط
حيث تأتي شاش��ة LCD وتوفر 
تجرب��ة بانورام��ا 350 درج��ة، 
كما تمتلك مقدمة يمكن قلبها إلى 

األعلى، مما يسمح للمستخدم برؤية من حوله، وإلى األسفل للدخول 
في عالم الواقع االفتراضي. وهي تس��تعمل بعضاً من التقنيات التي 
وفرتها مايكروسوفت في نظارتها HoloLens، ما يعني انها تمتلك 
كامي��رات تتبع من الداخل إلى الخارج بدالً من أجهزة االستش��عار 

الخارجية التي يجب تركيبها ضمن الغرفة.
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واإلتص��االت لتطوير خدمات قطاع النقل 
الجوي، خاصة عندم��ا تتالقى أهدافنا مع 
أه��داف المطار لتس��ريع وتس��هيل حركة 
المس��افرين م��ن خ��الل تف��ادي االنتظار 
في صف��وف طويل��ة عب��ر إدارة الهجرة 
رض��ى  مس��توى  ورف��ع  والجم��ارك، 
المسافرين نتيجة توافر حلول تقنية مبتكرة 
تجعل إدارة رحالتهم س��هلة ومريحة من 
خالل تطبيق واحد متوافر في متناول اليد 

عبر أجهزتهم الذكية”.
ويضمن التصميم المبتكر من قبل ش��ركة 
 ،)CBP( سيتا” تلبية كل متطلبات مكتب“
ما يختص��ر وقت عملي��ة المصادقة على 
أعم��ال مط��وري التطبيق��ات. وتتيح هذه 
التقني��ة للمس��افرين المؤهلي��ن اس��تعمال 
التطبي��ق  الخ��اص بالمط��ار أو التطبيق 
الخاص بش��ركة الطيران بعد تقديم بيانات 
وثائق الس��فر الخاصة بهم، واإلجابة على 
.)CBP( األسئلة المطروحة من قبل مكتب
وتجدر اإلش��ارة ال��ى أن ه��ذه الخدمة ال 
تحت��اج إل��ى موافق��ة مس��بقة وه��ي حرة 

االستخدام.
وتتوف��ر “أدوات تطوي��ر البرمجي��ات - 
SDK” م��ن ش��ركة “س��يتا” للمطارات 
الدولية في الواليات المتحدة كافةً، إضافة 
إلى كل شركات الطيران التي تقدم رحالت 
إلى الوالي��ات المتحدة. وتتباحث ش��ركة 
“س��يتا” حالياً مع حكومات أخرى تسعى 
لإلتجاه نحو التخلص م��ن بطاقات القدوم 
عن طري��ق التحول للط��رق اإللكترونية 
ألتمت��ة نظم عمليات الهج��رة والجمارك. 
ويع��د تقدي��م ه��ذه الخدمات عب��ر أجهزة 
الهواتف الذكية يتيح التواصل المباشر مع 
المس��افرين، ما يوفرعملية إتمام اجراءت 
رحلة المسافرين.الس��فر في شكل مس��بق آمن ويتيح تبسيط 

تطبيق هاتفي لـ“سيتا” خاص بالمطارات الدولية
أطلقت شركة “سيتا” بالتعاون مع سلطات مطار ميامي الدولي، خدمًة تعد األولى من نوعها تمكن المواطنين 
خالل  من  األميركية  المتحدة  الواليات  إلى  العبور  إجراءات  إتمام  من  الكندية  الجنسية  وحملة  األميركيين 
التطبيق الخاص بالمطار، والمتوفر على أجهزة الهواتف الذكية. وتهدف الخدمة إلى تسريع اجراءت الدخول إلى 

الواليات المتحدة األميركية وتختصر فترات االنتظار في صفوف طويلة عبر مكاتب الجوازات والجمارك.

البيانات المطلوبة
تمك��ن هذه  الخدمة الجدي��دة المعتمدة من 
قب��ل مكت��ب الجم��ارك وحماي��ة الحدود 
األميركي )CBP(، المس��افرين القادمين 
إلى مطار ميامي بالحصول على تصريح 
دخول مسبق للدولة عبر التطبيق الرسمي 
للمطار الذي تم تطويره من قبل “سيتا”، 
وذل��ك م��ن خ��الل إدخ��ال كل البيان��ات 
المطلوبة ومن ثم الحصول على الموافقة 
فيش��كل “ ش��ريط باركودي مش��فر” يتم 
تقديمه لمكتب مراقبة الجوازات من أجل 

تخليص اجراءت القدوم.
ويعتبر مط��ار ميامي الدول��ي ثالث أكثر 
المط��ارات الدولية ازدحام��اً في الواليات 
المتحدة األميركية بع��دد يصل إلى 44.6 
مليون مسافر على المستوى الدولي، وذلك 
نظراً النط��الق أكبر عدد م��ن الرحالت 
الجوي��ة المتجه��ة إل��ى دول الكاريب��ي، 
وأمي��ركا الالتيني��ة مقارن��ة بالمط��ارات 
األخ��رى الموجودة ف��ي الواليات المتحدة 
األميركي��ة. وتوف��ر ش��ركة “س��يتا” هذه 
تطوي��ر  “ادوات  خ��الل  م��ن  الخدم��ة  
عل��ى  الحائ��زة   ”SDK  - البرمجي��ات 
ترخي��ص من مكت��ب الجم��ارك وحماية 
الحدود األميريي لالستعمال في المطارات 
وش��ركات الطيران وغيره��ا من مزودي 
خدم��ات تطبيقات الس��فر، لدمج اجراءت 

الدخول عبر التطبيقات الخاصة بهم.

حلول تكنولوجية
وقال رئيس ش��ركة “س��يتا” ف��ي منطقة 
الش��رق األوس��ط والهن��د وأفريقي��ا هاني 
األسعد: “يس��عدنا من خالل هذه الشراكة 
التقنية مع س��لطات مط��ار ميامي الدولي 
على تأكيد جهودنا الحثيثة في إس��تمرارية 
تقديم أحدث حل��ول تكنولوجيا المعلومات 

 هاني األسعد
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3 مشترين لـ“طيران برلين”دمشق تعيد تأهيل مطار باسل األسد

تعمل دمش��ق على إع��ادة تأهيل مطار باس��ل األس��د الدولي قرب 
مدينة الالذقية، ليلبي متطلبات المرحلة القادمة. وتبلغ تكلفة األعمال 
نح��و 4.045 مليار ليرة س��ورية )7.64 ملي��ون دوالر(. وأوضح 
وزير النقل الس��وري علي حمود: إنه تم إنجاز توسعة صالة القدوم 
والمغادرة، وأصبحت صالة المغادرة 700 متر مربع بعد أن كانت 
200 متر مربع فقط. كما أكد أهمية المطار كونه يخدم 5 محافظات 
س��ورية، موضحاً أن مدة تنفيذ هذا المشروع هي 6 أشهر، وأنه تم 
التنس��يق مع القاعدة الروسية بهدف تنظيم المشروع ومتابعة إنجاز 

العمل عبر 5 مراحل.

الرئي��س  أوض��ح 
التنفي��ذي لش��ركة 
 A i r  B e r l i n
توم�اس فينكلمان، 
أن ش���ركت�ه الت�ي 
بطل���ب  تقدم���ت 
إلش��هار إفالسها، 
تج��ري محادث�ات 

مع 3 ش��ركات طيران م��ن بينها “لوفت هانزا” إليجاد مش��ترين 
ألصولها، وأن الشركات الثالث ذات سمعة جيدة وكبيرة بما يكفي 
لتوفر ل�Air Berlin مستقبالً مضموناً، وهي مهتمة باإلبقاء على 

ألمانيا كقاعدة للعمليات.
وكان��ت ش��ركة Air Berlin، وه��ي ثان��ي أكبر ش��ركة طيران 
ألماني��ة، تقدمت بطلب إلش��هار إفالس��ها بعدما س��حب المس��اهم 
الرئي��س “االتح��اد للطي��ران” تمويل��ه منه��ا بعد تكبدها خس��ائر 
لس��نوات. وبحس��ب فينكلمان، فإن مفاوضات البيع تش��مل أصول 
وحدة نيكي التي اش��ترتها “االتحاد” مقابل 300 مليون يورو هذا 

العام 2017.

قطر لن تستثمر في أميركان ايرالينزروسيا تخطط لتوريد طائرات إلى إيران
كش��فت ش��ركة س��وخوي عن نيته��ا توري��د طائرات م��ن طراز 
“س��وخوي سوبرجيت” إلى إيران. وتقدمت “سوخوي” بطلب إلى 
مكتب الرقابة على الموجودات األجنبية في وزارة المالية األميركية 
للموافق��ة على توريد الطائرات إلى إيران، حيث أن وجود مكونات 
أميركية في طائرة “سوخوي سوبرجيت SSJ100” يستوجب طلب 
موافقة الجه��ة األميركية المختصة. وكان رئي��س اللجنة الوزارية 
الروسية اإليرانية المشتركة ألكسندر نوفاك، أعلن في فبراير/شباط 
 .SSJ100 2017 عن اس��تعداد إيران القتناء 12 طائرة من طراز

ويقدّر السعر األولي للطائرة بنحو 36 مليون دوالر أميركي.

أكدت ش��ركة الخطوط الجوي��ة القطرية أنها ل��ن تمضي قدماً في 
صفقة شراء حصة تصل إلى 4.75 %  في “أميركان ايرالينز”، 
موضحةً أن “المزيد من المراجعة لالس��تثمار المالي المقترح مع 
األخذ في االعتبار اإلفصاح العام األخير من الش��ركة األميركية، 

أظهر أن االستثمار لم يعد يفي باألهداف”.
وقال��ت ش��ركة الطيران المملوك��ة لحكومة قطر، إنها س��تواصل 
البحث عن فرص اس��تثمار بديلة ف��ي الواليات المتحدة األميركية 

وفي أنحاء أخرى تفي باألهداف.
م��ن جهتها، قال��ت أمي��ركان ايرالينز إنها تحترم ق��رار الخطوط 

القطرية بعدم المضي قدماً في استثمارها المقترح.
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الهند تعزز أسطولها الجوي
وافقت وزارة الدفاع الهندية على  شراء 6 مروحيات آباتشي اضافية 
)AH-64E( من شركة بوينغ األميركية، في الوقت الذي تعزز فيه 
الهند قوتها العسكرية، وسط توترات حدودية مع الصين وباكستان.

وتأت��ي هذه الصفقة الجديدة بعد أن كان قد تم ش��راء 22 مروحية 
ع��ام 2015 بلغ��ت قيمته��ا 2.5 ملي��ار دوالر أميرك��ي، تحم��ل 
صواريخ “هيلفاير” و“س��تينغر” التي حلت بديل األسطول القديم 

للقوة الجوية  الهندية.
وتعتبر الهند اكبر مس��تورد للسالح في العالم. كما تستثمر عشرات 

المليارات في تحديث سالحها الذي يعود الى الحقبة السوفياتية.

شركة للطيران منخفض التكلفة
أطلقت الس��عودية ش��ركة “طيران أديل” التي تعد أحدث ش��ركة 
طي��ران اقتصادي منخف��ض التكلفة في المملك��ة، وذلك في إطار 

خطة تستهدف توفير خدمات الطيران لكل شرائح المسافرين.
وس��تبدأ الش��ركة  إطالق أولى رحالتها الجوية في 23 س��بتمبر/

أيلول 2017 ، بالتزامن مع ذكرى اليوم الوطني للمملكة.
ويأتي إطالق “طيران أديل” في إطار تحول اقتصادي، وتماش��ياً 
م��ع خط��ة المملك��ة “رؤي��ة 2030”. وته��دف الش��ركة الجديدة 
لتوفير خدمات النقل الجوي بخيارات متنوعة تناس��ب كل شرائح 

المسافرين.

أطول رحلة تجارية في العالم

تعتزم ش��ركة الخطوط األوس��ترالية “كانتاس” تقديم أطول رحلة 
تجاري��ة ف��ي العالم من دون توقف، على أن تس��تغرق الرحلة 20 
س��اعة  فقط  مباش��رة من سيدني إلى لندن، على متن طائرة بوينغ 
أو إيرباص. مختصرة 3 ساعات من المسافة بين العاصمتين، من 
دون أن تتوق��ف كالع��ادة في مدينة دبي، ما يتيح للش��ركة إمكانية 
الحصول على أرباح إضافية بمقدار 20 %، من المس��افرين على 
درجة رجال األعمال، الراغبين في الوصول إلى وجهتهم بسرعة 

أكبر.
وفي حال نجاح الخطة، ستحطم “كانتاس” الرقم القياسي للخطوط 
القطري��ة بعد اس��تكمال أط��ول رحلة ف��ي العالم م��ن الدوحة إلى 

أوكالند في نيوزيلندا.

Airbus A350 مشكلة في طائرات 

أص��درت الوكال��ة األوروبية لس��المة الطيران توجيه��ات تتعلق 
 ،Airbus A350-941 بالس��المة الجوية حول طائرات إيرباص
محذرة بأن مش��كلة نظام تبريد السوائل الهيدروليكية في خزانات 
الوق��ود قد تؤدي إلى انفجار المحرك، كم��ا أصدرت أيضاً أوامر 
بإص��الح هذه المش��كلة تنص عل��ى التعامل مع جمي��ع الطائرات 

المتضررة.
وأضافت الوكالة، أن هذه المش��كلة قد تتس��بب ف��ي ارتفاع درجة 
الحرارة بش��كل س��ريع، “مما قد يؤدي إلى اش��تعال خليط الوقود 

والهواء في خزان الوقود”.
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سيارة طائرة من “دايملر”
قــررت شــــركة 
دايملـر األلمانيـة، 
التي تنتج سيارات 
س،  مـرســـــيــد
اســــتـثـمـار  25 
مليـون يــورو في 

شــركة Volocopter بهدف صناعة سيارة أجرة طائرة وتطوير 
تكنولوجيا سيارات نقل الركاب والشاحنات. 

ومن المقرر أن يتم تزويد ســيارات األجرة الطائرة بخمسة مقاعد 
مع ميزة اإلقالع والهبوط العمودي كطائرات الهيليكوبتر، على أن 

تطلق في نهاية عام 2017.

طرازان جديدان لـ“أستون مارتن”
البريطانية  الشــركة  وسعت 
المتخصصة  مارتن،  أستون 
بصناعة السيارات الرياضية 
إصدارهــا الخــاص من فئة 
عبر  زاغاتــو(،  )فانكويــش 

إضافة طرازين جديدين هما: “سبيدستر” الذي يعتبر الطراز األندر 
واألقل تصنيعاً، حيث ســتنتج 28 سيارة منه فقط، وطراز “شوتينج 
بريك” الذي ســيدخل مرحلة اإلنتاج خالل عام 2018، حيث ســيتم 
تصنيع 99 ســيارة. وستشهد أســرة “فانكويش زاغاتو” والدة 325 
سيارة جديدة، حيث انتجت الفرد األول من طراز “كوبيه” أواخر عام 

2016، وتلى ذلك دخول سيارة “فوالنتي” مرحلة اإلنتاج.

غريت وول مهتمة بشراء فيات كرايسلر
أبـدت شـــــركة غريــت 
وول موتــورز الصينيــة 
اهتمامهــا بالتقدم بعرض 
لشـراء “فيات كرايسلر” 
اإليطالية، مؤكدة األخبار 
التــي صــدرت مؤخـراً، 

 Fiat Chrysler عــن نيتها االســتحواذ علــى الشــركة. وتبحــث
عن مســتثمر أو مشتر من أجل مســاعدتها بإدارة ارتفاع التكاليف 
واالمتثال ألنظمة االنبعاثات إضافة إلى تطوير تكنولوجيا للسيارات 
الكهربائيــة وذاتية القيادة. ومن بين العالمات التجارية التي تمتلكها  

.Alfa Romeoو Ramو Dodgeو Jeep :الشركة االيطالية

مايباخ 6 كابريوليه من مرسيدس
كشــفـت “مرســـيدس 
بنــز” عــن ســـيارتها 
“فيجيـن  المســـتقبليـة 
مرســيدس مايبــاخ 6 
كابريوليه” الكهربائية،  
والتــي تتميــز بمقاعد 

أنيقة جلدية ذات “تصميم راق” فضال عن اإلضاءة الداخلية باللون 
األزرق. وتــم تزويد الســيارة بـ4 محــركات كهربائية تصل قوتها 
مجتمعة إلى 750 حصانا، كما تضم السيارة بطارية إضافية، يمكن 
شحنها في غضون 5 دقائق فقط. وما تزال هذه السيارة مجرد نموذج 

اختباري، ومن المستبعد أن يتم إنتاجها رسميا في الوقت الراهن.

BMW األقوى في عالم M5
شـــركـة  عـرضــت 
BMW أقوى سيارة 
ســيدان رباعية الدفع 
 ،M5 أســــرة  مــن 
بمحرك 8 أسطوانات 

4.4 ليتر، 600 حصان، مع عزم دوران 750 نيوتن/متر، ما يؤمن 
تســارعها إلى 100 كلم أثناء 3.4 ثانية، لتصل ســرعتها القصوى 
305 كلــم. ويوصــف نظــام الدفــع الرباعي لهــذه الســيارة بأكثر 
المنظومــات فعالية في قطاع الســيارات الرياضيــة القوية. كما  تم 
تركيــب عجالت على أقراص 19 بوصة أصليــة مزودة بأقراص 

من الكربون للمكابح، ما سيخفض وزن السيارة بـ23 كيلوغراما.

Portofino من فيراري
شـــــركـة  أعـلـنــــت 
الســـيـارات اإليطاليـة 
فيراري، عن طرازها 
Portofino ضمــــن 
فئة ســيّارات السياحة 
تـأتـــي  الريـاضيـــــة 

بمحرك ثماني االســطوانات V8 مع تيربو كأفضل محرك عالمي 
لعاَمــي 2016 و2017، بقوة 600 حصان، أقوى بأربعين حصاناً 
من محــّرك California T. كما ويتميّز هيكلها بتخفيضات ملفتة 
في الوزن، وبفضل االعتماد على تقنيات التصنيع الحديثة تم إعادة 

تصميم الهيكل األساسي ومكّوناته بشكل يحدّ كثيراً من الوزن.
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“التاكسي المائي” للنقل السريع
أاليــن  الفرنســي  يخطــط 
قاربــه  لتحويــل  ثيبولــت 
Seabubbles الذي كســر 
الرقم القياســي في السرعة 
عام 2009، إلى وسيلة نقل 

نظيفــة مخصصة للممرات المائية في المدن الكبرى، ثيبولت ابتكر 
قاربــه هذا بالتعاون مع بطل رياضة األلواح الشــراعية الســويدي 
أندر برنغدال، وهو يبدو كتاكســي كهربائي يســير بسرعة فيرتفع 
عن ســطح الماء وكأنه يطير، وهو يتسع ألربعة ركاب إضافة إلى 
الســائق، مجهز بمحــركات كهربائية وبطاريــات الطاقة، مدعوما 

بتوربينات الرياح واأللواح الشمسية.

نقلة نوعية لـ“سوناتا”
كشفت شركة هيونداي عن الطراز 
المحدّث لســيارتها المميزة سوناتا 
2018، التــي خضعت لتحســينات 
فــي التصميــم الخارجــي وُزّودت 
بخيارات من المحــركات وناقالت 

الحركة، ما مّكنها من النجاح بإرساء المعايير بفئة سيارات السيدان 
متوســطة الحجم. ويُحدث تصميمها الخارجي نقلة نوعية، إذ يُبرز 
الشبك األمامي ذو الفتحات المتوالية، ومؤّخرة جديدة تُبرز العالمة 
التجارية بوضوح. وجاءت الصفائح المعدنية الجديدة التي شــّكلت 
غطــاء المحرك والمصــدات األمامية والصنــدوق الخلفي لتصوغ 

المظهر الجديد، كما خضعت العجالت المعدنية إلعادة التصميم.

Tharu الجديدة من تصميم “سكودا”
تنــوي شــــركة فولكــــس 
فاغــــن األلمانيــــة إطالق 
كــروس جديــدة  ســـــيارة 
)Tharu( التــي ســـــيـتـم 
تصميمهــا من قبل شــركة 

“سكودا” التشيكية. ومن المقترح أن يعتمد المصممون على سيارة 
Karoq الحالية لشركة سكودا لتخفيض نفقات التصميم، مع تغيير 
مظهر السيارة آخذين بالحسبان المالمح األصلية لسيارات الماركة 
األلمانية. وستزود السيارة بمحرك تيربو وحيد قدرته 150 حصاناً، 
مع عدد من المنظومات المســاعدة في توفير الوقود، وسيتعامل مع 

علبة سرعات آلية بستة مجاالت.

نموذج “إنفينيتي” التجريبي
كشــفت “إنفينيتــي” في موكب 
بيبــل بيتــش 2017 )كونكــور 
ديليغانس(، عن نموذج سيارتها 
المســتوحى من التراث العريق 
وروح  البراعــة  يبــرز  الــذي 
المغامرة لرياضة السيارات في 

عهودهــا المبكرة، وقد دُمجت فيها لغة التصميم المعاصرة للعالمة 
التجارية والمتمثلة في مفهوم “األناقة الساحرة”. وقد تم تطوير هذا 
النمــوذج، خالل رحلة عبــر التاريخ إلى جذور الشــركة، والعودة 
إلى الوقت الحاضر من خالل دمج تكنولوجيا الســيارات الكهربائية 

المتقدمة بجهود مئات المتخصصين في صناعة السيارات.

 أعلى مرتبة في تاريخ “سايك موتور”
حلّــت “ســايك موتور”  
بالمركــــز الـــــ41 فــي 
أعلــى ترتيــب لهــا على 
الئحة “فورتشــن 500” 
)Fortune 500( ألهــم 

الشركات العالمية. وتُعتبَر هذه المّرة الـ13 على التوالي التي تظهر 
فيها الشــركة على الالئحة البارزة، مع إيرادات من المبيعات بلغت 
113.86 مليار دوالر للســنة المالية 2016. وتُعدّ “سايك موتور” 
أضخــم شــركة لتصنيع الســيارات في الصين. وتأتــي في المركز 
السابع بين جميع مصنّعي السيارات العالميين متقدّمة في ذلك على 

أبرز العالمات التجارية مثل بي ام دبليو و“هيونداي”.

“جاكوار” بمحرك رباعي األسطوانات
تضفي “جاكــوار” مزيداً من 
F- الجاذبيــة علــى ســيارتها
TYPE الجديدة مع تزويدها 
 Ingenium بنزيــن بمحرك 
رباعي األسطوانات. ويحافظ 
الطــراز الجديــد علــى األداء 

المتوقع لســيارة F-TYPE، حيث يمكنها التســارع من 0 إلى 60 
ميل في الساعة خالل 5.4 ثواني، مع عزم دوران األقصى لمحرك 
توربوتشارجد 400 نيوتن للمتر عند 1,500 دورة في الدقيقة، ومع 
ناقل الحركة Quickshift بثماني ســرعات توفر السيارة استجابة 

استثنائية في مختلف مستويات دوران المحرك.
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“رينو” توقع عقداً مع ايران
وقــــعـــــــت 
مـجـمـوعــــة 
رينو الفرنسية 
عـــــة  لـصـنـا
الســـــيـارات 
عقـداً ضخمــاً  
فــي إيـــــران 
إلنتـــاج 300 
ألف ســــيـارة 
ســنوياً، وذلك 

في إطار مشروع مشترك تبلغ قيمته االستثمارية 660 مليون يورو.
وبموجب عقد الشــراكة تحصــل “رينو” على 60 % من حصص 
الشــركة الجديدة، وتحصــل منظمة التحديــث والتطوير الصناعي 
اإليرانية الحكومية على حصة 20 %، كما تحصل الشركة الخاصة 

اإليرانية “بارتو نغوين ناسه” على 20 %.
وســـينتج المصنع ســيارات “رينــو” من طرازات “ســـيمبول” 
و“داســتر”، كما سـيتم تصدير 30 % من السيارات وقطع الغيار 

إلى الخارج.

تطوير أنظمة القيادة الهجينة
خـصـصـــت 
شـــــــركـــة 
كونتيننتــــال 
لمتخصصـة  ا
فــي تصنيــع 
اإلطـــارات، 
ميزانية أعلى 
لـتوظـيـفـهـــا 

فــي مجال األبحــاث والتطويــر المرتبــط بأنظمة القيــادة الهجينة 
والكهربائية، وذلك تلبية للطلب الحاصل على التقنيات عالية الكفاءة 
لمحّركات االحتراق الداخلي، واالســتفادة من أنظمة القيادة الهجينة 

والكهربائية كونها صديقة للبيئة.
وعلّــق رئيس قســم أنظمة توليد الحركة في “كونتيننتال” خوســيه 
أ.أفيــال قائــالً: ســنقوم تدريجيــاً بتطبيــق اســتراتيجيتنا الجديــدة 
ونتوقّــع انخفاضاً في الطلب على مكّونــات المحّركات الميكانيكية 
والهيدروليكيــة المطّورة حديثاً. وتماشــياً مع هذا التوّجه، ســنحدّد 
استثمارنا في هذه التقنيات، وعوضاً عنها نتطلّع إلى النمو في مجال 

األنظمة اإللكترونية واالستشعارية والبرمجية.

تقنية جديدة من “نيسان”
أعلنت شركة “نيسان” 
عــن تزويــد ســيارتها 
بتقنية  “ليــف”  الجديدة 
اإللكترونيــة  الدواســة 
التي تشــكل نقلة نوعية 
القيــادة.  أســاليب  فــي 

وتســاهم في تحويل دواسة الوقود إلى الوضع اإللكتروني  بضغطة 
زر واحــدة، مما يتيح للســائق زيــادة وإبطاء الســرعة، مع إمكانية 
اســتخدام الفرامل التقليدي في حاالت الكبح المفاجئ. وتعتبر التقنية 
هي األولى من نوعها عالمياً التي تتيح للســائق إيقاف السيارة على 

المنحدرات والمحافظة على ذلك قبل استئناف القيادة بشكل فوري.
يذكر ان “نيســان” عززت صدارتها إلى أســواق السيارات من فئة 
كــروس أوفر في المنطقة من خالل اســتحواذها علــى 60%  من 
مبيعــات هذه الفئة صغيــرة الحجم والمخصصة للقيــادة في المدن. 
وتتنافس ســيارتا جوك وكيكس الجديدة علــى تبوؤ مرتبة الصدارة 
ضمــن مختلف األســواق، وتســتأثر الشــركة بالحصــة األكبر في 
األسواق العالمية لسيارات كروس أوفر منذ إطالقها، وذلك من خالل 
سيارات “مورانو” 2003 ثم “إكس تريل” و“قاشقاي” و“جوك”.

سيارة استون مارتن بـ22.5 مليون دوالر

بيعت سيارة الســباق البريطانية Aston Martin DBR1 موديل 
عام 1956، في مزاد علني في الواليات المتحدة بقيمة 22.5 مليون 
دوالر، حســبما ذكرت صحيفة ساندي تيليغراف. ووفقاً للصحيفة، 
فإن هذه الســيارة أصبحت األغلى ثمناً في تاريخ صناعة السيارات 
البريطانية، وتم بيعها لبطل ســباق الســيارات البريطاني الشــهير 

ستيرلنغ موس.
يذكر ان هذه السيارة  حصلت على المركز األول في سباق السيارات 
ألول مرة في عام 1959 في ســباق أقيم في مدينة نيو ربورغرينغ 
في ألمانيا، ومنذ 1962 لم تشــارك الســيارة في أي سباق وتحولت 

لالستخدام الشخصي.
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CBS: لالستحواذ على Ten اوستراليا
تقترب إح��دى أكبر مجموعة 
قن��وات أميركي��ة CBS م��ن 
إنهاء صفقة اس��تحواذها على 
 Ten Networks ش��بكة 
تعرضه��ا  بع��د  األوس��ترالية 
لمشاكل مالية، وجذبها اهتمام 

رج��ل األعمال الش��ان م��ردوخ، ال��ذي حصل عل��ى موافقة من 
الجه��ات التنظيمية لتقديم عرض الش��راء رغم أن أي اس��تحواذ قد 
يتطلب تغييرات في قوانين ملكية وس��ائل اإلعام. وتش��مل عملية 
الش��راء كاً من قناة Ten وDigital Channel One والمنصتين 

.Ten Elevenو Ten play الرقميتين

DMS اختيار منتج الفيديو الجديد من 
 ،DMS أعلنت “ديجيتال ميديا سيرفيسز
التابعة لمجموعة ش��ويري، إبرام اتفاقية 
شراكة حصرية مع شركة “بيه إتش دي 
اإلمارات، وهي وكالة التخطيط والشراء 
اإلعان��ي لش��ركة يونيليف��ر في ش��مال 
أفريقيا والش��رق األوس��ط، وذلك بفضل 
.DMS منتج الفيديو الجديد المقدم من قبل

تهدف الش��راكة إلى حماية اس��تثمارات “يونيليفر” وحماية مخزون 
الفيديو عبر اإلنترنت، ولكون العامة التجارية مسألة تحظى باهتمام 
متزايد. وبموجب االتفاقية، ستحصل “يونيليفر” على وصول ميّسر 

إلى حافظة DMS الواسعة من خصائص الفيديو المتميزة.

“ميماك أوغلفي” تفوز بعقد مع “زين”
أعلنت شركة ميماك أوغلفي، الرائدة 
في اإلعان والتس��ويق والعاقات 
العامة، عن نجاحها  لتقديم خدماتها 
لزين العراق بعد مفاضلة مع كبرى 
الش��ركات ف��ي الش��رق االوس��ط 
والعالم، وعقدت جلسة توقيع العقود 
ف��ي المقر الرئيس��ي لش��ركة زين 

العراق في بغداد. وبموجب ذلك، ستضع “ميماك أوجلفي” خارطة 
مصممة خصيصاً لشركة زين العراق، مع احتساب تقلبات المشهد 
التنافس��ي في األسواق البتكار هوية واضحة تميّز العامة التجارية 

على مستوى العراق ككل.

أعلى الممثلين دخال في العالم
نشرت مجلة 
“فورب��س” 
ألميركي��ة  ا
بأعلى  قائمة 
الممثلي������ن 
دخ��ا ف���ي 
ل�������م  لعا ا
لعام 2017، 

تصدره��ا الممثل األميركي مارك وولبي��رغ الذي بلغ دخله خال 
ع��ام واحد 68 مليون دوالر، حصل على القس��م األكبر منها عن 
فيلم “األب في المنزل2” و“ترانسفورمر- الفارس األخير” وجاء 
في المركز الثاني “دوين جونس��ون” الش��هير باسم “روك” الذي 
حصل عل��ى 65 مليون دوالر من عائدات بث حلقاته التليفزيونية 
“العبو كرة القدم” وأفام “منقذو ماليبو” وجاء في المركز الثالث 

“فين ديزل” الذي تقاضى 54,5 مليون دوالر أميركي.
يش��ار إل��ى ان النجمة االميركية “إيما س��تون” كانت قد تصدرت 
أعلى الممثات دخاً ف��ي القائمة التي أعلنتها مجلة فوربس أيضاً 

للعام 2017.

“آبل” تستثمر في برامج التلفزيون

تنوي “آبل” اس��تثمار مليار دوالر إلنت��اج برامج تلفزيونية أصلية 
الع��ام المقب��ل 2018 ما يص��ل إلى 10 عروض وأف��ام تلفزيونية 
ذات جودة عالية. وس��بق ل�“آبل” أن ركزت على استئجار البرامج 
التلفزيونية واألفام، إال أن حصتها من سوق تأجير وبيع األفام قد 
انخفضت من 50 % عام 2012، إلى 35 % مؤخرا. وتهدف االن 
إل��ى لعب دور أكبر مع منافس��ة متزايدة، حيث اس��تثمرت أمازون 
خ��ال 2014 نحو مليار دوالر، بينما أنفق��ت نيتفلكس 6 مليارات 
دوالر ه��ذا العام، “آب��ل” تنتج حالياً بعض المحت��وى األصلي بما 
ف��ي ذلك البرنامج الواقعي “كوك��ب التطبيقات”، وهو عرض عن 

المطورين يتنافسون للحصول على تمويل استثماري.
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القصص المصورة من “نتفليكس”
أع�ل�ن����ت ش������ب�ك�ة 
“نتفليك�����س” الرائ�دة 
في مج��ال إنتاج وب�ث 
المحت���وى الترفيه���ي 
عب�ر اإلنترن��ت ع���ن 
ش����رائه�ا دار نش����ر 
القص��ص المص���ّورة 
 ،M i l l a r w o r l d
لتضم إلى فريقها كاتب 
القص���ص المص��ّورة 
الش��هير مارك ميار، 
إضاف�ة إلى مجموع��ة 
م���ن ش������خ�ص�ي�ات 

القص��ص التي يمك��ن أن تتحّول إلى مسلس��ات تلفزيونية وأفام. 
وهذه أّول صفقة استحواذ من نوعها للشبكة األميركية، في محاولة 

الجتذاب المشاهدين من جميع أنحاء العالم.
وال تتضم��ن الصفق��ة الت��ي لم تكش��ف “نتفليكس” عن ش��روطها 

القّصتين المصّورتين “كيك - آس” و“كينغزمان”.

خدمة البث المباشر من “ديزني”
كش����ف��ت 
ن���ي  ي��ز د
ع�زم�ه����ا 
إن�ه�������اء 
ش��راكته�ا 
مع ش���بكة  
نيتفليك�س، 
مشيرةً إلى 
أنه��ا ل����ن 

تقدم أي أعمال جديدة للشبكة بدءاً من عام 2019. ويأتي وذلك بعد 
ش��رائها حصة في ش��ركة اإلعام الرقمي “BAMTech” بنسبة 
33 %. وس��تقوم BAMTech بب��ث خدم��ات ESPN الرياضية 
عبر اإلنترنت، بداية عام 2018، مع إطاق خدمة بث مباش��ر من 

“ديزني” عام 2019.
وأوضح المدي��ر التنفيذي ل�“ديزني”، روبرت إيغر، بأن للش��ركة 
عاقة جيدة مع “نيتفليكس”، إال أنه سيتم إزالة جميع األفام التابعة 
لها، وأنها س��وف تس��تثمر بش��كل كبي��ر في األفام والمسلس��ات 

التلفزيونية الحصرية للمنصة الجديدة.

خدمة “ووتش” من “فايسبوك”

أطلق “فايس��بوك” خدمة جديدة بعنوان “ووتش” )ش��اهد(، تمكن 
مس��تخدميها م��ن مش��اهدة الفيديوهات ف��ي صفحة مس��تقلة على 
الموقع، خبراء أش��اروا إلى أن التطبيق الجديد سوف ينافس موقع 
يوتيوب لرفع الفيديوهات، وس��يكون متاحاً لجميع أجهزة التليفون 
المحمول والحواسب اللوحية وأجهزة الحاسوب وكذلك في تطبيق 

“فايسبوك” للتلفزيونات الذكية.
وسوف يتضمن التطبيق المقاطع التي يتم تسجيلها أوناين، على أن 

يتم تصنيفها وفقاً لتاريخ رفعها أو للمواد التي تناقشها.

OSN المنصة الترفيهية من WAVO
 OSN أعلن��ت ش����بك�ة
الترفيهية إطاق منصتها 
الجدي�دة WAVO عب��ر 
وتطبيق��ات  اإلنترن����ت 
الج���وال، والت��ي يمك�ن 
تحميله�ا واالس����ت�م�ت�اع 
به��ا م��ن خ��ال متج�ر 
 App Store تطبيق����ات

.Google Playو
وتعتم��د WAVO عل��ى 
تقدي���م النموذج الترفيهي 
الرائ����د “أينم�ا كن����ت، 

ووقتما شئت”، ويتضمن مجموعة متكاملة من المحتوى التلفزيوني 
الحّي الذي ال يمكن تفويته، بما في ذلك المحتوى العربي والغربي.

وتمتل��ك  المنص��ة محتوى رائ��ع يناس��ب كل األذواق من خال 4 
باقات تضمن قيمة كبيرة للمشتركين وبأسعار مرنة ومن دون عقود 
سنوية. بما يمّكن العماء من االنضمام وترك المنصة حسب رغبتهم 

ومشاهدة المحتوى المفضل كيفما يشاؤون ووقتما يشاؤون.
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بنك مسقط يفوز بجائزة “الجودة”
فاز بنك مس��قط، 
بجائزة االعتراف 
ة  ل�ج����������ود ب�ا
االس�����تثنائ�ي���ة 
لمعام�الت نظ��ام 

“س��ويفت” م��ن س��يتي بن��ك )Citibank(، تقديراً ألدائ��ه المميز  
والجودة والدقة في مجال تحويل األموال، علماً بأن البنك قد حصل 
عل��ى هذه الجائزة للمعامالت بالعم��الت األجنبية المتعلقة بعمليات 
الدفع بالدوالر، محققاً نسبة عالية من الحواالت الخالية من األخطاء. 
وتم منح الجائزة على أساس إجراء تقييم حول جودة ودقة معامالت 

“سويفت” لعمليات الدفع عن طريق سيتي بنك.

إطالق البيت اللبناني اإلماراتي
رج��ال  رابط��ة  أطلقت 
األع�م���ال اللبنان�ي������ة 
االماراتية، برعاية وزير 
الخارجي��ة والمغتربي��ن 
اللبنان��ي جبران باس��يل 
والسفير االماراتي حم�د 

س��عيد الشامس��ي ممثالً بالقنصل حمدان الهاش��مي، فعاليات البيت 
اللبنان��ي االماراتي لصيف 2017 في البترون، في حضور الوزير 
الس��ابق الياس بو صعب، رئيس الرابطة سمير كنعان، رئيس بلدية 
البترون مرسيلينو الحرك، وعدد من رجال األعمال. وتخلل الحفل 

تقديم هدايا تذكارية للشامسي وبو صعب وباسيل والحرك.

شهادة غرين غلوب لـ“أرماني” دبي
نال فندق أرماني دبي أول 
شهادة اعتماد من “غرين 
غلوب”، في إطار سعيه 
لتحقي��ق رؤيت��ه الهادفة 
لتعزيز مستويات استدامة 

العمليات.
وأوضح المدير العام مارك كيربي، أن الحصول على الشهادة داللة 
واضحة على االلتزام بقيم المسؤولية االجتماعية والحفاظ على البيئة 
واعتماد أفضل الممارسات العالمية في مجال كفاءة استخدام الطاقة 
والمي��اه والتنمية المس��تدامة إضافة لدعم العملي��ات الخضراء عبر 

إعادة التدوير وتقليل الهدر الغذائي ودعم الحمالت البيئية.

مؤسسة دبي للصادرات في الصين
أعلنت مؤسسة دبي لتنمية 
الصادرات تدش��ين مكتبها 
الخارجي في هونغ كونغ، 
المكاتب  مجم��وع  ليصبح 
الخارجية التابعة للمؤسسة 

7 مكاتب موزعة في كل من “الس��عودية ومصر والهند والبرازيل 
وروس��يا والصي��ن وألماني��ا”. وتأتي ه��ذه الخط��وة ضمن جهود 
المؤسس��ة في توسيع ش��بكة مكاتبها الخارجية على مدى السنوات 
القليلة المقبلة، في سبيل تعزيز تواجد الشركات المحلية في األسواق 
العالمية المس��تهدفة، وفت��ح قنوات تواصل لرف��ع حصة صادرات 

التجارة العامة إلمارة دبي، واالمارات عموماً.

رئيس جديد لـMINI الشرق األوسط
عيّنت MINI، أندرياس 
غولفيتزر رئيس��اً جديداً 
يتولى أعمالها في منطقة 
الش��رق األوسط. وعمل 
غولفيتزر لدى مجموعة 
BMW لم��دة 16عاماً، 

وشغل مناصب عدة في مجال تطوير األعمال والتخطيط والتجزئة. 
وقد أمضى ضمن إطار مس��ؤولياته 6 أع��وام في بيجينغ الصينية، 
وأش��رف عل��ى كام��ل عالم��ات BMW التجاري��ة، ورّكز على 
االس��تراتيجية وتنفيذ البرامج والمش��اريع الرقمية. كما أمضى قبل 

ذلك 10 سنوات في مقّر شركة BMW في ميونخ.

28 جائزة لـ“أصداء بيرسون”
حص��دت ش��ركة “أص��داء 
بيرسون - مارس��تيلر” 28 
جائ��زة خ��الل حف��ل توزيع 
“جوائ��ز األعم��ال الدولي��ة 
2017”، لتفوز بذلك بجائزة 
“غراند ستيفي” للعام الثاني 

على التوالي، نتيجة تحقيقها رقماً قياس��ياً في الجوائز التي ش��ملت  
5جوائز ذهبية و14 فضي��ة و9 برونزية في فئات العالقات العامة 
والتس��ويق. و تعتب��ر “جوائز األعم��ال الدولية” م��ن أبرز برامج 
جوائز األعمال على مستوى العالم، وسيقام حفل توزيع الجوائز في 

برشلونة اإلسبانية في 21 أكتوبر/تشرين األول 2017.
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بنك الشام في معرض دمشق
شارك بنك الشام في معرض 
دمش��ق الدولي بدورته /59/ 
تمثل��ت المش��اركة  بتواجده 
في جناح خاص ضمن قس��م 
التابع  النس��يجية  الصناعات 
التحاد المصدرين الس��وري  

انطالق��اً من س��عيه تعزيز عالقات التّعاون م��ع مختلف القطاعات 
االقتصادي��ة والتّجاري��ة وعبر أحمد اللحام الرئي��س التنفيذي للبنك 
الشام عن الس��عادة والفخر بالمشاركة في المعرض، “الذي اعتبره 
فرصة مميزة  للبن��ك لتعميق العالقة المصرفية مع رجال األعمال 

من تّجار وصناعيين ومع الزّوار على حٍد سواء”.

... و“سورية الدولي اإلسالمي” أيضًا
س��ورية  بن��ك  ش��ارك 
الدول��ي اإلس��المي في 
الدولي  دمشق  معرض 
بدورت��ه ال�/59/، وذلك 
الت��زام  عل��ى  تأكي��داً 
البنك الثابت بالمشاركة 

والحضور في كافة الفعاليات واألنشطة اإلقتصادية المهمة. واعتبر 
الرئيس التنفيذي للبنك عبد القادر الدويك، أن هذه المش��اركة، خير 
وس��يلة لإلنتشار والتوس��ع، والفرصة الجيدة لنا في تعريف الزوار 
العرب واألجانب بالتطورات الكبيرة التي شهدها القطاع المصرفي 

السوري على الرغم من األزمة التي تعيشها سورية.

Nikkaiالساعور” وكيل حصري لـ“
أعلنت ش���ركة 
نيكاي العالمي��ة 
ة  ج�ه�������ز لأل
األلكترون�ي����ة 
ع��ن اعتم����اد 

مجموع�ة “الس����اعور للصناعة والتجارة” وكيالً حصرياً لها في 
س��ورية. وأش��ار المدير العام ل�لمجموعة طارق الس��اعور أن لدى 
المجموع��ة خط��ة لتعزي��ز تواجد منتج��ات NIKAI في الس��وق 
السورية، اعتماداً على جودة منتجات هذه الشركة و تقديمها بأسعار 
منافس��ة للمس��تهلك الس��وري، فضالً عن مش��اركة المجموعة في 

الجناح الصيني ضمن معرض دمشق الدولي بدورته ال��/59/.

معمل “فروستي” في ريف دمشق
أع��ل��ن��������ت 
م�ج�م�وع������ة 
الس�����اع��ور، 
إطالق معمله�ا 
“فروس���ت�ي” 

إلنت��اج المواد الغذائية في تل كردي بريف دمش��ق برأس��مال 1.5 
مليار ليرة سورية. واكد مدير المجموعة التي شاركت في معرض 
دمش��ق الدولي، طارق الساعور أن المعمل سيمتد على مساحة 10 
آالف متر وسيضم عدة خطوط لإلنتاج مع مستودعات ضخمة، كم�ا 
ويتم تركيب خط اإلنتاج الرئيس��ي ف��ي المعمل الذي يعد األكبر في 

سورية، وسيؤمن أكثر من 1000 فرصة عمل.

الدفع اإللكتروني على نطاق أوسع
ق��ام بن��ك بيم��و 
لس��������ع�ودي  ا
الفرنسي بتوس�يع 
نط���اق خ�دم���ة 
الدفع اإللكترونية 

لضمان حصول مش��تركيها على أفضل الحلول والمميزات، حيث 
تأتي عملية االنتشار للتوسيع بما يزيد عن 400 جهة مختلفة، إضافة 
لتطويرالخدمة لتتم بأعلى مس��تويات الج��ودة واالحترافية. كما أنها 
أضافت بُعداً جديداً لعمليات البيع والشراء في سورية، حيث أصبح 
الدفع أس��هل عبر الجهاز الخليوي، الذي س��يُمكن المش��تركين من 

تسديد التزاماتهم المالية من أي مكان على مدار الساعة.

البركة سورية يرعى “مفاضلتي أسهل”
س���اه�م ب�ن���ك 
البركة س�ورية 
كراع��ي ذهبي 
ل�“م�ب������ادرة 
ض�ل�ت���ي  م�ف�ا

أس��هل” من جمعية الب��ر والخدمات االجتماعية على مس��رح دار 
الثقاف��ة ف��ي حمص، بحضور وصل إلى 1200 مش��ارك. وأش��ار 
الرئيس التنفيذي للبنك محمد عبد هللا حلبي أن المبادرة تتيح الفرصة 
أمام الشباب للتعرف على مختلف الخيارات المتاحة أمامهم للدراسة 
الجامعية مع اإلضاءة على متطلبات س��وق العمل في مرحلة إعادة 

اإلعمار مما يساعدهم لوضع رؤية واضحة لمستقبلهم المهني.
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“زايكسل” تعّين مديراً في المنطقة
عيّنت “زايكسل” لالتصاالت مأمون 
عب��د هللا في منص��ب المدي��ر العام 
للش��ركة ورئيساً لقنواتها في الشرق 
األوسط، ليشرف على عمليات القناة 
والعمل بش��كٍل أساس��ي على تحديد 
وتوجيه وإدارة اإلمكانات، والتركيز 
على الش��ركاء الحاليي��ن لزيادة نمو 

األعمال إقليمياً.
ومن المتوقع أن يقود عبد هللا جهود الشركة لتعزيز مكانتها كإحدى 
الش��ركات الرائدة في المنطقة من خالل إتباع اس��تراتيجيات تهدف 

لزيادة فعالية التسويق وتسهيل عملية اإلتصال بين شركاء القناة. 

تعيين جديد في “دريك أند سكل”
أعلن��ت ش����ركة دري��ك آن��د س����كل 
إنترناشيونال )DSI( في مجال التصميم 
والهندسة والبناء، تعيين رجل االعمال 
محم��د عطاطرة كعضو مجل��س إدارة 

خلفاً للعضو السابق سلطان الظاهري.
ويأت��ي التعيي��ن ف��ي إطار سلس��لة من 
تعيينات ته��دف لضمان اس���تمراري�ة 
األعم���ال بغي���ة تحقي����ق األه����داف 
االس��تراتيجية للمجموع��ة المنصوص 

عليه��ا ف��ي خطة العمل ف��ي بداية الس��نة المالي��ة 2017، وتعزيز 
االستقرار وإعداد المجموعة لمرحلة جديدة من االنتعاش والنمو.

ايران: زنغنه يبقى في منصبه
أعاد الرئيس اإليراني حس��ن 
تعيي��ن بيجن زنغنه  روحاني 
وزي��راً للنف��ط  ف��ي الحكومة 

االيرانية الجديدة.
إل��ى زنغن��ه، الذي  ويع��زى 
بين  باحت��رام كبي��ر  يحظ��ى 
وزراء النفط في منظمة أوبك، 
الفض��ل في زيادة إنتاج إيران 

م��ن النفط الخ��ام، وذلك بعد رفع العقوب��ات األميركية المفروضة 
ض��د طهران، وإبرام اتف��اق في اآلونة األخيرة مع ش��ركة توتال 

الفرنسية للنفط.

منسق جديد لمكتب الفاو
تم تعيّي��ن المدير الع��ام لمنظمة 
)الف��او( اللبنان��ي ماي��كل الحاج 
منس��قاً لمكت��ب المنظم��ة ش��به 
اإلقليمي لشمال أفريقيا ومقره في 
تون��س، ويدير مكات��ب المنظمة 
العرب��ي  المغ��رب  دول  ف��ي 
تون��س، الجزائر، ليبيا، المغرب 

وموريتانيا. الحاج يحمل ش��هادة الماجس��تير ف��ي االقتصاد وأيضاً 
ف��ي علوم األعمال م��ن جامعة والية نيويورك، ودبلوم الدراس��ات 
العليا في إدارة التجارة العالمية من كلية السياسات العامة في جامعة 

جورج ماسون في والية فرجينيا األميركية.

محمد صالح رئيسًا للبورصة المصرية
ال���وزراء  رئي��س  أص���در 
المصري  ش�ريف إس�ماعيل 
ق��راراً بتعيي��ن محم��د فريد 
محمد صالح رئيساً للبورصة 
لم��دة أرب��ع س��نوات، خلفاً 

لمحمد عمران.
وكان صال��ح ش��غل منصب 

نائ��ب رئيس البورصة المصرية خالل الفت��رة من 11 تموز/يوليو 
2010، وحتى تش��رين األول/أكتوبر 2011، وعمل على تدش��ين 
أول مؤش��ر محدد األوزان في السوق المصرية، وساهم في وضع 

خطة تفصيلية إلنشاء سوق للمشتقات المالية.

ريفولي السويسرية تحت إدارة جديدة
المجموع��ة  “ريفول��ي”  إدارة  عين��ت 
االس��تثمارية السويس��رية، م��راد ملّول 
رئيساً للمجموعة باإلجماع. وكان ملّول 
ناشطاً ضمن المجموعة كشريك رئيسي 
منذ عام 2014، واستطاع أن يثبت قدرته 
على تطوير مشاريع قائمة على االبتكار، 
خاص��ة في الدول الناش��ئة والنامية ذات 
النمو المرتفع. وتعدّ “ريفولي” المحدودة 
شركة استش��ارية واس��تثمارية عالمية، 

تتخذ من زيورخ مقراً لها. وتدير مش��اريع تبادلية يبلغ حجمها 6.5 
مليار فرنك سويسري )6.7 مليار دوالر(.

90



w w w . b o u t ros fo n t s . co m     @boutrosfonts               Boutros Fonts

Fine Art
& Calligraphy

Based in London, Boutros™ offers an exclusive range of paintings, many of which focus 
on the theme of horses. In addition, examples of bespoke calligraphy include the artwork 
commissioned for the Khalil Gibran Museum in Bcharré, Lebanon. The Arabic quotation 
reads: ‘Pity the nation that is full of beliefs and empty of religion’.

Visit the “Artwork for Sale” section of our website boutrosfonts.com to view our collection 
and to order either an original painting or limited edition print.



92

جديد نشاطات

البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2017

خطة استراتيجية للدولة لمرحلة ما بعد األزمة، بهدف معالجة آثار 
األزمة واستعادة مسارات التنمية.

ولفت الصابوني إل��ى أهمية أن تس��تند الخطة إلى ق��درة المجتمع 
واالقتصاد السوري على الصمود والتعافي والنمو، معتبراً أن من 
أولى أولويات الحكومة “وجود برنامج معتمد يظهر وجهة نظرها 

وخططها الهادفة إلى رسم المشهد السوري في المرحلة المقبلة”.

وبين الصابوني أن منطلقات “البرنامج الوطني التنموي لس��ورية 
فيما بعد األزم��ة” تش��مل التأكيد عل��ى الملكية الوطنية لمس��تقبل 
س��ورية والتخطيط له والتحول م��ن الجمود التنم��وي الناجم عن 
األزمة إلى إط��اق تدريجي لطاقات المجتم��ع واالقتصاد وصوالً 
إلى النهوض بجميع مكونات التنمي��ة االقتصادية واالجتماعية إلى 
جانب التأكيد على اس��تمرارية مؤسس��ات 

الدولة وتعزيز قدراتها وكفاءتها.

بدوره، قدم رئيس هيئة األوراق واألسواق 
المالية، عابد فضلية، عدداً من المقترحات 
خلفته��ا  الت��ي  الس��لبية  اآلث��ار  لتج��اوز 
األزم��ة عل��ى االقتص��اد، وم��ن أبرزه��ا 
تس��هيل منح القروض التش��غيلية للمنشآت 
االنتاجي��ة، وتطوي��ر ودفع ق��وى االنتاج 
الصناعي التحويل��ي والزراعي، والتوجه 
نح��و االس��تثمار ف��ي العناقي��د الصناعية 
والصناع��ات الزراعي��ة الت��ي تعتم��د في 

الملتقى السوري يناقش سبل االنطالق باالقتصاد

وفي هذا الصدد أكد المهندس خميس أن الهدف األساس��ي للملتقى 
هو االس��تثمار األمثل للطاق��ات الوطني��ة إلعادة إعمار س��ورية 
واالنتق��ال إلى واقع اقتص��ادي أفض��ل، داعياً جمي��ع القائمين في 
القطاع الخ��اص إلى نش��ر اس��تثماراتهم ف��ي ظل مرحل��ة إعادة 
اإلعمار التي تشهدها سورية والتي عادت أرضاً خصبة لاستثمار 

كما كانت على مر التاريخ، وفقاً لما نقلته وكالة سانا.

عودة الصناعيين إلى سورية
وبخص��وص التش��ريعات الخاص��ة بع��ودة الصناعيي��ن ورجال 
األعمال الذين اضطروا إل��ى مغادرة س��ورية، أوضح خميس أن 
الحكومة تقدم التس��هيات الازمة لعودة كل من غادر الباد، لكن 
بشكل غير عش��وائي وضمن أطر قانونية واضحة، مؤكداً أن كل 
متضرر وليس لديه قدرة على تس��ديد قرضه ويريد قرضاً إضافياً 

إلع��ادة عمل��ه، فالحكوم��ة جاه��زة لتقديم 
الدعم الازم، داعياً كل ش��خص جاد يريد 
إعادة إق��اع مش��اريعه الى أن يق��دم طلباً 
باإلعفاءات التي يريدها لتتم دراس��تها من 

قبل الجهات المعنية.

خطة ما بعد األزمة
وناق��ش المش��اركون ف��ي الملتق��ى هوية 
األزم��ة  بع��د  م��ا  الس��وري  االقتص��اد 
ومس��ارات نموه والتحديات التي تواجهه، 
حيث رأى رئيس هيئ��ة التخطيط والتعاون 
الدولي عم��اد الصابوني ض��رورة وضع 

صـورة  تقديـم  بهــدف 
واضحـــة عـن شــكل 
الســـوري  االقتـصـــاد 
فـي المرحلــة المقبلــة 
وتجميـع الجهــود بمــا 
يقلـل أعبــاء وتكاليــف 
عملية بناء االقتصــاد من 
النواحي المادية والزمنيـة، 
انطلقــت فـي دمشــق 
أعمــال ملتقـى الحــوار 
االقتصادي السـوري األول 
تحت عنـوان “نحـو حـل 
اقتصـادي وطنـي” الـذي 
تنظمــه مجموعـة دلتـا 

لالقتصاد.

مقترحات

لتجاوز

اآلثار السلبية

التي خلفتها األزمة

على االقتصاد
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والمستوردات وذلك للتخفيف من استنزاف القطع األجنبي.

الصناعة
وف��ي محاضرت��ه “السياس��ة الحكومي��ة ف��ي تش��جيع الصناع��ة 
الس��ورية” أكد وزير الصناع��ة أحمد الحمو أن ال��وزارة وضعت 
رؤيتها إلعادة تشغيل المنشآت الصناعية المتضررة جزئياً إلعادة 
زجها بالعملية اإلنتاجية وتأمين حاجة السوق المحلية من منتجاتها 

واالستغناء عن االستيراد وتوفير القطع األجنبي.

وش��رح الحمو اإلجراءات العملية والتش��ريعات التي ت��م اتخاذها 
لتشغيل المنش��آت المذكورة ومنها “إلغاء مؤونة االستيراد المقدرة 
بنس��بة 25 % التي كان��ت مفروضة عل��ى البضائع المس��توردة، 
وتعديل ضوابط تجاوز الكش��ف الحس��ي على المناطق الصناعية 
بالمناطق غير اآلمنة، واالكتفاء بتعهد ش��خصي يقدم من أصحاب 
المنشآت بشأن اس��تمراريتها، والس��ماح للقطاع الخاص باستيراد 
الغاز والمازوت والفيول لزوم منش��آته والغ��اء العمل بتعهد إعادة 

قطع التصدير”.

وأش��ار الوزير الصناعة إل��ى التس��هيات التي تقدمه��ا الحكومة 
كإعفاء أصحاب المنش��آت المش��تركين ل��دى مؤسس��ة التأمينات 
االجتماعية م��ن الفوائد والمبالغ المترتبة عليه��م، وإعفاء البضائع 
المنتجة محلياً من رس��م االنفاق االس��تهاكي في ح��ال تصديرها 
الجمركية وغيرها من الرسوم.للخارج، وإعفاء اآلالت وخطوط االنتاج المس��توردة من الرسوم 

مدخاتها على المواد األولية والمخرج��ات المحلية، والتأكيد على 
ال��دور اإلنمائي والرعائ��ي والتنظيم��ي والرقاب��ي للدولة في ظل 

مفاهيم مؤسسية ديناميكية.

العالقة مع الدول
وحول ماهية العاقات والتع��اون االقتصادي مع الدول، أكد وزير 
االقتص��اد والتج��ارة الخارجي��ة محمد س��امر الخليل أن س��ورية 
تتعاون اقتصادياً مع الدول الصديقة وهي بحاجة اليوم إلى تطوير 
هذا التعاون بش��كل أكبر، مش��يراً إلى أن البرام��ج الحكومية التي 
يجري تنفيذها واالتفاقات والبرتوكوالت ومذكرات التفاهم التي تم 
توقيعها مع هذه الدول تؤهل إلى مرحل��ة مهمة الحقاً وهناك توجه 
حكومي نحو تشكيل مجالس األعمال المش��تركة بين سورية وهذه 

الدول.

وأوض��ح الوزير أن “حص��ة ال��دول الصديقة في مي��زان التبادل 
التجاري مع سورية أصبحت افضل مما س��بق ونحن بصدد اتخاذ 

بعض اإلجراءات التشجيعية على مستوى االستيراد والتصدير”.

وأش��ار الخليل  إلى أن مس��ألة التكام��ل مع ال��دول الصديقة مهمة 
حيث كان التواصل معها مس��تمراً خ��ال الفت��رات الماضية وتم 
تزويده��ا بقوائم الم��واد القابل��ة للتصدي��ر وطبيعة وصف��ات هذه 
المنتجات وكمياتها، وطلبن��ا من هذه الدول تزويدن��ا بقوائم المواد 
القابلة لاس��تيراد منها، والنقاشات مس��تمرة حول التعامل بالعملة 
المحلي��ة إذا أمك��ن أو إج��راء تق��اص فيم��ا يتعل��ق بالص��ادرات 
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ماجستير إدارة األعمال المصغرتفاهم لسوق عمل أكثر نشاطًا

وقعت وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل ريمه قادري مع الرئيس 
التنفيذي لبنك س��ورية الدولي اإلسالمي عبد القادر الدويك، مذكرة 
تفاهم للتعاون في إطار تنشيط سوق العمل من خالل تدريب وتأهيل 

الكوادر الراغبة بالعمل وزيادة مساحة استيعاب الطاقات العاملة.
وتهدف المذكرة الى إيجاد المناخ المالئم لس��وق عمل أكثر نشاطاً 
وتوفي��ر فرص العمل المناس��بة للراغبين بالعم��ل بمن فيهم ذوي 
اإلعاق��ة مم��ن ال تؤثر إعاقته��م عل��ى اإلنتاجية، وس��يقوم البنك 
بموج��ب المذكرة بتزويد الوزارة بفرص العمل والتدريب المتاحة 
ضم��ن البنك وتق��وم الوزارة بدوره��ا بتزويد البن��ك بقوائم تضم 

أسماء المرشحين للعمل والتدريب في البنك.

إيمان���اً م�ن���ه 
بأهمي��ة دع��م 
ال��م������وارد 
ساهم  البشرية 
بن��ك البرك���ة 
كش������ري���ك 
اس����تراتيجي 
في ماجس��تير 
إدارة األعم�ال 

المصغّ��ر المنّظم من قِبل مب��ادرة عطائي، والذي يهدف إلى تعزيز 
خبرات الشباب إضافة لرفع تنافسيتهم ودعم قدراتهم على النهوض 

والنمو بمؤسساتهم من مختلف القطاعات.
وبهذه المناس��بة، صّرح الرئيس التنفيذي لبنك البركة سورية محمد 
عبد للّا حلبي: يجمع هذا البرنامج نخبةً من المتدّربين الّطموحين من 
مختلف الخبرات والمعارف، ما يُسِهم في إنشاء بيئة تعلّم وتواصل 
فري��دة وبداي��ة لرحلة تعليمية ستس��اعدهم على توس��يع مهاراتهم، 
وتطوي��ر عالقاتهم االجتماعية، وفتح آفاق أمامهم ماس��يُمّكنهم من 

العمل بشكل مختلف والتأثير إيجاباً على المجتمع.

حفل تكريمي لمؤسسة التنمية

أقام��ت مؤسس��ة التنمي��ة للتعليم والتطوي��ر في قاعة رضا س��عيد 
للمؤتمرات - جامعة دمشق، حفلها التكريمي السنوي السابع لتخريج 
م��ا يزيد على 300 طالب وطالبة في الدورات التي اتبعوها بمجال 
العل��وم المالية واإلدارية. كما أعلنت ع��ن إطالق “أكاديمية التنمية 
للتعلي��م االلكتروني”، وأيضاً إعادة افتتاح مراكز SBS التدريبية ، 
تضمن حفل التخّرج فعاليات متنوعة بدأت بتوزيع الش��هادات على 
الطالب وتكريم األوائل منهم، إلى جانب تكريم شركاء التنمية الذين 
تعاونت معهم لتدريب مواردهم البشرية، ومنهم: بنك سورية الدولي 
اإلسالمي، شركة أستروم سامسونغ، شركة غلوب ميد، ومجموعة 

مؤسسات نحاس.

“إل جي” تفتتح معرضًا في أربيل

افتتحت شركة “إل جي إلكترونيكس” مؤخراً أكبر معرض تجاري 
لها على مس��توى منطقة الش��رق األوسط وأفريقيا في أربيل، حيث 
قدم خيارات واسعة من أحدث منتجاتها المبتكرة، إلى جانب توفيرها 
لباق��ة م��ن أفضل خدمات العناي��ة بالزبائن، وخدمات م��ا بعد البيع 
والصيانة والدعم. وقال رئيس الشركة كيفن تشا خالل حفل االفتتاح: 
إن إطالق المعرض يؤكد على التزامنا بتنفيذ خططنا التوس��عية في 
المنطق��ة، كما يعكس تركيزنا على زيادة حجم  نمو أعمالنا وقاعدة 
زبائننا في أربيل، الذي سينعكس إيجاباً على تعزيز حصتنا السوقية 

والمحافظة على مكانتنا المتقدمة في السوق العراقية.
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مؤتمر “بالنيت ليبانون 2017”

بنك الموارد يوفر دعمه لبطلة الرماية

ف���ي  ع�ق���د 
فينيسيا  فندق 
ف�ي بي��روت 
ت�م������ر  م�ؤ
ن�ي����ت  بال “
ن  ن�����و ليبا
 ”2 0 1 7
برع�اي�������ة 
ئ��ي�������س  ر
م�ج�ل������س 

الوزراء س�����عد الحري��ري، وذلك  به����دف تعزي���ز العالق��ات 
وتطوير ش���بكات االس����تثمار للمغتربين اللبنانيين ف��ي وطنه��م 

األم.
وأش��ار الرئيس المؤسس للمجلس نسيب فواز، الى أن “لبنان ليس 
مكاناً نعود إليه، أو بلدةً نستذكر بعض تفاصيلها، أو مركزاً تجارياً 
نتبض��ع من��ه ... لبنان هو كي��ان لصيق بنا، هو تاري��خ، وتراث، 
وقصة ش��عب ... فالدم اللبناني يس��ري في عروقنا اينما كنّا، وفي 

إي قارة إنتشرنا”.

أعلن رئيس مجلس ادارة بنك الموارد مروان خير الدين في مؤتمر 
صحافي، أن البنك سيوفر الدعم لبطلة الرماية اللبنانية الدولية راي 
باسيل وفق برنامج يمتد في مرحلته األولى لثالث سنوات، موضحاً 
أن اله��دف من الدعم تمكين باس��يل من الف��وز بميدالية في أولمبياد 
طوكي��و 2020 ك��ي تتمك��ن من رفع اس��م لبنان في أه��ّم األحداث 
الرياضي��ة الدولية في رياضة الرماي��ة. ووصف خير الدين البطلة 
باس��يل بأنها “أمل كبي��ر للبنان”، معتبراً أن “ه��ذا األمل يمكن أن 

يُتَرَجم إلى واقع، إذا تّم تأمين الدعم المطلوب له”.

مشاركة أرمنية في “دمشق الدولي”

ش��اركت جمهورية أرمينيا في الدورة التاسعة والخمسين لمعرض 
دمش��ق الدول��ي الذي أقيم عل��ى أرض مدينة المع��ارض في ريف 
دمش��ق، في الفت��رة الممتدة بي��ن 17 و26 آب/ أغس��طس 2017. 
وافتتح س��فير أرمينيا في دمشق أرش��اك بوالديان جناح أرمينيا في 
المع��رض، وذلك بمش��اركة مجل��س األعمال الس��وري األرميني 
برئاس��ة ليون زكي. وعرض الجناح الذي أش��رفت عليه الس��فارة 
األرمينية بالتعاون مع مجلس األعمال الس��وري األرميني، كتيبات 
وأقراص مدمجة تستعرض تطور االقتصاد في أرمينيا، وإمكانيات 
االستثمار، إضافة إلى معلومات حول المنتجات األرمينية، ونماذج 
من الصناعة األرمينية مثل المواد الغذائية والمياه وصناعة الحجر 

والتقنيات في صناعة مجوهرات الذهب.

احتفاالت موسكو بذكرى التأسيس
ت�ق�ي�������م 
العاصم�ة 
لروس�ية  ا
احتفاالتها 
بمناس���بة 
حل������ول 
لذك��رى  ا
 870 ل��� ا

لتأسيس��ها، والتي ستش��مل أحي��اء المدينة كلها وفق م��ا أكده عمدة 
موس��كو سيرغي س��وبيانين, مضيفاً أن الفعاليات االحتفالية ستبدأ 
في  1 س��بتمبر/ايلول 2017، وس��يتم تدش��ين 40 موقعاً احتفالياً، 
أهمها في ش��ارع )تفيرسكايا( وش��ارع )أرباط( والساحات العامة 
وسط المدينة، وستحمل تلك المواقع تسميات مختلفة منها: “موسكو 
المبدعة” و“موس��كو المبتكرة” و“موسكو المنتصرة” و“موسكو 

الفاتحة” وغيرها.
أم��ا أه��م الفعاليات س��تقام في موس��كو يومي 9 و10 تحت ش��عار 
“موس��كو مدينة يتجدد فيها التاريخ” بحضور عمدة موسكو وكبار 

المسؤولين في البلدية والحكومة الروسية والديوان الرئاسي.
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تفاهم بين سلطة النقد و“بيرزيت”

أول برنامج حكومي لريادة األعمال

وقع محافظ س��لطة النقد عزام الش��وا، ورئيس جامعة بيرزيت عبد 
اللطي��ف أب��و حجلة، مذكرة تفاه��م تهدف إلى تعزي��ز التعاون بين 
الطرفي��ن للنهوض بالواق��ع البحثي في فلس��طين. وتنص المذكرة 
على تعزي��ز التعاون بي��ن الجانبين في مجاالت االقتص��اد وإدارة 
األعمال والعلوم المالية والمصرفية وتبادل المواد المكتبية، وكذلك 
فتح المجال أمام الطالب والخريجين، وبش��كل خاص طلبة برنامج 

ماجستير القانون واالقتصاد للتدرب لدى سلطة النقد.
ودعت المذك��رة إلى تنظيم فعاليات تهدف لتمكي��ن الطلبة وتعزيز 
قدراته��م في الوعي والثقاف��ة المالية والمصرفية، والمس��اهمة في 
تطبيق خطة عمل االس��تراتيجية المحددة للمتطلبات من الجامعات 

العاملة في فلسطين.

بن��ك  أعل�ن 
“باركلي��ز” 
عن رعايت�ه 
م�����ج  لبرنا
“م�اي��ن�����د 
د  و ك�������ال
ة  د ي������ا لر
األعم���ال” 
يع�د  ال��ذي 

أول مبادرة معتم�دة حكومياً لدع�م رواد األعمال، ويهدف لالرتقاء 
بمهارات ري��ادة األعمال للمشاركين في الدورات. وقد تم تعزيزه 
عب��ر اس����تقط�اب ش��خصيات مرموقة في مجال إدارة الدورات 
التعليمي��ة تض��م ممثلي��ن م��ن القطاع الخ��اص كش��ركة لينكد إن 
وغيره��ا، بهدف دعم مس��اعي دولة اإلمارات لبن��اء اقتصاد قائم 
على المعرفة، عبر استقطاب جمهور واسع من الطالب وأصحاب 
المش��اريع الصغيرة والمتوس��طة وموظفي وأصحاب الش��ركات 
الناش��ئة والمتنامية، وتزويده��م بمنهاج يتضم��ن دورات تعليمية 

نظرية وعملية مخصصة.

جوائز من “باناسونيك”

عقدت ش��ركة باناسونيك حفل توزيع الجوائز لمسابقة “كيد ويتنس 
ني��وز” في طوكي��و لعام 2017. وف��از بالجائزة الكب��رى في الفئة 
االبتدائية الفيديو التابع لمدرسة “بكين هايديان وانكوان” بعنوان “يوم 
من حياة أطفال بكي��ن”، فيما فاز بالجائزة الكبرى في الفئة الثانوية 
مقط��ع فيديو يحمل عن��وان “أوبن” من مدرس��ة “إيواكي الثانوية 
العليا” في مقاطعة فوكوشيما. وتميّزت األعمال التي فازت بالمركز 
األول بمدى تصويره��ا للمجتمعات المتنوعة والعالم الحقيقي الذي 
يعي��ش فيه األطفال، من وجهة نظرهم كأطفال، وتناولهم لمواضيع 
مث��ل المدرس��ة، العائل��ة، ذوي االحتياج��ات الخاص��ة، الرياضة، 

والسعادة المرافقة إلعداد أعمال الفيديو.

تعزيز التعاون اإلماراتي-الصيني

اس��تضافت جامعة حم��دان بن محمد الذكية طاولة مس��تديرة حول 
“مبادرة الحزام والطريق واالستراتيجية التنفيذية للتمويل اإلسالمي” 
في خطوة متقدمة لتعزيز التعاون اإلماراتي-الصيني في القطاعات 
التجارية واإلنتاجية غير النفطية. وشّكل الحدث الذي يقام بدعم من 
مركز دبي لتطوير االقتصاد اإلس��المي فرصة مثالية لالستفادة من 
التجربة الريادية لدولة اإلمارات على خارطة التمويل اإلسالمي في 
دعم أهداف المبادرة الصينية الطموحة, للربط بين أكثر من 60 بلداً 
تجاري��اً واقتصادياً. وجاء االجتماع بمثابة ثمرة التعاون المش��ترك 
بي��ن كل من “مركز دبي للصيرفة والتمويل اإلس��المي” و“اللجنة 

الوطنية للتطوير والتنمية في الصين”.
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البنك والمستثمر | أيلول/سبتمبر 2017

 مشروع سيدرار  في مدينة جبيل لبنان

خالل حدث حصري تم تنظيمه في “بيبلوس س��ور مير” تم الكش��ف عن مش��روع 
س��يدرار، ال��ذي يهدف إلى جعل منطق��ة األرز الوجهة المثالي��ة بمزاياها العصرية 
والفاخ��رة إضافة إلى طابعه��ا الحصري بأصالته وثقافته بمنطقة لبنانية أس��طورية 
ويُجّس��د مشروع سيدرار رؤية اس��تثنائية. فهو يضم 47 شاليه مستقالً، و13 عقاراً 
خاصاً وحصرياً باإلضافة إلى مجموعة من المساحات العامة المجهزة بأحدث وسائل 

الراحة كما يضم فندقاً فخماً، ومنتجعاً، ومطعماً”.
وقد اس��تضاف سيدرار هذا الحدث بحضور ماريو سرادار وكارلوس غصن، وهما 
عضوان في مجلس إدارة س��يدرار، انضمت إليهما نخبة من صنّاع القرار اللبنانيين 

تحت شجرة أرز معدنية ضخمة مصممة خصيًصا لهذا الحدث.
وشّكل إطالق المشروع احتفاالً بغنى التنوع البيولوجي في لبنان، حيث أعلن سيدرار 
عن شراكته مع جمعية جذور لبنان، وهي منظمة غير حكومية مهمتها إعادة تحريج 
لبنان. ليعمال معا على تنفيذ مشاريع واسعة النطاق لزيادة مساحة غابة األرز، وخالل 
ه��ذا الحدث، قدمت المطرب��ة اللبنانية ألين لحود مجموعة من األغاني الكالس��يكية 
باللغة اإلنكليزية والفرنسية والعربية، كما قام عازف قانون بإضفاء أجواء موسيقية 

الستقبال المدعوين الذين قاموا باكتشاف المشروع للمرة األولى.
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ترك السجال حول قانون سلسلة الرتب والرواتب في لبنان قلقاً وانعكاسات سلبية 
عل�ى العالقة بي�ن ادارات المدارس الخاصة وبين المعلمين. فالرفض ش�به المطلق 
لمس�اواة أس�اتذة التعليم الخاص بالرس�مي انطالق�اً من وحدة التش�ريع ال يخدم 
القطاع والتربية عموماً، ويطرح تساؤالت عن مدى استعداد القطاع الخاص االعتراف 
بحقوق المعلمين والتعامل العادل معهم، طالما أنهم يرفعون من قيمة المؤسسات 
ويشكلون عصبها وتميزها في المستوى واألداء. لذا كان مستغرباً رد فعل القيمين 
على المدارس أو غالبيتهم على إقرار قانون السلسلة، بداًل من استيعاب األمر والعمل 
على معالجة الثغر، وتقويم الوضع للوصول الى تسويات تعطي المعلمين حقوقهم 

وتدعم المدارس التي تئن تحت وطأة األعباء لتعزيز صمودها واستمراريتها.

يعرف القيمون على المدارس ومنهم من يتابع بدقة آلية األقساط وتركيب موازنات 
المؤسس�ات، أنه مهم�ا ارتفعت األصوات واش�تدت الضغ�وط وتواصلت الحمالت 
ضد قانون سلس�لة الرت�ب والرواتب وموارد تمويلها، فإن األمور ل�ن تعود الى الوراء، 
ما يعني أن السلس�لة صارت مكتس�باً للموظفين والمعلمين والعس�كريين، وإن 
كانت تقدماتها للقطاعات متفاوتة وال تساوي بين فئة وأخرى. لذا بات على إدارات 
المدارس الخاصة أن تفتح نقاش�اً جدياً يبدأ باالعتراف بحقوق االس�اتذة، ثم العمل 
على ترتيب أوضاعها عبر الخروج من دائرة إطالق التهديدات بزيادة األقساط، طالما 
لم تقطع الحساب مع الزيادات السابقة التي أرهقت األهالي وجعلت كلفة التعليم 
مرتفعة ألكثرية اللبنانيين، والذين لم يعد بإمكانهم االس�تمرار في تعليم أبنائهم 
في الخاص وعجزهم عن سداد مبالغ األقساط المرتفعة، علماً أن ال بديل لهم في ظل 

ما يعانيه التعليم الرسمي من ضعف وضغوط وأعباء يرتبها تدفق أوالد الالجئين.

ل�ن نصدق أن مدارس قد تقدم على زيادة القس�ط الس�نوي بنس�ب تص�ل الى 30 
في المئة. ونحن نعرف أن مؤسس�ات تربوية كثي�رة كانت تتعامل بدقة وحذر مع 
مسألة األقساط، فلم تتخذ قرارات ترهق األهل في ما يتعلق بالزيادات، بينما أقدمت 
مؤسس�ات أخرى على رفع أقس�اطها بمعدل الضعف على مدى الس�نوات الست 
الماضي�ة، لم تذهب أج�وراً لألس�اتذة. والمنطق يقول أن هذه المؤسس�ات ملزمة 
باإلجابة عما فعلته بالزيادات التي فرضت على األقساط، ومنها تلك الخيالية، وما اذا 
كانت اس�توفت مسبقاً أكالف سلس�لة الرتب والرواتب، علماً أن قسماً كبيراً من 
المدارس دفع غالء معيش�ة للمعلمين من نس�بة الزيادات التي تغطي أكثرمن ذلك 

بكثير.

سلسلة الرواتب: ال عودة الى الوراء
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For more information regarding our affordable insurance 

options to secure yours and your family’s safety; visit our 

website, scan the QR code above, or e-mail us your questions 

at info@almashrek.com.lb

www.almashrek.com.lb

Keep a roof over their heads.
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